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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. Eşref Akıncı'nın, hastalığı nedeniyle 17 Ocak 

1983 tarihinden itibaren 38 gün müddetle izinli sa
yılmasına dair Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

2. Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ile, 

3. Fayık Güngörmez Hakkındaki Ölüm Cezası
nın Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısının 
maddeleri ve tümü kabul edildi. 

4. Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güvenlik 
Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin Ersin'in Hasan 
Oğlu 1954 Doğumlu Piyade Astsubay Üstçavuç (1976-
54) Mehmet Demircioğlu Hakkında Özel Af Kanu

nu Teklifinin öncelikle görüşülmesine dair Adalet Ko
misyonu Başkanlığının tezkeresi kabul edilmedi. 

5. 2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla De
ğişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının öncelikle 
görüşülmesi onaylanarak, maddeleri ve tümü kabul 
edildi. 

14 Şubat 1983 Pazartesi günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşime saat 18.40 da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkan vekil i 
Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye 

Ali Nejat ALP AT 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. Hıdır ASLAN Hakkındaki Ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/533) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1983) (Adalet 
Komisyonuna : 14.2.1983) 

2. Necdet SÖZB1R Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/535) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1983) (Adalet 
Komisyonuna : 14.2.1983) 

3. Gürsel BAŞTAŞ, Burhanettin DOĞAN ve 
Haydar YILMAZ Haklarındaki Ölüm Cezalarının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/635) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1983) (Adalet 
Komisyonuna : 14.2.1983) 

4. Mehmet Onur M İMAN Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi. (3/400) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1983) 
(Adalet Komisyonuna : 14.2.1983) 

5. Ahmet ERHAN Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Da'ir Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1983) (Adalet 
Komisyonuna : 14.2.1983) 

»•»—•«' / -«•< « ^ — <••• 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

— 368 
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IV. — GÖ 

L — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa 
Komisyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (I) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle, Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünde, 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu 
Raporu üzerinde görüşmeler yapılacaktır. 

Anayasa Komisyonu lütfen yerini alsın efendim. 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Anayasadan sonra, bugün, 2485 sayılı Kurucu 

Meclis Hakkındaki Kanunun, Meclisimizce hazırla
nıp çıkarılmasını öngördüğü ve Millî Güvenlik Kon
seyinden geçip, yürürlüğe girecek olan Siyasî Partiler 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlamak 
üzereyiz. 

Demokratik Siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru ol
duğu, yeni Anayasamızda da açıkça belirtilen siyasî 
partilerin tüm faaliyeti, büyük bir dikkat ve titizlikle 
hazırlayacağınızdan kuşkumuz bulunmayan bu Ka
nun çerçevesinde olacaktır. 

Bu itibarla, Siyasî Partiler Kanunu, Türkiye'de ço
ğulcu parlamenter sistem içinde, demokrasiye yeniden 
geçişin bir simgesi ve siyasî faaliyetin başlamasının 
odak noktasıdır. 

Bizce önemli olan bir başka husus da, siyasî par
tiler için, bu çerçeve Kanunun mevcudiyeti yanında, 
siyasî faaliyete müsaade edildikten sonra serbestçe 
kurulup, aynı serbestlik içinde teşkilatlanacak olan 
partilerin, Millet ve Devlet için varolduklarını asla 
unutmamalarıdır. Siyasî ihtiras girdabına yakalanma
dan, karşılıklı anlayış içinde, özveri ile Milletine ve 
Devletine saygılı ve bağlı bir hizmet yarışı içinde bu
lunmaları, kaderde, kıvançta ve tasada birlik ve be
raberliğin en güzel örneklerini verebilmeleri, büyük 
umudumuzdur. 

Bundan böyle, Türk siyasî hayatında çoğulcu par
lamenter düzen içinde siyasî partilerin layık oldukları 
yeri alacaklarından kuşkumuz bulunmamaktadır. 

Bu duygularla, Kanun Tasarısı üzerindeki çalışma
larınızda, şahsım ve Başkanlık Divanı adına başarılar 
diler, sonsuz saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Kanun Tasarısı üzerindeki sunuşunu yapmak üze

re, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Aldıkaçtı'yı 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

(I) 333 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 

JŞÜLEN İŞLER 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, aziz arkadaşlar; 

Anayasa Komisyonumuz, Danışma Meclisinin aslî 
görevlerinden ikincisini yapmak üzere Tasarıyı hu
zurunuza getirmekten büyük bir kıvanç içindedir. 

Anayasa Komisyonumuz, bu Tasarıyı hazırlamaya 
tarafınızdan görevlendirildikten sonra, 23 Kasım 1982 
günü başlamış ve iki ay 22 günlük bir çalışmadan son
ra sizlere sunmaktadır. Bu süreyi uzun bulan ve çeşitli 
yermeler yapanlar görülmüştür. Onların, Yüce Mil
letimizin temsilcisi olan Danışma Meclisinin iradesine, 
takdirine sunuyorum. 

Bu çalışmamızı bitirirken, Tasarıda da göreceğiniz 
gibi, başından itibaren, hatta Anayasa Komisyonu 
Anayasa Tasarısını hazırlarken de Komisyonumuzun 
değerli üyesi (geyzioğlu'nu kaybetmiş bulunuyoruz. 
O'nun acısını ve yaptığı hizmetleri hatırlayarak, bu 
acının ıstırabını duyan kişiler olarak, hatırası önünde 
hürmetle eğiliyoruz. 

Diğer taraftan, yine Anayasa Komisyonu, Anayasa 
Tasarısını hazırlamaya başladığı günden itibaren Ko
misyonun âdeta bir üyesi gibi çalışmalarını izleyen, 
denetleyen, yine Yüce Meclisimizin değerli üyesi, okul 
arkadaşım Turgut Yeğenağa'yı da hürmetle, saygıyla 
anıyorum. Kendisi, bu görevinde o kadar ileri gitmiş, 
o kadar bizimle kaynaşmıştı ki, Anayasa Komis
yonunda ismi; «Onaltıncı Üyemiz» idi. 

Her ikisinin hatırası önünde bir kere daha say
gıyla eğilirim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bugün sizlere sunduğumuz Siyasî Partilerle ilgili 

Bu Tasarı, Esas Teşkilat Hukukunda yeni görülen bir 
düzenlemedir, bir anlayıştır. Çünkü, daha önceler de 
birkaç defa belirtmeye çalıştığımız gibi, Anayasa Hu
kukunda, siyasî partilerin anayasalarda yeralması ve 
incelenmesi İkinci Dünya Savaşından sonra görülmeye 
başlanmıştır. Ondan daha öncelere, siyasî partiler, Özel 
Hukuk Kurallarına tabi, Dernekler Kanununa uy
ması gereken kuruluşlar olarak mütalaa edilmişti, 
edilmekte idi. Çünkü, liberal devlet, Fransız İhtilalin
de kaynağını bulan, teorisi yapılan liberal devlet, 
fert iradesinin devlete intikalinde, arada kimsenin bu
lunmasını istemiyordu ve aracı heyetleri, mutavassıt 
heyetleri ortadan kaldırmıştı. Fakat, 19 uncu Asrın 
içinde, seçim sistemlerinde yapılan köklü değişiklikler 
sonucu, aynı görüşte olan insanlar, sayıları süratle ar
tan seçmenleri ikna edebilmek için, dernekler kurma-
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ya başlamışlar ve bu kuruluşlar fert hak ve hürri
yetlerinin en temellilerinden biri olan dernek kurma 
hakkından yararlanmışlardır. 

Bundan dolayıdır ki, liberal devlet, resmen tanı
madığı kamu alanında siyasî partiyi, Özel Hukukun 
bir kuruluşu olarak kabul etmek zorunda kalmış ve 
bu partiler gün geçtikçe seçimlerde ağırlıklarını du
yurmaya başlamışlardır. Ancak, Dernekler Kanunu
na göre kurulan bu kuruluşların birtakım tereddüt
lere yol açan faaliyetleri bulunduğu da, Yüzyılımızın 
başında, Ostrogovski ve Robert Michels isimli iki dü
şünür tarafından ortaya konmuştu. Bunlar, tartışmasız 
bir suretle belirtiyorlardı ki, siyasî partilerin demokrasi 
içindeki faaliyetleri, özellikle iç teşkilatlanmaları, 
demokrasi ilkeleriyle bağdaşması mümkün olmayan 
birtakım sonuçlar doğuruyor ve partiler içinde oligar
şiler meydana geliyordu. Oligarşiler; yani belirli bir 
grubun parti içerisinde idareyi eline alması ve bu 
iktidarı koruyabilmek için, kanunî veyahut da ka
nun dışına hafifçe çıkan eylemlerle, parti içerisinde 
egemen olması idi. Aslında, oligarşi kavramından o 
'kadarda korkmamak gerekirdi; çünkü gayet açıktır ki, 
bir toplum içerisinde çoğunluk idare etmez, bir azın
lık idare edenler grubu toplumu yönetir; ancak önem
li olan, idare edenlerle, idare edilenler arasındaki iliş
kilerdir; önemli olan, idare edenlerin kolayca makam
larından, yerlerinden ayrılabilme koşullarının bir 
toplum içerisinde var olmasıdır. 

İşte bu açıdan bakıldığı zaman, siyasî parti içe
risindeki düzenlemelerin ve gelişmelerin, demokrasinin 
temel kuralları olan, Anayasamızda da yer almış bu
lunan, kamu hizmetlerine girmede eşit hak, (ki bu
rada siyasî parti içinde yönetici makamlarına gelmek) 
düşünce hakkı, (ki, burada siyasî parti içerisinde be
lirli bir konuda azınlıkta kalmak ve bu ısrarla sa
vunulduğu zaman yönetim tarafından tasfiye edilmek) 
ve nihayet' eşitlik ilkesi; demokrasinin bu temel ku
ralı olan ve sunduğumuz Tasarı kamuoyunda açık
landıktan sonra onu yeren kişilerin, arkadaşlarımızın 
sık sık kullandıkları; ama bağışlasınlar beni, yanlış kul
landıkları eşitlik ilkesi. 

Bu eşitlik ilkesinin de siyasî parti içerisinde idare 
edenler lehine bozulduğu görülmüştür. Ama ne var 
ki, bütün bu gözlemlere rağmen İkinci Dünya Sava
şının ertesi günlerine kadar sorunun üstüne ancak 
üniversitelerde, tezlerde eğil inmiş ve siyasî parti dü
zenlenmek istenmemiştir. Çünkü; dediğimiz gibi, si
yasî partinin resmen Anayasalarda düzenlenmesi, ih
tilalin fert iradesinin hiç bir aracıya lüzum kalma
dan devlete intikal etmesi fikriyle bağdaşmıyordu. 

— 370 
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Siyasî partiyi resmen kabul ettiğimiz zaman, Anaya
saya koyduğumuz zaman, ister istemez belirli konu
larda, belirli faaliyetlerde bir aracılık rolü ortaya çı
kıyordu. Ancak, ikinci Dünya Savaşından sonradır 
ki, sorun daha fazla önem kazandı ve Batı Almanya 
Anayasası düzenlenirken siyasî partilerin birer anayasal 
kuruluş niteliğinde, bazı yanlarıyla, olduğu kabul edi
lerek, ona Anayasada yer verildi. Fakat asıl önemli 
olan husus, siyasî partilerin iç düzenlerinin demokra
tik esaslara göre düzenlenmesi gerektiği ve siyasî par
tilerin dış faaliyetlerinde de demokrasi kurallarına 
uyması zorunluluğu belirtildi. Buna dayanılarak, Batı 
Almanya'da Anayasa Mahkemesi, bildiğiniz gibi, Ko
münist Partisinin faaliyetini yasakladı. 

Bizde de, 1961 Anayasası, yapılırken, Alman Ana
yasasından esinlenerek siyasî partilerle ilgili maddeler 
getirildi. Alman Anayasa sisteminde siyasî partilerin 
sadece iç ve dış faaliyetleri değil, fakat aynı zamanda 
kaynakları; gelir ve giderleri de denetim altına alın
mak isteniyordu. Esasen, İkinci Dünya Savaşından 
hemen önce ve sonra sorunun üstüne eğilenler, özel
likle yabancı devletlere bağlı siyasî partilerin varlığını 
dikkate alarak bu konuda çalışmalar yapmışlardı. Bu 
çalışmalarda Fransızlar öncülük etmişlerdir. Alman
lar, kendi Anayasalarına uygun bir siyasî parti ka
nunu yapmaya 1955 yılında başlamışlardır ve ancak 
1967 yılında Kanunu bitirip yürürlüğe koymuşlardır. 
Biz ise, 1965 yılında bu konuda iki yıllık bir çalış
madan sonra Siyasî Partiler Kanunu vücuda getirdik. 
Fakat bu Kanun, gerek Alman Kanunu, gerekse 
bizim yaptığımız Kanun, malî kaynaklar sorununu 
el almakla beraber, oligarşi kavramına; oligarşiyi or
tadan kaldırmak, siyasî parti içerisinde demokrasiyi 
bütün gerekleriyle kurmak felsefesine yahut düşünce
sine fazla itibar etmediler. Çünkü; kimseyi 
suçlamayalım, beşerî bir olaydı, bu sınırlama, her-
şeyden önce liderleri sınırlayan bir düzen olacaktı. 
Bundan dolayıdır ki, liderler, kendilerini sınırlayan 
bir düzen getirmektense, 19 uncu Yüzyıldan beri de
vam edegelen, hemen parti anlayışı paralelinde hüküm
ler getirmekle yetindiler. ' 

Bunun ıstırabını toplumumuz belki birçok ülkeler
den. fazla çekti. Gerçekte, İngiltere'de parti düzeninin 
içinde parti lideri bir diktatör gibi görünür; fakat o 
diktatör, sistem yahut politikası başarısızlığa uğradığı 
zaman, -derhal istifa edip ayrılmak yolunu seçer. 
1946'lardan günümüze kadar İngiltere'de, gerek İşçi, 
gerek Muhafazakâr Parti 5 - 6 defa lider değiştirmiş
lerdir. Ama, bu bizde görülmemiştir, her yerde gö
rülmez; bu, sadece İngiltere'ye, has bir özelliktir. İn-



Danışma Meclisi B : i 

giltere'ye has bir özellik olmasına rağmen, yine de 
anlatılmaya değer; çünkü demokrasinin temel kural
larından birisidir. 

1965'ten sonraki olaylar üzerinde duracak değilim 
ve kısaca 12 Eylül'e gelindiğini belirtmekle yeti neyim. 
Koşullan herkesçe bilinmektedir ve 12 Eylül'e gelin
dikten sonra da Siyasî Partiler Kanunu yürürlükten 
kaldırılmış, Yüce Meclisimize yeni bir Siyasî Par
tiler Kanunu yapmak görevi verilmiştir. 

İşte, Anayasa Komisyonu size kaba; fakat ana-
hatlarıyla belirtmeye çalıştığım bu tarihî gelişmeden 
de esinlenerek, bizim Siyasî Partiler Kanunun amacı
na yönelmesini engelleyen müesseseleri ele alarak in
celemiş ve bu Tasarıyı sizlere sunmuştur. 

Bu Tasarıda, özellikle önseçim meselesi, merkez 
karar organı yetkileri, siyasî partinin malî kaynakları 
ve diğer hususlar teker teker ele alınmış, gerekli de
ğişiklikler yapılmıştır. Biz, gereken değişiklikleri ya
parken demokrasi kurallarına aykırı tek bir hüküm 
getirmedik. Getirdiğimiz bütün değişiklikler, demok
rasinin temel kurallarına uygun yeni ilkelerdir, yeni 
hükümlerdir. Bu hususta bütün arkadaşlarımla, karşı 
olanlarla tartışmaya hazırım ve tartışacağız. Sorun 
- Tekrar etmek istiyorum - getirilen hükümlerin yanlış
lığı ise, Sayın Devlet Başkanının burada da tarihî ge
lişmeden esinlenerek ve yaşadığımız olaylardan ders 
alınarak yaptığı açıklama, yani oligarşiyi önleyecek 
bir siyasî partiler kanunu meydana getirmek olduğu
na göre, bizim koyduğumuz ve değiştirilmesi istenen 
hükümlerin nasıl oligarşiyi önleyeceğini de, o fikri 
savunacak arkadaşımızın burada söylemesi gerekir. 
Burada söylemesi gerekir ki, tartışalım ve bu tartış
mayı yapmaya Anayasa Komisyonu olarak da hazırız. 

Sözlerime son verirken, geçen Anayasa müzake
relerine başlarken açıkladığım bir noktaya değinerek, 
sizlere saygılarımı sunacağım. O da şudur: 

Bu, bilindiği gibi, bir insan yapısıdır. Komisyonu
muz müzakere etmiştir, birtakım sonuçlara varmış
tır. Elbette bu sonuçlar burada tartışılacaktır, mü
zakere edilecektir ve Memleketimiz, Milletimiz için 
en iyi olana inandığımız zaman onu buraya koyacağız. 
Yalnız bu hususta, dediğim gibi, amacı gözden kay
betmememiz gerekir. 

Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — »Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler; 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısı üzerinde 48 üyemiz 

adını kaydettirmiş bulunmaktadır. Belirli süre içinde 
sayın üyelerimizin konuşmalarına imkân verme yö-

55 14 . 2 . 1983 O : 1 

nünden, süreye büyük ölçüde dikkat edeceklerine 
inanarak, ilk sözü alan Sayın Gürbüz'ü kürsüye davet 
ediyorum. 

Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin sayın üyeleri, değerli arkadaşlarım; 
Kurucu Meclise geliş nedenlerimizden, tarihî gö

revimiz, Anayasa kadar önemli Siyasî Partiler Ka
nununun Genel Kurul görüşmelerine başlamış bulu
nuyoruz. 

1982 Anayasamızın 68 inci maddesiyle demok
ratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları olarak 
gösterdiği siyasî partilerin, devlet hayatında ve devlet 
idaresinde müstesna bir yeri vardır. Partiler, siyasî 
hayatın denge unsurlarıdır. Politika, kötü politika
cılar elinde çirkinleşmektedir. Esasında politika, fikir 
ve fazilet mesleğidir. Politikacısız politikayı ve politi-
kasız demokrasiyi kuramayız. Politikacı, demokrasi
nin insan unsurudur. Amaç, kötü politikacı yerine, 
sorumluluk duygusuyla dolu iyi politikacıyı işbaşına 
getirebilmenin yol ve yöntemini bulabilmektir. Yıl
lardır politikaya geçiş döneminin bozukluğu nedeniy
le, esas politika yapması gerekenler, politika dışında 
kalmayı tercih etmişlerdir. Bunun da başlıca sorumlu
larından biri önseçim sistemidir. 

Görev ve sorumluluğumuz, geçmiş deneyimlerden 
yararlanarak bünyemize en uygun, halkımızın büyük 
ekseriyetinin onayını alan 1982 Anayasamız doğrul
tusunda ve birbiriyle uyumlu Siyasî Partiler Yasası 
ve Seçim Yasasını yapabilmektir. 

Komisyonumuz, 648 sayılı Yasayı yeniden gözden 
geçirmeyi üstlenmiş biçimde, aynı yasayı az bir de
ğişiklikle Genel Kurul önüne getirmeyi yeğlemiştir. 
Genel gerekçesinde de bu doğrultuda bir çalışma ya
pıldığı anlaşılmaktadır. Bazı, partiiçi oligarşi gibi ak
saklıklar teşhis edilmişse de, tedavi için yanlış yön
temler seçilmiştir. Sonuçta, Siyasî Partiler Yasasının 
geleceği yarınki idarecilerin tutumuna bırakılmıştır. 
Oysa, 1982 Anayasamız Türk siyasî hayatına yeni bo
yutlar getirmiştir. Politikanın yapılacağı alan dünkün
den çok farklıdır. Sendikalar, meslek kuruluşları, der
nekler, yükseköğretim kurumları belli ölçüde, meslek
leriyle ilgili de olsa, politika yapabiliyorlardı. Yeni 
çerçevede politika, siyasî partiler eliyle yapılacak ve 
Mecliste yapılacaktır. Alan, daha dar hale gelmiştir. 
Bu yeni düzenleme içinde siyasî partilerin ve bunun 
insan unsuru politikacıların ayrı bir yeri vardır. Bu 
yer, düne oranla daha önemlidir. 

Genel gerekçede böyle bir teşhisin, yeni siyasî or-
1 tam ve alanın boyutlarının ne olduğu hakkında bir 
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yaklaşım dahi görülmemektedir. Bunun sonucu ola
rak, 648 sayılı Yasa esas alınarak, eski yasaklar tek
rarlanmış, eski deneyimlerin tepkilerinden hareketle 
bazı küçük değişiklikler yapıldığı görülmüştür. Sayın 
Komisyon Başkanımızın da belirttiği gibi, demokrasi 
dışı kısıntılar yapılmamasını takdirle izliyoruz ve yeni 
yasaklar getirilmesinden yana değiliz. Önemli olan, 
bu yasakları işleyen partiler aleyhinde tez elden so-
,ınuç elde edilecek biçimde mekanizmalarla işleyecek 
bir sistemi getirebilmektir. Bu, Türk siyaset ortamında 
demokratik partiler için rahat bir ortam, bunun dışın
da yasaları zorlayan partiler için yasal yollardan kur
tulamayacakları bir durum ihdas edilmesi demektir. 

Amaç, 648 sayılı Yasayı yeniden yapmak, yeniden 
düzenlemek midir, yoksa geçmiş deneyimlerden de 
yararlanarak, geçmiş deneyimlerin tekrarlanmayacağı 
biçimde yeni önlemlerle bir yasa çıkarmak mıdır?.. 
Bunu teşhis edebilmek, daha doğru sonuca varmamı
zı kolaylaştırabilir. Tasarının bu ölçülerle de, yeni 
değişikliklerle de iyi bulduğum, olumlu bulduğum 
yanlarını kısaca belirtmek istiyorum. 

Tasarıda 20 nci maddedeki, «İşten el çektirmede 
2/3 çoğunluk aranması»nı olumlu bir katkı olarak 
görmekteyim. 

29 uncu maddedeki, «Milletvekillerinin bazı hal
lerde grup kararlarına uymayabilmeleri», yine olum
lu bir değişikliktir. Belki parti disiplini olarak bu
nun sakıncaları olduğu düşünülebilir; ancak en di
siplinli partilerde dahi, (yanılmıyorsam bunlardan bi
ri; İngiliz İşçi Partisinde dahi) buna asit yollar var
dır. Esasen, gruptaki üyeler, milletvekilleri kolay kolay 
grup kararı dışına çıkmazlar; ancak, gerçekten vic
danlarının seslerine göre grup kararı dışına çıkmaları 
gerekiyorsa, onları grubun tam görüşü lehinde oy 
vermeye zorlamamayı, lehte bir katkı olarak gör
mekteyim. 

44 üncü maddedeki «Önseçim ve merkez yoklama
sına katıldıktan sonra partisinden istifa eden adayın 
bağımsız aday olabilmesini; 

96 ncı maddedeki «Parti üyelerine ve personeline 
üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görev
lerini üstlendirme yasağı» nı; 

100 üncü maddedeki «Cumhuriyet Başsavcı yardım
cılarının başka göreve atanmasında Başsavcının yazılı 
muvafakatinin alınması» gibi hususları ve değişiklik
leri olumlu bulduğumu belirtmek istiyorum. 

Madde ayrıntılarına girmeksizin, eksik gördüğüm 
ve yerinde bulmadığım hususları başlıklar halinde sı
ralamak istiyorum. 

1. Düzenlemede eksiklikler vardır. Parti ile idare 
ilişkilerinde boşluklar bırakılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesinde «Siyasî partilerle ilgili 
hükümleri bütün halinde kapsadığını» belirtmektedir. 
Tasarının 122 nci maddesinde ise, diğer kanunlara 
atıfta bulunulmaktadır; «Dernekler Kanununun dene
timle ilgili 40 inci maddesinin uygulanmayacağı» nı 
belirtmiştir. Ancak, aynı denetimle ilgili 40 inci mad
desinin, en büyük mülkî amire verdiği dernekleri arat
ma yetkisinin siyasî partilere uygulanıp uygulanama
yacağı boşlukta kalmaktadır, yoruma ihtiyaç vardır. 

Partilerle ilgili hükümlerini bütünüyle kapsayan 
Kanun, yoruma açık, eski uygulamalarda anlaşmazlık 
konusu olan boşlukları bırakmalıdır. 

Yine, «Parti adına televizyon ve radyoda yapılan 
konuşmaların, konuşan kişiyi değil, partiyi bağlayıcı 
olduğuna» dair hükümler getirilmelidir. Bunların ör
nekleri de yaşanmıştır. 

2. Kenar başlıklarda tekrarlar vardır. Tasarı, 5 
inci madde kenar başlığında «Siyasî partilerin kurul
ması» demiş; 8 inci maddenin kenar başlığında «Par
tilerin kurulması» olarak aynı başlığı yinelemiştir. 

3. Aynı maddede yer alması gereken hükümler 
birkaç maddede yer almıştır. Tasarının 5 inci maddesi, 
parti kurma hakkını düzenlediği halde, bu maddeye 
son fıkra olarak; 9 uncu maddede olması gereken 
Cumhuriyet Başsavcılığının denetimine dair hüküm 
getirilmiştir. 

İşlemesinde güçlük doğuracak maddeler vardır. 
Anayasa ve tasarının 5 inci maddesi, partilerin kuru
luşunu takiben 30 gün içinde denetim görevini Cum
huriyet Başsavcısına verdiği halde, 8 inci madde, «Par
tilerin kuruluşuna ait dosya ve eklerinin bir örneğini 
İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığına gön
derilmesi yerine, «Kurulduğunun müzekkereyle Cum
huriyet Başsavcısına bildirileceği» hükmünü getirmek
tedir. 

Cumhuriyet Başsavcısının belgeleri isteyen yazısı 
üzerine, siyasî parti 15 gün içinde belgelerle cevap 
verebilecektir. Cumhuriyet Başsavcısının 30ı günde 
denetleme imkânı böylece güçleşmektedir. Oysa, par
ti, İçişleri Bakanlığına, kuruluşuyla birlikte dosya ve 
ekleri Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olsaydı, 
zamandan tasarruf edilmiş olacaktı sanıyorum. 

Uygulama imkânı güç ve zamansız hükümler ge
tirmiştir. Tasarı 46 ncı maddesinin 1 inci fıkrası ve 
60 inci maddesinde, mahalle ve her kademedeki teş
kilata defter tutma yükümlülüğünü getirmiş, bu yü
kümlülüğü cezaî müeyyideyle de pekiştirmiştir. Köy
deki teşkilatta görevli partili vatandaşın bu defterleri 
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tutması, uygulamada imkânsız görülmektedir. Sorumlu 
defterler sadece ilçede tutulmalıdır. 

Yine 46 ncı maddenin 4 üncü fıkrasıyla, bu yıl ya
pılacak seçimlerde, önseçimden 90 gün önce üye olan
lara önseçimde oy kullanma hakkı sağlanmıştır. 

40 inci maddede, siyasî partilere kayıtlı bütün 
üyelere aynı gün seçim kurulunun yönetiminde önse
çim oyu kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

7 nci maddesinin gereği tartışılabilir; henüz za
manın erken olduğu açık olan mahalle ve köy teş
kilatlarının yeniden kurulmasına dair hükümler geti
rilmiştir. 

Anayasada dayanağı olmayan hükümler vardır. 
101 inci maddeyle, Anayasada yeri olmayan ve daya
nağı tartışılabilecek Siyasî Partilerle tlgili Yasakları İn
celeme Kurulu kurulmuştur. 

Anayasamız, denetleme görevini Culmıhuriyet 
Başsavcısına ve yargı görevini Anayasa Mahkemesi
ne vermiştir. Bu aradaki «Siyasî Partilerle İlgili Ya
sakları İnceleme Kurulu» adı altındaki Kurulun Ana
yasada yeri bulunamamaktadır. Sanıyorum almaç, ya
pılacak itirazları Anayasa Mahkemesi incelerse, ih
sası rey artlalmına geleceği için, yeni bir kuruma ge
rek duyulmuştur. Ancak, bu bir tek, partiler tara
fından bir partinin kapatılması için Cumhuriyet Baş
savcısına dava açması için başvurulduğunda, Cumhu
riyet Başsavcısı dava açmak takdir hakkını kullan
mazsa ve yine üyelerin ihracı istenirse yerine getiri
lebilecek hükümdür. Bu hükümler kendi içinde dü
zenlenerek, siyaset dışında kallan Yargıtay, bu konu, 
Anayasayı zorlama olarak madde içine girmeyebilir 
sanıyorum; madde görüşüldüğünde daha ayrıntılı 
bilgiler vermeyi düşünmekteyim. 

Başlıklar ve bazı örnek maddeler halinde Tasa
rının tümünde gömdüğüm eksiklikleri saydıktan son
ra, çok önemli gördüğüm birkaç konuda kısaca açık
lamalarda bulunmak işitiyorum. 

Önseçimle ilğil'i hükümler Yasadan çıkartılmalı
dır. Çünkü, önseçim, seçim sisteminin bir parçası
dır; önseçim, seçfim sistemiyle birlikte düşünülme
lidir. Seçim sisteminde belki dar bölge ekseriyet, bel
ki çoğunluk, belki daha değişik bir sistem kabul ede
bileceğiz. Buna paralel olarak, önseçimde de değişik
lik yapılması düşünülebilir. Biz şimdi Siyasî Parti
ler Kanununda önseçiirne ait kural getirirsek, yarın 
görüşeceğimiz Seçim Yasasına ait Yasama Meclisinin 
iradesini şilmdiden bağlamış duruma düşmekteyiz. 
Bu nedenle, Genel Kurulca da bütün arkadaşlara 
sedjm konuşuma daha iyi yaklaşım sağlanmıştır. Bu 
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arada zaman kazanıp, esas anaunsur olan insan un
surunun- demokrasiye, partilere ve Parlamentoya ka
tılmasını sağlayan önseçim sistemi üzerinde daha de
ğişlik düşünceler'i'mizde birleştirmek için, önseçimle 
ilgili hükümlerin Siyasî Partiler Kanunundan çıkartı
larak, Seçim Kanunu içinde düşünülmesini yüksek 
takdirlerinize sunuyorum. 

Bunun dışında, önseçim sistemi ta'mamen kaldırıl-
malıdur. Bunun mahzurları tüm kamuoyunca bifllin-
mektedir. üç vatandaştan bir tanesi «kanun yapıldı» 
diye yanımıza geldiğinde, «Önseçim sistemini niye 
kalldırfmadınız?...» diye bize sormaktadır. Çeş'itl'i mah
zurları vardır. Partiye kayıtlı üyelerle seçimi yinele-
mdk, eski anıları yineleyecektir, daha da güçleştire-
cdktir. Bütün partileri şehirde toplamak, bütün üye
leri köyden alıp gelmek, bütün üyelere şehirde ye
mek masrafları ve çeşitli masraflarla bakabilmek bel
li paraya baliğ olacaktır. 

Bu noktalardan (Madde görüşüldüğünde daha ay
rıntılara girmek için vakitlerinizi almak istemiiyoruim) 
önseçim sistemi taimalmien kaldırılimaiıdır. 

Parti merkezine kontenjan hakkı tanınmamalıdır. 
Parti merkezlerine kontenjan hakkı tanınması, dün-
yad'a rağbet görmeyen sistemlerden biridir. Bazı ül
kelerde kontenjan adayı özelliğinde olup, seçilmesi 
istenen adayları merkez parti teşkilatına önerebil-
ımökte, tavsiye edebilmektedir. Biz zorlayıcı hüküm
lerle «Filan, falan bize lazımdır, gelsin, bunu seçin» 
diye hüküm getirmekteyiz. Bu, millî iradenin yansı
masına ters düşmektedir. Bu, bir nevi tabiî milletveki
li ' seçimidir. Böylece genel merkeze yakın olanlar, 
her dönem halktan kopuk olarak, halka hiç yaklaş
mayarak, halkla bütünleşimeyerek milletvekili olabil
menin yollarını bulmaktadırlar. Halbuki bun'lar hal
ka yaklaşsalar, halkla bütünleşseler, halk bunları esa
sen yeniden seçebilir. Kamuyu ve halkımız kolay ko
lay y anılmaz; iş ki tanıyabilsin, değerleri görebiîlsin. 
Helm bu dteğerleri tanır, hem de bu değerlerin halk
tan öğrendbileceği bazı şeyler olabilir. Bu nedenle, 
merkez kontenjanı sistemi tamamen kaldırılmalıdır. 

Köylere kadar parti teşkilatının kurulmasının za
manı erkendir. Evet; ocak, bucak teşkilatları de
mokrasinin temelidir, demokrasinin okuludur, altya
pısıdır, bunların büyük yararları Vardır; ancak, 12 
Eylül şartlarını yeni geçirdik, birçok anılarımız var
dır; camiler, kahvehaneler, mahalleler ayrılmıştır, va
tandaş yerii yeni birbirleriyle kaynaşmaktadır, bir 
araya gelmektedir, eskileri unutmuştur. Yeniden teş
kilat kurar ve onları zıtlaştırırsak, çoğu zaman arala
rı olmayanlar, küskün, kırgın olanlar, karşıdakine 
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karşı daha güçlü olmak için ayrı partilere girip gö
rev almayı yeğleyeceklerdir. Böylece b'izim şimdiden, 
kurduğumuz kardeşlk ve barış ortamına gölge dü
şürebilecek bir duruma düşeceğllmizden endişe et
mekteyim. Esasen gereklidir; ancak zamansızıdır ve 
erkendir. 

Ülke çapında teşkilat kurulacak iller yarıdan bir 
fazla olarak tutulmuş; bunu fazıla görmekteyim. Se
çimlere katılmak üzere partilerdin bu yıl kuruluşu için 
çok az bir süre kalmıştır. Siyasî Partiler Kanunu çı
kacak ve partiler birden teşkilatlanacaklardır. Yar
dım alma imkânını da ortadan kaldırdık, «malî yar
dım yoktur.» dedik. Nasıl yarıdan bir fazlasında teş
kilatlanabilecekler?... Bunu iyi düşünmemiz gerek
mektedir. Büyük mlalî külfet ve zamana ihtiyaç gös
termektedir. Ben bunu 1/3'e indirilmesi şeklinde öne
riyorum; takdirlerinize sunarım. 

Partilere Devlet yardımı kesilımeımelidir, partilere 
Devlet yardımı yapılmalıdır. Partilerin bugün büyük 
masraflaria kurula'b'ileeeğ'ini küçük hesaplarla gör
mekteyiz. Hemen bir topladığımızda yüzbinleri, mil
yarları bullrriaiktadır. Üye aidatı ve teberrular buna 
yetmeyecektir. K'imise bir partiye kendiliğinden, hiçbir 
şey beklemeden yaridıım yapmayacaktır, yarın bu par
tiden kâh muhalefette, kâh iktidarda bir şeyler bek
leyecektir. Bu partilere yaptığı yardımın faturası ya
rın Devlet tarafından ödenecektir, şöyle ya da böyle; 
ancak daha pahalı, daha masraflı bir şekilde ödeye
cektir. Bu nedenlle, bütün sakıncaları kaldırmak, par
tileri daha güçlü, daha kişilikli kılmak, kimseye borç
landırmamak için Devlet, partilerden malî yardımını 
kesimemelidir. 

Parti içi hiziplerin yönetime katılması için ge
tirilen çözüm (Sayın Başkanıım «çözüm getirilsin» de
di; alma çözümler için vakit çok az, çözümleri mad
delerde önermeyi düşünmekteyim..) en tehlikeli yol
lardan biridir. Partiler içi hizipleri yasallaştıracağız. 
Partiler genel kurullarını hillrslnlz, çeşitli listeler ge
lir, bunların sıraları yoktur, buniları yerli yerine kuv
vetleri oranında bir yere nasıl koyacağız?... Meclis 
faaliyetlerinde partilerin kuvvetleri oranında katılma
sı demokratik bir ilkedir. Ancak, bu doğrudan hare
ketle, «Parti içli demokrasiyi kuracağız.» diye, parti 
genel kongrelerinde aynı ilkenin uygulanması kura
lını getirmek, birçok güçlükleri de beraberinde ge
tirecektir. Biz böylece, hiç istemesek de, parti içi 
anarşiyi doğuracağız. Grup içerisinde kazanamaya
cağını anlayan, kendiliğinden hizipler içerisinde yer 
alacaktır, böylece yönetim kuruluna girmek isteyecek-
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tir, hizipler zorlanacaktır, teşvik edilecektir. Bu endi
şelerim nedeniyle, parti içi oligarşiyi, önlemede bunu 
çözüm olarak görmüyorum!, kaldınlimalidır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyonumuz yorucu çalışmalarla, büyük bir ti

tizlikle Siyasî Partiler Yasasını hazırlayarak Genel 
Kurulumuza sunmuş, tarihî görevini yapmıştır. Ken
dilerine bütün bu çal ışımalarından ötürü teşekkürleri-
>m\ sunuyorum. Bleştlrilüer'imiiz özeleştirilerdir, daha 
iyiyi, daha güzeli bulabilmek için yapılan eleştiriler
dir. Genel Kurulumuzun, Anayasada olduğu gibi, bir 
kolmisyon titizliğiyle geceli gündüzlü çalışarak bu 
Tasarıyı daha güzel şekle getireceğine inancım tam
dır. 

Bütün bu duygularla, Siyasî Part'illbr Yasamızın 
geleceğimize, yurdumuza hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor ve tüm Kurulu en derin saygılarımla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısını görüşmeye baş

lamış bulunuyoruz. Sözlerime başlarken, Milletimize 
açıkladığı demokrasi takvimini büyük bir azim ve 
kararlılıkla adım adım gerçekleştirmekte olan Millî 
Güvenlik Konseyimize ve onun varlığında Türk Si
lahlı Kuvvetlerine derin şükranlarımı sunuyorum ve 
Tasarıyı büyük emekler ve gayretlerle hazırlamış olan 
Anayasa Komisyonumuza ve onun değerli Başkanına 
teşekkürlerimi sunmayı da bir görev sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanunu, demokratik siyasî haya

tın temel unsurları olan partilerin serbestçe kurulma
larına ve çalışmalarına imkân verecek, yön verecek, 
düzen verecek hukukî çerçeveyi oluşturacaktır. Bu
nun büyük önemi ve değeri vardır. Ne var ki, bir ka
nunun çizeceği hukukî çerçeve, özellikle partiler de
mokrasisine geçişte tek başına yeterli olmayabilir. 
Böyle bir ortamın hazırlanabilmesinde, hukukî şart
lar yanında, gerekli fiili şartların da teessüs edebil
mesinin çok büyük önemi vardır. 

Tasarının üzerinde önemle durulması gerektiğine 
inandığım birçok önemli noktaları vardır; ama Yü
ce Genel Kurul almış olduğu kararla Tasarının ge
rek tümü, gerekse maddeleri üzerindeki konuşmaları 
oldukça sınırlandırmış bulunuyor. Pek tabiî, Genel 
Kurulumuzun bu kararına riayetle ve saygıyla, vak
tin müsaadesi ölçüsünde bazı görüş ve düşüncelerimi 
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açıklamaya çalışacağım. Vaktin dar olması sebebiyle, 
daha çok beğenmediğim konular üzerinde duracağım. 
Bu sebeple, değerli Komisyonumuzun ve Genel Ku
rulumuzun beni anlayışla karşılayacağını ümit edi
yorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarı, genel hatlarıyla 648 sayılı Partiler Kanu
nuna paralellik taşımaktadır. Bunu normal karşılı
yorum; çünkü Komisyon, kanun icat etmiyor, ka
nun hazırlıyor ve bir kanun hazırlanırken, geçmişte 
uygulanmış ve uygulamada bir mahzuru da görül
memiş olan hükümlerden yararlanılması tabiîdir. 
Uygulamalara bakılacaktır, tecrübeler değerlendiri
lecektir, ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacaktır. 
Komisyonumuz bunu yapmaya çalışmıştır. Bu arada, 
kamuoyunda tartışmalı olan bazı konuları da, kendi 
temel tercihleri istikametinde karara bağlayarak önü
müze getirmiş bulunmaktadır. Bunları elbette burada 
tartışacağız; ama genel bir değerlendirme yapmam 
gerekirse, Tasarının bu haliyle, 648 sayılı Partiler Ka
nununun olumlu ve olumsuz bazı yönlerini ihtiva et
tiğini söylemek mümkündür. 

648 sayılı Partiler Kanunu, bu defa oldukça tefer
ruatlı hazırlanmış bir kanundur. Tüzüklerde yer al
ması gereken birçok konulara bu Kanunda yer veril
miş bulunuyordu. Tasarı, bu teferruatı bir ölçüde 
daha da artırmış bulunuyor. 

Aslında, partiler demokrasisinde siyasî her ko
nunun kanunlarla düzenlenebileceği ve düzenlenmesi 
gerektiği şeklindeki bir görüşe temelde katılamıyo
rum. Demokratik rejim bir hukuk rejimidir; ama bu 
rejimin gelenekleri vardır. Bu rejimde kanun kadar, 
sağlam teamüllerin de yeri vardır. Ne var ki, bizim 
demokrasimiz henüz yenidir ve demokratik rejimin 
teamülleri de kolayca teessüs etmemektedir, kısa za
manda teessüs etmemektedir; edememektedir. Tabiî 
demokratik rejimin sıkıntıları ve buhranları vardır, 
olacaktır. Aslında, her rejimin buhranları vardır. 
Bizim bazı buhranlarımızda ise, sağlam teamül eksik
liğinin yeri ve rolü olmadığını görmezlikten geleme
yiz; ama her buhrana düştüğümüz zaman daha çok 
konuyu, hatta her konuyu kanunlarla düzene sokabi
leceğimizi düşünürsek, burada isabet göremem. Buh
ranlarımız bizi demokratik rejim konusunda ümitsiz
liğe ve hele sistemin temelini oluşturan siyasî parti 
fikrine karşı bir güvensizliğe düşürmemelidir. Gerek 
648 sayılı Kanunda; siyasî partiler tarafından kuru
lan bir komisyonca incelenmiş olmasına rağmen, ge-
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rek o Kanunda, gerek bu Tasarıda bir nebze parti
lere güvensizlik fikri mevcuttur. Eğer sistemin teme
lini oluşturan partilere ve parti fikrine karşı bu gü
vensizliği duyarsak, hangi hükümleri getirirsek geti
relim, demokratik rejimi kurmada, yaşatmada zorluk 
çekeriz. Demokrasi bir hukuk rejimi olduğu, bir tea
mül rejimi olduğu kadar, bir güven ve inanç sistemi
dir. Buhranlarımız da olsa düşe kalka yol alacağız. 
Bunda endişem ve tereddüdüm yoktur. Türkiye'nin 
önünde, çok partili demokratik rejimden başka alter
natif yoktur. Bu sistem ise, siyasî parti fikrine alış
makla ve partilere güvenmekle kurulabilir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Siyasî partilerle ilgili olarak en önemli konu, 

partilerin nasıl kurulacağıdır. §unu hemen ifade ede
yim' ki, çok partili demokratik sisteme geçilirken, par
tilerin sıkıntısız, serbest ve eşit şartlarda kurulabil
meleri çok büyük önem taşır ve diyebilirim ki, gele
ceğin siyasî huzuru büyük ölçüde buna bağlıdır. Bil
diğiniz gibi. Anayasamız, kuruluşta beyan esasını 
getirmiştir. O halde, prensiplerde ve formalitelerde 
anayasamızın getirdiği beyan sistemini zedeleyebilecek 
hükümlerden kaçınmak zorundayız. Bu yönden ba
kılınca Tasarı, beyan sistemine bağlı kalmıştır ve 
bunu memnuniyetle karşılamamak mümkün değildir; 
ama kuruluş formaliteleri epeyce karışık ve karma
şık gözükmektedir. Sayın Gürbüz arkadaşımız da bu
na bir nebze temas ettiler. Kuruluş formalitelerini 
basit ve kolay anlaşılır hale getirmeliyiz. 

Parti kuruluşunda kurucularla ilgili olarak, kuru
luş bildirgelerine hangi belgelerin ekleneceği açıkça 
ve birer birer gösterilmelidir. Resmî makamlara ken
dileriyle ilgili olarak hangi belgeleri vereceklerini, 
kurucuların önceden bilmesinde yarar vardır. 

Parti kuruluşunun Resmî Gazetede ilanına neden 
gerek duyulduğunu anlayabilmiş değilim. Bu ilan ne 
kadar zamanda yapılacaktır, ilan muhtevası ne ola
caktır; bu hususlar da belirsizdir. 

İçişleri Bakanlığı kuruluş belgelerini ne kadar za
manda inceleyecektir?.. Bakanlık, noksan gördüğü 
belgelerin ve bilgilerin tamamlanmasını ne kadar za
manda isteyecektir ve İçişleri Bakanlığı partinin kuru
luşunu Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mah
kemesine ne kadar zamanda bildirecektir?.. Bunla
rın bilinmesi şu. yönden önem taşır : 

Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Başsavcılığının parti 
kuruluşunu denetleme yetkisi Anayasadan doğmakta
dır ve bu yetki münhasıran Cumhuriyet Başsavcılığı
na aittir. Eğer İçişleri Bakanlığı, önce gördüğü eksik 
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bilgi ve belgeleri ikmal ettirecek, ondan sonra kuru
luşu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirecek ise. Ba
kanlığı ister istemez bu adlî denetime ortak etmiş olu
ruz. Bunu Anayasamızla bağdaştırmamız mümkün 
değildir. Bu takdirde Başsavcılığın kuruluş deneti
mini, kuruluşu takiben 30 gün içinde yapacağına dair 
5 inci madde hükmü de fiilen işlemez hale gelir. As
lında 'kuruluş denetiminin 30 gün içinde bitirilmesiy
le ilgili hüküm son derece isabetlidir; ama bunu işler 
tutmak lazımdır. 

'Parti kuruluşunu denetleme görevi münhasıran 
Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş adlî bir denetim 
olduğuna göre, İçişleri Bakanlığına düşen görev, 
alacağı kuruluş belgelerini olduğu gibi ve hiç beklet
meden Cumhuriyet 'Başsavcılığına göndermek olmalı
dır. Tasarı bu konuda sarahate kavuşturulmalıdır 
ve hatta kuruluş evrakını bir yandan İçişleri Ba
kanlığına verirken, bir yandan Cumhuriyet Başsavcı
lığına vermenin de bir mahzuru yoktur; ama çok 
partili demokrasiye geçilirken gözler konulacak ge
reksiz ve yersiz formalitelerle İçişleri Bakanlığına 
veya Cumhuriyet Başsavcılığına çevrilmemeii, göz
ler milletin güvenine ve sevgisine çevrilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarının, Cumhuriyet Başsavcılığının ve Anaya

sa Mahkemesinin denetimi ve partilerin kapatılması 
ile ilgili hükümlerinde de karışıklık buluyorum. Aşa
ğı yukarı 648 sayılı Kanundaki hükümlere paralel
dir; ama o da karışıktır. 

Hukukta 'karmaşık ve çelişkili hükümleri işletebil
mek oldukça zordur. Partilerin hayatı ile ilgili hü
kümlerin oldukça sade, açık ve herkes tarafından an
laşılabilir olması lazımdır. 

Anayasamız, partiler üzerinde Başsavcılıkla Ana
yasa Mahkemesi arasında cereyan edecek etkili ve 
süratli bir denetimi öngörmektedir. Geçmişte işle
meyen ve Anayasamızda da yer almamış bulunan 
«Parti Yasaklarını İnceleme Kurulunun» bu Tasarı
da da yeniden ihdas edilmiş olmasındaki hukukî ve 
pratik faydayı anlayamadım. 

Denetim ve kapatma ile ilgili hükümler, ülke ve 
millet bütünlüğüne ve demokratik rejimin temel il
kelerine aykırı faaliyetler bakımından oldukça tefer
ruatlı, kapsamlı ve ihtiyaca uygun şekilde düzenlen
miş olmakla beraber bazı eksikleri vardır. 

Tasarıda buna bir misal arz etmek istiyorum. Ül
ke ve millet bütünlüğüne ve demokratik rejimin te
mel ilkelerine aykırı davranış ve faaliyetler bakımın
dan, partinin en yetkili organları olan merkez karar 

ve yürütme organı üyeleri ile, sıradan bir üye aynı 
şekilde mütalaa edilmektedir. 648 sayılı Yasa da öy
le idi ve ülke bu anlayış şeklinden, bu uygulama şek
linden sıkıntı çekmiştir. 

Bu konularda yalnız partinin üst karar organları
nın değil, bu organlarda görev almış olanların da cid
dî bir sorumluluğu olması gerekir ve bu sorumluluk 
sıradan bir üyenin sorumluluğundan farklı olarak 
düzenlenmelidir. 

Bunların yanında denetim ve.kapatma ile ilgili hü
kümlerin, Anayasa ve hukuk çerçevesinde çalışan cid
dî kuruluşlara, ciddî rahatsızlıklar ve tedirginlikler 
vermeyecek ölçüler içerisinde düşünülmüş ve düzen
lenmiş olduğunu maalesef söyleyemiyorum. Madde
ler geldiği zaman bu konulara açıklık kazandırıla
caktın 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Büyük kongrelerde çeşitli maksatlarla ortaya çı

kan listelere merkez karar organlarında temsil im
kânı verilmesi demek, (Ki, Sayın Hocamla öyle sa
nıyorum ki bu konuda anlaşamayacağız, Yüce Ge
nel Kurul sanırım ki bu konuda hakem olacaktır.) 
parti içi hizipleri müesseseleştirmek demektir. Hizip
çiliği en üst seviyede körüklemek demektir ve parti
leri re.smî organları yerine özel ev toplantılarında 
idare edilir hale getirmek demektir. 

«Parti içi muhalefet temsil edilsin» derken, parti 
•içi iktidar aranır hale gelebilir. Nitekim, Türkiye şu 
temsil edilsin, bu temsil edilsin derken, bu Meclis
lerde de bir zaman iktidar arar hale geldi. 

Parti içi iktidarın aranır hale gelmesi yalnız par
tileri değil; parlamentoyu, rejimi ve ülkeyi başka tür
lü huzursuzluklara, istikrarsızlıklara, buhranlara sü
rükleyebilir. 

Bu listelerdeki sırayı nasıl tespit edeceksiniz?.. Ya
ni: orada da bir önseçim mi uygulamak lazım?.. Bu 
konuyu 16 ncı madde görüşülürken enine boyuna 
tartışmak zorundayız. Herhalde basit bir mesele de
ğildir. 

Parlamentolarda grup disiplininin çok önemli bir 
yeri vardır. Yaptığımız bütün güzel işlere rağmen; 
bu Mecliste de, Yüce Danışma Meclisinizde de öyle 
anlar olmuştur ki, âdeta grup disiplinini arar hale 
gelmişizdir. Grup kararları, gruplarda cereyan eden 
tartışmalar sonunda alınır. Bunlar tepeden inme ka
rarlar değildir. Bu tartışmalar gün olur saatlerce sü
rer. 200 kişilik bir grup bir konuda enine boyuna tar
tışmış ve çoğunlukla karar vermişse, siz buna nasıl 
«Oligarşi» diyebilirsiniz?.. Demokrasi çoğunluk reji-
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midir ve grup kararlarına uymak, grup azınlığının, 
grup çoğunluğuna uyması demektir. 

Anayasamız, Parlamento çalışmalarında partile
rin grup kararına bağlayamayacağı konuları açıkça 
göstermiştir. Anayasa grup kararlan alınamayacak hal
leri açıkça göstermekle, bunlar dışında kalan konu
larda grup kararı alınabileceğini de zımnen kabul 
etmiştir. 

Halbuki, grup kararına uyulmaması demek; fii
len grup kararı alınamaması, alınsa bile uygulanama-
ması demektir. Bunu Anayasa ile bağdaştıramazsı-
nrz< 

«Anayasaya aykırı kararlar...» Partiler için Ana
yasaya aykırılığı zaten kapatma sebebi sayıyoruz. 
Partiler Anayasaya aykırı karar almaktan zaten çe
kinecekler; 

Değerli arkadaşlarım; 
«Vicdanına aykırı gördüğü kararlar...» deniliyor. 

Hüzünle ve hicranla ifade edeyim ki, biz o vicdan
ları Büyük Ankara Oteli'nde veya Güney Motel'de 
çok gördük. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Grup kararının oligarşi ile bir ilgisi yoktur. Bu 
grup çoğunluğunun iradesine, grup azınlığının da 
uyması demektir ve biliyoruz ki demokrasi çoğunluk 
rejimidir. Demokrasinin çoğunluk ilkesi şurada uy
gulanır, burada uygulanmaz diye Anayasa dışı bir 
kural icat edemeyiz. 

Grup kararlarına bağlılığı ortadan kaldırırsanız 
inanın ki gruplar tuzla buz olur ve işte Parlamento 
asıl o zaman çalışmaz hale gelir, o zamanki manza
ra ile memleketin karşılaşmamasını diliyorum. 

Ülkemiz şartlarında siyasî mücadele ahlakını ze
delediği geçmiş tecrübelerle anlaşılan bazı davranışla
ra, Tasarıda yeniden açık yol bırakılmaktadır. Bu
nunla ilgili iki konuyu misal vereceğim. 

Bir kimse bir partiden önseçim veya merkez yok
lamasına katılır ve kaybederse, o partiden istifa ede
rek bağımsız aday olabilecek ve hatta bir başka par
tiden merkez adayı gösterilebilecek. Bu tür davra
nışlar ve uygulamalar 1960'lı yıllarda yapılan seçim
lerde çok yaygınlaşmıştı ve bu illerde en ücra köşele
re kadar siyasî ahlâkı fevkalade bozan bir davranış 
olarak ortaya çıkmıştı ve bunun üzerine 1973 değişik-. 
ligi ile partilerarası anlaşma ile Tasarıda bu yol ka
patılmıştı. 

Bu tür davranışları esasen ne fikrî istikrarla, ne 
fikir namusu ile, ne siyasî ahlakla bağdaştırmak da 
mümkün değildir. Bu konuda Sayın Daçe ve Sayın 
Alpaslan'ın muhalefet şerhlerine aynen katıldığımı 

ifade etmek isterim ve Komisyonun bu yolu açmakla 
ne fayda gördüğünü de anlamakta müşkülât çeki
yorum, 

Diğer bir konu; (Eskiden beri yerleşmiş bir uy
gulamadır.) aday listelerinin kesinleşmesinden önce 
herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan aday
lıklar merkez karar organlarınca doldurulur. Ta
sarı, 42 nci maddeyi bu uygulama ile kaydırmakta
dır; yani boşalan yerler listeden kaydırılmak suretiy
le doldurulacaktır. Bunun siyasî ihtirasları tehlikeli 
bir şekilde kabartacak çok sakıncalı bir açık kapı 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu herhalde yap-
masak iyi olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Temas etmek istediğim önemli bir konu; önseçim 

konusudur. Ülkemizde çok partili demokratik sis
temi ayakta tutabilmek için bir partiye oy veren seç
menin, o partiden milletvekili seçilmesini istediği 
adaylara da bizzat ve doğrudan doğruya oy verebile
ceği bir sistemi oluşturmak zorundayız; yani seçmen 
hem istediği partiye oy verebilmeli hem de oy ver
diği partiden aday olanlar arasından kimlerin mil
letvekili olmasını istiyorsa doğrudan doğruya ona 
veya onlara oy kullanabilmelidir. Eski sistemimizin 
eksiği zaten bu idi. Komisyon, nedense bu yolu tercih 
etmemiştir. 

Öyle sanıyorum ki, dünkü Tercüman Gazetesi
nin bu yolda ortaya attığı teklif, üzerinde durulma
ya değer ciddî bir tekliftir. 

Ön seçimleri sadece partilerin bir iç meselesi ola
rak görmek yanlıştır. Ön seçim, doğrudan doğruya 
millî iradeyi ve memleket kaderini ilgilendiren bir 
konudur ve bu konu, önemine lâyık bir şekilde, 
memleket ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmeli
dir. Ben de Sayın Gürbüz'ün, bu konuyu seçim ka
nununa bırakma teklifine katılıyorum. Esasen ön se
çim, genel seçimlerin bir parçasıdır, orada mütalaa 
etmek de mümkündür. 

Üzerinde durmak istediğim bir başka konu da 
parti kongreleri meselesidir. Normal parti kongreleri
nin, eskiden olduğu gibi 2 yılda bir yapılması öngö
rülüyor. Yani, 2 yılda bir köy delegeleri seçilecek
tir, mahalle delegeleri seçilecektir, sonra ilçe kong
releri yapılacaktır, sıra il kongrelerine gelecektir, son
ra büyük kongre toplanacaktır ve bütün bunlar 2 
yılda bir tekrarlanacaktır. 

Bu husus parti içi hareket demektir. Köy ve ma
hallelerde hareket demektir, ilçelerde ve illerde ha-
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reket demektir ve tabiî, partiler için masraf demek
tir, 

Bunlar olacak, bunları yadırgayanlayız. Bunların 
olması gerekir, hatta bunların olması şarttır çok par
tili demokraside. Çünkü, partiler demokrasisinde ge
nel seçimler kadar, partilerin organlarının seçimi de 
önem taşır. Ancak, yeni Anayasamız seçim dönemi
ni 5 yıla çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle, parti
lerin kongre dönemlerini de biraz daha uzatmayı dü
şünebiliriz ve düşünmeliyiz fikrindeyim. Hiç değil
se, kongreler 3 yılda bir yapılabilir ve böylece bir 
taraftan partilere, hareketten ve masraftan tasarruf 
sağlamış oluruz, bir taraftan da seçilmiş parti organ
larına biraz daha devamlılık kazandırmış oluruz. 

Tatbikatta, kongrelerle ilgili bir başka sıkıntı or
taya çıkmakta idi. Kongreler için köy ve mahalle de
legeleri seçiliyor. Bu seçimlere itiraz olmaktadır. Bu 
itirazlar partilerin bir üst kademesinde görüşülecek 
ve bir üst kademede kurulan disiplin kurullarında 
karara bağlanacaktır. Bunların karara bağlanabilmesi 
bir zamana bağlıdır. Ama, tatbikatta, köy ve mahalle 
kongreleri biter bitmez, ilçe kongreleri toplanmakta
dır. îlçe kongrelerine itiraz olacaktır; ama ilçe kong
releri biter bitmez il kongresi toplanıyor ve il kong
relerine itiraz olduğu zaman da bakıyorsunuz ki, iti
razlar iyice incelenip karara bağlanmadan parti yet
kili organlarınca, büyük kongre toplanıyor. 

Şimdi burada, her halde kongreler arasına, özel
likle taşra kongreleri ile büyük kongre arasına bir 
zaman fasılası koymakta fayda görüyorum. Taşra 
kongreleri 2 yılda bir yapılsa bile, büyük kongre 
en az üçüncü yıl toplanmalıdır ve bu arada geçen 
zaman süresince köy ve mahalle delege seçiminden, 
il kongresine kadar olan itirazlar, incelenip değerlen
dirilmeli ve doğru bir şekilde karara bağlanabilmeli-
dir, 

Sayın Komisyon Başkanımız beni bağışlasınlar; 
asıl şikâyetler, kongrelerle ilgilidir ve parti oligarşi
sini önlemek istiyorsak, parti tabanının iradesini pü
rüzsüz, eksiksiz, en doğru şekilde alt kademe organ
larında tecelli ettirmeye mecburuz. Bunu tecelli et
tirdiğimiz zaman, zaten büyük kongreye mesele kal
maz. Büyük kongrede şu liste, bu listeye temsil imkâ
nı vermek suretiyle, parti genel idare kurullarını, par
ti yönetim organlarını delmeye ve parçalamaya gerek 
kalmaz. 

O halde, konu üzerinde, Yüce Genel Kurulu
nuzca durulmasını istirham ediyorum. Taşra kongre

leri ile büyük kongre arasına bir zaman fasılası koy
makta her halde fayda bulunduğu kanaatindeyim. 

Tasarının olumlu gördüğüm yanlarına temas ede
mediğim için Sayın Hocam beni bağışlasınlar, tabiî, 
maddelere gelindiği zaman bunlar konuşulacaktır, 
tartışılacaktır ve Yüce Genel Kurulumuz, bilahara 
Millî Güvenlik Konseyimiz, Tasarıya, milletimize lâ
yık olan bir şekil verecektir ve bu Tasarı, yeni çok 
partili hayatımızın önemli kanunlarından birisi ha
line gelecektir. Memleketimize, rejimimize, milleti
mize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Genel Ku
rulunuzu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin saygıdeğer üyeleri; 
Bugün, kuruluşumuzun anaamacım taşıyan ve 

Anayasadan sonra ikinci derecede önem arz eden Si
yasî Partiler Kanunu Tasarısını görüşmeye başlamış 
bulunmaktayız. 

Yüce Genel Kurulumuzca görevlendirilen Ana
yasa Komisyonu, üç aya yakın bir sürede çok ciddi 
ve verimli bir çalışmadan sonra bu Tasarıyı huzuru
muza getirmiştir. Tasarının ciddî bir çalışma sonun
da hazırlandığını, gerek Komisyon raporundan ge
rek maddelerin gerekçelerinden, gerek maddelerin 
düzenleniş şekillerinden ve gerekse değerli üyelerin, 
maddeiere ilişkin karşı oy yazılarından anlamak 
mümkündür. 

Bu ciddî inceleme ve çalışmalarından ötürü baş
ta Sayın Komisyon Başkanına ve değerli üyelerine 
ayrı ayrı, şahsım adına şükranlarımı sunmak istiyo
rum, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütün bu ciddî çalışmalara rağmen, bana göre, 

bu Tasarı demokrasi âşığı olan yüce ulusumuzun, ge
lecekte yeniden kuracağı demokratik yaşantısı için 
güvenilirlik yönündeki beklentilerine maalesef cevap 
verebilecek nitelikte değildir. 

Tasarı, 12 Eylül Harekâtı öncesindeki demokra
tik sıkıntıları ve kilitlenmeleri giderici özelliklerden 
uzak ve yozlaşmaları önleyici tedbirlerden de yok
sundur. 

Türk Ulusu, Anayasadan sonra, en çok önemle 
beklediği bu Kanunda, Anayasa kadar, geçmişten 
dersler alınarak hazırlanmasını bizden beklemektedir. 
Halbuki, Bizim Anayasa Komisyonumuz, bana göre, 
geçmişteki sorunlara ya yanlış teşhis koyarak tedavi 
yolu seçmiş veya bu yanlış ve yetersiz yaklaşımlarla 
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geçmişte hiç sorun yaratmayan bazı düzenlemeleri 
de gelecekte yeni sorunlar yaratacak, tarzda yeniden 
düzenleme ihtiyacı içine girmiştir. 

Bütün bu genel değerlendirmeler ışığında, Tasa
rıyı iyi niyetlerle düzeltme yolları bulacağımıza olan 
inancımı vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bize tanınan bu kısa süre içinde Tasarının, bana 

göre, en çok tartışılması gereken ve düzeltilmeye 
muhtaç olan kısımlarından söz etmek istiyorum. 

Biz, Anayasayı hazırlarken, özellikle geçmişteki 
politik yaygınlığın, toplumumuz üzerinde yaptığı 
tahribatı, siyasî mücadelelerin sonucunda huzursuz
luğu ve anarşiyi oluşturan gereksiz çekişmelerden 
mümkün olan ölçüde sıyrılmayı hedef aldık ve tüm 
bu alandaki düzenlemeleri de bu düşünce ile hazırla
dık. 

Bu düşüncenin sonucudur , ki, siyasî partilerin 
gençlik ve kadın kolları gibi yan kuruluşlarına, ku
rulma olanağı tanınmadı. Siyasî partilerin sendikalar
la, derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile ve kooperatifler gibi örgütlerle en 
ufak bir bağlantı kurmalarına meydan bırakmayan 
Anayasa hükümleri getirilmiştir. 

manına ve yasal olanaklarına sahip bulunduklarını 
da ekleyince bu düzenlemeler sonucunda huzur orta
mının 12 Eylül öncesindeki günlerde bile bozulma
yan bu yerleşim merkezlerinde yeni çekişmelere ve 
husumet cephelerinin oluşmasına neden olabileceği
mizden endişe etmekteyim. 

Bu kesimlerde siyasî çekişmeler sürekli yüksek 
tansiyonlar ile sürdürülecek ve neticede korkarım ki 
yeni kan davalarının doğmasına sebebiyet vermiş ola
cağız. 

Bu noktada şöyle bir soruyu da yüce bilgilerini
ze sunmak istiyorum : Acaba günde ortalama 20 ki
şinin öldürüldüğü 12 Eylül öncesinde bu teşkilatlan
ma şekli olmuş olsaydı, günde öldürülen ortalama 
insan sayısı 200'ü bulmayacak mıydı? 

Eğer bu tehlikeleri yaratabilecek ise bu Tasarı, o 
zaman, Siyasî Partiler Kanunu olmaktan çıkar, Si
yasî Cinayetler Kanunu olarak nitelendirilir. 

Ayrıca bu tür örgütlenme karşısında acaba Ana
yasa Mahkemesi, partilerin gelir ve giderlerine iliş
kin malî denetimi nasıl gerçekleştirebilecektir? 

Diğer yönden, devlet yardımı hiçbir ölçüde öngö
rülmeyen siyasî partiler, birbirleriyle yarışırcasına gi
recekleri bu örgütlenme için malî kaynağı nasıl bu
labileceklerdir? 

Bütün bu sakıncalar sebebiyle bu teşkilatlanma 
modelinden vazgeçmeliyiz. Eğer geçmişteki toplamı 
639'u bulan il ve ilçe teşkilatını yeterli görmüyorsak 
birçok batılı ülkenin en küçük idare birimi olarak 
kabul ettikleri belediye bulunan yerleşim merkezleri
ni en küçük teşkilatlanma ünitesi olarak kabul etme
liyiz ve bu şekilde teşkilat merkezi sayısı yurt düze
yinde her parti için 639'dan 1 710'a, yani asgarî 3 
misline çıkmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Komisyon Başkanının Tasarıyı ilk gün ve 

bugün açıklarken, özellikle vurgulayarak üzerinde 
durduğu ve Komisyon raporunda da ifade edildiği, 
ayrıca gerekçelerde de açıklandığı üzere, «Parti oli
garşisine meydan vermemek ve parti içi demokrasiyi 
yerleştirmek amacıyla yeni düzenlemeler yaptıkları
nı» ifade etmişlerdir. 

Bu düzenlemelerin başında, «Merkez karar organ
larının oluşturulması» şeklindeki değişiklik gelmekte
dir. Yeni düzenlemeye göre, kongrelerde bu karar 
organlarının seçimlerine değişik listeler katılmış ise, 
aldıkları oylar oranında ve seçim sistemine göre tem
sil edilme olanağı bulacaklardır. Yani partilerin ka
rar organları birer koalisyon hüviyetini taşıyacak ve 

Şimdi ise Tasarıya bakıyoruz, siyasî partilerin 
geçmişteki il ve ilçe düzeyindeki teşkilâtlanmaları 
yeterli görülmemiş, bu teşkilâtlanma sayıları 40 bin
leri aşan köy ve mahalle teşkilâtlanmasına olanak ta
nıyan hükümlerle düzenlenmiştir. 

Sanki, geçmiş yakın siyasal hayatımızda, bu ör
gütlenme modeli uygulanmamış ve sanki bu uygu
lanma yıllarına ait acı anılar Türk Milletinin hatıra
larında hâlâ yaşamamaktadır. 

Komisyonumuz bu örgütlenme modelini, parti içi 
çalışmaların ve kararlarının demokrasi esaslarına ay
kırı olmaması gerekçesiyle getirdiklerini ifade etmek
tedirler. Bu kadar olumlu bir gerekçeye de dayansa 
bu tür hükümleri düzenlerken Anayasa hazırlama 
çalışmalarında olduğu gibi, toplumumuza ve bünye
mize uygunluk derecelerini, sağlayacağı yarar ve za
rarlarını da dikkatlerden uzak tutamayız. 

Bu tür bir teşkilatlanma modelini getirirken Türk 
Milletinin yarısından fazlasının köylerde ve bu küçük 
yerleşim merkezlerinde yaşadıklarını, kültür ve eği
tim seviyelerini, siyasal bilinçlenme derecelerini, ol
dukça çok sayıda ihtilaf ve çekişme konuları ile kar
şı karşıya bulunduklarını da gözden ırak tutamayız. 
Ayrıca bu kesimlerde yaşayanların hemen hemen tü
mü bu tür siyasal faaliyetlerle sürekli uğraşma za-
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parti hizipleri burada sürekliliğini sağlayacaktır. San
ki geçmişte partiler seviyesinde oluşturulan koalis
yon hükümetlerinden çok rahat ve yarar görmüşüz 
gibi şimdi parti içinde de bu tür oluşumlara olanak 
getiriyoruz., 

Bu tür yaklaşımları anlamak mümkün değildir. 
Anayasayı, bütünleyici ve istikrar sağlayıcı bir dü
şünce ile yaptık. Şimdi ise aşın şekilde ve gereksiz 
çekişmelere ve bölünmelere sebebiyet verecek düzen
lemeler getiriyoruz. Listeler kongrelerde seçimlerin 
sonucu alınıncaya kadar sürdürülen bir mücadele
dir. Ondan sonra parti bütünlüğüne zarar verilmeye
cek şekilde suskunluğa geçer veya çoğunluk kararına 
saygılı bir itaat ile orada biter. 

Bu düzenleme, partilerin güçlenmelerine engel 
olabileceği gibi bölünmelerine sebep olabilecektir. 
Geçmişte birçok kongrelerde listelere rağmen ve hat
ta tarihî kişiliğe sahip liderlere ve onların listelerine 
rağmen gelen partili üyeler takdir ettikleri kişileri lis
telerde yaptıkları çıkarma ve ilavelerle zaten karma 
bir şekilde karar organlarının teşekkülüne imkân ver
mişlerdir. Yani halkımıza ve onların takdirine güven 
duymalıyız. 

Şimdi böyle bir madde ile niye bu çekişmelerin 
sürekliliğini kurumsallaştırıyoruz? Bu madde bence 
Türk Milleti tarafından takdir ve tasvip görmeyen 
ve o kesimlerdeki parti kitlelerinin büyük ve güçlü 
partilerin şemsiyeleri altında yaşamalarına imkân 
tanıyacaktır. Kendi sapık ideolojilerini böyle listeler 
vasıtasıyla sızabilecekleri karar organları içinde güç
lendirmeye ve zamanla bütün partiye hâkim olmaya 
çalışacaklardır. Neticede demokrasimizin istikrarsız
lığa uğramasına ve yozlaşmasına sebep olacaktır. 

Yine aynı gerekçelerle Komisyonun hazırladığı 
metinde, «Milletvekillerinin, Anayasa ve vicdanları
na aykırı gördükleri grup kararlarına uymak zorun
da değildirler.» şeklinde bir düzenleme ile partinin 
disiplinini yok edici bir düzenleme getirmişlerdir. 
Halbuki, bence partiler siyasî faaliyetleri düzenleyen 
bir mukavele sayılır. îmza atan üye, yetkili karar 
organlarının çoğunlukla aldığı kararlara uymak zo
runda olmalıdır ki, asıl parti içi demokrasi de budur. 
Yani çoğunluk fikrine itaaat etmek demokrasinin en 
başta gelen özelliğidir. Aksi düşünüp, demokrasiyle 
bağdaştırmak bence mümkün değildir. Böyle, üstelik 
sübjektif bir değerlendirmeye dayanan bir karar ver
me yetkisini milletvekillerine tanımak, partileri disip
linsizliğe ve istikrarsızlığa sürüklemek demek ola
caktır, 

Bu sebeplerle bu tür bir düzenlemeyi kanunla de
ğil, bırakalım, kendi içtüzükleri ile partiler sağlasın
lar. 

Sayın Başkan, değeri üyeler; 
Tasarıda, bir partinin seçimlere iştirak edebilmesi 

en az 34 ilde ve, bu il ve ilçelerinin en az yarısında 
teşkilatlanması şartına bağlanmıştır. Bence bu mad
de ile eski partilere davetiye çıkarılmak istenmiştir. 
Önümüzdeki kısa sürede sıfırdan başlayacak partiler
den acaba eski parti örgütlerine dayanmayan kaç 
parti bu şartı gerçekleştirebilecektir? Eğer bu böyle 
değilse, yani eski partileri korumak amacını taşımı
yorsa, mutlaka bu sayıyı eski Seçim Kanununda ön
görülen, «15 il» şeklinde değiştirmek zorundayız. 

Zaten genel seçimlerde Türk Ulusunun takdirini 
kazanacak partiler, bu teşkilatlarını seçimden sonra 
34 ilde değil, 67 ilde ve ilçelerinin de tümünde yaya
caklardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu Tasarının en büyük noksanlığı, bana göre, hal

kımızın en çok beklediği, önseçim rezaletinden kur
tarılmamış olmasıdır. Bu gün seçimlerle ve memleket 
yönetimi ile en ufak ilgisi bulunan vatandaştan tu
talım da en ilgilisine kadar herkes, bizden, seçimler
deki delege belasından ve önseçim rezaletinden kur
tarılmasını istemektedir. Ne yazık ki, Komisyonun 
uzun süre yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya ko
nan bu Tasarıda bu özellikleri bulmak mümkün de
ğildir. Getirilen düzenleme ile delege belası, daha 
çok sayıda yazdırılacak ve belirli şekillerde oyların
dan yararlanılacak partili üyelerle değiştirilmiş, ön
seçim rezaleti de daha yüklü faturalarla oynanabile
cek şekle getirilmiştir. Yeni düzenleme sonucunda 
her seviyede üye yazdırma yarışı yürüyecek, önseçim 
günlerine kadar sağlanacak çıkarlar dışında araba 
tahsisleri, dolgun yevmiyeler ve zengin ziyafetler so
nunda geçmişteki üzücü sonuçlar elde edilecektir. 
Sadece değişen şey, geçmişin birkaç misline varacak 
masrafları gerektireceğinden dolayı geçmişe göre da
ha varlıklılar bu oyunu oynayabileceklerdir. 

Bütün Meclis olarak, halkımızın özlemle bekle
diği, «Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.» ilkesi
ni sağlayacak bir çözüm şeklini bulmak zorundayız. 
Maddelere geçildiğinde bu konuda da acizane bir 
önerim olacaktır; yüksek takdirlerinize sunacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Geçmişteki siyasî yaşantımızda bulunan, fakat de

mokrasi ile pek bağdaştırılamayan merkez adaylığı
nın yeniden kabulü de bence bir noksanlıktır. Bir an, 
geçmişte bu kontenjanların uygulanmasını ve sonuç -
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larını düşünelim. Partiler genellikle bu kontenjanları \ 
belirli kitle liderlerine veya meslek kuruluşlarının ile
ri gelenlerine tahsis etmişlerdir. Böylece de bu kitle
lerin oylarına sahip olunmak istenmiştir. Bu konuda 
hiçbir parti teşkilatı ve hiçbir partili kendi istekleriy
le bu icraata boyun eğmemişlerdir. O halde niye de
mokrasiye ters gelen bu uygulamaya yine yer veriyo
ruz?.. -Gerekçesinde partilerin tüzük ve programları
nı daha iyi uygulayabilmek ve kadrolarını daha iyi 
oluşturmak amacıyla bu imkânın verildiği ifade edi
liyor. Bence eğer böyle bir kişi o parti çevresinde 
varsa, zaten partili halkımızca kendi rızası ve oyla
rıyla o kişi seçilecektir. Yeter ki, halkımıza bu sağ
duyusunu kullanabilecek bir seçim sistemi sağlaya
lım. 

Sayın Başkan, değeri arkadaşlar; 
Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, Komisyo

numuz maalesef geçmişteki deneyimler sonucu, acı 
sonuçlar veren bazı düzenlemelere de yeniden yer 
verdiğini görüyoruz. Bunlardan birisi de önseçim 
veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra 
elde ettiği sonucu beğenmeyen kimselerin partisinden 
istifa ederek, başka partilerde merkez adayı veya ba
ğımsız olarak aday olabilmelerine ilişkin düzenleme
dir. Geçmiş siyasal yaşantımızda bu durumdan çok 
büyük sıkıntılar çekilmiş, partiler arasında çirkin 
transferlere, menfaat sağlamalara, kısacası kanayan 
bir yara olarak yıllarca görüldükten sonra nihayet Par
tiler Kanununda 1973 yılında yapılan bir değişiklik- I 
le bu sorun çözümlenmişti. Şimdi yeniden geriye ge
tireceğiz; acaba bu çözüm şeklinden vazgeçip, yeni 
bir düzenleme getirmemiz demokrasimize veya parti
lerimize ne yarar sağlayacaktır, ben bunu anlayama
dım, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; I 

Tasarının hazırlanması sırasında olsun, açıklan
dıktan sonra olsun, en çok eleştirilen konu; parti
lere Devlet yardımının yapılıp yapılmayacağıdır. 
Komisyonun metninde maalesef demokrasinin sağ
lam temellere oturtulabilmesi için gereken bu dü
zenlemeye de yer verilmemiştir. Günlerdir basında 
ve kamuoyunda sürdürülen tartışmalarla birlikte, 
yapılan hesaplaşmalardan da anlaşılmıştır, ki, bir par
ti için il kuruluşunda bile milyarlara varan İkay-
nağı bulma'k gerekmektedir. Demokrasinin vazge
çilmez unsurları olarak tanımladığımız siyasî parti- j 
ler acaba başarıyla faaliyetlerini sürdürebilmeleri I 
için gerekli bulunan bu parayı kendi sosyal güven
liğini sağlayan kuruluşlara bile prim veya aidat ver- | 
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meden partili üyelerden alacağı aidatlarla mı kar
şılayacaktır, yoksa parti rozet ve kimliklerini sata
rak mı veya düzenlenecek çay partileriyle mi kar
şılayacaktır?... 

Hepimiz de gerçekçi olarak düşündüğümüz zaman 
bunlarla olmayacağını göreceğiz. O halde ne ola
cak?... Partiler İlık kuruluşlarından itibaren belirli 
sermaye çevrelerine, ve hatta holdinglere sırtlarını 
dayamalk zorunda kalacaklardır. 

Komisyon gerekçesinde bu yardımın Anayasada 
öngörülmediğini ifade ederek, bunun için de mad
dede yer verilmediğini (belirtmektedirler, Halbuki 
Anayasada yer alsa idi, zaten böyle bir tartışma 
zemini açılmayacaktı, Komisyon da Anayasanın 
emri ıgereği maddeyi öyle düzenleyecekti. Biz ka
nunla bu imkânı tanırız, ileride bunun gereği kal
maz veyahut da sakıncaları görülürse, her zaman 
kanun değişikliği yapılarak; !bu yardımdan vazge
çilebilir. 

Yine Komisyon gerekçesinde; bu konuyla ilgili 
açıklama yapılırken, «Efendim sendikalara da yar
dım yapılmıyor» şeklinde bir değerlendirme yapıl
mıştır. Bir siyasî parti ile bir sendikanın aynı terazi
nin kefelerinde tartılmalartndaki isabetsizliği ise yüce 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Üzüntü verici diğer bir husus da; yanılmıyorsam 
3 gün önce bu konuda Sayın Hocamız bir gazetede 
yer alan demecinde şöyle cevap vermiştir; yanlış an
lamadıysam, Hocamız bu konuda görüşünü soran ga
zeteciye, «Partilerin para durumlarını ben düşünecek 
değilim, parti kuranlar düşünsün» anlamına gelen bir 
gayri ciddî cevap vermişlerdir. 

Arkadaşlar; 
Demokrasinin yeniden ve en sağlıklı şekilde ku

rulmasını sağlayacak olan kanunları yapmakla gö
revli bulunan bizler partilerin her türlü sorunlarını 
dikkate alarak düzenlemeleri buna göre yapmak zo
rundayız. İşimize gelen kısımlarda, alanlarda tüzük 
maddelerine girmesi gereken konuları kanun madde
si yapacağız, ele almak istemediğimiz konularda ise, 
bizi ilgilendirmez diyeceğiz. Bence bu olmamalıdır, 
inşallah ben yanlış anlamışımdır. Bunu da arz etmek 
istiyorum. 

Eğer biz partiler için sağlam kaynakları düşün
mez ve buna göre düzenlemeleri yapmaz isek; par
tiler belirli çevrelere avuç açmak durumunda sürekli 
kalacaklardır. Aldıkları bu yardımların karşılığında 
borçlanacaklar, borçlarının karşılığında düzenlene
cek faturaları da demokrasiden tavizler vererek öde
yeceklerdir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kurucu Meclis olarak yapacağımız çok titiz ve 

özenle bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız bu 
yasanın da Türk milletinin yüzde yüz oranına yakı
nının beğenisini kazanan Anayasamız gibi verimli, 
güvence verici bir yasa olacağına olan inancımı tek
rar vurgulamak ister, hepinize en derin içten saygı
larımı sunmak istiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Cebeci buyurun efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri; 

Meclisimizin başlıca görevlerinden 2 ncisini oluş
turan Siyasî Partiler Kanununu yapmak için Genel 
Kurul görüşmelerine, en iyi dileklerle, başladığımız 
şu sırada duyduğum coşku ve kıvancı öncelikle be
lirtmek istiyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını hazırlayarak bu 
aşamaya getirmek için üç aya yakın bir zamandan be
ri etraflı ve sürekli çalışmalar yapan ve görevini ba
şaran Anayasa Komisyonumuzun değerli Başkan ve 
üyelerini kutlar, kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Bu Kanun konusunda taşıdığımız siyasal ve ta
rihî sorumluluğun bilincinde olan sayın arkadaşları
mın; tasarıyı değerlendirmek ve olgunlaştırmak için 
burada yapacakları görüşmelerde, yarışırcasına çaba 
göstererek, gerekli düzeltme ve yararlı katkılarda bu
lunacaklarına inanıyorum. 

Bu nedenle Genel Kurulumuza ve ayrıca her bi
rinize başarılar dilerim. 

Anayasa Komisyonumuzun tasarıyı hazırlamak 
için gerçekçi ve akılcı olarak seçtiği esas kaynakların; 
özellikle yeni Anayasamız ile 648 sayılı Eski Siyasî 
Partiler Kanununun, isabetli ve izlediği çalışma yön
teminin de doğru olduğu kanısındayım. Bildiğiniz gi
bi; 648 sayılı Eski Siyasî Partiler Kanunu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ile siyasî partilerin ortak ve 
uzun süren çalışmaları sonucunda ve 13 Temmuz 
1965'de kabul edilmiş, iki aşamada ve birçok mad
deleri sekiz ay sonunda yürürlüğe konulmuştur. Bu 
Kanuna memleketimizde yüz seneyi aşkın bir süre
den beri yaşanılan parlamento ve siyasî derneklerle, 
siyasî partiler hayatının bir ürünüdür, diyebiliriz. 
1017, 1802, 1834, 2144 sayılı Kanunlarla üzerinde 
bir iki maddelik, 1783 sayılı Kanunla ise önemli de
ğişiklikler yapılmış olan bu Kanunun geçerliliği 12 
Eylül 1980 gününe kadar sürdürülmüştür. 15 yılı 
dolduran bu dönemde 1965 - 1969 - 1973 ve 1977 
Genel Seçimleriyle ve bu süre içindeki Cumhuriyet 

Senatosu seçimleri de yapılarak değerli deneyimler 
kazanılmıştır. Fakat, bu uzunca süreye karşın, adı 
geçen Kanun, siyasî partilerin faaliyetleri, denetim
leri ve geliştirilmeleri bakımından tam ve doğru ola
rak uygulanabilir bir nitelik göstermemiş, kapatılmış 
partilerin Anayasa doğrultusunda tutum ve davranışta 
bulunmalarını sağlayamamıştır. Partiler kendi içle
rinde önce katılaşmış, yani esnek parti olma nitelik
lerini kazanamamış, tam tersine otoriterliğe saplan
mıştır. (Esneklikten kastımız; çeşitli eğilimlerin par
ti içinde bir arada bulunabilmesi ve çoğunluğu sağ
layabilmek için bu eğilimlerin dürüstçe tartışılabil-
mesidir.) 

648 sayılı Kanunun bu önemli kusuru bilindiği 
halde önümüzdeki tasarının da hemen hemen aynı 
çerçevede ve yapıda hazırlanmış olması, gerekli dü
zeltmeler yapılmadığı takdirde yeni Siyasî Partiler 
Kanununun da aynı eleştiriye uğrayabileceği ve çö
zümlenmeleri çok güç sıkıntılara yol açabileceği bek
lenir. Hele hele siyasî partilerin yeniden kurulacağı 
ve genel ve mahallî seçimlerin yapılacağı bu yılda 
ve giderek darlaşan önümüzdeki sürede... 

Bu sebeple, tasarı üzerindeki çalışmalarımızın ilk 
amacı, tasarıya günümüzün olanak ve koşulları ile se
çimlere kadar olan sürenin göz önüne alınarak kolay 
ve çabuk bir uygulanabilirlik niteliği kazandırmak ol
malıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarı, adeta partilere, meclis gruplarına ve se

çimlerine esas veren karma bir kanun ile uygulanma
sına ilişkin tüzük kapsamında olup, siyasî partilerin 
kendi tüzükleriyle Mecliste teşkil edebilecekleri grup
ların tüzüklerine girecek ayrıntıları da düzenlemek
tedir. Bu yüzden çok şişkindir ve gerekli esneklikten 
yoksundur. Tasarının, yardımcı kaynakları olan «Fe
deral Almanya Siyasî Partiler Kanunu» ve Portekiz' 
in «siyasî partilere dair Kanun Kuvvetinde Karar
name» ile karşılaştırılması bunu açıkça gösterir. Şöy
le ki : 

Adı geçen yardımcı kaynaklarda partilerin parla
mento gruplarıyla ilgili hiçbir hüküm olmadığı halde 
tasarımızda 11 madde vardır. Keza seçimlerle ilgili 
olarak Portekiz kaynağında hiçbir madde olmadığı 
gibi Alman Kanununda 6, tasarımızda ise 14 madde 
bulunmaktadır. Bu karşılaştırma da tasarımızın, yu
karıda da belirttiğim gibi, karma bir kanun oluştu
racağını göstermektedir. Bu durum tasarının müm
kün olduğu kadar ayıklanarak adına uygun bir nite
liğe ve hacme kavuşturulmasını gerektirmektedir. 
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Bu durumu meydana getirmede, kanun ve teşkilat 
sistematikleri bakımından işlenen kusurlar ile gerek
siz tekrarlar, bazı deyimler ve isimler için fazla söz
cüklerin kullanılması neden olmuştur, örneğin tasa
rının çok yerinde «Milletvekili» yerine «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyesi» adı kullanılmıştır. 

Anımsanacağı üzere «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Üyesi» adı parlamentonun iki meclisli olduğu 
zamanda milletvekilleriyle senatörleri birlikte anla
tabilmek için kullanılmış bir addır ve bu ad, Komis
yonca etüt metni olarak kullanılan 648 sayılı Ka
nundan kaynaklanmış, yeni Anayasamızda Senato
nun bulunmayışı nedeniyle yalnızca «Milletvekili» 
demenin yeterli olacağı gözden kaçmıştır. 

Taslağımız redaksiyon bakımından kimi yanlış
lıklarla elimize ulaşmıştır. Bundan başka, dil bakı
mından bugün hukukçularımızın kaleminde ve dilin
de çok gelişmiş olan Türkçeden yararlanılmamış, da
ha çok 1965 dönemi tutuculuğuna bağlı kalınmıştır. 
Bu, yasaların yurttaşlarca kendileri tarafından oku
nup anlaşılması bakımından da büyük bir sakınca
dır. Yurttaşı yasaları okuyarak yolunu bulmakta bir 
aracıya muhtaç etmek Ulusumuzun yüzyıllardır çek
tiği bir sıkıntıdır. 

Ayrıca, cümlelerin yapısal kuruluşu, yani sözdi-
zimi ile noktalama bozuklukları Genel Kurulda re
daksiyon üzerinde çabalara ve zaman kaybına yol 
açacaktır. 

Tasarıdaki, kimi maddî yanlışlar da bulunmak
tadır. Örneğin 62 nci maddenin son fıkrasındaki «8» 
yerine «9 uncu bent» yazılması gerekeceği açıktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarı çok ayrıntılı hazırlandığı halde şimdi arz 

edeceğim konulara metinde yer verilmemiş ve bir 
açıklık getirilmemiştir : 

1. Anayasanın 67 nci maddesiyle yurttaşlara ve
rilmiş olan halkoylamasına katılma hakkı karşısında 
siyasî partilere düşebilecek rollere. 

2. Siyasî partiler Bakanlar Kurulunun kurulma
sı için gereğinde koalisyon yapabildikleri halde nor
mal faaliyetler ile genel, mahallî ve ara seçimlerde 
ortak düzenlemeler ve işbirliği yapıp yapamayacak
ları hususuna. (Portekiz'in siyasî partilere ilişkin Ka
nun Kuvvetindeki Kararnamesinin 12 nci maddesin
de öngörüldüğü ve başka kimi memleketlerde uygu
landığı gibi) 

3. Anayasanın 67 nci maddesi uyarınca bağımsız 
olarak siyasî faaliyette bulunabilecek yurttaşlarla si
yasî partilerin bütün seçimlerde ve halkoylamasında 

ı işbirliği yapıp yapamayacaklarına ve bağımsızların 
parti merkez kontenjanına dahil edilerek aday göste
rilip gösterilemeyeceklerine. 

4. Milletvekili ve mahallî ara seçimlerinde siya
sî partilerin ne yolda hareket edebileceklerine. 

51 Anayasanın milletvekilleriyle ilgili; üyelikle bağ
daşmayan işler (Madde 82), milletvekilliğinin düşme
si (Madde 84) ve iptal istemi (madde 85) konuların
daki emredici hükümleri karşısında siyasî partilere 
düşebilecek yükümlülüklere. 

Bu eksiklere müka'bil yeni oluşturulacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yeni İçtüzüğü henüz ortada 
yokken, eski Siyasî Partiler Kanununun kabulünden 
önce yürürlüğe konulmuş olan eski Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısına (Millet Meclisi 
ile Cumhuriyet Senatosuna) ilişkin İçtüzüklerin hü
kümlerini içerdiğini dikkate alarak, yeni siyasî par
tilerin yeni Mecliste kuracakları gruplar için birçok 
benzer hükümlere bu Tasarıda yer verilmesini ge
reksiz fazlalıklar olarak karşılıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Tasarının kimi hükümlerinin Anayasaya 

uyarlığının titiz bir incelemeye ve tartışmaya tabi 
tutulması gereğini arz etmek istiyorum : 

1. Anayasanın 69 uncu maddesinin üçüncü fık
rasına göre siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve 
kararları demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Bu 
hüküm karşısında Tasarının 29 uncu maddesinin so
nundaki «Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
aleyhte oy kullanamazlar» hükmünü nasıl yorumla
yabiliriz?.. Yani bu hüküm demokratik midir değil 
midir?.. Bu madde demokratik rejimimize parlamen
terlik kazandırmada ve bu niteliği korumada etkili 
olan parti disiplinini yıpratıcı ve kimi zaman da 
talhrip edici sonuçlar doğuracak bir nitelik taşımak
tadır. Bu sakıncadan başka maddenin Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki oyun aleyhte kullanılmasını 
yasaklaması da önemli ve demokratik olmayan bir 
çelişkidir. Grup genel kurulunda seçimlerin gizli oy
la yapılacağı hükmüne Tasarının uygun bir bölü
münde yer verilerek 29 uncu maddenin metinden çı
karılmasını arz ederim. 

2. Yürürlüğe konulacak af kanunları veya başka 
suretlerle hükümlerin cezaî ve hukukî bütün sonuç
ları ortadan kaldırılacak olursa, Tasarının 11 inci 
madde son satırındaki «Affa uğramış olsalar bile 
siyasî partilere üye olamazlar» hükmünün, 103 üncü 
maddenin son fıkrası olan, «Bu kimsenin işlediği fiil 
af veya sair suretlerle cezanın ve hukukî sonuçları
nın ortadan kalkması ile o kimsenin parti üyeliği 
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hakkı kendiliğinden geri döner» hükmü karşısında 
Anayasanın eşitlik ilkesi bakımından açıklığa kavuş
turulmasını rica ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, izninizle basında ve kamuoyunda günler

den beri tartışılan kimi konulara da değineceğim. 
1. 34 ilde teşkilatlanma: 
Tasarının 40 inci maddesiyle siyasî partilerin se

çimlere katılması, ilk şart olarak illerin en az yarı
sında, yani 34 ilde teşkilatını kurmuş olmasına bağ
lanmıştır. Bu, partilerin yeniden teş'kilatlandırılacak-
ları önümüzdeki zamanın darlığı bakımından yerine 
getirilmesi çok ağır bir şarttır. Bu şart, partilerin ku
rulmasını engelleyeceği kadar, seçimlere katılmala-
rınıda önleyecek derecede ağırdır. 

Bu şartı ortaya koyarken 1980 nüfus sayımına 
ve yeni Türkiye Büyük Millet Meclisinin 400 mil
letvekilinden oluşacağına göre; nüfusça kalabalık 15 
ilimizin, (örneğin, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, 
Bursa, Konya, Samsun, Balıkesir, Zonguldak, Gazi
antep, Erzurum, Hatay, İçel, Manisa, Kars illerinin) 
önümüzdeki seçimlerde bu miktarın salt çoğunluğu 
kadar milletvekili çıkarabileceği ve yeni siyasî par
tilerin de bu ve bunlara yakın milletvekili çıkara
bilecek illerde öncelikle teşkilâtlanmak isteyecekleri 
göz önünde tutularak, seçimlere katılabilmek için teş
kilatlanılmadı gereken il adedinin, evvelce, 648 sayılı 
Yasada olduğu gibi 15 il olarak düzeltilmesinin doğ
ru olacağı kanısındayım. 

Ayrıca, siyasî partilerin ara seçimlere katılmala
rını kolaylaştırmak amacıyla ara seçimler için teşki
latlanılacak il adedini daha da düşürmek gerekli 
olabilir. 

2. Partilerin köy ve mahalle teşkilatı : 
Tasarının 22 nci maddesine göre siyasî partiler 

köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde teşkilat ku
rabileceklerdir. Yurttaşların ! demokratik hayata en 
geniş ölçüde katılmalarını sağlamak ve ulusal irade
yi oluşturmak için siyasî partilerin ülke çapında teş
kilatlanması zorunludur. Demokratik hayatın sağ
lıklı olarak geliştirilebilmesi, buna göre teşkilatlan
ma ve eğitimle gerçekleştirilebilir. 

27 Mayıs 1960'dan önce bu alanda baş göster
miş olan acı olayları anımsarken, bunların nedenle
rini ve tahrikçilerini doğru olarak değerlendirmek 
gerekir: 1961'den bu yana kaldırılmış olan bu teş
kilatın boşluğu, özellikle kırsal alanlarda aşırı akım
ların yayılmasına, terörist ve anarşistlerin at oynat
malarına ve hatta gerilla harekâtına yeltenme şeklin
de etkinlik gösterilmesine bile zemin teşkil etmiştir. 

| Siyasî hayatta yurttaşların sadece politize edil-
j meleri yeterli değildir. Aynı zamanda demokrasi 

esaslarına göre eğitilmeleri ve geliştirilmeleri gerekli-
I dir. Bunu sağlayacak köy ve mahalle teşkilatından 

faydalanmak ve bu teşkilatı evvelce olduğu gibi de
ğil, bu amacı sağlayacak nitelikte vücuda getirmek 

I gerekmektedir. 
I 3. Önseçim : 

Tasarının 41 inci maddesi, parti adaylarının tes-
I piti için yapılacak önseçimi düzenlemektedir. Parti

lerce yapılacak önseçim, partilerin yeni kurulacağı 
önümüzdeki dar zamanda beklenen sonuçları vere
meyeceğinden, ilk genel seçimlerin adayları siyasî par
tilerce ve merkez yoklamasıyla tespit edilmeli ve ön
seçime ilişkin esaslara, hazırlanacak olan «Seçim Ka
nununda yer verilmelidir. 

4. Partilere devdet yardımı : 
Siyasî partilere devletçe yardım yapılması, hiç 

I kuşkusuz önemli bazı sakıncaları ortadan kaldıra
caktır. Partilerin özellikle kimi çıkar çevrelerinin et
kisinden uzak çalışmaları devlet yardımıyla geniş 
ölçüde önlenebilecektir. Ancak, ilk seçimler için ya
pılacak yardımın miktarını tespit etmek bakımından 
objektif bir kriter (ölçüt) bulunmadığından, partile
re yapılacak devlet yardımının ancak ilk seçimlerden 
sonra, seçimlerde aldıkları oy oranında ve daha son
raki seçimler için yapılması yerinde olur. 

5. Partilerin merkez karar organlarının seçimi : 
I Tasarının 16 ncı maddesi, merkez karar organı

nın nasıl seçileceğini düzenlemektedir. Anayasamıza 
göre demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsur
ları olduklarına Tasarının 4 üncü maddesinde de yer 

I verilen siyasî partilerin sürdürülmesi ve başarılı hiz
metler vermesi, bütünlüklerinin korunması ve disip
linli çalışmaları ile sağlanabilir. Bunun için ilk şart, 
genel başkanları ile bütün kurullarının seçimlerinde 
ve çalışmalarında demokratik esasların siyasî parti
lerce içtenlikle ve sadakatle uygulanmasıdır. 

Seçmek kadar seçilmek de bütün yurttaşların ve 
her parti üyesinin hakları olduğuna göre, siyasî par
tilerde yapılacak seçimlerde tek bir aday listesinin 
açılması ve isteyenin adını bu listeye yazanak ser
bestisini kullanması gerekir. 

Bu nedenlerle partilerin, Tasarının 15 ve 16 ncı 
I maddelerinin gereği olarak yapılacak seçimlerinde 

birden fazla listenin ortaya sürülmesi hizipleşmeye 
yol açar ve partileri zaafa, bölünmeye ve nihayet da
ğılmaya kadar götürebilir. 

' Bu durumu önlemek amacıyla partilerin merkez 
i karar organlarını seçmek için nispî temsil esasının 
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uygulanmaması ve Tasarıdaki 16 ncı maddenin arz 
ettiğim biçimde düzenlenmesi gerekir. 

6. Parti Yasaklarını' İnceleme Kurulu : 
Tasarının 101 inci maddesi, siyasî partilerle ilgili 

yasakları inceleme kurulunu düzenlemektedir. 648. 
sayılı Yasada da bulunan bu kurul 15 senelik sürede 
kendi varlığını bile duyuramamıştır. Bu kurulun Ta
sarıda bir yargı mercii olarak görevlendirilmesi ta
şıdığı ada bile uymamaktadır. Üstelik, Anayasanın 
Cumhuriyet Başsavcısına verdiği görev ve yetkiyi 
gölgelemekte, savcının dava açması bu kurulun ka
rarıyla önlenmektedir. 

Bu nedenlerle, kurulla ilgili madde ve fıkralar 
metinden çıkarılmalıdır. 

7. Parti sicili : 
Tasarının 10 uncu maddesi Cumhuriyet Başsav

cılığınca siyasî partiler için birer sicil tutulmasını 
hükme bağlamıştır. Siyasî partiler hakkında Anaya
sa Mahkemesinde usulün gösterdiğine göre dava aç
ma hakkı Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanılacağın
dan ve adlî yargı teşkilatının adlî sicilleri de Cum
huriyet savcılıklarınca tutulmakta olduğundan, si
yasî parti Sicillerinin de bu teşkilatça tutulması daha 
disiplinli bir durum yaratacaktır. 

Bu nedenle 10 uncu madde yerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, süreniz 3 dakika geç
miştir efendim. Lütfen bağlayınız. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

8. Disiplin cezalarına itiraz : 
Tasarının 58 inci maddesi disiplin cezalarına iti

razı düzenlemektedir. Anayasanın 36 ncı maddesine 
göre meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiy
le yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma hakkına sahip olan vatandaşlar bir 
partiye üye iken, disiplin cezasına maruz kaldıkları 
takdirde Anayasanın 129 uncu madde, üçüncü fık
rasında belirtilen «uyarma ve kınama cezaları ile 
ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi 
dışında bırakılamaz.» hükmüne imtisalen, ancak ve 
sadece partiden geçici çıkarma ve kesin olarak çıkar
ma cezaları konusunda ilgili yargı mercilerine, Ta
sarıya göre Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabil
meli ve Tasarının 58 inci maddesine, buna göre açık
lık getirilmelidir. 

9. Büyük kongre ile ilgili 14 üncü maddede se
çilmiş üyelerin sayısı 800 olarak sınırlandırılmıştır. 
Bir siyasî partinin büyük kongresinde o partinin ta
banının sesini ve eğilimlerini duyuracak seçilmiş üye

lerin miktarı artırılmalı, hiç olmazsa milletvekili tam
sayısının üç katına; yâni 1200'e çıkarılmalıdır. 

10. Tasarıda parti başkanının ve merkez karar 
organının seçimlerinin iki yılda bir yapılacağı hak
kında açık bir hüküm yoktur. 

11. Genel başkan ile ilgili 15 inci maddede, baş
kanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda 
büyük kongrenin derhal toplantıya çağırılacağı be
lirtilmiş; ancak kesin bir süre sınırı konulmamıştır. 
Bu sürenin, örneğin 15 gün bir zamanla sınırlandı
rılması, kasıtlı ihmalleri önler. 

12. Siyasî partilerde aday adaylığı ve merkez 
adaylığı ile ilgili 44 üncü maddenin değişik iki fık
rasının getirdiği hükümlerde çelişki vardır. Şöyle ki: 
Bu maddenin ikinci fıkrası, «Bir kimse aynı zaman
da, önseçimlerde ve merkez adaylığında değişik si
yasî partilerden veya aynı partiden, aynı seçim için 
birden fazla seçim çevresinden önseçime katılamaz.» 
hükmünü getirmiş olmasına karşın, üçüncü fıkrasın
da, «Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez 
adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra partisinden 
istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz (ederse, olur) 
ve başka partiden merkez adayı gösterilemez.» hük
münü koymuştur. 

Bu iki hüküm arasındaki çelişki açıktır, madde 
bu çelişkiyi giderecek ve siyasî ahlakı koruyacak bi
çimde yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Açıklamalarımdan anlaşıldığı üzere, Anayasa Ko

misyonu raporundaki karşı oy yazılarından bazıları
na katılıyorum; bunların hangileri olduğunu madde
ler görüşülür veya oylanırken belli edeceğim. 

Sözlerimi bitirirken, Tasarının tümünü kabule 
değer bulduğumu, oyumu bu yolda kullanacağımı ve 
Meclisimizin bu Tasarıyı adına ve kişiliğine layık bir 
olgunluğa eriştirerek, ikinci önemli görevini de ba
şarı ile yerine getireceği inancında olduğumu belirtir, 
hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENÎS MURATOĞLU — Sayın Başkan, pek 

muhterem üyeler; 
Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak ka

bul ettiğimiz siyasî partilerin anayasası mesabesinde 
olan bir Kanunu, tarihî görevlerimizden biri olarak 
görüşmeye başlamış bulunuyoruz. 

Siyasî Partiler Kanununa lüzum olup olmadığı 
bazı kimselerce tartışma konusu yapılmakla ve hat
ta bazı memleketlerde bu kabil kanunlara lüzum gö-
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rülmemekle beraber, geçirmiş olduğumuz tecrübele
rin ışığı altında ülke yönetiminde büyük çapta mües
siriydi olan siyasî partilerin makul bir disiplin altı
na alınması, müessesenin iyi bii tarzda işlemesi ve 
şüphesiz kontrolü bakımından böyle bir Kanuna 
ihtiyaç bulunduğunu şahsi kanaatim olarak belirt
mek istiyorum. 

Bu açıdan meseleye yaklaştığımızda, Tasarıyı hu
zurunuza getiren Anayasa Komisyonumuzun Sayın 
Başkanını ve sayın üyelerini iki ayı aşkın çalışmala
rından dolayı yüksek huzurunuzda tebrik ve teşekkür 
etmeyi yerine getirilmesi icap eden bir vazife olarak 
görüyorum. 

Türk siyasî hayatının bir manada geleceği ile ya-
kınen alakalı bulunan bu Kanunun tenkit ve tahlili
ne geçmeden önce, bana göre yakın mazideki olay
lar göz önünde tutularak hazırlanmış olan bu Tasa
rıyı esas itibariyle olumlu karşıladığımı da yüksek 
ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 

Bu Tasarıda öncelikle benim dikkatimi çeken ve 
tasvibimi celbeden husus; kurulacak yeni siyasî par
tilerin ülke yönetimine yön verirken, Anayasamız 
paralelinde ve açıkça komünizm, faşizm ve teokra
tik düşünce sistemlerine kesin şekilde kapalı tutul
muş olmasıdır. Bu hususları müeyyideye bağlanmış 
olması da geleceğe iyimser bir gözle bakmak imkâ
nını bahşetmektedir. Temenni olunur ki, bu Tasarı 
kanunlaştıktan sonra ilgililerin elinde 648 sayılı Eski 
Siyasî Partiler Kanununun akıbetine uğramasın. 

Sayın Başkan, pek değerli üyeler; 
Tasarının 3 üncü maddesinde, siyasî partilerin 

seçimler yolu ile ve medenî ölçüler içinde sürekli ve 
açık çalışmalarıyla millî iradenin oluşmasını sağla
yacak toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyet
lerini etkilemek, yöneltmek ve denetlemek amacı gü
den demokratik kuruluşlar olduğu ifade edilmekte 
ise de, «Medenî ölçüler içinde Devlet düzenini denetle
mek» tarzındaki ibareye açıklık getirilirse isabetli olur 
zannediyorum. 

Tasarıda yer alan 14 üncü maddeye göre, parti 
büyük kongreleri iki yılda bir yapılacaktır. 

Bilindiği gibi, bu kongrelerin yapılabilmesi için 
daha alt kademelerde; yani köylerde, mahallelerde, 
ilçelerde ve illerde kongrelerin yapılması icap etmek
tedir. Bu hazırlıklar ise, zaman alıcı ve siyasî tansi
yonu hareketlendirici faktörlerdir. Her iki senede bir 
bu hareketlerin içine girilmesi, bize göre bilâ lüzum 
ve sık olarak tekrarlanan bir hareket vasfında görül
mektedir. 

Bu itibarla parti büyük kongrelerinin üç veya 
dört yıla varan zaman dilimleri arasında yapılması 
bence daha doğru ve yerinde olacaktır. 

Siyasî partilerin kanuna aykırı olan faaliyetleri 
hakkında Cumhuriyet Başsavcısının mu'ktaza tayin 
etmek durumunda olması, doğru ve isabetli bir dav
ranıştır. Çünkü, Yargıtay Başsavcısı, siyasî niteliği 
bulunmayan bir makamın temsilcisidir; ancak böyle 
bir sistem kabul edilmiş iken, 101 inci maddede yer 
alan «Siyasî Partilerle ilgili Yasakları İnceleme Ku
rulu» namı altında bir müesseseye niçin lüzum gö
rüldüğünü ve Komisyon beni mazur görsün, bu Ku
rulun sdbep ve manasını anlamak bence mümkün 
değildir. Zira, siyasî partileri, tetkik, tahkik ve dava 
açma yetkisi tamamen Cumhuriyet Başsavcısına ve
rilmiş iken, mezkûr yetkinin, bu Kurulun 103 üncü 
maddede yer alan kararı ile önlenmesi, tahkikat ve 
dava açma yetkisini haiz organ üzerinde bir organ 
gibi müesseseleşmesi bakımından mahzurlu ve bence 
hatta hatalıdır. 

Bu sebeplerle maddelere geçildiği zaman 101 inci 
maddenin metinden çıkarılmasını naçizane teklif ede
ceğim. 

Partilere üye olmanın, üyelikten ayrılmanın ve 
üyeliğe kabul şartlarının kesin ve net bir şekilde be
lirlenmiş olmasını da memnuniyet verici bulmakta
yım. Anca'k, partilerin teşkilatları arasında yer alan 
köy ve mahalle temsilciliklerinin iyi bir tetkike tabi 
tutulup, ona göre bir sonuca varılmasından yana
yım; her ne kadar memleket sathındaki tekmil ke
simlerin parlamentoda seslerini duyurabilmeleri ba
kımından partilerin en ücra köşelere kadar teşkilat
lanmaları düşünülebilirse de bilhassa 1950 ve 1960 
yılları arasındaki dönemde köylerde halkımızın ca
milerini, kahvelerini ve hatta söylenenler doğru ise, 
mezarlıkiarını bile ayırdıklarını unutmamamız gere
kir. 

Her ne kadar partiler güçlerini yaygın bir tabana 
dayanmak suretiyle almak isterlerse de, bu konuda 
eşit ölçüler içinde çizilen hudutlar kanaatimize göre, 
siyasî partilerin hepsine de aynı derecede hitap ede
ceği için, partilerin maruz kalacağı zarar, milletçe 
vaki yarardan daha az olacaktır. 

İşte bu mülahazalarla bize göre parti teşkilatı 
için çizilecek hudut, ilçe seviyesinden daha aşağıya 
geçmemelidir. Mahzurlu görüldüğü için, 1965 de 
kaldırılan bu müesseseye yeniden yer verilmesini 
doğru görmemekteyim. 

Siyasî partilere Devlet yardımı yapılıp yapılma
ması ise, leb ve aleyhinde haklı olarak pek çok ko-
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nuşma ve tenkit yapılabilecek hususlardan biridir. I 
Zira, Devletçe para yardımı yapılmasının, milletin 
parasının siyasî partilere verilmesinin yersiz ve kap
sız olduğu şeklinde bir tenkit ileri sürülebileceği gi'bi, 
Devletçe yardım yapılmaması halinde, parası olma- I 
yan kesimlerin parti kuramayacakları ve parlamen
toda temsil edilemeyecekleri, bazı kurulmak istenen 
veya kurulan partilerin dış ülkelerden maddî yardım 
almak isteyecekleri, bir parti oligarşisinin teşekkülü 
ve bu oligarşiye bağlı milletvekillerinin partiye yar
dım yapan ve partinin idaresini haliyle elinde tutan 
kimselerin arzuları doğrultusunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde hareket etmek durumunda kalabi
lecekleri gibi ihtimaller ve tenkitler ileri sürülebile- I 
çektir. 

Tasarının maddelerine geçildiği zaman, bu konu
daki düşüncelerimizi mufassalan arz ve izah edecek I 
olmakla beraber, bu maddenin Genel Kurulda en 
isabetli şekli alacağına da inandığımı belirtmek isti- I 
yorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; I 
öyle tahmin ediyorum ki, Tasarının müzakeresi- I 

ne geçildiği zaman, Anayasa Komisyonunu uğraştı- I 
raca'k olan maddelerden biri de 16 ncı madde ola- I 
çaktır. Hizipleşmelere ve partilerin bölünmelerine yol 
açabileceği ileri sürülen bu madde hakkında Yüce I 
Kurulunuz şüphe yok ki en doğru yolu bulacaktır; I 
ancak şu hususu istidat kabilinden arz edeyim ki, I 
bizde geçmiş dönemlere nazaran hizipleşmeler daha I 
ziyade koltuk mücadesinden ve dolayısıyla menfaat- I 
lerden neşet etmiştir. I 

Yine geçmişte görülmüştür ki; hizipleşmelere I 
prim verilmesi bölünmelere ve yeni partilerin doğ- j 
masına sebep olmaktadır. Elbette ki, parti oligarşi- I 
sini hiçbirimiz tasvip etmeyiz. Böyle olmakla bera- J 
ber, hiziplerin parti yönetiminde söz sahibi olması- I 
na, yani bir nevi parti içi koalisyonlara imkân tanır- I 
sak ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu siyasî istikrarı I 
korkarım sağlayamayız. O zaman şu hususu da dik- I 
kat nazarlarınıza sunmak isterim ki, siyasî istikrarın I 
bulunmadığı ülkelerde de ekonomik istikrardan bah- I 
solunamaz. I 

Bu itibarla özellikle merkez karar organlarının I 
seçimlerinde en uygun şekli bulmak mecburiyetinde- I 
yiz. Bu noktayı böylece belirttikten sonra, merkez I 
karar organının veya parti liderinin geçmişte görü- I 
len sultasına engel teşkil edecek bir barajı getiren I 
Komisyon görüşüne katıldığımı ifade etmek isterim. I 
Bu da, merkez karar organının il ve ilçe teşkilatına * 
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işten el çektirebilmesi için 2/3 çoğunluğun aranacak 
olmasıdır. 

Sayın Başkan, pek değerli üyeler; 
Müsaade buyurulursa değinmek istediğim konu

lardan birisi de 29 uncu madde olacaktır. Bu mad
dede milletvekillerinin Anayasa ve vicdanlarına ay
kırı gördükleri grup kararlarına uymak zorunda ol
madıkları; anca'k Mecliste aleyhte oy kullanamaya
cakları belirtiliyor. 

Derhal aklımıza şöyle bir örnek geliyor. Diye
lim ki; bir milletvekilinin mensubu olduğu parti hü
kümet kuracak ve kendi hükümetinin hayatî önem 
atfettiği veya güvenoyu telakki ettiği bir konu oyla
nacak. O milletvekiline bu maddeyle böyle bir im
kân tanınırsa, bu önemli göreve gelmiş olan kimse
ler arasından çıkacağını tahmin etmek istemem; ama 
iktidar partisinin milletvekili muhalefetle anlaşıp Bü
yük Millet Meclisindeki oylamaya katılmazsa durum 
ne olacaktır? Bilhassa sıkıyönetim ve olağanüstü hal 
ilanı oylamalarını t>u konuda örnek göstermek müm
kündür. 

Sayın üyeler; 
Biliyorsunuz yakın geçmişte sıkıyönetim oylama

larında bazı bölgeler milletvekillerinin iktidar ve mu
halefet olarak birleşmek suretiyle nasıl oy kullan
dıkları henüz hafızalardan silinmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Komisyonun, hükümete katılma, hükümetten ay

rılma, güven veya güvensizlik oyu verilmesi konu
sunda karar alma yetkisini sadece grup genel kurul
larına bırakmış olmasına da tamamen katılıyorum. 
Çünkü bu konular, münhasıran milletvekillerinin yet
kisi içinde olmalıdır. Zira milletvekili olmayan mer
kez karar organı üyelerinin iradelerinin milletvekil
lerinin iradelerine ipotek koyması herhalde düşünü
lemez. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Samimiyetine inandığım Anayasa Komisyonu, 

önseçim konusunu, bir hayli geliştirerek mahzur ve 
şikâyetleri izale babında eskiye nazaran değişik bir 
sistemle getirmiş bulunuyor. Yeni sisteme göre, par
tiye kayıtlı bütün üyeler milletvekili adaylarını ve 
sırasını tespitte yetkili olacaklar. Bu cümleden ol
mak üzere, üye kayıtları suistimalini önlemek için 
de önseçimden 90 gün önce üye kaydı dondurula
cak. Benim endişem, işte bu 90 gün öncesinde nü
fuzlu ve paralı bazı kimselerin üye kaydında suizan 
tevlit edecek hareketlere tevessül edebilmelerini müm
kün kılacak kapıların bir bakıma açık bırakılmış gi
bi olmasıdır. Gerçi üye kaydına merkez karar orga-
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nı ytkili olacak; ama Amerika Birleşik Devletlerin
de olduğu gibi, üye kaydını ilçe seçim kurulları ya
pacak olursa, kanaatime göre, birçok muhtemel 
mahzurlar da ortadan kalkmış olacaktır. Keşke müm
kün olsa da bütün adaylar, liste halinde seçmene 
sunulabilse ve seçmen istediği adaya ismini yazmak 
suretiyle oy verebilse; fakat bilinen sakıncalar sebe
biyle böyle bir yola gidemiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Gerçi Seçim Kanunu görüşülürken de ele alına

bilir; ama, konu önseçime gelmişken, özellikle üze
rinde durmak istediğim husus, ekim ayında yapıl
ması düşünülen genel seçimlerde hangi sistemin tat
bik edileceği hususudur. Açıklanan takvime göre, 
siyasî partilerin kurulması, hayatiyet kazanması ve 
'kendini yüce Türk milletine tanıtabilmesi için geçe
cek zamanın yanı sıra, bir de adayların henüz tam 
olarak tanınmadığı bir ortamda önseçimle uğraşma
sı büyük mahzurlar tevlit edebilecektir. Bence takip 
edilmesi gereken doğru ve isabetli yol, ilk seçimde 
ve bir defaya mahsus olmak üzere, adayların mer
kez yoklamasıyla tespitidir. Böylece siyasî partiler
den 12 Eylülü kişiliğine sindirmiş ve benimsemiş 
kimselerin Meclise girmesi sağlanmış olacaktır. Ay
rıca, 12 Eylül millî şahlanışı ile başlayan büyük ha
rekâtın hızını kesmeyecek bir Meclisin de teşekkülü 
böylece temin edilmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, pek değerli üyeler; 
Tasarının disiplin suçlarıyla bunları tecziye ba

bında müeyyide altına alan tutulacak defterleri ve 
kayıtları kesin hükme bağlayan maddelere prensip 
olarak: katıldığımı ifade etmek istiyorum. Bu arada 
siyasî partilerin gelir kaynaklarının bir çerçeveye 
bağlanmış olması da dikkate şayan noktalar meya-
nındadır; ancak giriş ve üyelik aidatının, milletvekili 
aidatının ve bağışların rakam olarak tespiti, ileriki 
yıllarda mahzurlar doğurabilir diye düşünmekteyim. 
Bu konular bence belirti bir murakabeye bağlanma
lı, fakat belirli bir ra'kama bağlanmamalıdır; çünkü 
bilindiği üzere, enflasyonlar günümüzde normal gibi 
görülen rakamları kısa bir süre sonra yiyip tüket
mektedir. Bu itibarla bu konuya enflasyonla ilgili 
olarak bir değişebilirlik getirilirse, daha muvafık ola
cağını düşünmekteyim. 

Değerli üyeler; 
Bunun dışında, malî murakabenin iyi işleyebil

mesi için bütçe kesin hesabının en geç ertesi yılın 
Haziran ayında Anayasa Mahkemesine tevdi edile
cek olması takdire değer hususlar arasında bulun-
ma'ktadır. 76 ve 77 nci maddelerde bu konular bana 

göre tamamen halin icaplarına ve Anayasanın esp
risine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 

Sayın Başkan, pek değerli üyeler; 
Siyasî partilerin kapanması ve kapatılmasıyla il

gili hükümler ise, Sayın Komisyon tarafından diyebi
lirim ki bir kuyumcu titizliliği ile incelenmiş ve Ta
sarıya âdeta dantela gibi, işlenmiştir. Bunlara katıl
mamak bence mümkün değildir. 

Tasarıda yer alan Devletin ve Cumhuriyetin ko
runmasına ilişkin yasaklar, bölgecilik ve ırkçılık, di
nin ve dince kutsal sayılan mefhumların istismarı, 
partilerin dinî gösteride bulunma yasağı, Atatürk il
ke ve inkılapları ile demokratik düzenin korunması 
ve Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerine karşı şayet 
küçültücü davranışlara tevessül edilirse, bunların mü
eyyide altına alınmış olması bütün benliğimle katıl
dığım maddeler arasında bulunmaktadır. 

Siyasî partilerin, bu Kanunda belirtilen yasaklara 
uymamaları karşısında verilecek cezaları ise şahsen 
kifayetsiz görmekteyim. Mesela 114 üncü maddeye 
göre üye kayıt defteri, gelen-giden evrak kayıt def
teri, gelir ve gider defteri gibi, bir partinin faaliyeti 
ve gelirlerinin anlaşılması gibi önemli sayılabilecek 
hususları kapsayan defterlerin tutulmaması halinde 
üç aya kadar hapis cezası öngörülüyor. Hapis cezası, 
bilindiği üzere, Türk Ceza Kanununa göre bir haf
tadan başlar, 647 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
göre bir aya kadar olan hapis cezalarının para ce
zasına çevrilmesi de mecburidir. Yani, son değişikliğe 
göre, beher günü 300 lira hesabıyla 2.100 lira para 
cezası verilmiş oluyor. 

Sonra 116 nci maddeye de değineceğim. Bu mad
dede aday adaylarına ilişkin propaganda yasaklarıy-
la ilgili 47 nci maddeye muhalefet hallerinden bah
sediliyor. Bu maddeye göre, propaganda amacıyla 
açı'k hava toplantısı yapmak, toplantılarda başka 
aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda bulunmak, 
partinin seçim bildirisi dışında millî, mahallî veya 
meslekî çapta herhangi bir vaatte bulunmak, Türk-
çeden başka dil, yazı kullanmak gibi, hayli önemli 
sayılabilecek fiillere karşı getirilen cezai müeyyide 
bir aydan üç aya kadar hapis, 5 bin liradan 10 bin 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Yukarıda arz ettim; ceza bir ay hapis olarak baş
lıyor, yani paraya çevrilmesi zorunlu. Hâkimin bir 
limiti aşabilmesi için bir teşdid sebebi lazımdır; fa
kat her suçta bir teşdid sebebinin bulunacağı da ta
biî iddia edilemez. 

Ayrıca Tasarının 77 nci maddesinin üçüncü fık
rası, yapılan inceleme sonucunda partilerin gelirleri-
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nin usulsüz ve kanunsuz olduğunun tespiti halinde | 
bu gelirlerin Anayasa Mahkemesi tarafından Hazi
neye irat kaydına karar verilebileceğini isabetli bir 
şekilde hükme bağlamaktadır. 

Hal böyleyken, yine bu hususta Tasarının 117 nci 
maddesinde de aynı mahiyette bir hükme tesadüf 
ediyoruz. 117 nci maddenin birinci fıkrasına göre, 
usulsüz bağıştan dolayı ceza tertip eden bidayet mah
kemesi, aynı zamanda usulsüz veya kanunsuz ba- { 
ğışın da müsaderesine karar verebilecektir. 

Şu hale göre, Anayasa Mahkemesinin görev sa
hasına giren bir konuda bidayet mahkemesi de hü
küm tesis etmiş olmuyor mu?... Bu sebeple 117'nci 
maddenin birinci fıkrasının, 77'nci maddenin üçün
cü fıkrasıyla çeliştiğini ve bu çelişkinin giderilmesi 
gerektiğini düşüntodkteyim. 

Değerli üyeler; 
Tasarıda yer alan cezaî hükümlerle ilgili konu

lara başka misaller de eklemek mümkündür. Bu yüz
den cezaî hükümlerin yeniden gözden geçiriknıesiin-
den yanayım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Şu an

da yukarıda işaret ettiğim gibi, bize verilen tarihi 
görevlerden biri ile daha karşı karşıya bulunuyoruz. 
Gerek Danışma Meclisinde, gerekse Millî Güvenlik 
Konseyinde bu Tasarıya Milletimiz, Memleketimiz 
ve geleceğimiz açısından en iyi ve en mükemmel şek
lin verileceğine olan inancımı huzurunuzda teyit eder
ken, çalışmalarından dolayı Anayasa Komisyonunun 
Sayın Başkan ve üyelerine tekrar teşekkür eder, bu I 
Kanun ile hayatiyet bulacak olan siyasî partilerimi
ze Büyük Önderin deyimiyle Memıieket'knizi muasır 
medeniyet seviyesine çıkarma yolunda olması icap 
eden çabalarında başarılar diler, Yüce Heyetinizi en 
derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun. \ 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; konuşmama başlama
dan önce -hepinizi derin saygılarla selamlıyorum. 

Yüce Meclisin inceleme, değerlendirme, geliştir
me ve onayına sunulan Siyasal Partiler Kanunu Ta- } 
sarısı, daha önce Güvenlik Konseyi tarafından yö
rüngesi ve süreçleri belirtilmiş jbülunan demokrasiye 
geçişin, sondan önce ve ikinci durağım oluşturmakta- j 
dır. Bizi ve Türkiye'mizi demokrasiye giden yolda j 
mesafeyi son derece kısaltan bu (gelişmelerin tümüne, | 
bunları hazırlayanlara huzurunuzda teşekkür etmeyi I 
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bir görev biliyorum. Özellikle büyük gayretler gös
teren Anayasa Komisyonumuzun değerli üyelerini 
de kutluyor ve Tasarının daha da mükemımelleşerek, 
olgunlaşarak Kurucu Meclisten çıkacağına inanmak
ta olduğumu da huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonu Raporunda da belirtilmiş ol

duğu gibi, tartışmakta, olduğumuz Tasarı, başlıca üç 
büyük hedef gütmektedir. 

1. 12 Eylül öncesi siyasal partiler kargaşasının 
tekrar doğmaması, 

2. Parti oligarşisine meydan verilmemesi, 
3. Parti içi demokrasinin olabildiğince kökleş-

tirilerek yaşatılması. 
Çok aziz arkadaşlarım; 
Bendeniz, bu 20 dakikalık sürenin izin verdiği öl

çülerde Tasarının bu hedefleriyle temel örgüsü ara
sında bir tutarlılığın bulunup bulunmadığını ve bu 
Tasarıda yer alan maddelerin tek tek ve birlikte he
deflenin bu noktaları gerçekleştirip gerçekleştlireme-
diği ve bu arada gayet tabiî, Türkiye'mizin bazı ih
tiyaçlarına değinmek ile yetineceğim. 

Birinci derecede siyasal partiler, istikrar ve de
mokrasi konusuna değinmek gereğini ve yararını dü
şünmekteyim. Sonra, Siyasî Partiler Kanunu Tasarı
sında belirlenen üç hedefin gerçekleşebikne ihtimali 
ve imkânı, Tasarının dokusuna göre. Üç, bu Yasa 
Tasarısı ile Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu güçlü par
tileşme, demokrasiyi yaratacak ve yaşatacak güçlü 
partilerin oluşabilmesine imkân verip vermediğini arz 
etmeye çalışacağım. 

Şu aşamada, arkadaşlarıım da belirttiler, maalesef 
Tasarının olumlu yanlarına değinme imkânımız yok
tur. Çünkü herkesin amacı Tasarıyı daha da mükem
melleştirmek olduğuna göre, ister istemez metodoloji 
dîarak, olumsuz yönlerine değinecek ve Anayasa Ko
misyonunun değerli katkılarına değinememek dola
yısıyla, biraz da istemeyerek haksızlık yapmak duru
munda kalacağız. Belki maddeleri görüşme aşama
sında bu haksızlığı telafi etmek imkânına kavuşabi
leceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz Siyasal Partiler Kanunu 

Tasarısı, yalnız çok partili demokrasiye geçişi de
ğil, özgürlükçü demokrasiyi getirecek, siyasal istik
rarı yaratacak, sosyal barışı üretecek güçte bir tasarı 
olmak mecburiyetindedir. Yüce Kurucu Meclisi oluş
turan iki kanadında biraz önce arz ettiğim gibi, ge
tireceği katkılarla Tasarının bu düzeye yükseltilmesi 
gerekir. 
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Şimdi, siyasal partiler, istikrar ve demokrasiye 
ilişkin konuya geçiyorum. Siyasal partiler demok
rasi ve istikrar bağlantısı kurulmadığı takdirde, 12 
Eylül öncesi dönemde demokrasinin ve partilerin ye
niden intiharına yol açan uygulamalar engelleneme
yecekti. Siyasal partilerin modern demökrasilerdök'i 
çok boyutlu konumu ve önemini de aydınlığa çı
kartmak .gerekir. 

Tasarıyı Yüce Meclise biraz daha tanıtmak ama
cıyla değerli Anayasa Komisyonu 'Başkanı Sayın Al-
dıkaçtı'nın yaptığı açıklamalardan bu konuda biraz 
yol aldığımızı; ama partilerin çağımızda taşıdıkları çok 
boyutlu önemin yeterince ortaya konulmadığını, bi
raz derneklerin üstüne çıktığı intibaını da edindiğim 
için! bu noktayı önemle belirtmek ihtiyacını daha faz
la duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çağımızda siyasal partiler işlevleri, sorumlulukları 

ve sonuçları bakımından yetkilerini millî iradeden alan 
kamusal (Vurguluyorum) nitelikli halk kuruluşlarıdır 
değerli arkadaşlarım. Partilerin ister iktidarda, ister 
muhalefette olsunlar yaydıkları düşüncelerle temsil 
ettikleri ideolojilerle izledikleri iktisadî politikalarla 
bir ülkeyi geliştirebildikleri gibi, batırabilirler de. 12 
Eylülde bu konuyu aydınlatacak hazin örnekler var
dır maalesef. Dünyanın başka ülkelerinde de gözet
leyebileceğimiz somut örnekler bulunmaktadır. 

Demokrasinin yalnız vazgeçilmez unsurları değil, 
demokrasiyi üreten ve yaşatan en belirleyici dinamik 
örgütleri oluşturmaktadır siyasal partiler. Biz, siyasal 
partilerin bu önemli niteliklerini yeteri ölçüde ortaya 
koymadığımız takdirde, elbetteki bunları gerçekleştire
cek araçları da oluştu ramayız ve önemine rağmen, ha
len «Siyasal partilere yardım yapılsın mı yapılmasın 
mı?» diye tartışırız. Üstelik doğmakta olan partiler, 
Türkiye'de bugün var olmayan, yeniden yaratmak 
mecburiyetinde olduğumuz, üstelik çak güçlü olarak 
doğmaları gereken, Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık 
verebilecek tarzda doğmaları gereken partilerin, bu 
noktada öneminin ortaya konmasında zaruret vardır. 
Siyasal partilere ruh ve biçim veren Siyasî Partiler Ya
sası oluşturulurken, partilerin çağdaş ve çok boyutlu 
işlevlerinin tümü göz önünde tutulmalıdır. Güçlü si
yasal partiler doğmasına başka türlü olanak verile
mez. Siyasal partilerin güç kaynağı, sadece aldıkları 
toplam oylardan ibaret değildir, onun yanında partile
rin temsil ettikleri ideolojinin gücü ve icraatlarının da 
büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. Yaşadığımız dö
nemde halksız demokrasi ve etkin bir ideolojiden yok
sun siyasal partiler, ülkede ideolojik bir boşluğun ya

ratılmasına sebep olmaktadırlar ve bu yaratılan ide
olojik boşluk, yurt içinden veya yurt dışından yaşa
dığımız gibi, dramatik bir tarzda kapatılmaya da ko
nu olmaktadır. 

12 Eylül öncesi Türkiye'sinde büyük partilerin et
kin bir ideolojiden yoksun olmalarının yarattığı boş
luğu unutmamak gerekir. Bu nedenle güçlü siyasal 
partiler yaratmak gerekir değerli arkadaşlarım. Tar
tıştığımız tasarıyla bu kanaata varmak maalesef 
mümkün değildir. Bu Tasarının bu biçimiyle önümüz
deki dönemde Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak, 
güçlü, sağlıklı partiler oluşturmak mümkün değildir. 

Siyasal Partiler Yasası, toplumsal değişme ve ge
lişmeyle uyum halinde olmadığı zaman, siyasal istik
rarı gerçekleştirmek de olanak dışıdır; çünkü sosyal 
değişme ve gelişmenin dinamiklerinden itibaren do
ğası gereği dinamik olan siyaseti, göreceli olarak du
rağan olan hukukla bağlayarak dondurmak çelişkilerin 
ve istikrarsızlıkların en büyük kaynağıdır. Burada, 
Tasarıda karşımıza çıkan daraltmalar vardır; sırası 
gelince bunları daha ayrıntılarıyla arz edeceğim. 

Siyaset, halk çoğunluğunun ihtiyaçlarına karşılık 
verecek ve tercihlerini yönlendirecek görüş ve prog
ramlar sanatıdır. Bu sanat gerekleri yerine birtakım 
yasak duvarlarla yönelmek, istikrar değil, istikrarsızlık 
doğurur. Siyasal partiler, milletin istek ve umutlarını, 
düşüncelerini aktararak ortaya koyan, öbür yandan 
bunların gerçekleşmesine çalışan meşru örgütlerdir. 
Özgürlük olmadan bunların etkin çalışmaları olanak
sızdır. Siyasal istikrarın devamı ve demokrasinin güç
lü partiler tarafından belirlendiği ortadadır. Aksi hal
de siyasal partiler, biraz önce arz ettiğim gibi, der
neklerin üzerine çıkamazlar ve dernek düzeyinden par
tileşme sürecinde çağdaş nitelik kazanamamış olan 
örgütlerle ise, ne demokrasiyi üretmek mümkündür, 
ne de yaşatmak.. 

Değerli arkadaşlarım; siyasal iktidarın genel oya 
dayanıyor olması, demokrasinin varlığını kanıtlamaya 
yetmemektedir. Milli iradenin ve ulusal egemenliğin 
tek kaynağı olan ulusun, siyasal iktidar ve yönetim 
üzerinde yönlendirme, etkileme ve denetleme hakkı
nın var olması da önemlidir. Başka bir anlatımla, 
Parlamento ve hükümetin, ulusun nabzına göre iş
lemesi gerekmektedir. iSiyasal partiler, parlamento 
ve hükümetlerin, ulus çoğunluğunun ve halkın de
ğil, oligarşinin eline geçtiği yerde ise, ne demokrasi 
oluşur ve ne de istikrar... Tasarıda maalesef bunu da 
sağlayacak yapının bulunduğunu söyleme zevkinden 
yoksun bulunmaktayım, öyle bir yaklaşım getirmeli 
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ki, ne yöneticikrin partisel politik oligarşisi, ne de 
uygar disiplin ve etkin yönetimden yoksun partisel 
anarşi oluşmasın. 

Dünkü partilerimizde liderlerden başlayan (Aslın
da liderlerden değil, önseçimden başlayan) ve lider
lerle noktalanan bir oligarşi vardı. Şimdi ise, otorite 
zaafını getiren, partilerdeki uygar disiplini yok ede
cek bir yaklaşım vardır. Tasarı, oligarşi yaratacak 
kaynakları kurutmaya inememektedir; bir-iki örnekle 
arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Anayasa Komisyonu 
Başkanımız oligarşiye değinirken bir tanım yaptılar; 
ama onu açıklamak gerekir. Oligarşi, sadece parti
lerden itibaren yönetimin dar bir zümre tarafından 
yönetilmesi değil, bu yönetimin dar bir çevre tarafın
dan onlar adına oluşmuş olmasıdır, yani demokrasi
nin tam tersi. En sade deyimiyle Halkın, halk tara
fından halk yararına yönetilmesidir demokrasi. Oli
garşi, ulusun tümünün yararına bir yönetimin ve si
yasal rejimin filizlenmesini engellemektedir. 

Şimdi bakın, tasarıda oligarşiyi aşılayıp filizlen
direcek dokular ve mayalar nelerdir : 

Şunu arz edeyim ki, tasarıda da Yüce Heyetini
zin eğilimlerini daha önce sezerek haklı olarak, isa
betli olarak oligarşiyi engellemek istemiştir; ama ne 
var ki, bunu engelleyecek dokuları getirmemiştir. Sı
rası gelince bunu daha ayrıntılı olarak söyleyeceğim; 
ama şimdiden arz edeyim ve bunların da çareleri ol
duğu kanısındayım. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını hazırlayan Ana
yasa Komisyonumuzun belirttiği gibi, (25 inci mad
de) bu konuda aslında kesin tedbirler getirilmiş de
ğildir. Burada bir özlem dile gelmektedir. Hedefe 
ulaşmak için toplumsal ve siyasal yapı ile yöneticile
rin demokrasiye yatkınlık düzeyleri bir memlekette 
önemlidir. Bir memleketin siyasî ve sosyal yapısının 
oligarşi üretmeyecek düzeyde bulunması önemlidir; 
ama Anayasa Komisyonunun hazırladığı Tasanda da 
bazen belirtildiği gibi, oligarşiye açılacak kapıları 
mümkün ölçüde kapatmanın da imkânları vardır de
ğerli arkadaşlarım. 

Oligarşiyi engelleme yönünde ne yapmıyor?.. Ku
rulacak partilerin sağlıklı bir doğum yapabilmeleri, 
mikroplu mayaların oluşacak siyasî partilerin kuru
luş aşamalarında sızmalarını engellemek gerekir. Bu 
nereden geçer?.. Kuruluş aşamasında, yaygınlaşma 
aşamasında partilere sağlıklı bir parasal kaynak bul
mak gerekir. Bunu sağlamadığınız zaman oligarşinin 
en haykırıcı bir kapısını açıyorsunuz, parasal köken

li bir olgarşiyi, partilerin oluşma temeline aşılamış 
oluyorsunuz. Onun için kuruluş aşamasında, özellik
le; çünkü değerli arkadaşlarım, bütün partilerin ku
ruluş aşamasında sağlıklı ve bağımsız olmaları lazım 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına karşılık verebilmeleri için. 
Hele bazı partiler var ki, ancak kurulduktan sonra 
halktan lokma lokma yardım alabilirler. Kurulma
dan önce, kurulacak, halk görecek, ondan sonra ina
nıyorsa yardım edecek. Onun için sağlıklı bir kaynak 
bulmak lazım. Bu kaynak vardır arkadaşlarım. Dev
let ve bütçe yardımına gitmeden, dün halkın parala
rıyla kurulmuş olan partilerimizin mal varlığı vardır, 
binaları vardır, gayrimenkulleri vardır, taşınır - ta
şınmaz malları bulunmaktadır. Eski siyasal partile
rimizin mallarını kurulacak yeni siyasal partilere ak
tarmak suretiyle Devletin de bütçesine başvurmadan, 
ki hesabını yaptım, inceledim değerli arkadaşlarım, 
en az 10 milyar Türk Lirası vardır. Beş büyük parti 
kurulduğu takdirde her birine 2 milyar lira verilebi
lir. Tabiî böyle sadaka dağıtır gibi değil. Bu yar
dımları tevzih etmenin de bilimsel yöntemi vardır, 
kısaca arz edeyim, maddeler gelince ayrıntılarıyla arz 
edeceğim : 

Türkiye'nin en az 34 ilinde teşkilât kurmak la
zımdır, bir de ilçelerin çoğunda. Bunun ötesinde baş
langıçta avans vereceksiniz, bunu yapmadığı takdirde 
geri alacaksınız. Belli bir oy alması şart koşulabili»-; 
en az 500 bin ve daha fazla alınan her 1 milyon için 
de ek ödeme yapılabilir değerli arkadaşlarım. Bunu 
yapmadığınız takdirde, parasal kökenli anarşiyi yara
tırsınız, 

Değerli arkadaşlarım, bir başka anarşi kaynağı; 
iki dereceli seçimdir. Büyük ve elit gayretlerinizle çı
kardığınız 1982 Anayasasının üç önemli maddesiyle 
önseçim reddedilmektedir. Getirilen iki dereceli seçim, 
Anayasaya aykırıdır, ayrıntılı bilgileri madde geldi
ği zaman arz edeceğim; ama asıl en önemli tehlikesi 
«önseçim, bütün üyelerin katılacakları» deniyor. 

Arkadaşlar, Türkiye'deki uygulamayı biliyoruz. 
Türkiye'de partilerin dejenere edilmesinin, politika
dan faziletin kovulmasının altında önseçim vardır, 
delege oyunları vardır. Demokrasiyi Türkiye'de halk-
sız demokrasi haline getirmiştir, bunu şimdi yazılı 
üyelere bağlı hale getirdiğiniz zaman, burada suiisti
male son derece uygun bir ortam getiriyorsunuz ve 
oligarşinin önemli bir diğer temelini maalesef burada 
getiriyorsunuz, 

Biliyoruz önseçimlerin yapıldığı sırada Türki
ye'de para piyasasının nasıl canlandığını hepimiz bi-
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liyoruz. Para devrindeki hızın ne kadar yükseldiğini I 
biliyoruz. Değerli insanların politikaya girmesini en- I 
gelleyen bu yöntem, en faziletli bir sanat olan poli
tikayı, memlekete hizmet etmenin en etkin aracı olan I 
politikayı, bir memleketin gerçek evlatlarının, en de- I 
ğerli evlatlarının elinden almaktadır ve ancak teşki- I 
lata egemen olan 200 - 300 yazılı üye ile ve belli hi
lelerle seçimi yapar duruma getirir, ondan sonra bü- I 
tün millete buyurun bizim beğendiğimiz, yani oli
garşinin tespit ettiği ve daha önceden seçilen değerli I 
arkadaşlarım; çünkü önseçimde kimlerin seçileceği I 
daha genel oya gitmeden belli olmaktadır. Bu ise, I 
halkı demokrasiden de, partilerden de, siyasetten de I 
bıktırmaktadır, değerli insanları da bıktırmaktadır. I 

Eğer 12 Eylül'den sonraki olumlu hava ve bu I 
durumun değişeceği kanaati olmasaydı, faziletin po- I 
litikaya gireceği, politikanın birinci derecede memle- I 
ket severlere açık hale geleceği umudu olmasaydı siz I 
değerli arkadaşlarım bugün burada olmazdınız, I 
başvurmazdınız. Nitekim, aranızda birçok değerli I 
arkadaşlar eski ortamlarda politikaya girmeyi düşün- I 
mezdi, ben de düşünmedim, düşünmezdim değerli I 
arkadaşlarım. Onun için oligarşiyi oluşturan kaynak- I 
lan kurutmak lazımdır değerli arkadaşlarım. I 

Sayın Başkanım zannediyorum zamanımın sonu- I 
na yaklaşıyorum? I 

BAŞKAN — Dolmak üzere Sayın Hamitoğulla- I 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Değerli arkadaş
larım; I 

Türkiye'nin çok güçlü partilere ihtiyacı vardır. I 
Gerek ülkemizin sosyal, ekonomik gelişmesini sağ- I 
lamak, gerek ülkemiz üzerinde uluslararası alanlar- I 
dan beslenen saldırıların durdurulması için çok güç- I 
lü partilere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu güçlülük sa- I 
dece örgütlenme ile bitmiyor, düşünce düzeyinden, I 
ideolojiden, örgütlenmeye, sağlıklı temeller üzerin- I 
de yükselmeyi gerektiriyor çok değerli arkadaşlarım. I 
Siyasal Partiler Kanunu da bu büyük harekete kanal I 
çizen bir Kanundur, bunun çok esnek olması lazım- I 
dır, I 

Kanunu okurken, insan, bir siyasal partiler ka- I 
nunu değil de, bir parti tüzüğü okuyor intibaına ka
pılıyor. Zannediyorum ki, bu Tasarı partilerin tüzük I 
çalışmalarındaki yükünü epey hafifletecektir; ama I 
eğer boşlukları kapatılmazsa, eksiklikleri giderilmez- I 
se ve daha olgunlaştırılmazsa zannediyorum ki, kor- I 
kuyorum ve üzülerek söylüyorum ki, 12 Eylül'ün 
yarattığı duruma kısa bir sürede varılabilir; çünkü | 
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Türkiye'nin önümüzdeki demokrasi türünü ki, bu 
eğer demokratlaştıran demokrasi olmazsa, oligarşi en
gellenmezse ve bunu yaratacak buna uygun partiler 
oluşmazsa, Türkiye'nin kurtuluşu maalesef mümkün 
olmayacaktır; ama ben inanıyorum ki, değerli gay
retleriniz ve katkılarınızla değerli ilhamlarınızla Ana
yasa Komisyonunun yine büyük katkıları ile ve Ku
rucu Meclisimizin diğer kanadını oluşturan Değerli 
Millî Güvenlik Konseyinin gayretleri ile Türkiye 
layık olduğu siyasal partilere, geliştirilecek bu Ka
nun Tasarısı ile kavuşacaktır. 

Bu temenni ile hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
Iarı< 

Sayın Akaydın buyurun efendim. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Kurucu Meclisin kuruluşu hakkında Kanunda be
lirtilen üç aslî görevimizden ikincisi Siyasî Partiler 
Kanunu Tasarısını görüşmeye başlamanın mutlulu
ğu içinde cümlenizi saygıyla selamlıyorum. 

Batılı birçok demokratik ülkede siyasî partiler 
kanununa bile ihtiyaç görülmediğinden bahisle ka
nunun teferruata daldığına dair tenkitleri, tenkide da
ir düşünceleri saygıyla karşılıyorum. Bizim genç ve 
üç darboğazlı demokratik hayatımızda demokrasinin 
icap ettirdiği geleneklere oturmadığı için teferruata 
dalmada fayda mülahaza edilebilir. İnşallah bir gün 
kurallar yerleşir, âdet haline gelir kanunlara ihtiyaç 
duyulmaz, o günün özlemini çekiyorum. 

Bu Kanunu genelinde görüşürken fazla uzatma
dan, değerli arkadaşlarımın bahsettiği konulara ayrı 
ayrı dalmadan, önemli gördüğüm bazı hususlar üze
rinde fikirlerimi arz etmek istiyorum : 

Merkez karar organı : «Merkez karar organı se
çimlerde birden fazla liste ile seçime girildiği tak
dirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre 
seçilir.» denmekte. Maddenin gerekçesinde etkin bir 
denetime imkân sağlamak amacı güdüldüğü belirtil
mektedir. Bunun getireceği etkinlik faydası, mahzur
larından daha çok olacağı kanaatindeyim. 

Anayasamızda güçlü devleti tarif ettik. Güçlü 
devlet, güçlü kuruluşları icap ettirir. Siyasî partiler 
de demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları oldu
ğuna göre, parti içindeki güçlülüğün temin edilmesi 
lazım gelir. Parti içindeki güçlülük yüksek karar or
ganında temin edildiği vakit, liderinin de gücü temin 
edilecektir. Partinin yüksek karar organında bulu-
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nanlar ve partinin lideri yarının iktidar partisinin ic
racıları olacaktır. Parti içinde gücü olamayan, oto
ritesi zayıf idarecilerinin yarın iktidarda ne gücü ola
caktır? Biz bu madde ile muhalefeti, hizipçiliği zirve
ye tırmandırıyoruz ve yasallaştınyoruz. Bölücülük 
zirveye tırmanacak, muhalefet teşvik edilecek, bölü
cülüğe taviz verilecektir, hukukilik kazandırılacaktır 
ve dolayısiyle ıkendi sahasında yıpratılmış yüksek ka
rar organının ve liderinin yarın vatan sathında icra 
organının başına geçtiği vakit değerlerinden yıpran
mış olarak geçecektir. 

Tarihimizdeki değerleri küçültür, bugünkü değer
lerimizi küçültürsek hiçbir zaman bunun faydası ol
mayacak, bu küçültmek isteyenlerin misallerini geç
mişte gördük, tekrar etmeyelim, partinin içindeki 
güçlü liderler, güçlü kadrodan güçlü hizmet sathına 
yönelmenin yollarını arayalım. Partide oligarşiden 
korkayım derken zaafa meydan vermeyelim, otori
teyi temin etmeye çalışalım. 

29 uncu madde «Seçimlerde gizli oy ve grup ka
rarları» başlıklı bölümde : «Milletvekilleri Anayasa 
ve vicdanlarına aykırı gördükleri kararlara uymak 
zorunda değildirler; ancak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde aleyhte oy kullanamazlar.» Bence çelişki
li ve pratikte çok mahzurlu. Mahzurlu olan yanı, par
ti disiplini yönündendir; partide disiplin temin edil
mezse istikrar nasıl temin edilecek? istikrarı olma
yan bir yerde huzur olmaz, dağılma başlar. Çelişki
li, vicdana hürmet ederken aykırı oy kullanılamaya
cağı kanunlaştırılıyor ve vicdanî serbestiye set çeki
liyor. Hem vicdanî serbestiyi engelleyici, hem de par
tide otorite teminine mani olacak, zaafa meydan ve
recek bu maddenin üzerinde de düşünülmesi kana
atındayım., 

41 inci maddede, milletvekilleri seçimlerinde par
ti adaylarının tespitinde hem seçmene, hem partiye, 
rey verilebilecek ve daha değerli kişilerin listeye gi

rebileceğini temin edecek bir imkânın, seçim kanu
nunda araştırılması lâzımgeldiği kanaatındayım. 

Malî hükümlere gelince : 
Malî hükümlerde, Devlet yardımının elzem oldu

ğu kanısındayım. Maddî kaynakları, yeni kuruluşun
da belli olmayan, maddeten güçsüz bir teşkilatın, 
güçlülük doğuracağına, yarın memleket sathında iyi 
hizmet vereceğine inanmıyorum. Beynelmilel örgüt
lerin çeşitli siyasî, kuruluşlara elaltından yardım yap
tığı bir ortamda, bir devirde, Devletin kendi kurulu
şu, anayasal kuruluşu saydığı, demokrasinin en bü
yük teminatı saydığı partilere yardım yapmasının esas 
olduğu kanaatındayım. Güçlülük, (Başlangıçtaki, ku
ruluştaki güçlülük) ekonomik güçlülükle olacaktır. 
Muhtaç olanın gücü olmayacaktır; yarın hizmetleri 
de güçlü olmayacaktır. 

Malûm, bazı meslekî kuruluşlara bile biz, aidat
larımızı ödeyemiyoruz; tahsildarları, kâtipleri gelip 
bizden aidatını alıyor; parti aidatının da yürüyeceği 
ve işleyeceği kanaatında değilim. Bu yönden, mutlak 
surette Devlet yardımının yapılması kanaatındayım. 

Netice olarak şunu söylemek isterim : 
Demokratik kuruluş olarak partilerin güçlülüğü, 

demokrasinin güçlülüğünü icap ettirir. Gerek otorite 
bakımından, gerekse ekonomik bakımdan güçlü ol
ması için elimizden geleni yapalım. 

Kanunun hazırlanmasında büyük emekleri geçen 
Komisyonun Başkanı ve üyelerine saygılarımı sunu
yorum. Bu Kanunun Yüce Meclisinizde ve Konse
yinizde en iyi şeklini alacağını ümit ediyorum, mem
leketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygıla
rımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın üyeler; saat 14.30'da toplanmak üzere Bir

leşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 12.55 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
55 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısı üzerindeki görüş

melere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın öztürk'ün. 
Sayın öztürk, buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin muhterem üyeleri; 

Sözlerime, Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı Rapo
runu, karşı görüşleri ve gerekçeleriyle hükümlerin
deki eksikler bir yana, tam ve bir bütün halinde Ge
nel Kurula sunan Komisyonumuza teşekkürle başla
mak istiyorum. Demokratik parlamenter rejimle yö
netilen ülkelerin çok azında böylesi bir düzenlemeye 
rastlanır. 

Partiler Kanunu, medenî dünyada emsali ve dene
yimi az bir kanundur. Hitler serüveni sonunda Al
manya'da konu bir ilim heyetine verilerek geniş ve 
kapsamlı bir rapora bağlanmış ve daha sonra uzun 
çalışmalar sonucu partiler yasası çıkarılmıştır. İlk 
Alman örneğinden sonra Türkiye'nin de aralarında 
bulunduğu birkaç ülke böylesi düzenlemeye gitmiş
tir. Partilerin kuruluşunu, çalışmalarını, teşkilatlarını, 
kapanma ve kapatılmalarını, tabi oldukları yasakları 
ve uymaları gerekli ilkeleri gösteren siyasî partiler 
kanunu düzenlemişlerdir. 

1961 Anayasası iki yıl içerisinde çıkarılmasını ön
gördüğü kanunlar arasında bulunan Siyasî Partiler 
Kanunu, hükümet programlarına, seçim bildirgelerine 
konu edilmiş ve çalışmalara ancak 1963'de başlana-
bilmiştir. Zamanın Genelkurmay Başkanının dikkat 
çekmesine kadar varan uzun süre yorucu bir çalışma 
sonucu hazırlanmıştır. Çeşitli görüşlere sahip parti
lerin mutabakatıyla hazırlanan 648 sayılı Kanun, ya
pısı ve kapsadığı hükümler itibariyle iyi bir örneği 
oluşturur. 

Sayın arkadaşlar; 
Siyasî partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, 

faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, gelir ve gi
derleri, denetlenmeleri, kapatılma ve kapanmalarıyla 
ilgili hususları kapsayan bu Kanunun yapımı geniş za
man ve uğraşı ister. Aceleye tahammülü yoktur. Ace

le hatanın kaynağını oluşturur. İnancım odur ki, yük
sek heyetiniz bu tasarıya en iyi biçimini verecektir. 
Çok partili demokratik hayata eksiksiz, hatasız, tam 
ve kâmil müesseselerle geçmemiz lazımdır. Bir kısım 
şikâyetleri dikkate alarak zamanı daraltmada bana 
göre isabet yoktur. Yavaş yüründüğünden şikâyetçi 
olanların sonuçtan da memnun olmayacaklarını peşi
nen söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur. Türk 
demokrasisinin, rejimimizin 10 yılda bir ameliyat 
masasına alınmamasını sağlayıcı sağlam müesseselere 
ve sağlam siyasî kuruluşlara ihtiyaç olduğu açıktır. 
Bunu zamana feda etmemeliyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Kurucu iktidar olmanın bir kısım kaçınılmaz 

yükümlülükleri vardır. Bunların başında kurucu ka
nunların, devletin temel kanunlarının eksiksiz ve mü
kemmel yapılması gelir. Biz bu şerefli göreve kendi 
arzumuzla severek ve isteyerek talip olduk; seçildik 
ve geldik. 12 Eylül öncesi hepimizin bir uğraşısı, bir 
mesleği, bir yeri vardı. Gerektiği zaman bu yerleri
mize seve seve döneriz. Ne var ki, buradaki vazife
mizi tam yapmış olmanın huzurunu duyalım. Bunun 
için yeterli zaman verilmelidir. Buna göre zamandan 
da önemli olan, çalışmalarımızı etkileyen ve giderek 
artma istidadı gösteren, üyelerimizin politik amaçlı 
geleceğe yönelik yatırım hevesleridir. Bu eğilim kesin
likle terk olunmalı; bunun şartları ve ortamı hazırlan
malıdır. Bu sözlerim, çeşitli örneklerini üzülerek gör
düğümüz olayların ve davranışların ürünüdür. Tanı
tıcı amaca yönelik basın toplantılarının nasıl yatırımcı 
amaca yöneldiği hiçbirimizin dikkatinden kaçmamış
tır. 

Sayın arkadaşlar; 
Bana göre, 1960, 1970, 1980'lerde çekilen ıstırap

ların, verilen kurbanların, katlanılan zahmetlerin te
melinde 1950'lerin eksik ve yanlışları yatar. Yeterli 
derecede deneyimli toplumumuz geçmişin hatalarını 
tekrar etmemelidir. Bu dönemde işlenecek hata ve 
yapılacak eksiğin uzun zaman ve pek çok ıstıraplara 
mal olacağına tarihten başka kanıt aramıyoruz. Bunun 
için diyorum ki, gelin arkadaşlar elbirliğiyle demok
ratik parlamenter rejimimizi bir daha tashihe gerek 
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bırakmayacak şekilde oluşturup yerleştirelim, ondan 
sonra var olması doğal politik heveslerimizi ileriki 
yıllara tecil edelim. 

Sayın üyeler; 
Siyasî partilerin temeli ihtilal komitesinden doğan 

İttihat ve Terakki Partisiyle atılmıştır. Çok söz gö
türen temeldeki eksiklikler günümüze kadar sürüp 
geldi. Partilerin temel unsuru inanç olması gerekirken 
karşıt olma esası getirildi. Parti üyelikleri rakiplere 
göre oluştu. Genelde, parti başkanları liderliği değil 
şefliği benimsediler. Hizmet yarışı yerine husumet ya
rışına öncelik verildi. Bütün bunlar 1960'h yıllardaki 
gayretlere ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa rağ
men giderilemedi ve bizleri 1980'lere getirdi. 

Sayın üyeler; 
Demokratik parlamenter rejimi yeniden kurmak 

için kuruluş kanunlarımızla Meclisimize verilen, Ana
yasadan sonra ikinci görev Siyasî Partiler Kanununu 
hazırlamaktır. Siyasî partilerin millî iradenin belir
lenmesinde, özellikle seçimlerde adayların tespitiyle 
başlayan büyük rolleri ve hizmetleri, binnetice önem
leri dikkatten uzak tutulmamalıdır. 

iBu Tasarının geneli üzerindeki düşüncelerimi kı
sıtlı zamana uyarak burada noktalayıp tasarının ba
na göre eksik ve isabetli görmediğim hükümlerine ge
çiyorum. 

1. Tasarı, Türk Milletini 12 Eylüle iten olaylara 
ışık tutacak, bu ortamdaki siyasî partilerimizin dav
ranışlarını değerlendirerek hataların gelecekte tekrar 
edilmemesini sağlayıcı, yasanın tarihçesini de kapsa
yan çarpıcı bir genel gerekçeden yoksundur. Filvaki 
Komisyon Başkanımızın bu sabahki konuşmalarıyla 
bu noksan kısmen telafi olunmuştur. 

2. 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununda çeşitli 
görüşlere sahip siyasî partilerin mutabakatıyla yer ve
rilen, uygulandığı sürece herhangi bir sakıncası görül
mekten başka yararı ortada iki müessesenin değişti
rilmesini izah etmek bana göre cidden güçtür. 

Birincisi; siyasî partilerin ocak-bucak teşkilatları, 
diğeride; siyasî partilere yapılacak 'hazine yardımıdır. 

a) Ocak-bucak teşkilatı : 
İnandırıcı gerekçeye dayalı olarak Haziran 1960 

tarihinde ve 8 numaralı Kanunla kaldırılan ve çok 
partili hayata geçişten itibaren var olan partilerin 
ocak-bucak. teşkilatları, biraz önce belirlendiği üzere 
çeşitli görüşlere sahip partilerin mutabakatıyla çıka
rılan 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununda yer alma
mış olduğu bilinerek; 11 Eylül şartları arasında ço
cukları ebeveyne düşman edecek dereceye varan par-

• çalanmanın temelinde partilerin ocak-bucak teşkilat-
1 lan da vardır, önce kahvehaneler sonra camiler ve 
I nihayet kabristanlarını ayırması sonucunu yaratan, 
I halkımızı parçalayıcı bu teşekküllerin zararları görü-
I lerek, bilinerek ve bilinçli şekilde kaldırılmıştır. 
I Sayın Kavalalı'nın karşı oyunda belirttiği gibi, 
I ocak-bucak teşkilatlarının kaldırılması 20 yıldan beri 
I uygulamada sorun yaratmamış, köylerimize ve ma-
I hailelere huzur ve sükûn getirmiştir. Hiçbir sakıncası 
I olmaktan öte yararları biline biline mehter yürüyüşü-
I nü andıran bu geriye dönüş neden? Bu yeniden ihdas, 
I siyaseti mümkün olduğu kararıyla siyasetçilere bıra-
I kan yeni Anayasamızın esprisiyle de çatışmaktadır. 
I Bana göre siyasî partilerin ocak-bucak teşkilatları, 648 
I sayılı Kanunun tespit ettiği biçimde olmalıdır. 
I b) Siyasî partilere hazine yardımı: 
I Tasarıya bağlı karşı oylarda, benden önce konu-
I şan sayın üye arkadaşlarımız ve değerli basınımız ko-
I nuya gereğince ışık tuttular, önemine binaen ben de 
I değineceğim.) 
I Yeni düzenleme ile milletvekillerinin aylık ve yol-
I luk toplamı, birinci derecedeki kamu görevlisinin al-
I dığı meblağa denk hale getirilmiştir. 
I Üyelerinin parti aidatı 1 000 TL., bağış yekûnu 
I 500 000 TL. nı aşmayacak, milletvekilleri ancak bir 
I aylığını partiye verebileceklerdir. 
I Basınımızda yer aldığı kadarıyla bir partinin ye-
I niden kurulup çalışması için 2 milyar liraya ihtiyaç 
I vardır. Bu meblağ nereden bulunacak? Ülke ve mil-
I letin kaderinde söz ve rey sahibi, demokratik haya-
I tın vazgeçilmez unsuru siyasî partilerimiz, devlet ba-
I badan başka yerlerde baba mı arayacak, muvazaaya 
I mı gidecek, yoksa bir vasi mi bulacaktır? Müesses 
I nizamdan yana olduğu kendi ifadeleriyle sabit olan 
I Sayın Komisyon Başkanımızın gönlü buna nasıl rıza 
I gösterdi cidden düşündürücüdür? 
I 3. Merkez karar organı : 
i 12 Eylül öncesi siyasî partilerimizden beklenen 
I aktiviteyi bulamamanın yarattığı şokun etkisiyle, ay-
I rica yakın geçmişteki iki büyük partinin bölünmeleri, 
I günlü ve saatli sürat içinde partilerimizin üye trans-
I ferlerinin etkilediği, parti hiziplerine güç kazandıran 
I bu düzenlemede kanımca isabet yoktur. 
I Partilerde oluşumlarının gereği ayrı düşünceden 
I bahsetmek mümkün değildir, olsa olsa klik, hizip ve 
I post kavgasından bahsolunabilir. Kişisel çıkar ve çe-
I kişmeden kaynaklanan bu oluşumlara güç kazandır-
I mak ise partilerin bünyesine koalisyonun sokulması 
I anlamına gelir. Hükümetleri kurtaralım derken, hü-
| kümeti kuracak partilerin bünyesine koalisyonun so-
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kulmasının sayılamayacak sakıncaları vardır. İstikra
ra en fazla muhtaç olduğumuz bir dönemde istikrar
sızlığın yasallaştırılması neden? Eğer amaç lider sul
tasının kaldırılması ise onun önlemleri rasyonel bi
çimde başka yollarla sağlanabilir. 

4. Parti adaylarının tespiti : 
Tasarının 41 inci maddesinde, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeliği için parti adaylarının tespitini 
parti kütüğüne ıkayıtlı üyelerin yapacağı kuralı ge
tirilmiştir. Bu usul zannımca millî iradeye gölge dü
şürücü, millî iradenin tezahürünü engelleyici, desise 
ve hileye elverişli, literatürümüze «Delege rezaleti» 
diye geçen sistemin başka bir biçimidir. Üye yazı
mında delege seçimindeki tüm marazi unsurların ro
lü aynen devam edecektir. 

Bunun yerine bir aşama daha ileri giderek aday 
tespitinin parti kütüğüne kayıtlı üyeler yerine, top-
yekûn seçmenlerin seçime giren bütün partilerin aday
larını aynı zamanda belirlemeleri ülke gerçeklerine 
uygun ve millî iradeyi tam yansıtan nitelikte sonuç 
verecektir. Böylece siyasî partilere üye olmayan ço
ğunlukla entellektüelin aday tespitine katkısı sağla
nacak, ayrıca partili görünmek istemeyen geniş bir 
seçmen kitlesi değerlendirilerek aday tespitinin geniş 
tabana dayanması sağlanmış olacaktır. 

Bu sistemin bana göre masrafından başka hiçbir 
sakıncası yoktur. Beş yıl boyu yurt ve milletin ka
derini teslim edeceğimiz iktidarın belirlenmesi ve bu 
belirlenmenin sağlam ve millî iradeye uygun olması 
için müsaade ederseniz masrafı da yapalım. 

5. önseçim ve yoklamalar halihazır Tasarıda 
yer aldığı şekliyle kalacak olursa, o takdirde Tasarı
nın Komisyondaki hazırlığı boyunca sözü edilip ani 
ve şarkkâri bir kudret gösterisiyle Tasandan çıkarı
lan ilk seçimler için merkez yoklamasına yer veril
melidir. Aksi halde siyasî partilerimiz kurulup ge
lişmeden, tanışıp kaynaşma fırsatı bulmadan böylesi 
önemli bir görevle karşılaşacaklardır. 

Kaygım odur ki, bu önemli iş gayri mesul eller
de bir kısım entrikalara konu olacaktır. 

Geçiş döneminin özelliği gereği Yasama Organı 
oluşumunun da bazı özellikler göstermesi kaçınıl
mazdır. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Kısıtlı sürede konuya önemli satırbaşlarıyla de

ğindim. Maddeler üzerinde ayrıca söz alarak ve öner
ge vererek noksanlarımın ikmaline gayret göstermem 
tabiîdir-

Söyleyemediklerimin gölgesinde kalan sözlerime 
son verirken, demokrasiyi tesis yolunda tarih boyu 
çektiğimiz ıstırap ve katlanılan zahmetlerin toplumu
muza kazandırdığı deneyimle Türkiye'mizin gelece
ğindeki siyasî partilerin ve siyaset adamlarının, hu
sumet yerine hizmet aşkını, nefret yerine sevgiyi, de
magoji yerine samimiyeti hâkim kılmalarını ve yü
reklerini sadece ve sadece vatan ve millet sevgisiyle 
ısıtmalarını temenni ederek Yüce Kurula saygılar su-
narınh (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Çakmakçı, buyurun. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bize verilen görevin en önemli ikinci döneme-

cindeyiz; ama yine stresle saate karşı yarışır bir za
man sıkışıklığı içerisindeyiz. Fakat, memleketimizin 
greçekleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği tak
vim gereği dikkati sürate boğdurmamaya çalışarak 
bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. 

Geçen gece bir bankamızın sunduğu «Altın Kı
yılarımız» filmini seyretme imkânını buldum. Ege' 
den iskenderun'a kadar kıyılarımızı ve tarihî doğal 
zenginliklerini sunan bir filmdi bu. Bir defa daha gu
rurlandım. Her iklimi aynı anda yaşayan, zenginlik
leri düşmanlarımızı tarih boyu kıskandırmış, stra
tejik, trafik, her bakımdan çok önemli kritik yerde 
bulunan bu vatana sahip olabilmenin gurur ve bir 
o kadar da sorumluluğunu tekrar yaşadım. 

«Kasalara sığmayan akçesi, dört yol ağzında bah
çesi, güzelliği dillere destan zevcesi olanın gözüne 
uyku girmez» miş. Bizim durumumuzu biraz buna 
benzettim. Türkiye olarak akçemiz kasadan taşmıyor; 
ama yurdumuzun konumu ve imkânları bakımından 
son iki ilke bizim için evleviyetle geçerlidir. Daha 
uyanık olmak mecburiyetindeyiz, güçlü, birlik ve be
raberlik içinde olmaya mecburuz. 

Bu güzel vatanın üzerinde yaşayan insanımız, 
milletimiz de pek çok değer üstünlüklerine, manevi 
zenginliklere sahip. 

Seçtiğimiz, vazgeçemeyeceğimiz idare şekli Cum
huriyet, sistemimiz de demokratik parlamenter sis
tem olduğuna göre, stratejik konumumuzun getirdiği 
ağır ve devamlı savunma masrafları yüküne rağmen 
bu güzel unsurları en iyi şekilde birleştirecek, Dev
letimizi en iyi yönetecekleri seçmenin yolunun ve ba
şarısının büyük hissesi biraz da görüşmeye başla
dığımız bu Kanunla yönlenecektir. 
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Devamlı arayış, içindeyiz, devamlı sistem ve ka
nun tartışması yapıyoruz. Ben bunu hızlı gelişme
mize, yenilenmemize bağlıyorum; tıpkı uzama ve 
gelişme çağındaki delikanlının bu sene dikilmiş elbi
sesini gelecek sene giyememesi gibi... 

Siyasî Partiler Kanunuu da kendi ölçülerimizi, 
kendi gerçeklerimizi nazara alarak hazırlayacağız. 
Tabiî ki başarı oranı yalnız belgenin iyiliğine bağlı 
değil, uygulayıcıya da bağlı. 

«Direksiyonu kırmadan yana saparım, yumurta
yı kırmadan omlet yaparım» diyenlere iltifat etme
mek, sadece kanunun güzelliğiyle mümkün değil, 
dikkat ve sağduyuyla mümkün. 

648 sayılı Kanunun bu defa yeni düzenlemesi kar
şısındayız. Ana ilkeler itibariyle eski Kanun muha
faza edilmiş. Bunu da haklı görüyoruz. Çünkü, ba
şarı kazanmış, tartışmaya yol açmamış maddeleri ay
nen sürdürülmüştür. Onun dışında ne değişiklikler 
varsa kısaca onlara temas etmek isterim. 

Birtakım değişiklikler yeni Anayasamızın 67, 68 
ve 69 uncu maddelerinin zaruri kıldığı değişiklikler
dir. Siyasî parti üyesi olabilmek için 21 yaş sınırı; 
üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin partiye gire
memesi; dernek, sendika, vakıf, kooperatif, meslek 
kuruluşlarıyla partilerin siyasî sıkı işbirliği içinde bu
lunamaması; yan kuruluşlar olarak gençlik ve kadın 
kollarının kurulamaması Anayasanın amir hükmü 
icabı olduğuna göre tartışma dışıdır. 

Anayasanın gereği bulunmayan farklı düzenle
melere kısaca temas edecek olursak : 

Eskiden partilerin Mecliste grup kurması için en 
az 10 milletvekiline sahip olması yeterli iken, bu de
fa bu miktar en az 20 milletvekiline sahip olma şek
linde adedi çoğaltılmış, imkanı daraltılmıştır. Tasa
rının 23 üncü maddesiyle yapılan bu yeni düzenleme 
için maalesef gerekçede doyurucu bir açıklama yok
tur. Esasen millî bakiye sistemi olmadığı hallerde 
(Ki, neyi seçeceğimiz Seçim Kanununda belli ola
cak) galip ihtimalle Meclise küçük partiler fazla gi-
dememektedir. Bir de buna Meclisin yeni toplam mil
letvekili adedinin 450'den 400'e düşürüldüğünü ekler
sek, grup kurabilme hakkı en az 10 milletvekilinden 
en az 20 milletvekiline çıkarılınca Mecliste üçüncü 
bir partinin dahi grup kurması imkansızlaşacaktır ki, 
bu sert bir düzenlemedir. 

Eskiden partiler küçük kongreyi kendi tüzükleri 
hükümlerine göre düzenlerlerken, bu defa kanunî ku
rulması gerekli yasal bir kongre haline getirilmiştir. 
Bunu olumlu karşılıyorum. Bir meselenin bir fazla 

kurulda tetkik edilmesi gecikme vesilesi olmadığı 
sürece daha iyi incelenmesi neticesini doğuracaktır. 

Grupların kararlarının eskiden bağlayıcı olması
na rağmen bugün için Anayasaya ve vicdanlara aykı
rı görüldüğü takdirde milletvekilinin grubunun kara
rıyla bağlı olmaması meselesi çok önemli bir mese
ledir. Geçmişte bir siyasî iktidarın mensuplarının 
yargılandığı mahkemede milletvekillerinin sorumlu
lukları değerlendirilirken, suç teşkil eden grup karar
larına uymak suça iştirak etmek olarak vasıflandı
rılmıştı. Demek ki, milletvekili bir partiye mensup ol
makla o grubun Anayasaya ve vicdanına aykırı gör
düğü kararma uymama, çekimser bari kalabilme hak
kına sahip olmalıdır. Aksi halde kararlar gruplrda 
oluşur, kemikleşir, Meclisteki tartışmaların bir ağırlık 
ve manası kalmaz. Meclis, belli şaşmaz senaryola
rın sembolik, âdet üzere tartışıldığı bir yer olmama
lıdır. Esasen Ceza Kanunumuzda ve Yeni Anayasa
mızın 137 nci maddesinde kanunsuz emre itaat et
meme imkanı verildiğine göre bu düzenleme bu esp
riye de uygundur. 

Ancak grup kararına rağmen Mecliste çekimser 
olabilme ve kalabilme yeniliğinin sakıncaları da ya
bana atılır gibi değildir. Genelde ekseriyet sistemi 
haricindeki seçim sistemleriyle esasen az farklı ikti
darlar, nazik koalisyonlar karşısında kalınacaktır. 
Grupta oluşan karara milletvekili çekimser kalır veya 
gelmemekle fiilen çekimser olursa, parti disiplini na
sıl sağlanacaktır?.. Çekimser oylar az farklı hassas 
dengeli durumlarda kötüye kullanılmaz veya yerinde 
kullanılsa dahi öyle bir görüntü arz etmez mi?.. Gru
buna hâkim olamayan parti liderleri ve yönetim zaafı 
sorunu gündeme gelmez mi?.. Öte yandan «vicdana 
aykırılık» ölçüsü çok kapalı, çok sübjektif kalmaz 
mı?.. Bu sorulara da cevap bulmamız gerekir. 

Eğer, çekimser oyunu Anayasa ve özellikle vicda
nına aykırı olarak kullanan olacaksa, bu da sonucu 
etkiliyorsa, bu mukaddes çatının altına «önce benim 
ve partinin menfaati, sonra vatanın» diyebilenler ge
lecekse, o kişi esasen grupta da dengeyi bozma yolun
da zamanından evvel elde edilebilir. 

İdeal anlamda politikacı, bir yazarın anlatımı ile; 
saygın, üstün, kâmil bir beyindir. Hizmete teşne, fe
ragat ve fedakârlığa amadedir. Politikacı liyakatlidir, 
çalışkandır, sadece bakan değil, gören, duyan, sezen 
ve sorunlara çare bulan kişidir. İkbal ve ihtirasa kur
ban asalak değildir. Milletin sırtına binmez, geldiği 
gibi izzeti ikbal ile gitmesini de bilir; hatasını anlayan, 
kabul edebilen olgunlukta kişidir. «Benden sonrası 
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tufan» diyen bencil bir zavallı olmamalıdır, olmaz. 
Milleti, sığındığı dört duvarın, kapalı devrenin için
deki yardakçılardan ibaret sanacak kadar milletten 
uzaklaşmamıştır. Memleketçidir, Atatürkçüdür, millî 
ve manevî servetin imanlı savunucusudur; çağdaştır, 
aydındır, aydınlıktır. Katı kalıpların adamı değildir. 
«önce vatan» diyebilen kişidir. Buraya gönderecek
lerimizi böylelerinden seçebilirsek «Vicdanının sesi
ni dinleme» kriteri dört dörtlük oturur, inşallah böy
le olacaktır. Vicdana aykırılık kriteri ne kadar süb
jektif dense de yine de onurlu bir 'kişinin vicdanını 
sızlatarak, sırf grup istedi, partim böyle istiyor, diye 
inanmadığı yolda oy kullanma mecburiyetinde kal
masından herhalde iyidir. Parti disiplini, kemikleşmiş 
oylar geçmişte az ıstıraplar yaratmadı. Hem esasen 
istenilmeden verilen oyun sahibi nasıl olsa rahatsızlı
ğını başka vesile ile eninde sonunda kenarda köşede 
dile getirecek, ahengi bozacaksa yine bozacaktır. 
Grubun ahengi bu kadarla bozulacaksa yine bozula
caktır. 

Neticeten, milletvekilinin Anayasaya ve vicdanı
na aykırı gördüğü grup kararına çekimser kalabil
me imkanı veren yeni düzenlemeyi, faydası zararın
dan çok ve gerekli buluyorum. Ancak buraya «Ana
yasaya, yasalara ve vicdanına aykırı gördüğü» diye, 
yasalara aykırılığı içine alan bir genişlik kazandır
mak daha doğru olur. Bir arkadaşımızın dediği gibi, 
«Grup zaten Anayasaya, yasalara aykırı karar al-
mazki» demek mümkün değildir. Bir şeyin Anayasa
ya aykırılığı, yasalara aykırılığı her zaman matema
tik katiyet ifade etmeyebilir, tartışma" konusu olabi
lir, 

Eskiden seçimlere 'katılmak için zorunlu teşkilat
lanmaya ilişkin partiler yasasında bir hüküm yokken, 
bu defa en az 34 ilde, onların da merkez ilçe dahil 
ilçelerinin en az yarısında teşkilatını kurmuş, ilk bü
yük kongresini yapmış olması şartı, Tasarının 40 ncı 
maddesiyle getirilmektedir. Bu konunun yeri evvela 
Siyasî Partiler Kanunu olmamak gerekir. Seçim Ka
nunu olmalıdır. Nitekim 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununun 14 
üncü maddesinin 11 inci fıkrasında, Sayın Azgur'un 
muhalefet şerhinde işaret edildiği gibi, buna benzer 
bir hüküm vardır. Ancak orada en az 15 ilde teşkilat 
kurmak yeterli iken, en az 34 ilde teşkilat kurma dü
zenlemesi, hele bu önümüzdeki seçimler için fazla 
sert bir barajdır. Mal varlığının sıfırdan başlaması, 
yeniden kurulması, sürenin kısalığı, Devletten de yar
dım alamama yan yana düşünüldüğünde bu sert 

mutlaka yumuşatılmalıdır. Geçici bir madde ile bu 
seçim için, mesela, «Yalnız merkez kazalarında teşki
lat kurmak kaydıyla 67 ilde kurulmuş olmak yeterli 
sayılmalıdır» denebilir. 

Eskiden sınırlayan bir hüküm yokken bu defa en 
az % 60 oy alan adayın önüne merkez adayının ko
nulamayacağı ilkesi getirilmesi adil olmuştur. Mer
kez adayına, vitrini olmayan; ama ağırlığı ve fayda
sı olacak elemanı bünyeye alma açısından prensip 
olarak ihtiyaç vardır. «Bu demokrasiye aykırıdır, bu-
.nu teşkilata lanse ederek seçtiririz» demek mümkün 
değildir. Öyle kıymetli elemanlar vardır ki, seçilebil
me şansı yoktur; ama seçilmelerinde isabet olacak
tır. Ancak bunun adet ve nispetle sınırlandırılması 
millî iradenin tecellisine bu defaki düzenlemeyle da
ha uygun olmuştur. 

Önceleri partiden kesin ihraçta disiplin kurulu 
toplantısına katılanların salt çoğunluğunun oyu ye
terli iken, şimdi üye tamsayısının salt çoğunluğu aran
maktadır. Tasarının 56 ncı maddesinin ilk fıkrasın
daki bu ilkeyi ve talepten fazlasına karar verilememe 
ilkesini keza olumlu buluyorum. 

Kullanılamayacak parti adları arasına dinî (teok
ratik) adının da eklenmesini, aday adaylarının bir
birlerini kötüleyici propagandaya katılmamasını, bu
nun lafta kalmayıp 116 ncı maddede müeyyideye 
bağlanmasını, nihayet eskiden partiler büyük kong
reye katılan üyelerinin 2/3'sinin oyu ile kendilerini 
kapatabilirlerken bu defa büyük kongre toplanma 
yeter sayısının salt çoğunluğunun yeterli olmasını ön
gören 110 uncu maddedeki düzenlemeyi olumlu bu
luyorum i 

Olumsuz bulduğum önemli noktalara gelince : 
Yeni Tasarının 16 ncı maddesi ile (Pek çok temas 

edildi) merkez karar organında parti için muhalefe
tin de temsil edilmesi öngörülmüştür ki, parti içi 
oligarşinin önlenmesi için konulan bu frenlemenin 
faydadan da çok zarar getireceği, parti yönetimini 
güçleştireceği, zaafa uğratacağı eleştirilerini sırt arka
sı atmak mümkün değildir. Bu konuya daha fazla 
dokunmuyorum. 

648 sayılı eski Yasanın 15 inci maddesinde il teş
kilatını, 1'6'da ilçe teşkilatını düzenledikten sonra, 
17 nci madde muhtarlık bölgelerinde sadece parti 
görevlisine yer vermekle yetinmişti. 648 sayılı Yasa 
eski siyasî partiler döneminde iki sene gündemde ka
larak çıkarılmıştır. Demek ki, partiler ocak - bucak 
teşkilatı kurulsun diye bir ihtiyaç içinde bulunmadık
larında ittifak etmişlerdir. Yeni Tasarının 7 ve 22 nci 
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maddeleri ise yeniden ocak bucak teşkilatını kabul 
etmektedir. Bu teşkilat 648 sayılı Yasadan evvel var 
iken partiler arası bir uzlaşma ile kaldırılmış ve 16 
sene bu uygulama devam etmiş, 1973 tadilatında da 
bu konuya dokunulmamıştır. Sebep, siyasa görüş ay
rılıklarının köylerde, mahallelerde giderek 'kahveha
nelerini, camilerini, (Bir arkadaşımızın deyimi ile, bil
miyorum) mezarlıklarını da ayırmalarına kadar husu
meti tabana indirmesindendir. Bu birimler yine siya
sî partilere üye olabilir, vatandaşlık hakkını kulla
nabilirler; ama düşman kamplara bölünmeleri devri 
artık sadece mazide kalmalıdır. Ocak - bucak teşki
latlarına dönülmesinin sakıncasını faydasından çok 
buluyorum. 

Bir başka önemli düzenleme de, aday yoklaması 
ile ilgilidir. Eskiden partiler adaylarını ve sırasını 
mahdut delegelerin katıldığı aday yoklaması ile tes
pit ederlerdi; bu kötü. Şimdi ise, o partiye kayıtlı 
tüm üyelerin katıldığı, daha doğrusu isterse katı
labileceği önseçimle adaylar ve sırası tespit edilecek
tir. Bu yeni Tasarının 41 inci maddesinde düzenlen
mektedir. Bu yeniliktir, ancak ne kadar isabetlidir, o 
tartışılabilir. 

Şimdiye kadarki uygulamada önseçim mahdut 
delegelerle yapılıyordu. Hangi ilde hangi partinin 
kaç milletvekili çıkaracağı az çok bilinmektedir. Az 
sayıda partiliyi şu veya bu yolla elde eden aday ga
rantili yerini aldı mı, genel seçimde seçmene yapa
cak hiçbir şey kalmamaktadır. Bu partinin iç mese
lesi değil, millî iradenin eksik tecellisi meselesidir. 
Parti içi düzenlemeye bırakılmaması isabetlidir. 

Ancak, adayların ön seçimde atik davranarak, 
kendilerini daha seçim olmadan garantiye almaları 
için para sarf ettikçe başarılı olmaları tuzağı, bura
da daha çok para sarf edenin de ancak başarılı ol
ması şeklinde yeniden karşımıza çıkmaktadır. 

Şimdi, partiye kayıtlı üyelerle önseçim yapılacak
tır. Partiyi sevmek ayrı, kayıtlı olmak ayrıdır. İkin
cisi; az da olsa bir külfet ve masraf işidir. Her ne ka
dar «90 gün önceden seçmen listeleri dondurulacak, 
kayıtlar muntazam tutulacak» şeklinde hükümler ge
tirilmişse de, aday yoklamasına : 

Sadece profesyonelce bu işe eğilenler katılacak; 
Partili; ama şartlanmamış itidalli büyük grup ön

seçime yine katılmayacak; 
Partiye kayıtta idarecinin işine gelene, parasını da 

dışarıdan yatırarak öncelik tanınacak, işine gelme
yeni idareci kaydetmez veya ayağını ağırdan alırsa 
acele bir müracaat mercii bulunmayacak; 
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İlçeler arası dengeleme hesaplarına göre kayıtlar 
yönlenecek; 

Ön sırayı alan aday şimdiden «Seni biz seçtir
dik» diyetinin altına girecek, ileride Ankara'da mem
leketin işinden ziyade, onların işinde takip memuru 
gibi kullanılmak istenecek, önseçime katılmayı mec
burî hale getiren bir müeyyide konmadıkça, yine 
mahdut kişilerin straladığını, seçmen istemese de 
seçme durumunda kalacak. 

Öyleyse ne yapalım?.. En ideali hem memleketi 
iki defa seçim külfetine de sokmamak için «Çarşaf 
Liste» tabir edilen sistemdir. Çoğu ilde seçilecek ki
şi yediden azdır. Müşterek oy pusulasında kur'a 'ile 
adayların tümü sıralanacak, seçmen partiye «Evet» 
mührü bastıktan başka, aday karşılarını da işaretle 
sıralayacaktır «Okuma - yazma becerme oranı azdır» 
dense dahi, herhalde delege veya partili önseçimden 
daha fazla kişinin gerçek tercihi ile milletvekili se
çilmiş ve sıra kapma oyunları, diyet borçlanmaları as
gariye indirilmiş olur. Yahut üç misli aday önseçim
de tercih vermeden kontenjan haline getirilir ve bu 
üç misli veya iki misli adayın arasından seçim yapı
lır ki, genel seçimde hiç olmazsa seçmenin bir seçme 
alternatifi kalsın. 

Bir diğer önemli değişiklik de, gelirler arasında 
partilere devlet yardımının kaldırılmasıdır. Bir par
tinin seçime katılacak nitelikte teşkilatlanması, kong
resini yapması, kampanyasını yürütmesi için kaba bir 
hesapla 2-2,5 milyar liraya varan paraya ihtiyacı 
vardır. Bu her babayiğidin harcı değildir. 

O halde, politika zenginlerin manyetik alanına mı 
inhisar edecektir?.. Her ne kadar kişi başına yardam 
tavanı konmuşsa da, bunun kaçamağı kolayca bulu
nabilir. «Sana rey verdim, sen de bana lokmandan 
pay ver» diyenler gibi, şimdi de «İşte sana benden 
para; ama her adımında beni ara» diyenler mi cirit 
atacaktır?., 

O halde, bu iş memleket meselesidir, Devlet si
yasî partilere yardım yapmalıdır. Ancak, «Bir par
ti 2,5 milyar liraya seçime girebiliyorsa, Devlet ne 
kadar yardım yapmalıdır ki, sembolik kalmasın? 
Avans ile başlayacaksa, o defa da paranın sesini du
yan herkes parti kurma yarışına girer de, parti kur
ma enflasyonu olursa, Devlet hangi birine para ye
tiştirsin?.. Zenginlerin yardımı ile etkileme mahzuru, 
Devlet yardım yapsa yine işlemez mi?» sualleri de 
akla gelmektedir. Gerçekten Tasarının 62 nci madde
sinde 10 bent halinde sayılan gelir kaynakları sıfır 
mal varlığından başlayıp, yeniden kurulacak partiler 
için hiçbir şeyi ifade etmemektedir. Hiç olmazsa se-
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çime girecek hale gelmiş, o seti aşmış partilere ilk 
defasında eşit avans, daha sonraki seçimler için de 
oylarına göre yardım yapılmalıdır. 

«Sendikalara Devlet yardım yapıyor mu?..» de
niyor gerekçede. Sendika, üyelerinin parasal konula
rım takip eder daha ziyade. Siyaset ise, bir amme ve 
Devlet işidir. Siyasî partiler demokratik yollarla ik
tidar olmaya çalışan, Devletin yönetimine yön vere
cek vazgeçilmez kuruluşlardır. Herhalde kaderlerine 
terk edilmemelidir. 

Kanunu mükemmel yapmakla her şey halledilmi
yor; ama politika oyununun daha seviyeli oynanma
sını sağlar, Devlete, millete en yararlı olacak layık 
kişilerin, vatanını kendisinden ve partisinden önce 
düşünen kimselerin görev almalarına vesile olabilir
sek, onlara emaneti devredebilirsek, bunun onur ve 
gururu bize yeter de artar. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Söz sırası Sayın Hazer'in, Sayın Hazer buyurun 

efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı üzerinde, mad

delere dokunmadan genel hatları ile duracağım ve 
öncelikle de içinde bulunduğumuz siyasî durumu ve 
kamuoyunun nasıl bir Siyasî Partiler Kanunu, nasıl 
bir siyasî parti beklediğini arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi Türkiye, yeni yıla çok önemli bir , 

değişme ve gelişme içinde girmiştir. İki yıl önce ağır 
bir siyasî bunalımın karanlığında çırpınan bir ülkede, 
bu kadar kısa sürede huzur ve sükûnun sağlanması, 
yeni siyasî bir teşkilatlanma ve seçim hazırlıklarına 
ulaşılması mutlu bir sonuçtur. Bu sonuç, 12 Eylül 
Harekâtının maksat ve hedefinin Türk demokrasisi
ni sağlam temeller üzerine oturtmak olduğu gerçeği 
bir kere daha ispatlanmış bulunmaktadır. 

7 Kasım Anayasa oylaması da bu rejim hakkında
ki tüm kuşku ve ithamları boşa çıkarmıştır. Buna 
rağmen, bazı çevrelerde tartışmalar, yermeler henüz 
bitmiş değildir. Herkes kendine göre bir şeyler söy
lüyor, kendine göre bir rejim modeli öneriyor. Hal
buki, 'bizim demokrasimizin Atatürkçülük gibi sağ
lam bir temeli, yapısı, bağımsızlık ve özgürlük gibi 
sağlam inançları vardır. 

Demokrasi yolunda ilerlemiş ülkelerin tecrübele
rinden yararlanmak mümkündür; fakat başkalarının 
empoze edeceği devlet modelini kabul etmek müm
kün değildir. 

Herkes bilmelidir ki, milletlerin sosyal yapıları, 
tarihî gelişmeleri farklı olduğu gibi; anayasaları, re
jimleri de farklıdır. Çünkü, her ülkenin kaderi biraz 
da taşına toprağına yazılmıştır. Bu bir tarih gerçe
ğidir. 

Bir başka gerçek de, 1982 Anayasasının başlan
gıç bölümünde yer alan Kurucu Meclisin, Türk Mil
letinin meşru temsilcisi olduğu hükmünün milletçe 
onaylanmasıdır. 

Bu, «İcazeti lahika, vekâleti sabıka hükmünde
dir» yani «Sonradan verilen izin, önceden verilmiş 
vekâlet gibidir» hukuk kuralının millî irade ile bir 
teyididir. Hukukun bu genel ve evrensel kuralı ile 
desteklenen Türk demokrasisi, hazırlanmakta olan 
Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarında da etkisini ve 
sesini duyurmalıdır. Ne yazık ki, bu inanç Siyasî 
Partiler Yasasına yeterince yansımamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beliren yeni ihtiyaçlar, yeni yıl, yeni Anayasa, 

sadece yeni bir Siyasî Partiler ve Seçim Kanunu de
ğildir; yeni bir siyasî iklim ve yeni bir siyasî parti 
de lazımdır. Buna rağmen hâlâ eski hava, eski yapı 
özlemleri ülkeyi yeniden eski çekişmeler dönemine 
götürür. «Eski partiler yeniden kurulabilir» fetva ve 
telkini, kanaatimizce büyük bir başlangıç hatası ol
muştur. 

Partilerin etiket, organizasyon ve ideolojiden iba
ret olan genel karakterlerinin, yasalarda açıklığa ka
vuşturulması geçmiş deneylerin de gerektirdiği bir 
gerçektir. 

Öte yandan, delege tertiplerine müncer olacak 
acele üye kayıt işleri, merkez umumî sultasının eski 
ağırlığını sürdürmesi ihtilafları yeniden bıraktığımız 
noktaya götürecektir. Halbuki, Anayasamız birleşti
rici, uzlaştırıcı, insan haklarına, sosyal adalet ilke
lerine dayalı bir istikamete yönelmiştir. 

Parti içi işlemlerin, kongre ve kurultay çalışmala
rının hileli tasniflerden ve militan baskılardan kurta
rılması da bu doğrultuda düzenlenmelidir. 

Uygar tartışmalara açık siyasî bir ortam yarat
mak zorundayız. Artık, partilerarası ilişkileri kan da
vası haline getiren uygulamalara son vermek duru
mundayız. 

Öte yandan, «Devlet partisi, faşist partilerde olur. 
Devletin partisi olmaz.» gibi iddia ve telkinler de 
yapılan başlangıç hataları arasındadır. «Devlet par
tisi» deyiminin mecaz anlamında olduğu cümlece 
malumdur. Bundan maksat da, devleti fazla gören 
anarşiden, devleti yok etmek isteyen terörden yana 
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olmayan, onlara taviz vermeyen partiler olduğu da 
açıktır. 

Anarşi ve terör çalkantılarından yeni kurtulmuş 
bir ülkede bu tür partilere duyulan ihtiyaç da kaçı
nılmaz haldedir. Böyle bir parti devlet ile iç içe de
ğil; ancak devletin yanında yer alan bir parti olur. 
Bu, parti için devlet değil, devlet için parti; daha açık/ 
anlamı ile halk için parti demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kamuoyunda beliren yeni isteklerden birisi de 

sandık ile seçmen arasındaki engellerin kaldırılması, 
hiç olmazsa azaltılması; sandık başı terörünün mut
laka önlenmesi, sandık yolunun seçmene tam açılma
sıdır. 

100 yıldan beri süregelen, zaman zaman da kesin
tiye uğrayan Türk demokrasi trafiği bu engellerden 
kurtarılamamıştır. Bundan da demokrasimiz büyük 
ölçüde zarar görmüştür. Partiler de birbirleriyle uğ
raşmaktan hizmete yeterince vakit ayıramamışlardır. 
Bu uygulamalar partileri, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları değil, vazgeçilmez belâsı haline getirmiştir. 
Partileri yeniden kurarken, bu uygulamalardan ve 
bu belâdan demokrasimizi kurtarmak zorundayız. 

Partiler yeniden kurulurken kamuoyunda beliren 
ihtiyaçlardan biri de parti enflasyonunun önlenmesi
dir. Kanaatimizce bu, oy sınırlamaları ile ya da baraj 
tedbirleriyle önlenemez. Bu bir seçim sistemi işidir. 
Partilerin lüzumundan fazla çoğalmasını önleyecek 
daha adil, daha makul sistemler vardır. Parti çoğal
masını önlemeye çalışırken, ülkeyi yeniden iki parti
li kutuplaşmaya götürmemeye de dikkat etmek zo
rundayız. 

Muhalefet partilerini, anamuhalefet, yavru muha
lefet gruplarına bölmek, bunlar arasında farklılıklar 
ve imtiyazlar yaratmak hem kutuplaşmayı hızlandı
rır, hem de koalisyon dönemlerinde bir azınlık par
tisi kolayca birden bire ikinci parti haline gelebilir. 
Bu da oy çoğunluğuna dayanan demokratik prensip
lere ters düşer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Parti yönetimi de günümüzün önemli konuların

dan biridir. Parti merkez organları ile parti grupları 
arasındaki ilişkiler de bu önem içindedir. Tasarıda 
bu konu önemi ile orantılı bir biçimde ele alınma
mıştır. Halbuki, geçmişte parlamento grupları, Dev
letin genel politikasında bile parti merkezine tabi ha
le getirilmişti. Merkez umumî sultası, parti oligarşisi 
işte budur. 

Şunu da belirteyim ki, parti oligarşisi başka, par
ti disiplini başkadır. Hem parti merkez organlarına, 

hem parti parlamento gruplarına başkanlık edecek 
durumda olan parti genel başkanlarının durumlarının 
yeni ve sağlam düzenlemeye bağlanması da lazımdır. 
tşi, parti tüzüklerine havale etmek yeter bir çözüm 
sayılamaz. 

Bu arada farklı düşüncelerin parti yönetimine 
yansıması maksadı ile de olsa, hizipçiliğin meşrulaş-
tırılması ve yaygınlaştırılması, parti genel yönetimine 
yansıtılması, birlik ve beraberliği sarsar, düzen yeri
ne anarşi yaratır kanaatindeyim. 

Partilerin yan örgütlerini yeniden düzenleme de 
çıkarılmıştır. Bu lazımdı. Geçmiş olaylar bunu ge
rektiriyordu; fakat partileri bir dar çerçeve içinde 
tutmak, bir manastır havasında görmek de yanlıştır. 
Bu bakımdan, partilerde hiç olmazsa araştırma, in
celeme grupları gibi gruplar kurulmasına imkân ve
recek hükümleri de getirmek lazımdır. 

Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu yeni 
Anayasamızda bir paket halinde mütalaa edilmiştir. 
Bu bakımdan bunlar arasında bir denge sağlamak 
zorundayız. Bu denge sağlanması hiçbir haklı sebebe 
dayanmayan geciktirme iddialarını ve şüphelerini cie 
bertaraf eder. 

Seçim Kanunu yapılmadan, Partiler Kanunu ile 
bir seçim yapılması mümkün değildir. Bir siyasî or
ganizasyon kurmak da kolay değildir. 

Geçmişteki şikâyetler, çekilen sıkıntılar tekrarlan
madan, yeni Anayasanın sınırları da daraltılmadan 
ve zorlanmadan sistem dışı partiler de ileride farklı 
yorumlara ve ihtilaflara imkân vermeyecek bir şekil
de açıklığa^ kavuşturulmalıdır. 

Ayrıca milletvekili adaylarının tespiti, bu konu
daki oylamalar, seçim çevrelerinin daraltılması gibi 
konuları Seçim Kanununa bırakmak gerekmektedir. 

Partilere kayıtlı üyelerin oy vermesi de bu arada 
düşünülmelidir. Henüz yerleşmemiş, oturmamış par
tilerde bu tür üye kayıtlarına dayalı bir seçim sis
teminin mahzurları da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Gözden uzak tutulmaması gereken bir gerçek de, 
yeni üye yazmanın bir zaman ve imkân işi olduğu
dur. 

Para verererek partilere üye olacak vatandaş sa
yısı maalesef çok azdır. Bunların boşluklarının bir 
adayın kendi imkânlarıyla doldurulması ihtimali de 
vardır, 

Seçimden önce belli bir süre içinde üye sayısının 
dondurulması da yarım bir tedbirdir. İlçelerin yarı
sında teşkilat kurmak, 34 ilde teşkilatlanmak yazıl
dığı kadar kolay iş değildir; özellikle bu kuruluş ve 
geçiş döneminde. 
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Partilere Hazineden yardım konusuna gelince : 
Bu da kamuoyunu meşgul eden önemli konulardan 
biridir. Bazı çevreler, partilere yardım yapılmadığı 
takdirde siyasetin zenginlerin elinde kalacağı iddia
sındadırlar. Partilere Hazineden yardım yapıldığı dö
nemlerde görülmüştür ki, partilere zenginlerin en çok 
yardım yaptığı dönem o dönem olmuştur. Hazine
den yapılacak yardım zenginlerin yapacağı yardımı 
önlememiştir, aksine artırmıştır. 

Sonra, partilere yapılacak yardımın bir ölçüsü, 
bir ayarı olmak lazım gelir. Yeni kuruluş halinde 
partilere Hazine yardımının kapısını açmak korku
lan parti enflasyonunu körüklemekten başka bir so
nuç vermez. O bakımdan Tasarıda bu yardımın ön-
görülmemesi olumlu bir hareket olmuştur kanısında-
yım< 

Sözlerimi bitirirken yeniden kurulacak partiler 
kendi tabanlarını, kendi havalarını kendileri yarat
malı, kendileri oluşturmalıdır. Yoksa eski hırslar, ih
tilaflar yeniden alevlenir. Bir asırdan beri süre gelen 
parti kısır döngüsünden de kurtulmak mümkün ol
maz. 

Şurasını da işaret edeyim ki, demokrasinin başa
rısı, gelişmesi için kanun tedbirleri gereklidir, fakat 
yeterli değildir. Demokrasinin bir fazilet rejimi ol
duğu inancının da kafalarda, gönüllerde, özellikle si
yasî kadrolarda yerleşmesi, kök salması gerekmekte
dir. 

Bunu ümit ediyor, bu inançla Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Tuğ, buyurun efenldliim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarını; 
Siyasî Partiler Yasa Tasarısı hakkında konuşma

ma başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyo
rum. 

Tasarının hazırlanmasında değerli çalışmalar ya
pan değerli Koimisyonulmuza bu çalışmalarından do
layı da huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç bili
yorum. 

Ben de, kısa bir süre içerisinde siyasî partiler gibi 
önarrıH bir konunun izalhındaki güçlüğü dikkate ala
rak bazı dikkatimi çeken önernl'i konulara temas ile 
yetinmeye çalışacağım, 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi siyasî partiler, siyasî iktidar 

elde etmek ve sürdürmek için kurulmuş, açık örgüt
lerdir. Çok partili ülkelerde siyasî partileri iktidara 
göüüren norimal yol seçimdir. Bundan dolayı yasama 
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ve yürütme organlarının oluşmasında ve dinamiğimde 
siyasî partiler ve seçim sistemi ,b'aş rolü oynar. 

Siyasî partilerin anayasalarımı ızda, «tstör iktidar
da, ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî ha
yatın vazgeçilmez unsurları» olarak kabul edilmesi
nin esas sebebi budur. Siyasî partiler içinde demiok-
ratiik kurulların işlemediği, Türk siyasî hayatında sık 
sık beîıVtilen bir husus olmuştur. 

1965 yılında kabul edilen 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununda, parti içi demokrasiyi önleyen ve ay
rıca seçimleri etkileyen bazı noktalar mevcuttur. Bun
lara şöyle dikkat çekilebilir : 

Eski Kanunda, Kanunun öngördüğü organizasyon 
şeması içinde demokratik ilkelerle bağdaşmayacak 
hüküîrriîer mevcuttu. Siyasî partilerin parti üyeleri kü
tüğünü tutması zorunlu değildi. Parti seçmen kütüğü 
aday yoklamasından 30 gün önce düzenlenlip ilçe se-
çîm kurullarına bildiriliyordu. (Madde 36, fıkra 1) 

Aday yoklamasına katılacakları ise siyasî partiler 
kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre tespit ediyor
lardı. Ocak teşkilatının parti üyeleri kütüğünün bu
lunmaması, aday yoklamasına ve o bölgedeki bütün 
kayıtlı partilerin katılmasının sağlanlmalmasi, ilçe teş
kilatının il teşkilatı tarafından işten el çektirilmesi, 
(Ki, madde 15, fıkra 2 ide öngörülüyor) siyasî parti
lerin alt kademesini bir grubun ele geçirmesine ve 
parti içinde olrgarşik bir düzenin kurulabilmesine im
kân vermedi önem arz eden, bence değerli aksakllik-
lardı. 

Bilindiği gibi, siyasî partilerin malî kaynakları faa
liyetlerini etkiler. Anayasa Mahkemesine bırakılmış 
bulunan siyasî partilerin malî denetimi (Eski Kanun
da 82 ve 78 inci maddelerde) uygulamada ya hiç ya
pılmamakta veya çok geç yapılmakta idi. Bu konuda 
yayımlanmış Anayasa Mahkemesi kararı yok dene
cek kadar azdır. Helmen hepsi 12 Eylül'den önce 
sona erimiş siyasî partilerle ilgiliydi. 

Anahatlarıyla belirttiğim esk'i Siyasî Partiler Ka
nununa karşılık elimizdeki taslağı genel hatlarıyla 
bir göz atacak olursak, Komisyonun genelde 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununu mehaz kabul ettiği
ni görüyoruz. Bununla beraber, 12 Eylül öncesinde 
siyasî partilerin içine düştüğü partü ol'igarşlisine mey
dan verilmemesi ve parti içi demokrasinin mütmkün 
olduğu ölçüde yerleştirilmesine önem1 verdiği anla
şılıyor. 

Saygıdeğer arkadaşlarıım; 
Siyasî partiler ile ilgili çalışmalar yapılırken, il

keler saptanırken geçmiş deneyimlerin de ışığı al
tında özellikle partilerin örgütsel yapısı ve parti içi 
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demokrasi üzerinde önemle durmak gerektiği kanı
sındayım. Tasarının 95 inci maddesinde de konu 
edilen parti içi demokrasinin aslında partilerin örgüt
sel yapısıyla çok önemli bir ilgisi vardır. Daha açık 
söylemek gerekirse, parti içi deimökras'i büyük ölçü
de bu yapıdan etkilenir. Bu yapının demokrat'ikl'iği 
oranında da sağlanabilir. Son yıllarda partilerdeki 
uygulamalar, bu uygulamalardan verilen örnekler 
partilerin merkez organlarına karşı olumsuz bir ha
va yaratmıştır. 

Ocak, bucak başkanı tipine duyulan tepki 1960 
sonrasında bucakları, köyleri ve mahalleleri siyasal 
örgütleşımenin dışında bırakmıştır. Bu parti içi de
mokrasiden, bir görüşe göre uzaklaşlmak demektir. 

Yine bu görüşe göre, 1960 yılı öncesinin uygula
malarında yakınma konusu olan partizanlık, ocak-
bucak başkanlarının varlığı kadar hükümette görev 
alanların da partizanlığa kapı aramalarından doğmuş
tur. Bununla beraber, yine aynı görüşe göre, ocak-bu-
cak başkanlığının olmadığı 1960 sıonrası döneminde 
partizanlık durmamış, daha çok yayılmış, yoğunlaş
mıştır. 

Kanaaitımca parti içi demokrasiyi sağlamanın, ona 
işlerlik kazandırmanın yolu tüm parti içi seçimlerde 
demokratik yöntemleri geçerli kılmak, katılmayı yay
gınlaştırmak, denetimi en küçük birimden merkez or
ganlarına, genel başkanlara kadar işler hale getirmek
le mümkündür. 

'Değerli arkadaşlar; 
Demokratik bir toplumda partiler varsa, bu par

tilerin önderleri, genel başkanları, merkez organları 
varsa, dolayısıyla parti içi oligarşiler de olacaktır. Bu
nun çaresini şimdiye kadar kimse bulamamıştır. Bun
lar olacaktır; yeter ki, bu oligarşilerin saltçılığına yö
nelebilme eğilimlerini, ülke, ulus, parti yararları açı
sından durduracak, dengeleyecek olan parti içi demok
rasi işlesin. Bunun en sağlıklı çözüm yolu; partilerin 
örgütsel yapısıdır ve bu yapının özelliğinden kaynak
lanmaktadır. 

Ülkemizde 1960 sonrasında parti içi çekişme ve 
çatışmaların yoğunlaştığı bu durumun, hem partileri 
hem de kamuoyunu ciddî biçimde rahatsız ettiği ha
fızalardadır. Seçim sonrası partilerin meclis grupların
daki çekişmeler, hizipleşmeler, kopmalar, gelecek he
sapları ve bu hesapların yarattığı milletvekili transfer
leri, büyük ölçüde parti içi demokrasinin işlememesin
den ve bir de nispi seçimin özelliğinden gelmektedir 
kanımca. 

Nispî sistemle yapılan seçimlerde ise; seçim önce
sinden bilinir ki, parti ne kadar seçmen düzeyinde 
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taraftar toplarsa toplasın listesinde 2 nci yarıya dü
şenler kaybedeceklerdir. Kaybedeceğini bilen kişinin 
ne yapacağı açıktır. Hele o aday, parti yönetiminin 
demokratik kurallara ters düşen zorlamaları sonucu 
kaybedecek duruma gelmişse, daha da nahoş dav
ranışlar içine girer. Bu örneklerin tüm seçim çevrele
rinde görülebileceği varsayılsa, parti içi demokrasi 
bu yönden de.cidden önem kazanmaktadır. 

Siyasal yaşamda partilerin, dolayısıyla toplumun 
ulusun yönetiminde yetişmiş insan en önemli unsur
dur. Yasalar, tüzükler ve yönetmelikler, onların uy
gulamasını yapanların anlayışları ölçüsünde değer ka
zanır. Siyasal yaşamın, siyasal parti yönetiminin okulu 
yoktur. Bu okul, partinin yöndtim birimleridir. Bu 
birimler, en alt basamakta ne kadar çok olursa, siya
sî adam yetiştirme o ölçüde artar. Konuya bu açı
dan bakarsak, bizim politik hayatımızda ve geleneği
mizde olumlu bir hareket çevresinde birleşemememizi, 
muhaliflerimizin olumsuz yönünü bulup, karalama 
marifetimizin oluşu, siyasî mektebimizin ne kötü bir 
eğitim merkezi olduğunu bize açıkça göstermektedir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Aslında, demokrasi, hayatımızda iyi uygulanmış 

olsaydı, son derece faydalı bir siyaset ilkokulu niteli
ğinde olan partilerin en küçük yönetim birimi, ocak-
bucak, köy ve mahalle teşkilatları, siyasî adam yetiş
tirmede yaygınlaştırıcı bir faktör olabilirdi. Esasen, 
partilerin ilçe yönetimlerinden il yönetimine ve ora
dan da merkez organlarına, Meclis gruplarına gide
cek kişiler, ocak ve bucaklardan itibaren pişerek, de
neyim kazanarak yükselirlerse, siyasal yaşam çok da
ha olgunlaşır. Bu, en iyilerin seçilebilmesi imkânını ve
rir, seçimler az sayıda kişinin tekelinden çıkar. 

Ne var ki, demokrasi adına, iyi niyetlerle de olsa, 
tabana kadar indirilen bu örgütlenme Türk halkı için 
birbirine zıt kamplara ayrılma unsuru olmuştur. Bu 
yozlaşma ve tepkiyle, bütün partilerce ittifakla hazır
lanan 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 17 nci 
maddesi; «Bucaklarda, köy ve mahalle ve muhtarlık 
bölgelerinde herhangi bir şekilde teşkilat kuramaya
cakları» hükmünü getirmiştir. Demokrasinin tabana 
inmesinde faydası inkâr edilemeyen bu konuda, Tür
kiye'nin 12 Eylül öncesi özel durumunu da düşünerek, 
7 nci ve 22 nci maddede öngörülen, ocak, bucak, ma
halle ve köy örgütlenmesinin, ben de erken olduğu 
kanısındayım ve bu an için yerinde olmadığı görüşün
deyim. 

Saygıdeğer üyeler; 
Demokrasilerde her şey, parlamentonun verimli ve 

etkili çalışmasına bağlıdır. Parlamento denge unsuru-
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dur, odak noktasıdır. Parlamento bunalımlarının te
melde seçim ve önseçim sistemine dayalı olduğu ger
çeği her fırsatta söylenmiştir, siöylemişizdir. Tek de
receli seçim ilkesinin tüm aykırılığı karşısında yapı
lacak ilk iş, isistemi Anayasaya uygun hale getirmek
tir. 

Politikacıları birbirinin yüzüne bakamaz hale ge
tiren, parlamento saygınlığına en ağır darbeyi vuran 
önseçim uygulamasının kamuoyu önünde artık savu
nulacak yönü kalmamıştır kanısındayım. Bu usulün bir 
süre rafa kaldırılmasının gereğine [inanıyorum ve aday 
(tespitinin, hiç olmazsa partinin genel merkezlerince 
yapılmasının daha az zararlı olacağına inanıyorum. 

İsviçre seçim sisteminden esinlenerek, Kıbrıs Türk 
Federe Devletinde başarıyla uygulanan ilkelerin daha 
yararlı olabileceği düşüncesindeyim. Sistemin esasını 
burada açıklamaya gerek görmemekle beraber, bu sis
temin en iyi tarafı, partinin seçmenleri dikkate almak 
zorunda olduğunu ifade etmek istiyorum. Listesin
den silinecek her isim, onun bir oy kaybına sebep 
olacaktır. Onun için, temsil kabiliyeti üstün seçkin 
kişileri aday göstermek zorunluluğu böylece ortaya 
çıkmış olacaktır. 

Nispî temsil sistemine mukabil, Türkiye'de daha 
başka sistemler de bulmak mümkündür. Tek turlu 
çoğunluk veya iki turlu salt çoğunluk sistemleri de 
düşünülebilir. Her ikisinden de, 2 turlu sistem, yani 
Fransız sistemi daha uygundur kanısındayım; çünkü 
2 tur arasında partilerin anlaşma imkânı da doğabilir. 
Demokratik düzen ile yürütülen ülkelerde siyasî par
tiler, hükümetler, toplumu oluşturan insanların ya
pıtıdır. Kişilerin genel bilgi, kültür ve dünya görüş 
açısı ne kadar geniş ve güçlü ise; yani yeterli bir eği
tim .düzeyine ulaşmışsa, hükümetler de, siyasî partiler 
de o ölçüde güçlü olurlar. Eskilerin «ahkâm ve er
kân» dedikleri, bugün içinde bulunduğumuz en bü
yük sıkıntı, gerçek devlet adamının az bulunuşudur, 
az yetişmiş olmasıdır. Bu önseçim kaldığı sürece 
parlamento vasat olmaktan ve ileride seçilecek reisi
cumhurlar da vasat olmaktan kurtulamayacaklardır. 

Atatürk, Türkiye'yi teslim ettiği zaman, entellek-
tüel kitle hakikaten azdı; fakat bugün Türkiye dışa
rıya beyin ihraç :eden bir ülke durumuna gelmiştir. 
Önseçimi kaldırmadığımız sürece, parlamento daima 
vasat kalacak, vasat insanların idare ettiği bir devlet 
de ancak vasat derecede muvaffak olabilecektir. Ya 
önseçim tümüyle, kanımca kaldırılmalı, ya da delege
lerin yargıç denetiminde seçtirildiği, genişletilmiş de
legasyon ilkesine göre demokratik ve tutarlı bir sis

tem veyahut bir başka siste bulunabilmelidir. 
Değerli arkadaşlarım; 
Partilerin gelir kaynakları konusunda söylemek is

tediğim epey uzun araştırmalar ve görüşler vardı; fa
kat zamanın gittikçe azaldığını dikkate alarak, bu 
araştırmalardan bir - iki hususa temas etmek istiyorum. 

1980 yılından önce partilerin gelir ve giderleri 
üzerinde yapılan incelemelerde; kapatılan CHP'nin, 
5.7.1972 ve 30.11.1974 tarihleri arasındaki devlet yar
dımları oranını yüzde 58,3 olarak görüyoruz. Yine, 
26,6 genel seçimlerde adaylardan toplanan para, 7,6 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden elde edi
len gelir, 3,8 yardım kampanyası, 5,9 kira, faiz ve 
yayından elde edilen, 2,3'de tanıtma komitesinden el
de edilen gelirdir. 

AP'ye baktığımız zaman; 1.7.1974 ve 16.10.1974 
tarihleri arasında, 10 aylık süre içerisinde; yüzde 80 
devlet yardımından istifade etmiştir, bu oran içerisin
de, 2,4 parlamento aidatından gelir sağlamıştır, 9,9 
bağış, 7,6'da sosyal faaliyetlerden gelir sağlamıştır. 

Yukarıdaki rakamlardan anlaşıldığına göre; her 2 
partinin de, Batı'da çok önem verilen araştırma gi
derlerine para ayırmadığı görülmüştür. Her 2 par
tinin gelir ve gider hesaplarının ve varlıklarının su
nuluş biçimleri, muhasebe açısından hiç de çağdaş 
bir görünümde değildir. Oysa, yasalara bağlı kalmak 
kaydıyla, modern muhasebe yöntemleri partilerce de 
uygulanabilir. Hatta çağdaş particilik anlayışı da bu
nu gerektirir. Siyasî partiler çağdaşlaşma ve objektif 
kıstaslarla ülke sorunlarına eğilmek istiyorlarsa, mo
dern bazı yöntemlerden yararlanmak imkânlarını da 
araştırmak zorundadırlar. Bir örnek verirsek; herhan
gi bir yasanın çıkarılması bir karar veme sürecidir. 
Burada karar verme, doğrudan ülkeyi ilgilendirdiğin
den, önem taşır. Bu karar verilirken parlamento üye
lerinin daha bilinçli olarak tartışabilmelerini sağlamak 
gereklidir. Parlamenterlerin ihtiyaç duyacakları ek bil
gileri sağlamak, her şeyden önce partilerin görevidir. 
Bunun için ülke gerçeklerini ortaya koyan tarafsız 
araştırmaların yapılması lazımdır. Ancak parti politi
kasının kamuya duyurulması, benimsetilmesi bir plan
lama ve halkla ilişkiler konusudur, aynı zamanda da 
bir finansman konusudur. Bütün bu nedenlerle, siyasî 
partiler sevk ve idare yöntemlerine eğilmek için dev
let bütçesinden sağlanan kaynaklardan kanımca is
tifade ettirilmelidirler. 

İngiltere'den bir örnek vermek gerekirse; üç bü
yük partinin, yani Muhafazakâr, İşçi ye Liberal par
tilerin seçimler dışında toplanan 2,5 milyar sterline 
ulaşan giderlerinin dağılımı şöyledir: % 45 organizas-
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yon, % 14 temsil, % 24 araştırma ve % 17 öbür 
giderler. Araştırma departmanları, partilerin ekonomi, 
vergi, eğitim ve benzer alanlarda araştırmalar yapıl
masında yetkili örgütlerdir. Araştırma giderleri eko
nomik kriz devam ettiği sürelerde dahi % 24'ün al
tına hiç inmemiştir. 

Konuyu uzatmadan Tasarının gelirler bölümüne 
ait düşünebildiğim önerileri şöyle sıralamak istiyorum: 

Devlet yardımı yapılmalıdır; ancak bu yardım hiç 
olmazsa belirli amaçlar doğrultusunda kullanılmalıdır. 

Aidatların üst sınırı günün gerçekleriyle bağdaşır 
bir düzeye getirilmeli, mümkünse enflasyonist baskılar 
karşısında rakamsal değerler tüzüklere bırakılmalı ve
yahut tavan rakamlar kanunlarda zikredilmemelidir. 

Partiler, elde ettikleri gelirlerin belli bir oranını, 
ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarıyla il
gili araştırmalara ayırmalı, kısa dönemde uluslararası 
gelişmeler, yurt dışında yapılan araştırmalar parla
menterlere duyurulmalıdır. Bunlar için parti genel 
merkezlerinde özel bölümler kurulmalıdır. 

Partiler, parti yönetiminde modern sevk ve idare 
yöntemlerine de ağırlık vermelidirler. 

Partilerin bilanço, gelir - gider hesaplarının ka
muoyuna açıklanmasını da zorunlu kılmak gerekir 
kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan önce konuşan değerli arkadaşlarım Tasa

rının maddeleri hakkında görüşlerini belirttiklerinden, 
tekrar bu konulara girmemekle beraber, sadece bazı 
şeylerin anahatlarını ifade etmek istiyorum. 

Tasarının olumlu yönleri, olumsuz gördüğümüz 
yönlerden gerçekten fazladır. Mesela, kenar başlıkla
rın da bazı tekrarler mevcuttur. Aynı maddede yer 
alabilecek hükümler maddelere dağılmıştır ki, bun
ların bir madde halinde toplanması mümkün olabilir. 

Parti kurulmasıyla ilgili formaliteler daha sadeleş-
tirilebilir. 

Parti içi hizipleşmelere yol açan 16 ncı madde, 
tehlikeli olabilir kanısındayım. Ben de Sayın Göktepe' 
nin bu konudaki görüşüne iştirak ediyorum. 

14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında öngörülen 
parti kongreleri dönemleri, seçimlerin beş yılda bir 
yapılması öngörüldüğüne göre, ben de bu görüşe ka
tılıyorum, iki yıl yerine üç yılda yapılmasının faydalı 
olacağını düşünüyorum. 

Önseçim için 90 gün gibi bir süre, özellikle çeşitli 
nedenlerle sakıncalar yaratabilir. Hele bu devirde ka
naatime göre uzunca bir zaman olarak görülüyor. Hiç 
olmazsa bu, iki aya indirilmelidir. 

Siyasî partilerin komünizme, faşizme ve teokra
tik devlet düzenine kapalı olması, bence önemli bir 
husustur; buna kalben inanıyor ve destekliyorum. 

Siyasî partilerin kapatılması hususunda getirilen 
ilkeler gerçekten takdire şayandır; bunlara katılıyor 
ve Sayın Komisyonu da kutluyorum. 

Ayrıca, merkez teşkilatına işten el çektirme ko
nusunda getirilen hükümler, başkan sultasına mani ol
ma açısından gerçekçi bir yaklaşımdır. 

101 inci maddeye ben. de gerek görmemekteyim. 
77 nci maddenin, müsadere konusu gerçekçi ol

makla beraber, diğer cezaî müeyyideleri kapsayan 
maddelerle beraber tekrar gözden geçirilmesinin lazım 
geleceği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 

Konuşmalarımın bu bölümünde şunları ifade et
mekte fayda mülahaza ediyorum: 

Devlet faaliyetlerinin düzenlenmesinde krizler be
lirince, bundan biraz da olsa yasaları sorumlu tuta
rak, değişiklikler aramak bizlerin eğilimidir. Aslında, 
işin temelinde devleti yönetenler meselesi, insanlar 
arasında bulunması gereken saygıya olan inanç konusu 
yatmaktadır. Önemli olan husus, yasaların verdiği 
yetkiyi aşarak, daha üstün bir denetim organı bulun
mamasından yararlanıp, devlete hâkim olma eğilimin
den sıyrılabilmemizdir. 

Yasaların, anayasaların ve oluşturduğu bütün mües
seselerin insanlar tarafından işletildiği ve insanların 
kültürleri ve diğer insanların varlıklarına, düşüncele
rine olan saygıları oranında geliştirildikleri hiçbir za
man unutulmamalıdır. Temeli, teamüle ve yumuşak 
anayasa düzenine dayanan İngiltere'de, federal ve 
katı bir anayasa düzenini benimseyen İsviçre'de insan 
hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmasında bir 
fark yoktur, sonuç aynıdır; çünkü onlarda insana 
saygının bilincine ermiş bir toplum yapısı oluşmuştur. 

Başımıza gelen her türlü dert ve felaketin kayna
ğını, rahat bir alışkanlıkla kanunların şu veya bu 
maddesindeki bir eksikliğe, hataya bağlarsak, dert
lerin asıl sebebini gözden kaçırabiliriz. Teşhis yanlış 
olunca, tedavi de hatalı olabilir. Bunun için so
runlara teşhisi doğru koymalıyız. 

En iyi kanun, kötü uygulayıcı elinde en fena ka
nun olur. Elbette beşerin yaptığı her şeyde kusur 
vardır. Aslında demokratik rejimin temelinde, hiçbir 
insanın yanılmaz olmadığı gerçeği yatar. Ancak, ku
surlu bir kanun iyi uygulayıcılar elinde oldukça ba
şarılı sonuçlar .verebilir. Öte yandan, en iyi kanun, 
insan meziyetinin, insan ahlakının yerini tutamaz. 
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Bu hukukun temel kuralı olan moralite ve legalite 
meselesidir. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, süreniz 'dolmuştur; lüt
fen bağlayın efendim. 

AYDIN TUĞ — Tamamlamaya çalışacağım Sa
yın Başkanım. 

Konuşmama bir rahmetli hocamızın sık sık tek
rar ettiği Fransız La Belle'nin bir sözünü ben de ifade 
etmekle devam etmek istiyorum: «İnsanları çeşitli 
kusurlarına, çılgınlıklarına rağmen mutlu edebilecek 
yasa, Anayasa mevcut değildir.» 

Şu bir gerçek ki, milletleri kanunlar değil, insanlar 
idare ediyor. O halde, sorunlarımızın çözümü sadece 
hukuk konusu değildir ve olamaz. 

Türkiye'nin meseleleri, birkaç maddeyi şu veya 
bu şekilde yazmakla çözülebilir meseleler olmaktan 
uzaklaşmıştır. Elbette millî bünyemize uygun hukukî 
düzenlemeler önem taşır. Bu ihtiyaç ihmal ©dilemez; 
fakat partizan oyunlar, kısır ve sorumsuz taktikler, 
kendi partizan çıkarlarını devletin menfaatlerinden 
üstün tutan davranışlar, parti içi ve partilerarası oyun 
ve taktikler dışında bir şey düşünmeyen bazı siyasî 
kadrolar, Türkiye'yi de, vatan bütünlüğünü de, de
mokrasiyi de büyük tehlikelere sürüklemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim jenerasyonumuz, kısmen de olsa, Türk si

yasî yaşamının aktüaliteleri içinde bulunmuştur. Çok 
partili gerçek demokrasi, aslında çok güzeldir ve 
beklenilendir de; ancak bu kutsal anlamlar, kişisel 
çıkarlarla yozlaştırılmamak kaydıyla ve şartıyla güzel
dir. Bizde siyaset yapanlar, demokrasinin felsefesin
de bulunan hoşgörü ve özeleştiri kavramlarının öne
mini anlamadıklarından, demokratik atılımlarında bu 
kavramlara yer vermemişlerdir. İşte, genç kuşakla
rın düşünce çatışmalarını yumruk ve kurşun çatış
malarına döndürüvermeleri, eski demokrasi ıtabuların-
daki bu affedilmez hatanın sonucudur. Eğer iki yıl 
öncesine kadar verilen demokrasi örnekleri, hoşgörü 
ve karşılıklı anlayış terbiyesini içerseydi, şimdi karşı
mızda birbirinin fikirleri yüzünden acımasızca öldüren 
bir gençlik tipini bulamazdık, bundan sonra belli bir 
kültür ve eğitim düzeyine varıncaya dek üniversiteleri 
belki de bir zorba yatağı olarak görmezdik. Çağdaş 
gerçekleri ve geçerli bilim platformunu gençlere ak-
tarıncaya kadar bu sıkıntılar gidebilir; politikada işte 
dünkü kördüğümün bir tanesi budur. 

Kuşkusuz, demokrasilerde işçi kesimi siyasa! ağır
lık kazandığına, sermaye kesiminin yanında sendikal 
örgütleşmeye doğru gidecektir. Bu, demokrasinin ge

reğidir; fakat sermaye, ülkenin tümünü patron, sendi
kalar da ülkenin tümünü işçi olarak gördüğü sürece, 
siyasal yönetimde, yasalara rağmen, taraflarca asgarî 
müştereklerde birleşmek imkansızlaşır. 

Burada denge, her iki kesimin karşı karşıya değil, 
yanyana olması ile sağlanabilir. 

Ayrıca, dün hak yolunu demokrasi dışında seçen 
bazı işçi kuruluşlarının falsolu hareketleri, yapıcı si
yasal gelişmeleri de çetrefilli duruma sokmuştur. Ça
lışma hayatımızdaki bu görünüm bir başka kördüğüm 
olmuştur. 

Yine dikkati çeken bir gelişme, siyasal geçmişimiz
de iktidarı oluşturan partilerin ekonomik kararlara 
egemen olma çabasıdır. Bu çabayı bir program üzerin
de yürütmesi beklenen hükümetler, birbirlerinden bir 
şeyler kaçırır gibi bir havaya girerek, sayısı, yeri, ko
nusu bile şaşırılan yatırım girişimlerinde bulunmuş
lardır. Ne kadar devlet bütçelerinden ayrılan ödenek
lerle hükümet etmeye pek iktidarlarca iltifat edilmezse 
de, içinde bulunulan enflasyonist baskıları göz önünde 
bulundurmayan ve bütçe taşkınlığını taşınmaz bir ağır
lık haline getiren dayanıksız girişimleri- onaylama im
kânı da yoktur. Kuşkusuz kalkınma, yatırımlarla ger
çekleşir. Türkiye'de, bütün ters faktörlere rağmen, 
kalkınmaya devam edildiği açıktır; ancak, refahı hal
ka mümkün olduğu kadar aza mal ederek götürmek, 
demokrasinin ve sosyal adaletin temel kuralıdır. 

Geçmişin ekonomik sıkıntılarını hatırlayanlar, bu 
endişelerin haklılığını kabul edeceklerdir. 

Bu noktada bir kaos, bir kördüğüm, ilmik gibi 
ekonomimizin ve demokrasimizin boğazına geçmiştir. 

Değerli arkadaşlar; 
Demokrasiden beklenen bütün ümitlerin yanında, 

elbette dertlerine katlanılacaktır. Ancak bu dertler, 
çözümü mümkün düğümler olmaktan çıkıp, kördüğüm 
halini aldıkça, yurttaşlarda uyanan sorun, bazen «ya 
biz demokrasiyi bilemiyoruz, ya da demokrasi bize 
uymuyor» olmaktadır. Oysa, kesin inancımız, hem 
bizim demokrasiye güvendiğimizi, hem de demokra
sinin bize uyduğunu söylüyor. Öyle ise, kördüğüm
lerin çözümünü hep birlikte çözmekten başka çare
miz yoktur. Başarılı olursak, demokrasi yürüyecek, 
zafer hepimizin olacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Cesaretle söylemek gerekir ki, Türk Devletinin var

lığı, vatanın ve milletinin bütünlüğü bizim için her 
düşüncenin, her şeyin üstündedir. Bu üstün değenleri 
savunmak için her şeyi bırakıp millî beraberliğimizi 
sağlamamız, kuvvetlendirmemiz lazımdır. 
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(Toplumun hastalıklarını sadece hukuk maddele
riyle tedavi edivermek kabil değildir. Toplumun asıl 
mimarları, milletine ideal veren, yol gösteren, mil
leti kaynaştırıp birleştiren Atatürk gibi liderlerdir, 
eğitimcilerdir, kültür bütünlüğümüzü sağlayanlardır. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, lütfen bağlayın efendim. 
AYDIN TUĞ — Bağlıyorum efendim. 
Toplumun asıl mimarları, onun dokusunu örüp, 

güçlendirenlerdir. Hastalıkların tek sebebi hukuk mad
deleri değildir. İyi siyaset adamı, iyi idareci, iyi hâkim, 
tiyi öğretmen olmadıkça iyi kanunlar nasıl uygula
nacaktır?.. 

Son olarak şunu ifade ederek sözlerimi bitiriyorum. 
Toplumumuzu tehdit eden tehlikeler karşısında Ata
türkçü çizgide güçlerimizi birleştirmek mecburiyetin
deyiz. Millî bütünlük olmazsa, demokrasi de olmaz, 
hiçbir şey de olmaz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın üyeler, yapılan bütün konuşmaları zevkle 

dinlediğimizden hiçbir üyemizin şüphesi olmasın. 
Aynı zevki başka üyelerde de tatmak isteği ile 

sözü Sayın Akdemir'e veriyorum. Buyurun Sayın 
Akdemir. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri; 

12 Eylül 1980 Cumhuriyeti Koruma ve Kollama 
Harekâtından önce, ülkemizdeki siyasal ortamın ne 
durumda olduğunu bizler, Yüce Türk Milletinin her 
ferdi ve bütün dünya bilmekteydi. Milletimiz siyasal 
kamplara bölünmenin ötesinde, sunî, etnik gruplaşma
ya kadar götürülmüş, mezhep kavgaları şehirlerde 
mahalleleri, köylerimizde kahveleri ayırmıştı. Öylesine 
olmuştu ki, kardeş kardeşi, oğul anayı öldürür hale 
gelmişti. Devlet otoritesi ortadan kalkmış, sorumsuz
luklar Devletimizin: etkin güçlerinde görev alır hale 
getirilmişti. Hergün 10'larca genci, yaşlısı, devlet gö
revlisi vatandaşımız anlamsız ve fütursuz kurşunlara 
hedef oluyor, ölüyor, sakat kalıyorlardı. Memlekette 
ismi konmayan bir iç savaş hali başlamış, milyonlarca 
silah milyarlar harcanarak yurda sokulmuştu. Kimin 
ne zaman, nerede ve niçin öleceği, öldürüleceği belli 
değildi. Vatandaşlarımız yılmamış; ama yıldırılmıştı. 
Üretim düşmüş, Devlet idaresinden sorumlu olmayan
lar kendilerini sorumlu görmeye, sorumlu olanlar da, 
sanki sorumlu kendileri değilmiş gibi davranmaya 
başlamışlardı. Anarşiye çanak tutar hale gelmişlerdi. 
Etkin Devlet güçleri, Devletin yanında olacağına, yer 
yer anarşinin, anarşistin yanında yer almıştı. Eğitim 
durmuş, eğitime anarşi yön verir hale gelmişti. 

Bütün bunlar olurken, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurları olan siyasî partilerimiz, ülkenin 
içinde bulunduğu kaostan kurtulmasını kördövüşü 
haline getirip, güçlü ve köklü tedbirler alamamış, 
bir araya gelememiş, memleketi içine düştüğü aman
sız karanlıktan kurtaramamışlardı. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Hepinizin çok iyi bildiği ve fakat kısaca arz et

meden geçemediğim olaylar yurdumuzda alabildiğine 
süregelirken, siyasî partilerimizin yetkilileri bu gidişe 
«dur» diyememiş, hatta ciddî olarak demek lüzumu
nu da hissetmemişlerdir. Ancak, sadece sorumlar elbet
te siyasî partiler değillerdir; diğer Anayasal kuruluşlar 
da görevlerini rejimi koruyacak ölçüde yapamamışlar
dır. Niçin ve nedenini anlamak da bugüne kadar 
mümkün olamamıştır. 

Sayın Başkanım; 
Buradan milletvekili seçilebilmenin ve seçilmenin 

yollarına geçmek istiyorum. 

Tasarının «Parti adaylarının tespiti» kenar başlıklı 
41 inci maddesinde, «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir 
seçim çevresindeki adaylarının listesi ve bunların lis
tedeki sırası, o seçim çevresinde siyasî partiye kayıtlı 
bütün üyelerin seçim kurulunun yönetiminde serbest
çe oy kullanacakları bir önseçim ile tespit edilir.» den
mektedir. 

13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 26.6.1973 tarih ve 1783 sayılı Kanunla de
ğişen «Aday yoklamaları» kenar başlıklı 30 uncu 
maddesinde ise, «Siyasî partiler, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyelikleri için yapılacak seçimlerde seçim 
çevreleri itibariyle gösterecekleri adayların listelerini 
aday yoklamalarıyla tespit ederler. Aday yoklama
larına katılacak partili üyeler, partilerin kendi tüzük 
ve yönetmeliklerinde belli edilir. İl yoklamaları ilçe 
seçim kurullarının denetiminde aynı gün yapılır.» den
mektedir. 

Böylece, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile aday 
adaylarının sıralaması partili delegelerin kullandıkları 
oylarla tespit edilmekte idi. Bu durumda da hepimiz 
biliyoruz ki, merkez ilçede delegeler tespit ediliyordu 
ve bu delegeler aday adaylarının çeşitli vaat ve ikram
larına karşılık oy veriyorlardı. Hatta öyle oluyordu 
ki, herhangi bir mahalle veya köyün partili delegesi
nin merkez ilçede, o mahalleden veya köyden değil 
de, kendi bildikleri, kendilerine oy verebilecek kişiler
den tespit ediyorlardı. Örneğin, herhangi bir mahalle 
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veya köydeki delegelerin yerine, merkez ilçede her- ı 
hangi bir kişi delege olarak yazılıyor ve oy kullan
dırılıyordu. Delegelerin adı da, iki yerel tabirle «Lah-
mancu» ya çıkarılıyordu. 

Bu delegelerin oylarıyla ilk sıralara yerleşen adaylar 
elbette ki, genel seçimlerde milletvekili seçilme şans
larını artırıyorlardı ve seçiliyorlardı. 

Şimdi, insafınıza sığınarak soruyorum: Bu şekilde 
seçilen kişi milletvekili mi, delegevekili mi?.. 

Millet, vekiline değil, partisine, hatta partisinin 
lider faktörüne oy veriyordu, zira milletvekilini ta
nımıyordu bile. Milletvekilini tanıyanlar sadece de
legelerdi. 

Bendeniz şahsen genel seçimlerde, Ankara'da 4 kez 
oy kullandım; ama Ankara milletvekillerinin hiçbirini 
ne görmüştüm, ne de tanıyordum. Futbol takımı tu
tar gibi parti tutuluyor ve oylar da partiye veriliyordu. 
Birçok yerlerde en çok para harcayan, delege ağar-
layan, hatta delege satın alan, ilk sıraları alarak mil
letvekili oluyordu. 

Görüşmekte olduğumuz Tasarının 41 inci madde
siyle de yukarıda arz ettiğim sistemin genişletilmiş 
şekli getiriliyor. Kim daha fazla üye kayıt ettirirse, 
hatta kim daha fazla para harcarsa, ilk sırayı bu sefer 
yine onlar alacak. Böylece aynı maddenin gerekçesin-
deki, «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği için ya
pılacak seçimlerin millet iradesini gerçek biçimde or
taya çıkararak Meclise yansımasını sağlamak temsili 
demokrasinin esasıdır.» ibaresi de havada kalacak
tır. Getirilen sistem, yerel tabirimizle, lahmacuncu 
delegelere lahmacun değil, baklava yedirme masra
fına olacaktır. Harcanacak milyonlar üye kayıtlarını 
artıracak, istenmeyen üyeler de kaydedilmeyecektir. 
Kaldı ki Sayın Başkanım, değerli üyeler, bizim köy
lerimizin yüzde 80-90'ı hiç bir siyasî partiye üye ol
mak istemezler. Gelecek iktidarların kendilerini bel
geli siyasî partili olarak görmesini istemezler; «yolu
muz yapılmaz, elektriğimiz gelmez, suyumuz akmaz» 
endişesini taşırlar. Örneğini her zaman halkla içice 
olduğumuz için görmüşüzdür, yaşamışızdır. O halde 
bu sistem, seçilecek siyasilerin masraflarını ve yor
gunluklarını artırmaktan öteye gitmeyecektir. 

Siyasî hayatımızda seçilmesi gerekenler değil, de
legelerin çoğaltılmasıyla seçilerek, bir sürü ayak oyu
nu yapabilecekler etken olacaktır; göreve gelecek, se
çilecek; millet yine vekilini değil, partisini seçecek, 
partiye oy verecektir, kendisini' temsil edecek olanı 
hiç tanıma fırsatını bulamayacak, gerektiğinde onu 
denetleyemeyecektir de. 

Alternatif getirilmesi isteniyor ise, bize göre, seç
men seçtiğini tanımalı, en azından adını duymalı, kim 
olduğunu bilmeli, ne yaptığını ve ne yapacağını bil
meli, duymalıdır. İstanbul'da Ankara'da veya başka 
bir şehirde millet aday adaylarını nerelerden duyabi
lecek?.. Kayıtlı üye değil, kayıt ettirilen üye tanır an
cak bunları; ama her vatandaş oy kullanacak olursa, 
görmese bile, birbirinden duyduğunu, itimat ettiğini 
seçecektir; millî irade de böylece tecelli etmiş ola
caktır. Oysa, bu getirilen sistemde millî iradeyi parti
ye kaydettirilenler temsil etmiş olacaktır; neticede 
10 - 15 sene sonra 12 Eylül 1980 öncesine döner 
korkusunu taşımak durumunda kalırız korkarım. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Huzurlarınıza gelmiş olan Tasarı üzerindeki en

dişelerimizi 'benden önce konuşan değerli üyeler be
lirttiler. Aynı konulan tekrarlamak istemediğimden, 
bahsetmiyorum. 

Yoğun çalışmalarla huzurunuza getirilen Tasarı
ya emeği geçen Anayasa Komisyonumuzun, başta 
Sayın Başkanına ve değerli üyelerine teşekkür eder, 
hazırlanacak ve yürürlüğe girecek olan Siyasî Parti
ler Kanununun ülkemize, milletimize ve Türk siyasî 
hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi de
rin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin değerli üyeleri; 
Hazırlamakla görevli olduğumuz ikinci temel ya

sayı bugün görüşebilme olanağını bize veren Anaya
sa Komisyonuna, değerli Başkanının şahsında teşek
kürlerimi sunarım. 

Siyasî partilerin hukukî düzenini belirlemeden ön
ce, onların Devlet hayatında ve Anayasa düzeninde
ki yerlerinin ne olduğuna kısaca değinmekte yarar 
vardır; çünkü getirilecek düzenlemeler bununla ya
kından ilgili olmaktadır. Zira tartışmalar; «Siyasî 
partiler dernek midir, siyasî partiler kamu kuruluşu 
mudur, kamu kurumu mudur?» şeklinde cereyan et
mektedir. 

Siyasî partiler, Anayasamızda «Siyasî haklar ve 
ödevler» kısmında yer almıştır. Bununla beraber, 
özellikle yakın tarihlerde yapılmış olan batılı anaya
saların pek çoğunda, siyasî partilerin düzenlendiği 
anayasalar içindeki yer dikkat çekmektedir .Bunu iki 
örnekle vermek isterim : 1978 yılında yapılmış is
panyol Anayasasında, Anayasanın başında, «Resmî 
dil» ve «Başkent»'ten sonra «Siyasî partiler» düzen
lenmiştir. Keza, 1975'de yapılmış olan Yunanistan 
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Anayasasında, «Devletin temel kurumları» başlığı 
altında, «Yasama»'dan ve «Cunıhurfoaşkanu'ndan 
önce düzenlenmiştir. Bunlar, anayasalarda siyasî par
tilere verilen önemi açıkça göstermektedir. 

Ünlü bir Fransız siyaset bilimcisinin dediği gibi, 
«Anayasa müesseselerine can ve hayat veren siyasî 
partilerdir.» Keza, Alman Anayasa Mahkemesinin 
söylediği gibi, «Siyasî partiler, anayasa yapısının ve 
anayasaca düzenlenmiş siyasî hayatın vazgeçilmez, 
tamamlayıcı ve bütünleyici unsurlarıdır.» 

Binaenaleyh, biz, görüşmekte olduğumuz Yasa 
Tasarısıyla böylesine önemli bir kurumu düzenleme
ye çalışıyoruz. 

Özellikle, «Siyasî haklar ve ödevler» bölümümde 
yer alan düzenlemelerin nasıl bir önem taşıdığını, 
1974 yılında italya'ya siyasî partilere yardım için çı
karılan kanunun yarattığı tartışmalar sırasında geti
rilen yeni bir yorumla görmekteyiz. Aynı şekilde, bi
zim «Siyasî haklar ve ödevler» bölümünün 67 nci 
maddesinde olduğu gibi, İtalyan Anayasasının da 49 
uncu maddesinde benzer bir hüküm yer almaktadır 
ve bu, «Partilere devlet yardımı yapılsın mı, yapıl
masın mı?» tartışması, İtalyan Kamu Hukukunda 
önemli bir yorum getirilmesine yol açmıştır. Denil
miştir ki, Anayasanın 49 uncu maddesinin (Yani İtal
yan Anayasasının 49 uncu maddesi, bizim 67 nci mad
demizin aşağı yukarı benzeridir) uygulanması, nasıl 
ki anayasalar, çalışma hakkı, sağlık hakkı, basın öz
gürlüğü, eğitim hakkı gibi, özellikle «Sosyal haklar 
ve ödevler» bölümünde öngörülen hakların vatandaş 
için gerçek bir değer, pratik bir değer ifade edebil
mesi için gerekli maddî„koşulları hazırlamak zorun
dadır; aynen «Siyasî haklar ve ödevler» bölümünde 
yer alan, yani özellikle bizim 1982 Anayasasında, ki
şilerin serbestçe veya bir parti içerisinde siyasî faa
liyette bulunma hakkının pratiğe geçebilmesi, uygu
lanabilir hale gelmesi, devletin bu hakkı pratik kıla
cak imkânları ve maddî araçları sağlamasıyla müm
kündür, denilmiştir. Dolayısıyla, siyasî partiler açı
sından özellikle vurgulanması gereken; «Devlet, çok 
partinin yaşayabileceği bir siyasal sistemi güvenceye 
almak durumundadır; partilerin serbest liste çıkarma
ları, seçim kampanyası yürütmeleri ve teşkilatlanma
larını sağlamak durumundadır.» denilmiştir. Demek ki, 
siyasal haklar ve ödevler de, aynen sosyal haklar ve 
ödevlerde olduğu gibi, pratiğe, devletin bu gerekli 
imkânları sağlamasıyla dönüştürülebilecektir. 

Asıl temel sorun, «Toplumsal ve siyasal yaşamın 
bu kadar dinamik unsuru olan siyasî partiler, genel 
ve tek bir hukukî düzenleme içerisine alınabilir mi?» 

sorunudur. Bunun yapılmasının, bu dinamik unsur
ları; yani siyasî partileri katı kalıplar içine oturtma
nın, toplumsal hayatın kendine özgü esnekliğini orta
dan kaldırması, binaenaleyh bu esneklik sonucu sü
rekli uyuma engel olması ve sürekli uyumun ortadan 
kalkması sonucunda da, toplumsal yaşamımızda ko
pukluklara, kesintilere yol açma tehlikesidir. 

Kaldı ki, siyasî partileri tek bir genel yasa ile dü
zenlemenin tehlikesi yanında, çok ayrıntılı bir genel 
yasa ile düzenlemenin tehlikesi daha da büyük ol
maktadır,; 

Hiç kuşkusuz bu eleştiriler, bizim şu anda Komis
yonumuzun getirdiği Tasarıya yönelik değildir; Ko
misyonumuz büyük ölçüde 648 sayılı Yasayı model 
almıştır; binaenaleyh aynı eleştiriler 648 sayılı Yasa 
için de geçerlidir. 

Hemen belirtmek isterim ki; Anayasa Komisyo
numuz biraz da iddialı davranmıştır. Şöyle ki; Tasa
rının 1 inci maddesinin gerekçesinde aynen şöyle de
nilmektedir : 

«... Siyasî partilerle ilgili bütün meseleleri çözüme 
bağlamış olmak gibi bir amaç izlenmiştir.» 

Değerli arkadaşlar; 
Siyasî partilerle ilgili bütün meseleleri çözüme 

bağlamak, herhalde bir Kanun Tasarısının boyutları
nı çok aşar. Nitekim, Genel Gerekçede söylenenler, 
aslında bununla kısmen çelişen ifadelerdir. Genel Ge
rekçede deniyor ki; «Akıl yoluyla soyut olarak ko
nacak bu hükümlerin uygulamada siyasî parti faa
liyetlerini dondurarak felce uğratmasından endişe edi
lebilir.» Gerçekten de öyledir. 'Bu endişenin daima et
kisinde kalarak bu Tasarıyı yapmak, kanunlaştırmak 
durumundayız. 

Nitekim, aynı husus 1963'te Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan siyasî partilere ilişkin Hükümet Ta
sarısında da çok güzel bir şekilde ifade edilmektedir. 
İzin verirseniz, o Hükümet Tasarısının gerekçesinden, 
belirttiğim endişeyi dile getiren satırları okumak isti
yorum. 

Diyor ki; «Kanun koyucunun siyasî partiler için 
bir ideal statü veya bir tip statü meydana getirmesi, 
Anayasa hükümleriyle ve derneklerin muhtar yapıla
rıyla telif edilemez. Bu itibarla, parti teşkilatı ve parti 
organları münasebetinde her siyasî partinin kurucu
ları ve üyeleri için bir hareket serbestisi tanıması ci
hetine gitmek lazımdır.» 

Gerçekten de, 1963 Tasarısında dile getirilen bu 
endişeleri bugün her an gözümüzün önünde tutmak, 
aklımızdan çıkarmamak zorundayız. 
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Siyasî partileri, bu dinamik unsurları, bir kanun 
çıkararak disiplin altına almak bu kadar kolay bir 
konu idiyse, «Acaba niye Batılı ülkeler bunu başa
ramamışlardır?» sorusu da, bu birinci sorunun tabiî 
eki olarak ortaya çıkmaktadır. Yapan ülkelere baş
tan beri, sürekli olarak Alman Siyasî Partiler Kanu
nu örnek verilmektedir. İzin verirseniz ben buna bir
kaç örneği ekleyerek zenginleştirmek isterim. 

Siyasî partileri, disiplin altına almak ve bir ana
yasa içinde, bir temel yasa içinde düzenleme çabala
rını 1964'lerden bu yana görmekteyiz. 1964'te Vene
züella bir kanun çıkarmış, partileri düzenlemiş; için
de hiç malî hüküm yok, yardım yok. 1967'de Fede
ral Alman kanunu var. 1969'da Finlandiya bir kanun 
çıkarmış; önemli bir kısmı Devlet yardımıyla ilgili. 
1974'te, elimizdeki belgelerde bulunduğu gibi Portekiz 
bir kanun hükmünde kararname çıkarmış. Bu arada 
1965'te İsveç, sadece yardımı düzenlemiş, 1970'te Nor
veç, sadece yardımı düzenlemiş. Nihayet, 1974'te en 
son ve yakın tarihteki düzenleme olarak İtalyan ka
nununu görüyoruz. İtalya'da 1945'te, yani İtalyan 
Anayasasından çok önce, Mortati Projesiyle başlamış 
ve çeşitli teklifler ve tasarılar var, siyasî partiler ko
nusunda bir kanunî düzenleme mahiyetinde; fakat 
hiçbirisi başarı gösterememiş. Nihayet, 1974 yılı so
nunda, sadece siyasî partilere Devlet yardımını öngö
ren bir yasal düzenleme çıkarmaya muvaffak olmuş
lar. Bu konuya sonda tekrar değineceğim. 

Aslında, bu konuyu düzenlemeye çalışan Batılı 
ülkelerde de tartışma konusu olan siyasî partilerle il
gili olarak üç anasorun ortaya çıkmaktadır. Ben de 
açıklamalarımı bu üç anasorun etrafında toparlamaya 
çalışacağım. 

Bunlardan bir tanesi, partilerin iç düzenidir. Bizim, 
özellikle getirilen Tasarının gerekçesinde de ifade edi
len ve 648'den farklı olarak getirilen Tasarının özel
liği, parti içi oligarşiyi ortadan kaldırma; partilerin iç 
düzeni, binaenaleyh, oligarşik eğilimleri kaldırma, di
yebileceğimiz konudur. 

İkinci konu; seçimlerde adayların belirlenmesi me
selesi; yani bir başka deyim ile önseçim konusu. 

Üçüncüsü de; partilerin kamusal finansmanı; ya
ni devlet yardımı dediğimiz konu. 

Siyasî partilerin düzenlenmesi konusunda Batı'da, 
baktığımız zaman, bütün tartışmalar bu üç konu et
rafında toplanmaktadır. 

«(Parti teşkilatı, iç düzeni, oligarşik eğilimler» ko
nusu, birinci olarak üzerinde duracağımız konudur. 

Tasarı, partinin tanımını verirken, 3 üncü madde
sinde «Ülke çapında teşkilatlanan kuruluş» diyor; 
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unsurlarından biri olarak. Sonra bakıyoruz; «Bu ülke 
çapında teşkilatlanan kuruluş nedir?» diye, 34 ilde teş
kilat kurma meselesi karşımıza çıkıyor. Aynı konu 
Tasarının 40 inci maddesinde «Seçimlere Katılma» 
başlığı altında düzenlenmiş. O halde, bende şöyle bir 
tereddüt ortaya çıktı : Anayasa Komisyonumuz «siya
sî parti» Hanımı ile siyasî partilerin seçime katılması 
için gerekli şartı biraz birbirinin içine sokmuş gibi 
bir durum yaratılmış. Bunların ikisinin birbirinden 
farklı olması gerekir. Yani bir siyasî partinin parti 
olarak var olmasının şartıyla, bir siyasî partinin var 
olduktan sonra, tanındıktan sonra siyasî parti olarak, 
seçimlere katılabilmesi için gerekli şartı birbirinden 
ayırmak gerekir. Kaldı ki; 34 il şartı, benden önce 
konuşan değerli arkadaşlarımın belirttiği gibi, biraz 
ağır bir şart olarak görünmektedir. Bunu 15-20 ille 
sınırlandırmanın uygun olacağı görüşündeyim. 

(Kuruluşla ilgili, sistematik eksiklik veya karışık
lık diyebileceğim bir başka konu; Tasarının 5 inci 
maddesi «Siyasî Partilerin Kurulması» başlığını taşı
maktadır, 8 inci madde de «Partilerin Kurulması» 
diyor. Bu herhalde, yine 8 inci maddede de siyasi 
partilerin kurulması; yani Tasarının iki maddesi siyasî 
partilerin kurulması başlığını taşımaktadır ve 5 inci 
maddenin son fıkrası mutlaka buradan çıkarılıp, 8 in
ci maddeden sonra ilgili yerine konmak zorundadır; 
çünkü orada ilgisiz bir ek olarak durmaktadır. 

Parti kuruluşundaki prosedür, buna Sayın Gökte-
pe de değimdiler, biraz karmaşık biçimde düzenlen
miş. İçişleri Bakanlığına kuruluş bildirisinin verilme
siyle beraber parti tüzelkişilik kazanıyor. İçişleri Ba
kanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mah
kemesine bilgi veriyor. Verilen bilgi nedir? Bu, Tasa
rıda açıkça anlaşılmıyor. Bilgi olarak, acaba İçişleri 
Bakanlığı kuruluşta kendisine verilen belgelerin birer 
örneklerini mi Cumhuriyet Başsavcılığına veya Ana
yasa Mahkemesine vermektedir?.. Bunun açıklığa ka
vuşturulması gerekmektedir; bu bilgi vermenin neyi 
içerdiğini söylemek gerekir. 

Sonra, İçişleri Bakanlığı kendisine yapılan bu baş
vuru üzerine, eksik varsa tamamlanmasını isteyecek. 
Ne kadar sürede isteyecek? Cumhuriyet Başsavcılı
ğı için, kendisine gönderilen belgeler üzerinde yapa
cağı incelemede şartlarda eksiklik varsa, bunun bel
gelendirilmesin i veya'hut da Kanunun öngördüğü şart
ların yerine getirildiğinin belgelenmesini 30 gün için
de ilgiliden isteyebilecek. Binaenaleyh, İçişleri Bakan
lığına göndermeyle, Cumhuryet Başsavcılığına veri
len bilgiler arasında; bunların belgelendirilmesi veya 
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eksikliklerin tamamlanma arasında bir kopukluk göze 
çarpmaktadır. 

Cumhuriyet Başsavcılığında sicil tutulması mese
lesi de tartışılabilir. Acaba bu sicil, gerçekten Cumhu
riyet Başsavcılığında mı tutulmalıdır, yoksa Anayasa 
Mahkemesinde mi tutulmalıdır?.. Sonra, biz eğer bu
nun, geçmiş deneyleri de dikkate alarak, gerçek an
lamda bir pariti sicili olmasını istiyorsak, acaba bu 
sicile bildirilmesi gereken başka bilgi ve belgeler olmak 
gerekmez mi?.. Bu soruların da cevaplandırılması ge
rekir. 

Parti içi düzenle ilgili olarak çok sık kullanılan 
oligarşi konusuna gelince. Her şeyden önce bundan 
neyin kasdedildiğinin ortaya konulması gerekmekte
dir. Bundan kasdedilen, lider sultası mıdır, yoksa li
derin zayıflığı sonucu yönetimin bir merkezî heyetin 
eline mi geçmesidir?.. Genellikle «oligarşi» sözcüğü
nün anlamından hareket edersek, bir heyet sultası 
şeklinde anlamak gerekir; tek bâşma liderin sultası 
şeklinde değil. 

Bu konuda Tasarı gerekçesinde Ostrogorski ve 
Michels'e Komisyonumuz göndermeler yapmaktadır 
ve siyasî partilerde oligarşi oluştuğunu bu yazarların 
belirttiklerini söylemektedir. Michels, evet belirtmiş
tir, «Siyasî partilerde oligarşi var» demiştir; ama ne
den?.. Çünkü, siyasî partilere yığınların yön verip 
denetlemesi gerektiği görüşünde olduğu için, önderle
rin ortaya çıkışını ve bürokratik yapıyı demokrasinin 
bozulması olarak görmüştür; o yüzden oligarşik ya
pıyı eleştirmiştir. Aslında, siyasî partiler açısından or
taya atılan bu görüşler; yani oligarşik yapı ve bu 
konuda getirilen eleştiriler, daha sonraki sosyologlar 
tarafından, tüm büyük örgütler için geçerliliği olan 
bir görüş olarak kabul edilmiştir; yani sadece parti
lerde değil, bütün büyük örgütlerde var olabilecek bir 
(özellik olarak görülımüşitür. 

iKaldı ki, 1903'te ve 1908'de ortaya atılan bu gö
rüşler, daha sonra yapılan araştırmalarda, azınlığın 
hâkimiyetinin demokrasinin mahiyetine pek aykırı ol
madığını, büyük örgütlerin, yönetimin belirli bir azın
lığın elinde olduğu zaman ancak hareket kabiliyeti 
kazanabileceği de yine bilimsel olarak ortaya konul
muş görüşlerdendir. Bu, büyük örgütlerin yapısından 
gelmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Yasama Organındaki çalışmamıza baktığımız za

man, biz komisyon oligarşisinden mi bahsedeceğiz bu 
görüşle?.. Çünkü burada bir önerge oylanmaktadır me
sela; bildiğiniz gibi kanunları yaparken, büyük bir 

çoğunlukla kabul edilmektedir, komisyona verilmek
tedir, komisyon 10 dakika sonra «Ben katılmadım» 
diye geldiğinde, komisyon maddesi kabul edilmektedir. 
Komisyon oligarşisi mi var Yasama Organında?.. Bu, 
bütün büyük örgütlerin yapısıdır; yani biz, oligarşi 
sadece partilere özgü bir hastalık diye yola çıkıp, 
bunu nasıl tedavi edeceğiz diye düşünürsek; yanıla
biliriz düşüncesindeyim. 

16 ncı maddeye çok değinildi; merkez karar or
ganlarının seçiminde birden fazla liste varsa yürürlük
teki seçim sistemine göre seçim yapılması. Değerli ar
kadaşlar, eğer çeşitli fikir akımları kendi partileri için
de temsil edilme olanağı bulamazlar ise, bunlar orta
dan kalkmayacağına göre, mevcut partilere yerleşip, 
hizip veya kanat halinde ortaya çıkarlar. Biz, ondan 
sonra bu sistemle de onları yönetime ortak etmeye 
çalışırız, ondan sonra da parti yöndtimleri yönetile-
mez hale gelir, partiler yönetilemez bir duruma düşer. 
Bu konuda bir 'hastalığa çare bulalım derken, bir baş 
ka hastalığın içine düşmemeye özen göstermeliyiz. 

Yine, oligarşiye çare bulmanın uzantısı olarak bu
na paralel bir düzenleme 29 uncu madde; parti grup 
kararlarının bağlayıcılığı konusu. Milletvekili, Anaya
saya veya vicdanî kanaatine aykırı görürse, uymaya
bilir. Ne yapar?.. Bunu maddelerden de tam anlamak 
mümkün değil, gerekçelere baktığımız zaman, «Çekim
ser oy kullanır» diyor. «Uymayacağı kararı, Anaya
saya, vicdanî kanaatine aykırı görürse, çekimser oy 
kullanır diyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Anayasanın yorumunu, Anayasa maddelerinin yo

rumunu teker teker parlamento üyelerine verdiğimiz 
zaman, o işin içinden çıkamayız, herkes kendine gö
re bir Anayasaya uygunluk yorumu getirir. Tabiî vic
danî kanaat meselesi; o, tartışılamayacak kadar süb
jektif bir konu; ama Anayasanın yorumunda hiç ol
mazsa bir objektif yorum olmak gerekir. 

Hükümetlere güvenoyu verilip verilmemesinin bir
kaç oya bağlı olduğu geçmiş uygulamalar hatırlanır
sa, getirilen bu hükmün yaratabileceği sonuçlar ko
layca anlaşılır. Kaldı ki, Sayın Muratoğlu'nun konuş
ması sırasında verdiği örnek de çarpıcıdır bu konuda. 
Geçmiş dönemlerde bazı sıkıyönetim onaylaması ka
rarlarının çıkması da böyle bir hükmün varlığı halin
de çok tartışılabilir nitelikteydi; gayet güzel bir ör
nek vermiştir. Sayın Muratoğlu. Binaenaleyh, bu hü
küm de isabetli değildir. 

Kaldı ki, bu hükmün Anayasa açısından da ge
çerliliği tartışılabilir. Bildiğiniz gibi, Anayasamızda 
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hangi konularda grup kararı alınamayacağı sayılmış
tır. 83 üncü maddede dokunuzmazlık konusunda 100 
üncü maddede meclis soruşturması konusunda, 94 ün
cü maddede Meclis Başkanlığı seçiminde partilerin 
grup kararı alamayacağı söylenmiştir. Demek ki, di
ğer konularda grup kararı alındığı zaman, bunun bir 
anlamı olmak gerekir ki, getirilen bu hüküm, 29 un
cu maddenin esprisi, bu anlaımı ve farkı da ortadan 
kaldırıcı niteliktedir, Anayasadaki bu istisnaların bir 
anlamı kalmamaktadır. 

'Parti teşkilatı açısından köy ve mahalle teşkilatı 
konusunda çok şeyler söylendi. Elbette ki, bunların 
lehinde de aleyhinde de; belki eşit kuvvette olmaz 
ama, buraya gerekçeler getirmek mümkündür. Sonuç
ta bir tercih meselesidir; bu konunun tartışmasına gir
miyorum. 

Başta da değindiğim gibi, tasarı çok ayrıntıya gir
miştir. Mesela, küçük kongreye varıncaya kadar dü
zenlemiştir. Niçin Kanunda küçük kongre öngörül
müştür, yasal hale getirilmiştir?.. Esasen, danışma or
ganı niteliğinde, tavsiye yapabilecek nitelikte bir or
gandır. Binaenaleyh, partilere, yapılarına göre bir 
örgütlenme esnekliği getirmek gerekir düşüncesinde
yim. 

Disiplin konusunda dikkatimi çeken bir nokta 648 
sayılı Kanunda da yer almış; fakat ben şahsen an
layamadım; yani disiplin hukuku açısından bunu bir 
türlü kendi bilgimle bağdaştıramadım. «Savunmaya 
çağın yazısında uygulanması istenen disiplin cezası 
ve fiiller bildirilir» deniyor. Ondan sonra da, «Disip
lin organı kendisine bildirilen cezadan daha ağır ce
za veremez» diyor. Değerli arkadaşlar, baştan bu 
bildiriyi yapan üyeye bildiriyi yapan organ, oturup 
daha savunmasını almadan, bu üyenin hangi disip
lin suçunu işlediğini bilmeden, nasıl cezayı takdir 
edecek de bildirecek «Size şu cezayı veriyorum» di
ye?.. Ancak savunmasını aldıktan, ortaya belgeler, 
bilgiler çıktıktan sonradır ki, ona verilecek disiplin 
cezası ortaya çıkar. Burada söylenmesi gereken; iş
lediği varsayılan disiplin suçunu ilgiliye bildirir, sa
vunmasını ister, yoksa cezayı bildirmez. 

BAŞKAN — Sayın Tan, süreniz dolmuştur, lüt
fen efendim bağlayın. 

- TURGUT TAN — Efendim, önseçim ikinci önem
li konuydu. Bu konuda, aslında bildiğiniz gibi, 1963 
yılında sevk edilen tasarıda da bütün üyelerin katı
lacağı bir önseçim sistemi öngörülüyordu ve buna o 
tarihte getirilen eleştirileri ben şöyle dört noktada 
topladım ve bunların hepsi de haklı eleştirilerdir. 

«Kimin hangi partiden olduğunu veya hangi par
tiye oy vereceğini gösterdiği için, Anayasanın seçim
lerin gizliliği ilkesini ihlal etmektedir» denmektedir. 

ikincisi; «İki dereceli bir seçim» yapılması sonucu
nu yaratmaktadır. 

Bazı kimseleri, taraftarlarını üye kaydettirmek su
retiyle fazla oy alma yoluna itecek bir sistemdir. 

Parti seçmen kütüğüne kayıt yüzünden vatandaş
lar arasındaki parti ayrılıklarını tescil ve tahkim et
mek gibi bir tehlike yaratacaktır. 

Memlekette seçim enflasyonu doğuracaktır» gibi 
birtakım eleştiriler ileri sürülmektedir. Ben de bu ko
nunun; önerim nedir, o konuyu burada şu anda söy
leyebilecek durumda değilim sürem bittiği için; fa
kat önseçimle ilgili hükümlerin tasarıdan çıkarılması
nı ve Seçim Kanununa bırakılması gerektiği görü
şündeyim. 

Nihayet, bağlayarak söylemek istediğim son ko
nu; partilere Devlet yardımı meselesidir. Bu konuda, 
bildiğiniz tartışmalar yapılmaktadır. Tasarı, parti ge
lirlerini katı kurallara bağlamıştır, miktarlar sapta
mıştır. Bunların bir kanun esnekliği içerisinde bulun
maması gerektiği görüşündeyim. Kaldı ki, bunların 
zaman içerisinde yeterli olabileceklerini söylemek de 
mümkün değildir. 

Partiler için Devlet yardımı iki açıdan düşünülebi
lir : Biri, seçim yardımıdır. Demokratik rejimde dev
let iradesini doğrudan halk belirlediğine ve bunu da 
seçimler aracılığı ile yaptığına göre, seçimlerde dev
let iradesinin belirlenmesinde aracı olan partilere, 
seçim faaliyetlerini bir tür kamusal faaliyet sayıp, 
yardım yapılması mümkündür; fakat hemen belirte
yim ki, günümüzde yapılacak ilk seçimler açısından 
böyle bir konunun uygulanabilirliği konusunda ciddî 
tereddütlerim vardır. 

tkincisi, parti faaliyetlerine yardımdır. Bu konu, 
başta da değindiğim gibi, çeşitli ülkelerde düzenlen
mek yoluna gidilmiştir; bunun son örneği İtalya'dır. 
İki türlü yardım öngörülmektedir; sadece rakam ola
rak size bunun önemini belirtmek bakımından ör
nek vermek isterim. Seçim dönemlerinde siyasî par
tilere seçim yardımı olarak 15 milyar İtalyan Lireti; 
yani 3 milyar Türk Lirası; parti faaliyetlerine yardım 
için de her yıl 45 milyar İtalyan Lireti; yani 9 mil
yar Türk Lirası yardım yapılmaktadır. Bu yardım 
konusunda lehte - aleyhte bütün fikirler ortaya sürül
müştür. Bu Kanunun görüşme zabıtlarını baştan so
na kadar inceledim ve vardığım sonuç şudur ki, esa
sen ne Anayasa açısından bir Anayasaya aykırılık 
ileri sürülmüştür, ne de bunların gördüğü faaliyetle-
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rin kamusal niteliği veyahutta kamuya yararlılığı ni
teliği konusunda en ufak bir tereddüt ileri sürülmüş
tür. Bu da yeri geldiğinde somut olarak önerilerle 
huzurunuza getirilebilecek bir konudur. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müsaadelerinizi rica 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşımız 
Turgut Tan'ın açıklamalarında 1 inci maddenin ge
rekçesi açıklanmıştır. Gerçekten gerekçe yanlış yazıl
mıştır. «... izlenmiştir» değil, «... izlenmemiştir» ola
cak. Esasen cümle başından beri okunursa «... izlen
memiştir» denmesi gerektiği açık bir şekilde görülür. 
Baskı hatası olmuştur. 

Açıkça baştan itibaren okunursa, «Kanun siyasî 
partilerin uyacakları esasları düzenlemektedir, böyle
ce kanunda siyasî partilerle ilgili bütün meselelerin...» 
Siyasî partilerin uyacakları bütün meseleleri düzen
leyen bir kanun doğal olarak bütün meseleleri ele ala
maz efendim. 

Teşekkür ederim. 

yaklaşımlarla akademik bir yarışıma içerisinde olagel
miştir; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti için var 
olması lazımı gelen temel yasalarda Türk Miltetinin 
ve onun layık olduğu demokrasinin ve hürriyetlerin 
kendi geleneklerine bağlı yasalarda çok iyi bir şekilde 
yansıtılması lazımdır. El'bette ki, bi!%n çevrelerinin or
taya koydukları görüşlere, ortaya koyduğu felsefik 
inanç ve düşüncelere saygımız büyüktür; ama bun
ların, bu düşüncelerin, bu felsefelerin, bu bilge kişi
ler tarafından ortaya konulmuş görüşlerin, zaman 
içinde nasıl eskidiğini; ama herşeyin aslına, esasına 
ve tatbikatına döndüğünü bilmekteyiz. 

Bu itibarla, siyasî partilerin devlet içindeki yerini 
tanıtması gerçdkten kolay olmamıştır. Liberal devlet 
anlayışı buna uzun süre mani olmuştur; ama 20 nci 
yüzyıla geçilirken uyanışlar, bu liberal devlet anla
yışına bir başka yön, bir başka yönelim kazandırmak 
durumunu da ortaya çıkarmıştır. Çünkü, bu gerekliy
di ve çünkü liberal devlet, millî irade veya hakimi
yeti siyasî iktidarla karıştırmıştır. Mühim olan me
sele, siyasî iktidarla millî irade ve millî hâkimiyeti ay
rı tutabilmektir. Olay bu noktada kendisini ortaya 
koyduğu zaman, Siyasî Partiler Kanununun öngöre
ceği teşkilatlanmanın da bu ruha uygun olması ge
rekir. 

Geçmişte görülmüştür ki, şahsen oligarşik bir yö
nelimi içerisinde Türkiye'de partilerin, birtakım prob
lemler ortaya çıkardığına katiyen unlanmıyorum. Oli
garşinin önünde, önceslinde aristokrasi vardır. Aris
tokrasinin bozulmasıdır, bir ölçüde tefessühüdür. Oli
garşinin ortaya çıkmasını gerektiren şartlar orada 
mevcuttur. Michels'in, Ostrdgowskİ'nîn ortaya getir
diği de zaten aristokrasiye bakarak sonuç çıkarma
sıdır. Aslında önemli olan husus budur. Türkiye'de 
ortaya çıklmamış olan bir olayı varmış gibi mütalaa 
edip onun üzerine siyasî partiyi oturtmak en azından 
bence mümkün değÜMir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Türk'iyeMe demokrasiye yönelimi ve Türk Mille

tinin kendi esas özlemlerine 1982 Amayasasının çerçe
vesinde çözüm ve çare getirmek bu metinle müm
kün değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanıimızın ifade ettikleri seçim 
takvimi esası içerisinde eğer hareket etmek istiyor
sak, bu Siyasî Partiler Kanunu ile o takvimi tahak
kuk ettirmek de mümkün değildir. Arz edeyim. 

34 ilde teşkilatlanma şartını getirdiğimiz zaman 
ve o illere ait yüzde 50 ilçe sayısını da buna kattığı
mızda ilk harekete geçecek merkez Ankara olmak 
kaydıyla kurucu heyetlerin Türkiye'de gidiş - geliş 40 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
1961 Anayasası Türkiye'de geçmiş dönemde çok 

tartışıldı ve yerine Yüce Meclis uzun süre çalışma
larıyla .hazırladığı ve Türk milletlinin de tarnamiyle 
mazhariyetine nail olan 1982 Anayasasını yaptı. 

Milletlerin hayatında kısa ve uzun vadede birçok 
hukukî belge tartışıma konusu edillmfîşıtir. Bu belgele
rin yanı sıra kaynak fikirler de tartışma konusu edil
miştir. 

Türk siyasî hayatında çok az tartışma konusu 
edilen bir yasa vardır, o da Siyasî Partiler Yasası
dır. En az tartışılan bir yasadır ve tatbikatta çok 
az problem ortaya çıkaran bir yasadır. Ancak ne 
var ki, Yüce Meclisin aslî görevleri arasında müta
laa edilip yapılmak zorunda bulunulan Siyasî Parti
ler Kanunu, Anayasa Komisyonumuz tarafından tar
tışılabilir bir metin haline getlirîllmlişt'ir. 

Bunu vurgularken Sayın Komisyon Başkanının ve 
dolayısıyla metnin anagerekçesinde yer alan bir fel
sefeye, bir yaklaşıma bu siyasî partinin tabanının 
Oturtulmak istenmesidir. Şu veya bu şekilde birtakım 
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bin kilometre yol kat etimesi lazım. Bu, dünyanın çev
resini dolanmaktır. 

İkincisi; 45 gün süre içerisinde kendi kongrelerin'i 
yapmalk şartını da beraber getiriyorsunuz. Bu delmektir 
ki, gidiş - gelişle bu mesafeyi birkaç kat artırmak 
zorundasınız. Yani dünyanın çevrecini 'kurucu he
yetlere birkaç defa dolandıracaksınız. 

Buradan giderek siyasî partilere yardım konusu 
çağrıştııimak suretiyle işte bu yolu daralttığımız za
man otom'atik'man biz kuruluş mıasraflannı aşağıya 
indirebiliriz. Bu itibarla ilk anda dikkat çekici ol
makla beraber, belki de nasıl olur denilebillmıekle be
raber en isabetli s1!' ollabileceğini sandığım 67 il mer
kezinde ve sadece ımerkez ilçe teşkilatlarını kurmak 
suretiyle en pratik çözülme g'itlmek bugün mümkün
dür. 

Sayın arkadaşlarım; 
Eğer Sayın Komisyonun getirdiği ölçüyü kabul 

edersek 402 yerde parti teşkilatı kurmak zorundayız; 
ama 67 il ve merkez ilçede kurmuş olursak ki, umu
miyetle teamülde, gelenekte iç içe olmuştur merkez 
ilçelerle il teşkilatları ve aynı bina içerisinde olmuş
tur bu itibarla parti masraflarını, bu noktada yapı
lacak harcamaları çok geri plana, çok geri seviyeye 
indirmek mümkündür; ama denilecek ki, niçin öbür 
taraflarda teşkilat? Peki niçin yalnız 34 ilde teşkilat, 
diye hemen bu soruya mukabele etmek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bir yangını söndürürken onun üzerine su veya 

köpük veya toprak serpmek yerine, onun üzerine 
parlayıcı madde ile gitmenin daha da vahim sonuç
lar çıkaracağı aşikârdır. Hangi düşünceye ve hangi 
gerekçeye dayandığı dahi meşkuk bulunan, önseçim
de kazanamayan kişilerin dilerlerse başka bir partiye 
gidip veya merkezden tekrar seçim sathı mailine ge
lebilmeleri imkânının 1973'te kapatılmış olmasından 
sonra, tekrar bu kapının açılmış olması hakikaten 
manidardır. Tatbikatta görülmüştür ki, (A) partisin
den giren önseçimi kazanamayan bir insanın hemen 
akabinde dönüp tamamen o partinin felsefesine ay
kırı bir başka partiden seçime katıldığı ve aynı kişi
lerin bu yüce çatının altına gelip milleti temsil ettik
leri görülmüştür. Bu itibarla, Türkiye'de gerçekten 
haysiyetli ve seviyeli bir politika yapılmak isteniyor
sa, önceden kapatılmış kapıların açılmaması lazım ge
lir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Geçmişte siyasî partilerin sadece ve sadece propa

ganda maksadıyla 1950'den bu tarafa hafızalarınızı 

tazelediğiniz zaman göreceksiniz ki, anasıyla, baba
sıyla, kedisiyle köpeğiyle şu partiden çıktı, şu parti
ye girdi, gazete manşetleri. Hatta sonraları genel 
merkez binalarında şaşaalı törenler, girdi çıktı. Bun
lar Türk siyasî hayatını felce uğratan, ama hiç bir 
fayda da sağlamayan olaylardı. Daha evvelce de sa
dece bu hususta Sayın Komisyona bir görüş beyanın
da bulunmuştum, bu yer almamış. Siyasî partiye üye 
olmak ve üyelikten çekilmek Anayasanın teminatı al
tındadır; ama Anayasanın teminatı altında bulunan 
bir hakkın suiistimali önlenmelidir, propaganda ama
cıyla suiistimali önlenmelidir, Bu gelecekte Türk si
yasî hayatının inanması gereken ve bağlanması gere
ken kesin kuralı olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Parti kuruluşunda her şeyi yapıyoruz, diyoruz ki, 

partiyi kuracak 15 kişinin işini, gücünü, yaşını, adı
nı, soyadını, babasının adını, memleketini ve partiyi 
kuracağı yeri; ama o partinin ambleminin ne olaca
ğını da göstermiyoruz. Esaslı unsurlardan bir tane
sidir bu, ama buna işaret dersiniz, buna şu dersiniz, 
ama amblem de diyebilirsiniz, bu isim altında bunun 
da parti kurulurken behemehal istenecek belgeler 
arasına konulmasında kesin zaruret olduğu kanısın
dayım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
9 uncu madde enteresan bir durum ortaya çıka

rıyor, çok enteresan bir durum; partiyi kuracaksınız, 
Sayın Göktepe'nin de ifade buyurdukları ve daha 
sonraki arkadaşlarımın da ifade buyurduklar! gibi, 
süre bakımından çok müphem tarzda düzenlenmiş 
bir maddedir, ama işlemler açısından şahsen mad
denin isabetli olduğu görüşündeyim, bir farkla. 

Diyoruz ki, bu maddede İçişleri Bakanlığına di
lekçe, kuruluş bildirisini verdiğimiz takdirde parti tü
zelkişilik kazanır. Arkasından işlemleri tamamlataca
ğız, Cumhuriyet Başsavcısı denetleme göreviyle, in
celeme göreviyle ki, yürütme organıdır, yürütmedir, 
yürütmenin denetim fonksiyonu aslında olmamak la
zımdır, Anayasanın amir hükmüdür. O halde, Ko
misyonumuz isabetle bu denetim ve inceleme hususu
nu yargıya bırakmıştır, yargı adına bu işi Cumhuri
yet Başsavcısı yapacaktır. Tamam, bütün işlemler 
oraya intikal edecektir süre? Süre yok. Bu süre nok
tasında mutlak surette bir düzenleme yapılmak la
zım gelir. 

Esas işaret etmek istediğim husus, bir başka hu
sustur; kurucu heyetten istenmesi lazım gelen belge
ler eğer noksan ise, bu belgelerin Cumhuriyet Baş-
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savcılığına bir ay içerisinde tevdii gerekmektedir. 
Aslında bir ay uzun süredir, istenen belgeler bir ayda 
temin edilemeyecek belgeler değildir; fakat bu bel
geler bir aylık süre içerisinde teslim edilmediği tak
dirde parti âdeta kurulmuş gibi- kapatılacak parti hü
kümlerine tabi tutulmaktadır. Hangi hukuk kuralıdır 
bu? Belli değildir. Kurulmamış bir şeyi nasıl orta
dan kaldıracaksınız? 

O halde, burada yapılacak işlem, eğer o bir aylık 
süre içerisinde gerekli belgeler verilmiyor ise, bu bel
gelerin verilmemesi nedeniyle o partinin, o kuruluşun, 
o 15 kişinin eyleminin tüzelkişilik kazanmadığı hük
mü getirilmek lazım gelir... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim; tamamen aksidir. 

MEHMET AYDAR — Budur. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarı üzerinde söylenecek çok şey vardır, her 

şeyden evvel söylenecek olan Türkiye'de kurulacak 
siyasî partilere inançtır. Siyasî Partiler Kanunu bir 
partinin şu veya bu şekilde bir inançla kurulacağını 
değil, şu veya bu şekle tabi olarak kurulacağını ifa
de etmektedir. Aksi takdirde kurucu heyetlerin kendi 
tüzük ve programlarının Anayasaya aykırı olamaya
cağı hükmü söz konusu edilemezdi. Şekil şartlarının, 
formalitenin tamamlanmasına mütedair olan bir ka
nuna felsefik yaklaşımla daha değişik yönelimler ka
zandırmak, Türk siyasî hayatında gelecekte buna
lımlara sebebiyet vereceği hususunu yüksek takdirle
rinize arz eder, en derin saygılarımla selamlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ay dar. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, özür dilerim bir şe
yi açıklamak zorundayım : 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; 
Bu sabah da söz alan arkadaşlarımızdan birisi 

aynı konuya değindi. Lütfen Siyasî Partiler Kanunu
nun 44 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının okunma
sını rica ediyorum, ben okuyorum : «Bir kimse, bir 
partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına 
katıldıktan sonra partisinden istifa etmedikçe bağım
sız aday olamaz ve başka bir partiden merkez adayı 
gösterilemez.» Başka bir partiden merkez adayı gös
terilemez kavramı her türlü adaylığı ortadan kaldır
maktadır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Ayrıca o maddeye gelindiğinde zannederim tartışma 
her zaman yapılabilecektir. 
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Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlar; 
Bir tasarının tümü üzerinde konuşmaktan mak

sat, özellikle dikkati çekmesi gereken veya dikkate 
arzında fayda olan hususlara değinmektir. Aksi tak
dirde, bütün maddeler üzerinde mütalaa söylemek 
hem faydasız, hem israf, hem de manasızdır. 

Bu sebeplerle, bu görüşün ışığı altında bazı nok
talara değinmekle iktifa edeceğim. 

Bunlardan birincisi, siyasî partilerin kurulma me
selesi : 

8 inci maddede «Siyasî partiler, kuruluş bildirile
rinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik ka
zanır.» diye bir hüküm vardır. Anayasamızın 68 in
ci maddesinin üçüncü fıkrasının «Siyasî partiler ön
ceden izin alınmadan kurulur.» hükmü ile kavramlar 
birbirine karıştırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bir kuruluşun veya bir iş
lemin izne bağlı olması başkadır; o işlemin şartları 
başkadır; bunu birbirine karıştırmamak lazımdır. 

Nitekim, gayet basit, hukuk mantığı açısından 
hiçbir nazariyeye kapılmadan, hiçbir tartışmaya gir
meden durumu arz ediyorum. 

Şimdi, efendim 68 inci maddenin dördüncü fık
rası «Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devle
tin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü vs... il
kelerine aykırı olamaz.» daha altında «Sınıf veya 
zümre vs'ler de kurulamaz.» diye bir hüküm var. 
Şimdi, bir siyasî parti bildirisini tasavvur buyurun; 
bu bildiride (İçişleri Bakanlığına sunulan bu bildiri
de) daha doğrusu bu dilekçede, şu yasak, Anayasa
nın men ettiği hükümler vardır; ama üçüncü fıkra
ya göre, önceden kurulması izne bağlı değildir diye 
biz bunu parti olarak kabul edeceğiz. Bu olmaz. Bun
da mantık yoktur. Bunda hukukilik yoktur ve bu iti
barla da Anayasanın «Önceden izne bağlı olmaz» 
esası, tamamen yanlış anlaşılmıştır. Bu bir. 

Bu itibarla, yine Tasarının 9 uncu maddesinde, 
şöyle olur böyle olur, muameleler noksan olur, vs. 
olursa, Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin kapatılma
sına dair dava açar diyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, bütün aykırılıklar, 
hatta cürüm teşkil eden esaslar olacak, o parti ben 
kuruldum diyecek; evet, izne bağlı olmadığı için 
(Böyle kabul edersek) ondan sonra kapatma davası 
açacak Cumhuriyet Başsavcısı, aylarca yıllarca Ana
yasa Mahkemesinde bu sürüncemede kalacak; vay 
memleketin haline, 
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Görülüyor ki, mantık yanlıştır, esas yanlıştır ve 
bu usulde yanlışlık vardır. 

Bu sebeplerle, 8 inci maddenin ikinci fıkrasının 
şu şekilde yazılması uygun olur kanaatindeyim : 

«Siyasî partiler, kuruluş bildirilerini kanunî şart
ları haiz olduklarına dair belgeleriyle birlikte İçişle
ri Bakanlığına vermeleriyle tüzelkişilik kazanırlar.» 

Şimdi, muhterem beyefendiler; tasavvur buyurun, 
Kimlik Bildirme Kanununa göre, (1774 sayılı) bir 
kimse, bir yerden bir yere taşınırsa veya bilmem ne 
olursa, o Kanun sayıyor; şu şu hallerde yetkili mer
cie kimlik bildirimi yapılır, bunların başında da muh
tar gelir. Peki, gidecek muhtar efendiye, oraya belge 
ibraz edecek. Demek ki, bu, en basit kimlik bildir
mede dahi birtakım şartlar aranmaktadır, belgeler 
aranmaktadır. 

Sonra, nüfus cüzdanı zayi oldu. Nüfus dairesine 
gidip de bir dilekçe verip de arkasından nüfus cüz
danı alabilir mi?.. Olmaz. Sürücü ehliyeti, evlenme, 
işyeri açma, bunlar çok basit şeyler. Görülüyor ki 
hukukî muameleler başkadır, hukukî muamelelerin 
aradığı şartların sağlanması ayrıdır; önceden izin 
ayrıdır muhterem arkadaşlar, bunlar ayrı ayrı kav
ramlardır. 

Şimdi, bir başka husus da siyasî partilerin kuru
luşunun denetimine ilişkin 9 uncu madde : 

Pek değerli arkadaşımız Gökçe, gayet güzel ola
rak muhalefet şerhinde bu hususa temas buyurmuş
tur. Bendeniz daha fazla Devlet hukuku açısından 
durumu aydınlatıcı bir açıklama veya bir izah yap
mak ihtiyacını görüyorum. 

Şimdi, 9 uncu maddede deniyor ki, noksanlar 
varsa bazı hususların belgelenmesi icap ediyorsa, 
bunlar 30 gün içinde olmazsa, Cumhuriyet Başsavcısı 
o partinin kapatılmasına dair dava açar. 

Şimdi, biraz evvelki mantıktan hareketle, bu 9 
uncu maddenin (Bunlar çok mühim noktalar olduğu 
için) şu şekilde kaleme alınmasında fayda var : 

«Madde 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş 
bildirilerini veren partilerin tüzük ve programlarının, 
kurucularının, hukukî durumlarının Anayasaya ve 
kanun hükümlerine uygunluğunu inceler. 

Kanunî şartları haiz olmadıkları anlaşılan parti
lerin kurulmamış sayıldığı, Cumhuriyet Başsavcılı
ğınca ilgililere tebliğ edilir. Başsavcılığın bu işlemine 
karşı, yasakları inceleme kuruluna itiraz edilebilir.» 
(Nitekim, Gökçe arkadaşımız bu hususu muhalefet 
şerhlerinde gayet güzel olarak ele almışlardır). 

Şimdi, arz ettiğim hususlar elbette ki, bir teklif 
mahiyetinde değildir; alelacele burada otururken ha

zırladığım hususlar. Yalnız, Yüksek Heyetinizin, 
Meclisinizin, değerli arkadaşlarımızın dikkatini çek
mekten ibarettir. 

Partilerin genel merkez teşkilatı : (13 üncü mad
de) : 

Bu 13 üncü maddede, büyük kongre, genel baş
kan, vs. dedikten sonra, «Bu organlar parti tüzüğün
de başka türlü de adlandırılabilir.» deniliyor. 

Şimdi, muhterem beyefendiler, Dernekler Kanu
nu ve diğer bazı kanunlarda, kuruluşların hangi isim
leri taşıyacağı kanunda gösterilir. Bir rkrti şu tabiri, 
öteki görüp de başka bir tabiri söylerse, kavram kar
gaşalığı olur, tatbikatta müşküller çıkar ve her ba
kımdan da birtakım mahzurlara, sakıncalara yol 
açar. 

Bu sebeplerle, bu kavram ve deyim karışıklığını 
önlemek maksadı ile bu madde şu şekilde yazılabi
lir : 

«Partilerin genel merkez teşkilatı, 
Madde 13. — Parti merkez organları : 
a) Büyük genel kurul (Yani kongre), 
b) Genel Başkan, 
c) Genel yönetim kurulu, 
d) Merkez haysiyet divanı, 
e) Küçük genel kurul». 
Bütün partiler bu tabirleri kullanır ve böylece de 

karışıklık önlenir. 
Hiç kimse meslekten değildir, biz hukukçuyuz, 

adalet mensubuyuz, belki bu bunun karşılığı, bunun 
dengi diye bir kolaylık buluruz; ama herhangi bir 
vatandaş, daha doğrusu, meslekten olmayan, hukuka 
ve adalete yabancı olan vatandaşlarımız, siyaset adam
larımız vs. bunu anlayamazlar. Kaldı ki, bunun ayrı 
ayrı yazılmasının da hiçbir makûl gerekçesi bence 
mevcut değildir. 

Bir de Tasarının 34 üncü maddesinde 1630 sayılı 
Dernekler Kanununa atıf yapılmıştır. Halbuki Der
nekler Kanunu eldedir, değiştirilmek üzeredir ve ya
kında belki de yürürlüğe girecektir. Onun için böyle 
geçici olduğu belli olan bir kanuna atıf yapılması 
doğru olmaz. 

Şimdi bir de efendim, partilerin teşkilatı mesele
sine geliyoruz. Muhterem Gökçe, Yazar, Kavaklı 
arkadaşlarımız muhalefet şerhlerinde teşkilatın bu
cak, köy, mahalleye kadar uzatılmasının yaratacağı 
mahzurları etraflıca izah etmişlerdir. Burada bunun 
tekrarında mana yoktur. Ancak hepimizin hatırladığı 
gibi siyasî hayatta vatandaşlarımız, daha doğrusu si
yasî partilere mensup veya onun taraftarı olan va
tandaşlarımız arasında değişik sebeplerden dolayı bir 
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kutuplaşma, bir zıddiyet, nevanma bir husumet ya
ratılmaktadır; bu bir vakıadır; şundan bundan. Se
bepleri burada açıklamanın manası yok; uygun da 
olmaz. 

Bu durum karşısında Muhterem Komisyonun 7 
ve 22 nci maddeleri hangi gerekçeyle kabul buyur
duğunu bendeniz anlayamadım. 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 17 nci maddesi esas alınmak sure
tiyle bu mahzurlu, tehlikeli metin mutlaka düzeltil
melidir. 

Bu maksatla yine bir bilgi olarak arz etmek iste
rim; metin elinizdedir, «Madde 7. — Siyasî partile
rin teşkilatı merkez organlarıyla ilçe kuruluşların
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclis
leri ve belediye meclisleri gruplarından teşekkül eder» 
Yani köy, kasaba, bucak ve nahiyeyi çıkarıyoruz. 
Asıl mühim olan 22 nci madde. Yine metin elleriniz
de, huzurunuzu fazla işgale ihtiyaç yok; o da şöyle 
olabilir : (Bunu ben 648 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinden kısaltarak arz ediyorum). «Köy veya ma
halle bölgelerinde parti işlerinin yürütülmesi için bir 
parti görevlisi bulunur. Parti görevlisinin seçimi, gö
revden alınması parti tüzüğünde gösterilir. Siyasî 
partiler bucak, köy veya mahalle muhtarlık bölgele
rinde başkaca hiç bir teşkilat kuramazlar.» Bunun da 
bu şekilde sakıncalarının önlenmesi mümkündür. 

Tasarının 61 inci maddesinde üye kayıt defterin
den bahsedilmektedir. Halbuki 648 sayılı Siyasî Par
tiler Kanununda ve diğer kanunlarda bunun adı def
ter değil, kütüktür. «Kütük» tabiri bunlar için kul
lanılır ve nitekim o kanunda da bu kullanılmıştır. 

Bir de 101 inci maddede yer alan siyasî partilere 
ait yasakları inceleme kurulu vardır. Bu kurul tetkik 
buyuracağınız gibi yahut buyurmuş olacağınız gibi 
Yargıtay Büyük Kurulunca beşi Ceza Dairesi Başkan 
ve üyeleri, beşi de Hukuk Dairesi Başkan ve üyele
rinden seçilen zevattan teşekkül edecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
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Siyasî partilerin faaliyetiyle, görevleriyle şusuyla 
busuyla bu sahada adlî organın bir vazife alması uy
gun olmaz. Zaten böyle bir görevin verilmesi de Ana
yasaya aykırıdır. Hâkimler başka hiç bir görev ala
mazlar ve faydası da yok. Bu hususu, bu mahzur
ları Sayın Vardal ve Kavalalı arkadaşlarımız etraf
lıca izah etmişlerdir. Huzurunuzda bunun tekrarı 
doğru olmaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir de Tasarının 106 nci maddesi var; siyasî par

tilere ihtar kararı. Tasarının 106 nci maddesinde si
yasî partilerin, kanunların emredici hükümlerine ay
kırı hareketleri halinde Cumhuriyet Başsavcısının 
bunlar hakkında ihtar kararı verilme isteğiyle Ana
yasa Mahkemesine müracaatı öngörülmektedir. Mad
deye göre Anayasa Mahkemesinin ihtar kararından 
sonra altı ay içinde kanunlara aykırılık giderilemedi
ği takdirde Cumhuriyet Başsavcısı bu siyasî partinin 
kapatılması için dava açacaktır. Bu takdirde Anaya
sa Mahkemesinin ihsası reyi söz konusu olacaktır. 
Nitekim Sayın Gökçe arkadaşımız bu hususu da et
raflıca izah buyurmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Bunlar biz adalet mensupları için elifba kabilin-

dendir. Bir heyet, mesela adliyede itiraz mercileri 
vardır, hukuk davalarında ve ceza davalarında; bir 
itiraz mercii o davaya bakamaz. Çünkü bir karar ver
miştir, görüşünü açıklamıştır. Peşin görüşünü açık
layan bir heyete şu hususta da bir karar ver demek 
adalet esasları, ilkeleriyle ve devlet hukukuyla bağ
daşmaz. 

Sair hususları maddeleri görüşürken elbette arz 
etmek vazifemiz olacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-

yük. 
Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma Saatti : 17.05 

\<fp>~~ *" 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvekil Turlum GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 55 inci Birleşimin Üç 
üncü Oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz.. Söz sırası Sayın Feyyaz Göl-
cüklü'nün. 

Sayın Gölcüklü, buyurun efendim. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bizlere ayrılan 20 dakikalık süre içinde Siyasî 

Partiler Kanun Tasarısının ancak temel meseleleri 
üstünde durmak mümkün olacak. Bunu da tabiî ken
dimce temel ve önemli gördüğüm meselelere has
redeceğim. 

Anayasa Komisyonumuz makûl ve kısa denilebi
lecek bir sürede Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını 
hazırlayıp Genel Kurulumuza sunmuşlardır. Büyük 
ölçüde başarılı bulduğum çalışmaları için kendileri • 
teşekkür ve her türlü takdir ve övgüye layıktırlar. 

Tasarıyı genellikle olumlu buluyorum. Zamanın 
darlığı sebebiyle olumlu bulduğum hükümlere değin
meyeceğim. tnsan eserinin kusurlu olduğu gerçeğin
den hareketle ilavesi veyahut düzeltilmesi gerekli hü
kümlere temasla yetineceğim. Komisyonumuzun be
ni mazur göreceklerini tahmin etmekteyim. 

Siyasî partiler hakkındaki kanun tasarılarına ge
nellikle demokrasiyi yerleştirmede veyahut işletmede 
güçlük çeken ülkelerde rastlandığı genellikle ifade 
edilmektedir. Bu beyan zannımca kısmen doğrudur. 
Demokrasi geleneği uzun olan ülkelerde de bu tür 
kanunlara rastlanmaktadır. Siyasî partilerin özel bir 
kanunla düzenlenmesinin gerçek nedeni, bunların 
müesseseleştirilerek siyasî hayatın bütününü kapsa
yacak şekilde demokratik rejim içine yerleştirilmele
ri amacıdır. Bu husus, Komisyon Başkanı değerli 
arkadaşımın da belirttiği gibi, İkinci Cihan Harbin
den sonra başlayan bir akımdır. Gerek anayasa hu
kukunda gerek siyasî bilimlerde bir yenilik teşkil et
mektedir. 

Siyasî partilerin politik hayatta oynadığı rol ge
nellikle ikiye ayrılmaktadır. Parlamento hayatında 
oynadıkları rol, ülke bütünü içinde oynadıkları rol. 
Siyasî partilerin parlamento faaliyetleri, parlamento 

içi faaliyetleri; seçimlere katılma, millî iradeyi tem
sil etme, hükümet olma gibi faaliyetlerdir. Bu faali
yetin önemi küçümsenmemekle birlikte, siyasî parti
lerin asıl önemli rolü ülke siyasî hayatında kendini 
göstermektedir. Bu hususu siyasî partileri düzenleyen 
bir metinde gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim, 
Komisyonumuzun Genel Kurula sunduğu metinde 
siyasî partilerin tüm faaliyeti biraz dağınık şekilde 
maddelere serpiştirilmiş olsa bile siyasî partilerin tüm 
faaliyeti ele alınmıştır; parlamento içi, parlamento 
dışı faaliyet olmak üzere. 

İster sevelim ister sevmeyelim, ister beğenelim is
ter beğenmeyelim günümüz demokrasisinin partiler 
demokrasisi olduğunu kabul etmek zorundayız. Kla
sikleşmiş bir deyimle, siyasî partiler vatandaş ile dev
let arasındaki bağı teşkil etmektedirler. Bu bağ ne ka
dar sağlıklı olursa, ülke siyasî hayatı da o ölçüde 
sağlıklı olacaktır. 

Siyasî partilerin statüsünü tespitte partilerin fonk
siyonunu tespitle hareket etmek gerekir. Siyasî parti
lerin fonksiyonu tespit edildikten sonra bu fonksiyo
na uygun olarak kurulmuş, biçimleri, yani bünyele
ri, hukukî yapıları ve nihayet önemli bir konu bun
ların finansmanı meselesi olacaktır. Ben de kısa ko
nuşmamda bu üç noktadan hareketle sonuçlara var
maya çalışacağım. 

Siyasî partiler Anayasamızca, demokratik yöneti
min vazgeçilmez unsurları kabul edildiğine göre, 
bunların bir ek unsur, olmayadabilir bir unsur te
lakkisi mümkün değildir. Demokrasinin «Olmazsa 
olmaz» şartlarından dediğimiz bir elemanıdırlar. Bu 
tespitten çıkaracağımız en önemli sonuç, siyasal par
tiler tarafından yürütülen görevin bir kamu görevi 
olduğudur. «Kamu görevi» deyimi üzerinde tereddü-
te, yanılgıya düşmememiz gerekir. Kamu hizmeti 
görmek başkadır, kamu otoritesini kullanmak başka
dır. Yani, memur statüsünde elbette ki değildir siya
sî partiler; fakat kamu görevi görmektedirler. Bu gö
rev yürütülmediği takdirde arzulanan demokratik re
jim işleyemeyecektir. Görülen kamusal görevin un
surları; milletin siyasî eğitimi ve formasyonu, siyasî 
iradenin etkilenmesi, kamuoyunun oluşturulması, 
millî iradenin tezahürünü tespit etmektir (Siyasî ira-
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deyi etkilemekle millî iradenin tezahürünü sağlamak 
çok daha iyi bileceğiniz gibi farklı şeylerdir) ve bu 
içerikteki bir faaliyet muhakkak ki kamusal niteliğe 
sahiptir, tıpkı demokrasilerde kitle haberleşmesinin 
gördüğü vazife gibi, basının gördüğü vazife gibi. 

Bu noktadan hareket ettiğimiz takdirde, siyasî 
partilerin düzenlenmesinde bu görevin gereklerinin 
muhakkak nazarı itibare alınması gerekecektir; fakat 
bu kamusal niteliğe sahip görevin özelliği, bu göre
vin serbest, bağımsız, muhtar kuruluşlar tarafından 
yürütülmesini gerektirir, yine bir benzetmeyle basın
da olduğu gibi diyeceğim. 

Şu halde siyasî partiler, Anayasamızda kabul et
tiğimiz gibi, serbestçe kurulan derneklerin özel bir 
şeklini oluşturmaktadır. Kamu fonksiyonu görmele
ri sebebiyle de demokratik yönetim amacına eğilmiş, 
o meyile yerleşmiş bünyeye sahip olmaları gerekmek
tedir. Kökenleri özel derneklerdir; ama özel dernek
lerin özel bir şeklini oluşturmaktadır. Şu halde ku
ruluşları tamamen serbest olmalıdır, Tasarı da bunu 
kabul etmiş bulunmaktadır. Siyasî partiler gerçeğine 
bakarken bu hususun da gözden kaçırılmaması; yani 
siyasî parti vakıasının serbestisi, muhtariyeti, bağım
sızlığı hususuna dikkat edilmesi gerekir. Siyasî parti 
demokratik yönetim amaçlarına yönelmiş şekilde 
düzenlenecektir; fakat bu hiçbir zaman bir lise disip
lin yönetmeliği veyahut bütün hareketleri bağlanmış 
bir kurallar bütünü haline getirilmemelidir. 

Siyasî partilerin düzenlenmesinde tek sınır (Ana
yasamız da bu sınırı öngörmüş bulunmaktadır) hür
riyetçi temel düzen sınırlarıdır. Bu sınır aşıldığı tak
dirde siyasî partiler varlık sebeplerini kaybedecek
lerdir. Bu sebeple yasak bazı siyasî partilerin kanun
larda belirtilmesi yerindedir. Tasarıda buna ait bir 
bölürn mevcuttur. Bu bölümde aşağı yukarı demok
ratik düzenin kabul etmeyeceği siyasî partiler yer al
mış bulunmaktadır; fakat Komisyonumuzdan özür 
dileyerek ifade edeyim, bu bölüm gayet dağınık bir 
şekilde kaleme alınmış, değişik maddelerde pek çok 
tekrarları ihtiva eden bir bölümdür. Temennim, Ta
sarının 5 inci, 78 ila 85 inci maddelerinin yeni bir 
dökümünün yapılarak muntazam şekilde, yanlış yo
rumlara yol açmayacak şekilde düzeltilmesidir. 

Siyasî partilerin fonksiyonunu bu suretle tespit
ten çıkan sonuçlara gelince : 

tik sonucu partilerin hukukî yapısında görüyo
ruz. Partiler serbestçe kurulabilecektir. Partiler şans 
eşitliğine sahip olacaktır. Seçime katılıp millî irade 
olma iddiaları vardır. Her seçim bir tercihtir. Va
tandaşın tercihini yapabilmesi için tercih objeleri 
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üzerinde iyi bilgiye sahip olması gerekir ve siyasî 
partilerde teşkilat ve iç düzenin demokratik ilkelere 
uygun olması gerekir. Denilmektedir ki, kendi içinde 
demokratik olmayan bir siyasî partinin siyasî düze
ni muhafaza etmesi, yürütmesi mümkün değildir. 

Tasarıda siyasî partilerin kuruluşunda serbesti var
dır; yani izin almak gereği öngörülmemiştir, gayet uy
gundur. Kuruluş safhasında beyan ve kuruluş işlem
lerinin mevcudiyeti gayet tabiî ki önleyici bir tedbir 
değildir; fakat kuruluş prosedürünü bürokratik bir 
labirent haline getirmesi pek uygun değildir. Yapıla
cak beyanların yerleri, çeşitleri, bazı evrakın isimlen-
dirilmelerinde de dağ nıklık gördüm belki iyi anlaya
madığım için. 

Burada bir noktaya değinerek geçeyim. Kuruluş 
prosedüründe Anayasa Mahkemesine de bilgi verme 
hususu var. Belki küçük bir ayrıntı; fakat bence 
önemli bir noktadır, Anayasa Mahkemesi bir yargı
lama makamıdır. Yargılama makamının idarî prose
dürde, idarî kuruluş safhasında işe karıştırılmama-
sında yarar görürüm. Nasıl olsa Başsavc lığa bildiri
lecektir. ileride kapatılma davası açılması ihtimali doğ
duğu zaman dava açan makamdır. Mesele mahke
meye gidecektir. Kuruluşta yargılama makamını iş
lemlerin dışında tutmak gerekli olacaktır. 

Siyasî partilere giriş, çıkış gayet tabiî ki serbest
tir; fakat siyasî partilere girişin fazla sınırlı tutul
maması gerekir. Bazı kimseler siyasî partilere üye 
olamayacaklardır, Anayasamız da bunu öngörmüştür; 
fakat siyasî faaliyete katılan vatandaş sayısı azal
dığı sürece demokrsi kısmî, daha kısmî, daha kıs
mî demokrasi haline gelmekte, sınırlı demokrasi oluş-
maktad r. Belki teferruat, Kanun bazı suçlardan hü
kümlü olanların siyasî partilere üye olmasını yasak
lamaktadır. Bunu gerek suç politikası bakımından, 
gerek vatandaşın siyasî eğitimi bakımından sakıncalı 
görmekteyim. Kaldı ki, bu bazı hükümlülerin siyasî 
partilere üye olamaması sınırlamas yla zannedersem 
Anayasanın siyasî partilere girme ve çıkma maddesi 
olan 68 inci maddesinin son fıkrasında koyduğumuz 
sınırı da aşmış bulunuyoruz. Toplumda hukukî ölü 
yaratmamak gerekir. Suç işlenmiştir; ama unutulur. 
Bunlar affa uğrasalar dahi siyasî partiye üye olama
yacaklardır. Bu hüküm çıkarsa zannımca uygun olur. . 

Siyasî partilere iradî girme, çıkma gayet tabiî ser
besttir; fakat 12 nci maddede bir çelişki buluyorum. 
Partiye girme isteminde bulunan kişinin isteminin red-
dinde itiraz mümkündür. Bu itirazı kabule gerek yok
tur. Bir parti bir fikir topluluğudur, bir kulüptür 
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diyelim; istediği kimseyi alıp almamakta serbest ol
malıdır. Kaldı ki, «siyasî parti gerekçe göstermeden 
istemi reddedebilir» deniliyor maddede. Gerekçe gös
terilmeden verilen bir ret kararına nasıl itiraz edile
bileceğini, bu itirazın nasıl inceleneceğini de pek an
layamıyorum. 

Parti iç düzeninin demokratik esaslara uygun ol
ması gereğinin çoğu unsurları Tasarıda yer almıştır. 
Bunlar demokratik yönetimin minima kuralları ol
mak zorundadır. Siyasî partilerin muhtariyeti, bağım
sızlığı, serbestisi dediğimiz zaman, minima kurulları 
koymak zorunday z. Tasarı bu konuda da zanneder
sem biraz ayrıntıya, mübalağaya girmiştir. 

Kanaatimce merkez organlarının belirtilmesi, bun
lara verilen görevlerin belirtilmesi yeterlidir. Bunun 
dışında, şu organı da kurabilir, yönetim organı şöyle 
olursa da böyle olursa da gibi hükümlere zannımca 
gerek yoktur. Hem maddeleri ağırlaştırmaktadır, hem 
de yanlış yorumlar sebebiyle ileride bazı ihtilaflar 
çıkarabilecektir. Parti içinde demokratik yönetimin 
hâkimiyetinde en önemli unsurlardan birisi parti üye
lerinin haklarının korunmas dır. Burada hepimizin di
limizden düşürmediğimiz «parti oligarşisi» kavramı 
ortaya çıkıyor. Zannedersem bu parti oligarşisini bir 
fantoma haline getirdik, yalnız Meclisimizde değil, 
bütün ülkede. Parti oligarşisiyle parti liderliğini ke
sin olarak birbirinden ayırmak zorundayız. Parti, bir 
lider kadrosuna sahiptir. Bu lider kadrosu partiyi yö
netecektir. Bu parti oligarşisi değildir. Parti oligarşisi, 
keyfiliklerle ortaya çıkar. Ben hiçbir siyasî partide 
bulunmadım, uzaktan gözlemim, bizde öyle aşırı bir 
parti oligarşisinin mevcut bulunduğunu da sanmıyo
rum. Genel başkanların değişmemiş olması (Başka ül
kelerde gördüğümüz gibi) bunların bir oligarşik grup 
oluşturdukları ve kendi düşünceleri yönünde parti 
üyelerini kullandkları zehabını uyandırmıştır. Hatta 
aksine de şahit olduğumuzu sanıyorum. Bazı durum
larda partinin en önemli fonksiyonlarından hükü
met olma işi birkaç milletvekilinin iradesine kalmış, 
partiler onlara esir düşmüşlerdir. Bu oligarşi işini 
de fazla büyütmemek gerekir. Parti içinde parti üye
lerinin haklarının korunması konusuna eğilirken sını
rı gayet iyi çizmek zorundayız. Bunda parti oligar
şisi veyahut fazla koruma falan diye işe giriştiğimiz 
takdirde partinin varlık sebebi olan serbestiyi inkâr 
etmiş oluruz; bu sınırın gayet iyi çizilmesi gerekir. 

Partiler Kanunu Tasarısını bu açıdan ele aldığımız 
takdirde göze çarpan aksaklıkları da zannımca şöyle 
sıralayabilirim : 

I Bütün arkadaşlarım hemen hemen değindiler. 16 
ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi parti 

I içi hiziplerini müesseseleştirmek çok sakıncalıdır ben
ce de. Üstünde fazla durmuyorum; çünkü parti faa
liyeti, siyasî faaliyet bilhassa parti içinde bir fikir 

I mücadelesidir. Bunu muhakkak temsil ettirmek zorun-
luğu yoktur. Bu bir tabiî tekâmüldür, bunu olduğu 

I gibi kabul etmek, müesseseleştirmemek gerekir. 

I Keza 24 üncü madde, (benden önce konuşan ar-
J kadaşlarım uzun uzun değindiler) parti milletvekil

lerini bir anayasa yargıcı ve bağ msız milletvekili ha
line getirmektedirler. Vicdanen uygun bulmadığı ya
hut Anayasaya aykırı gördüğü parti grubu kararları
na uymama. Bunu da yerinde görmüyorum. Partinin 
yaşayan iç hayatına fazla müdahale etmemek gere
kir. 

Partiye giriş serbest, iradî çıkış serbest; fakat par
tiden ihraç konusunda işte parti üyesinin hakkının 
korunması sebebiyle çok dikkatli olmak gerekir. İh
raç, malumunuz, bir disiplin müeyyidesi ve dernek
lerde en ağır müeyyide. 

Disiplin işlerine ayrılan maddelerde hem uygun-
I luk, hem de disiplin muhakeme hukuku açısından 
I sakatl klar görüyorum. Benden önce konuşan Turgut 

Tan arkadaşımız kısaca değindi; Savunma daveti. «Sa
vunma davetinde uygulanacak müeyyide bildirilir» de-

I niliyor. Bu bildirimi kim yapacak?.. Herhalde disip
lin kurulu yapmayacak; çünkü disiplin kurulu yargıç 
uygulanacak cezayı bildirdiği takdirde peşin yargıya 

I varmış demektir, savcı işlemi de görüyor demektir. 
Muhakkak ki, disiplin kurulunun dışında birisi bu 

I işi yapacaktır. Bu dava açan makam, disiplin davası 
I açan makam olacaktır. Bunun kim olduğunu da ben 

bulamadım. Bu hususun açıklığa kavuşturulması ge-
I rekir ve usulün şöyle olması lazımdır; Disiplin hu-
I kuku ceza muhakemesi usulüne uygun olarak geliş-
I mektedir; fakat niteliği aynı olmadığı için bazı ayrı-
I lıklar göstermektedir. Gerçi savcı istediği cezayı bildi

rir; ama disiplin davası açan makamın istediği cezayı 
I bildirmesi doğru değildir. Malumunuz, disiplin ceza-
I lan ağırlık sırasına göre dizilmiştir. Disiplin yargıla-
I masından sonra yarg layıcı makam fiile en uygun dü-
I şecek müeyyideyi serbestçe takdir edip uygular. Bu-
I nun da böyle yapılmasında yarar görüyorum. 

I BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, süreniz dolmuştur, 
I lütfen bağlayın efendim. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Müsaade ederseniz iki 
I dakikada bitireceğim. 
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Disiplin yargılamasının iki dereceli, il düzeyinde, 
genel merkez düzeyinde olması, temyiz incelemesinin 
de genel mahkemelere verilmesi gerekir. 

Bu konudaki söyleyeceklerimi atlamak zorunda
yım. 

Anlayamadığım diğer bir husus, mahallî idareler
de parti grubunun müesseseleştirilmesidir. Bu hükmü 
de benimseyemedim. Mahallî idareler hizmet birimle
ridir. Esasen belediye başkanı grup kararıyla bağlı 
değildir deniliyor. Bu da serbestiyi gösteriyor. Mahal
lî idarelerde parti grupları müesseseleştirildiği takdir
de pür politika hizmete katılabileceği için hizmette 
sakınca doğurabilir. 

Yasakları inceleme kurulunu ben de daha önce
ki arkadaşlarımın söylediği gibi gereksiz ve hatta 
sakıncalı bulmaktayım. Makamları çoğaltmak, parti 
işleyişini güçleştirecektir. 

Tamamını sizlere sunamayacağım. 
Komisyonumuza tekrar şükranlarımı, teşekkürle

rimi sunarım. Tasarının sizlerin yapıcı eleştiri ve tek
lifleriyle daha mükemmel hale geleceğine inanıyo
rum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Danışma Meclisimizin tarihî görevlerinden ikincisi 

olan Siyasî Partiler Kanununu hazırlayarak huzurumu
za getiren ve genel hatları itibariyle eleştiri hakkımız 
saklı kalmak kaydıyla olumlu karşıladığımı belirtir ve 
Komisyona teşekkürlerimi sunarım. 

Ancak, zaman darlığı nedeniyle Tasamın olum
lu bulduğumuz yönlerini de ayrıntılı biçimde açıkla
ma olanağı bulamadığımdan eleştirilmesini gerekli 
gördüğüm hususlara kısaca temas etmekle yetinece
ğim. 

Ünlü sözdür : «Partiler olmadan demokrasi ol
maz; fakat demokrasi partiler yüzünden ölebilir de.» 
Bu sözün doğruluğunu âdeta kanıtlamışcasına 12 Ey
lül öncesi demokrasiyi de kendileriyle birlikte öldü
ren partilere kişilikleri ve isimleri ayrık olmak üzere, 
müessese olarak hayatiyet veren bir temel yasayı gö
rüşüyoruz. 

1982 Anayasamız diyor ki, «Siyasî partiler ister 
iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik si
yasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıd r.» Bu nedenle 
Tasarının 3 üncü maddesinde de tanımlandığı gibi, 
toplum düzenini, devlet düzenini, kamu faaliyetlerini 
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etkilemek, yönetmek ve denetlemekle partiler yetkili 
olduğuna göre, doğal olarak her şeyin hesabı önce
likle partilerden ve partilerin oluşturduğu yasama or
ganından herhalde sorulacaktır ve de sorulmalıdır. 

Halkın eğilimlerini saptamak, gereksinmelerini 
karşılamak ve ona göre karmaşık sorunların çözümü 
için politikalar izlemek ve yetenekli kadrolar oluş
turmak partilere düşen temel görevlerdir. 

Yönetimin yozlaşmasından, halkla arasındaki ba-
ğn kopmasından, yasa dışı eylemlerin yaygınlaşma
sından, siyasal yaşamın kördüğüm haline gelmesin
den; özetle Devletin felç olmasından elbette siyasî 
partiler sorumludurlar. 

Ayrıca, yasa dışı düşüncelerin partileşerek, yasal 
partilerin koruyuculuğu altında Devletin en hayatî 
noktalarına tırmanmaları ve karşı oldukları Devlet 
ve toplum düzenini çökertmelerinden, bunun sonucun
da da, Devlete bağlı bürokratik kadroların etkisizleş-
tirilmesinden, siyasî hırs ve ikbal peşinde koşan bü
yük siyasî partilerin sorumlu olduğu herhalde tar
tışmasız her aklıselim sahibi kişinin kabul edebileceği 
bir gerçektir. 

Bu nedenle, tüm ülke yönetiminden sorumlu par
tilerin yasal dayanağı olan bu Tasarıyı incelerken, 12 
Eylül 1980 öncesi ülkemizin içinde bulunduğu koşul
ları bir an olsun unutmamamız gerekir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Anayasa Komisyonumuzun Sayın Başkanının yap

tıkları basın toplantısındaki ilk açıklamalarından an
ladığımıza göre, öncelikle Tasarı ile parti içi oligar
şiyi önlemek istemişlerdir. Ancak, görünen odur ki, 
(Genel hatları itibariyle söylüyorum.) parti içinde ki
şi ve organ oligarşisi önlenmek istenirken, Tasarı ile 
yeni demokratik düzende paralılar partisi, paralı par
tililer ve paralı adaylar oligarşisi egemen kılınmıştır; 
yani özetle lider oligarşisine karşı çıkılırken, Tasa
rı, sermaye oligarşisine yeşil ışık yakmış ve partilerin 
kapısını sonuna kadar sermayeye açmıştır. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle işçi, köylü ve dar gelirli esnaf gibi, kit

lelerin siyasî katılımı engellenmiş ve Tasarı, halkın 
katılmadığı bir demokrasinin son yasal belgesi gö
rünümünü almıştır. 

Partilere Hazine yardımı yapılmaması nedeniyle 
çalışan güçsüz kesimler art k örgütlenemeyecek, Hazi
ne yardımı yapılmadan 34 ilde örgütlenme zorunlu
luğu getirilmesi, alt gelir gruplarına dayanan kitle 
partileri için büyük engel olacaktır, hatta hazırlanan 
demokrasi takvimine göre, seçime girebilecek gibi, 34 
ilde yardımsız hiçbir parti örgütlenmesini şayet ta-
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mamlayamazsa, geçici olarak partilerden vazgeçilip, 
partisiz bir rejim olabileceğini herhalde ihtimal ola
rak Sayın Komisyonumuz düşünmüş; bunun da alter
natifini getirmiş olması gerekir idi. 

Hazine yardımı yapılmadığından, kurulacak par
tiler belli kişi ve çevrelerin etkisi altına mutlaka gi
recektir. Bunlar verdiğinin karşıl ğını almasını bilen 
kişi ve çevreler olacaktır. İşin çok daha tehlikeli bir 
yanı, partiler malî kaynak sıkıntısı çekmeye başla
yınca, (12 Eylül öncesi bazı mihraklarda olduğunu 
gördüğümüz gibi) dış kaynaklı paranın iç politikaya 
girmesi ve yön vermesi ihtimalidir. 

Eski partilerin tüm mallarının müsadere edildiği 
de dikkate alınırsa, bu nedenle sade vatandaşın par
tilere az da olsa yardm hevesi tamamen ortadan 
kalkmış bulunduğundan, bu Tasarı ile tam bir ge
cekondu particiliğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde koalisyonun zararlarına karşı istikrarlı 
hükümetler savunulurken, parti yönetiminde değişik 
fikirlerin koalisyonunun öngörülmüş olması, bu şe
kilde yasa dışı bazı güçlere büyük partilerin şem
siyesi altında barınma imkânı hazırlanmıştır. 

Parti grup kararlarına milletvekillerinin uymamak 
serbestisi, parti tesanüdü ve ciddiyeti anlayışı ile bağ
daşmamaktadır. Bu şekilde partilerden oluşacak istik
rarsızlık öncelikle hükümetleri, sonra parlamentoyu, 
daha sonra da ülkeyi etkileyeceğinden ciddî şekilde 
endişe edilmelidir. 

Parti içinde lider diktatöryasına gerçekten son ve
rilmek isteniyorsa, bir kişinin iki devre gibi belirli bir 
süre ancak bu görevde kalabileceği hükmü Tasarıya 
girmelidir. 

Cumhurbaşkanlığının süreli olduğu bir ülkede, 
aynı kişinin ikinci defa adaylığı yasaklanmış iken, (Ne 
kadar yetenekli olursa olsun) parti liderliğinin süre-
sizliğinin mantıkî izahı yoktur. Üstelik parti içinde 
sorumluluk taşıyarak yeni liderlerin yetişmesi yolu 
açılmış olacaktır. 

Önseçim rezaletini hepimiz biliyoruz. Para ile sa
tın alman kişilerin önseçimde neler yaptıkları hafı
zalarımızda yaşıyor. Vatandaşın bir robot olmadığını 
düşünerek buna bir çözüm getirilmesi gerekirken, 
partili üyelerin katıldığı bir önseçim geçmişin delege 
sisteminin daha da yozlaştırılmış şeklinden başka bir 
şey değildir. Gerçekçi çözüm, robot gibi parti seç
mek değil, vatandaşa milletvekili seçme olanağının ta
nınması olmalıd r. 

Tasarı, partilere ticarî amaçlı lokal açma olanağı 
sağlamaktadır. Anadoluyu değerli üyelerimiz bildik
lerine göre, bununla âdeta partilere kumarhane aç

ma imkânı verilmektedir. Ayrıca, vatandaşların kah* 
veleri bu Tasarı ile resmen ayrılmakta, toplumda bir
lik ve beraberlik sağlanması gerekirken, bölme ve 
ayırma tohumları ekilmektedir. Yüksek Heyetiniz bu
na izin vermemelidir. 

Gerekçe göstermeden üyeliğin reddi, kişinin iste
diği partiye üye olması gibi demokrasinin temel pren
sibi ile bağdaşmadığı kanaatindeyim. Üye aidat nın 
belli bir süre ödenmemesi halinde kişinin parti üye
liği son bulmalıdır. Böylece parti üyeliği onur kaza
nacak, naylon üyelik son bulacaktır. 

Partilerin ocak - bucak teşkilatı kurmaları, köy 
ve mahallelerde bölgelere göre etnik ayrılık, dinsel 
ayrılık, mezhep ayrılığı gibi nedenlerle kurulacak ör
gütlerin büyük sakıncaları doğacaktır. Tavandaki 
gerginlik köyde ve mahallede hissedilecektir. Üst ka
demedeki çekişme geçici ve göstermelik olabilir. An
cak, bu çekişmeler köye ve mahalleye gerçekçi ola
rak yansıyacaktır ve kalıcı bir husumete dönüşüp ve 
sonunda vatandaşlar arasında kahve ve cami ayrılı
ğına ve de sürekli kan davalarına neden olacaktır. 

Tasarıda, Başsavcılığın görevlerini olumlu karşılı
yorum. Bu müessese daha da teşkilatlanmak zorun
dadır. Bundan sonra yasa ve Anayasa dışı fikirlerin 
bir daha partileşerek iktidara tırmanıp, Devleti çö
kertmeye fırsat bulamayacaklarını umut ve temenni 
ederken, maddelere geçildiğinde önergelerle katkıda 
bulunmak üzere beni sabırla dinlediğiniz için Yük
sek Heyetinize teşekkür eder; derin saygılarımı suna
rım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Demokrasinin çeşitli tanımları arasında en ge

çerli olanı sanıyorum halkın, halk için, halk tarafın
dan, halka doğru idare şeklinde olanıdır. Yine tek 
başına bir ferdin siyasî bakımdan bir varlığa sahip 
olamayacağı gerçeğinden hareketle, fertlerin amaçla
rına ve siyasî eğilimlerine göre birleşmeleri, yani fert 
ile Devlet arasında her bir üyenin müşterek yönünü 
temsil eden partilerin yer alması halinde ancak ger
çek demokrasiden bahsedilebileceği söylenebilir. 

Bu durumda da, demokratik devlet zorunlu ve 
kaçınılmaz bir surette âdeta partiler devletine dönüş
mektedir. Esasen yeni Anayasamızın 68 inci madde
sinde de, 1961 Anayasasında olduğu gibi, siyasî par
tilerin, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olduğu hükmü yer almıştır. Ayrıca, kamu hu-
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kuku ve Anayasa hukuku bakımından siyasî partile
rin önemi, bugün için, kitle demokrasisinin siyasî 
partilere dayanması zaruretinden kaynaklanmaktadır. 
Yani, siyasî partilerin varlığı ile klasik temsili par-
lamenterizm, âdeta modern partiler devletine dönüş-
Yani, siyasî partilerin varlığı ile klasik temsili par
tilerin olmadığı bir sistem sözkonusu bulunmamak
tadır. Dolayısıyla Danışma Meclisi olarak, 2485 sa
yılı Kanunun verdiği ikinci temel görevi yerine ge
tirirken, siyasî partilerin bu önemini göz önünde tu
tacağımıza ve parti kurma, partiye üye olma, üyelik
ten ayrılma hakkı ile parti faaliyetlerinin Anayasa
nı zın, özellikle 68 ve 69 uncu maddelerinde yer alan 
ilkelerle diğer maddelerinde bu konuyla doğrudan 
veya dolaylı surette ilgili hükümlere uygunluğuna özen 
göstereceğimiz kuşkusuzdur. 

Üç ay kadar yakın bir süre içinde, yoğun bir ça
ba sonunda bu Tasarıyı tamamlamış olan Anayasa 
Komisyonumuz, sunuş yazısında Siyasî Partiler Ka
nunu Tasarısını hazırlarken 1965 yılında yürürlüğe 
girmiş olan eski Siyasî Partiler Kanununu mehaz 
aldığını belirtmektedir. Elbetteki bu, çalışmalara baş
larken seçilen en uygun yollardan biri idi. Çok par
tili hayata girişimizden 20 yıl sonra hazrlanan ve 
yürürlükte kaldığı 15 yıllık süre içinde bazı değişik
liklere uğrayan, dolayısıyla uzun süre uygulamada 
kalmış olan bir yasanın, baz olarak alınması doğru ve 
yerinde bir seçim olmuştur. 

Anayasa Komisyonumuz aynı tercihini yeni se
çim kanunu ve seçimlerin temel hükümleriyle seç
men kütükleri hakkındaki yasa tasarılarını hazırlar
ken de bu konulardaki 298 ve 306 sayılı kanunları 
almak suretiyle yapacağı anlaşılmaktadır. Hatta, ha
zırlanacak bu tasarı adlarının 298 ve 306 sayılı ya
saların bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı mad
delerin eklenmesi veya yürürlükten kaldırılması şek
linde kabul ederlerse, sanıyorum bu çalışmalarına 
büyük ölçüde kolaylık getirecek ve süratlendirecek
tir. 

Sunuş yazısı, genel gerekçe ve tetkik ettiğimiz 
hükümleri açısından Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı
nın 648 sayılı Kanunun yeterli olmayan veya uygula
malar n gösterdiği sonuçlara göre değişmesi gereken 
ve özellikle yeni Anayasamızın kabul ettiği ilkelere 
cevap vermeyen hükümleri değiştirilmek suretiyle ha
zırlandığı anlaşılmaktadır. Ben de eleştirilerimi yine 
aynı esasları göz önünde tutarak aşağıdaki konular 
üzerinde yapmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Önce, birçok arkadaşların değindiği parti içi mu

halefetin merkez karar organı temsili konusuna de
ğinmek istiyorum. 

Bu husus, Tasarıda, «Merkez karar organı seçim
lerinde birden fazla liste ile seçime gidildiği takdirde, 
üyeler, yürürlükte olan seçim sistemine göre seçilir
ler» şeklinde yer alm ştır. 

İlk bakışta, parti oligarşisini önemli ölçüde kal
dırmak ve merkez karar organına kendi içinde etkin 
bir denetim mekanizmasını yerleştirmek için bu ye
ni hükmün getirildiği düşünülebilinirse de, sözü edi
len sistemin tüzük ve programı çerçevesinde partiyi 
ilgilendiren önemli konularda karar alma yetkisine 
sahip merkez organını giderek çalışamaz duruma ge
tirebileceğini göz önünde tutmak gerekir. 

Merkez karar organı seçimlerinde bir hizipleşme 
olup da (Ki, bu mümkündür, olabilir) birden fazla 
liste ile seçime gidilirse, sonucun yine çoğunluk sis
temine göre belirlenmesi en normalidir. Aksi halde, 
hizipleri teşkil eden üyelere, merkez karar organın
da temsil edilme imkânı değişik bir seçim sistemi ile 
verilirse, bu hiziplerin aynı organ içinde mücadeleye 
devam etmesi ve bir yerde partinin bu önemli orga
nın karar dahi alamaz duruma düşmesine ve gide
rek, partinin zayıflamasına yol açabilir. 

Hemen ifade edeyim ki, ayrı listelerin bu organ 
içinde yer almasına imkân vermemek demek, merkez 
karar organının her konuda teklif edileni ittifakla 
kararlaştıracak, kimseden karşı bir ses, bir eleştiri 
çıkmayacak bir çalışma içinde olmasını sağlamak de
mek değildir. 

Esasen kuvvetli partilerde fikir, karşı fikir mü
cadelesi daha fazlasıyla kendini gösterir, ama parti 
fikrinin temel ilkesine, kuruluş felsefesine uygun ola
rak çoğunlukla alınan karar, hepsi için geçerli ve uyul
ması ve kabulü gereken bir karardır. 

Sonuç olarak : Ayrı liste veya listelerin aynı or
gan içinde temsil edilmelerine imkân tanınması, par
tiye yarar değil, zarar getirir. Bu konuda Anayasa 
Komisyonu sayın üyelerinden Kemal Dal, Tevfik Fik
ret Alpaslan, Bekir Sami Daçe, Fuat Azgur ve İsa 
Vardal'ın karşı oy gerekçelerine aynen katılıyorum. 

Gurup kararlarının bağlayıcılığı konusu, ikinci 
olarak değineceğilm husustur. Anayasamızın 95 inci 
maddesline göre, siyasî partilerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gurupları, en az o partinin 20 ımliüetveki-
linıden oluşmaktadır. Tasıannın 7 nci maddesinde bir 
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partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 genel mec
lisi ve belediye meclisi guruplarının, o partinin teş
kilâtı içinde olduğu hüklmü yer almıştır. Eski Siyasî 
Partiler Kanununun gurup kurma hakkını düzenleyen 
maddesinin gerekçesinde, Meclis guruplarının, s'iyasî 
partilerin iradesini yasama organı içinde ifade eden 
organlar oldukları ifade edillmîştir. 

Burada karşımıza çıkan en Önemli sorun, demok
rasinin vaz geçilmez unsurları olan siyasî partiler 
devleti ile klasik temsilî demokrasi esaslarının nasıl 
bağdaştırılacağı sorunudur. Temsilî parlamenterizmin 
bir gereği olarak, Anayasamızın 80 inci maddesinde 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildikleri 
bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti 
temsil ederler.» hükmü yer almıştır. Bu hükmü tek 
başına ele alırsak, her üyenin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalış/malarında, özellikle vereceği oy bakımın
dan bağımsız olması gerektiğini söyleyebiliriz; alma 
diğer yandan yine Anayasamızda siyasî partilerin, 
demokrasinin vaz geçillmez unsurları olduğu ve siyasî 
parti guruplarının Meclisin bütün faaliyetlerine ka
tılacakları ifade edilmiş ve Tasanda da eski Kanunda 
olduğu gibi, Meclis guruplarına ilişkin esaslar ayrı 
b'ir bölümde düzenlenmiştir. 

Tasarının bu bölümlünde, eski Kanunda bulun
mayan yeni bir madde de milletvekillerinin Anayasa 
ve Vicdanlarına aykırı gördükleri gurup kararlarına 
uymak zorunda onmayacakları; ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde aleyhte de oy kullanamayacakları 
hüklmü yer almıştır. Bu hüklme muhalif kalan Sayın 
Prof. Kemal Dal, karşı oy yazısında bir partinin 
kendi içtüzüğünde, Meclis üyelerinin gurup kararları
na uymalarını prensip olarak karara bağlayabileceği
ni, buna uymayan üyelerle partinin ilişkisi, o parti
nin kendi iç sorunu olduğunu; ancak kanunla bir 
milletvekiline şöyle veya böyle «oy kullanamazsın» 
denilmesinin, parti disiplini proMemini, millet, ile 
onun temsilcisi arasındaki temsil olayının üstünde, 
ondan daha hâkim bir duruma getireceğini belirterek, 
maddeye muhalif olduğunu açıklamıştır. Aynı konu
da Sayın Tevfik Fikret Alpaslan ile Sayın Bekir 
Salmi Daçe de bu hükümden almaçlarının, üyelerin 
Anayasaya veya Vicdanlarına aykırı gördükleri gu
rup kararlarına uymak zorunda bulunmamaları ise, 
o takdirde kullanacakları oyun rengini yasa ile belirt
menin de doğru olmayacağı, dolayısiyle kullanacakları 
oyda serbest olmaları gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu karşı oy yazılarında yer alan gurup kararla
rının bağlayıcılığı ve sonuçları konusunun her par
tinin iç sorunu olduğu ve üyelerin kullanacakları 
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oyun renginin yasa ile belirtilmemesi gereğine işaret 
eden açıklamalara tamamen katılıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarının 3 üncü maddesinde ifade edildiği gibi, 

toplum ve devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini be
lirli görüşleri yönünde etkileimek, yönetmek ve de
netlemek amacını güden siyasî partilerin, bütün üye
lerinin parti program ve görüşüne ve tüzük hüküm
leriyle organlarının kararlarına (Gurup kararları da
hil) uymalarını istemeleri son derece doğaldır. Ak
si halde, ne iktidar ne de muhalefet partilerinin, özel
likle önemli konularda sonuç almaları mümkün de
ğildir. 

Meclis gurupları, bazı konularda üyelerini serbest 
bırakırlar; ama bazı konularda bağlayıcı kararlar 
alır. Bu kararları alırken üyelerin her türlü eleştiriyi 
yapma ve sonucu kendi görüşleri yönünde etkileme
leri tabiîdir; ama neticede gurup kararı, bazı üye
lerin muhalif kaldıkları yönde çıksa dahi, çoğunluğun 
kararına uyma, demokrasinin gereğidir. 

Bu uymanın, parti oligarşisi ile uzaktan ve yakın
dan, yani, belli bir gurubun hâkim olmasıyla en kü
çük bir ilgisi yoktur. Buna rağmen, herhangi bir üye 
elbetteki, kendi vicdanına, hukuk anlayışına, Anaya
saya aykırı gördüğü bir grup kararına (Yani o niyetle 
olduğu takdirde) uymayabilir. Ancak, uymaması ha
linde kendisine uygulanacak işlem, parti tüzüğünde 
veya grup iç yönetmeliğinde esasen vardır. Yani, bu 
konu, Sayın Dal'ın ifade ettiği gibi, tamamen parti
nin iç sorunudur. 

Dolayısıyla yasa ile grup kararının bağlayıcılık 
etkisini azaltmak, particilik anlayışına, oyunun ren
gini tayin etmek ise, yasama organı üyeliği esasına 
tamamen aykırıdır. 

Sayın üyeler, şimdi de ön seçim sistemine değin
mek istiyorum : 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının görüşülmesi 
sırasında, öyle sanıyorum ki, üzerinde en çok dura
cağımız bir konu da her halde milletvekili adayları
nın tespiti olacaktır. Bu husus, yani adayların tespiti 
işi, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ilk kabul edil
diği sırada, şimdi Tasarıda olduğu gibi, her seçim 
çevresinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan 
bütün parti üyelerinin katılabilecekleri bir önseçimle 
yapılacağı şeklinde hükme bağlanmış, sonra bunun 
uygulamada yaratacağı zorluklar herhalde göz önün
de tutularak, bu hüküm değiştirilmiş ve aday tespi
tinin her seçim çevresi için siyasî partilerin kendi tü
zük ve yönetmeliklerinde belli edilen esaslara göre 
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yapılacağı kabul edilmiş, böylece delege sistemi uy
gulaması yürütülmüştür. 

Bu sistemin, hepimizce bilinen ve Türk siyasî par
tileri hayatını çeşitli olumsuzluklara sürükleyen sa
kıncalarını yeniden saymaya gerek yok. Bu durumda, 
Siyasî Partiler Kanununda aday tespiti konusunda 
yeni bir ilke veya sistemi kabul ederken hareket nok
tamız, bu yeni sistemin delege usulüyle yapılan ön
seçim sisteminin bilinen sakıncalarını bünyesinde ta-
şımamasıdır. Yeni getirilen önseçim sisteminde dele
ge yerine o seçim çevresinde siyasî parti kütüğüne 
kayıtlı bütün üyelerin seçim kurulunun yönetiminde 
serbestçe kullanacakları bir önseçim ile adaylar tes
pit edilecektir. Bu, ilk bakışta bir seçim çevresindeki 
delege adedine göre, daha çok sayıda partilerin katıl
ması dolayısıyla daha demokratik ve eski yöntemin 
şikâyet edilen yönlerine imkân vermeyecek bir usul 
olarak görülür gibiyse de hiç de öyle değildir. Elbet
te ki Anayasa Komisyonumuz bu konuda çeşitli al
ternatifler üzerinde geniş şekilde durmuş ve bunlar 
arasında en uygunu olacağı düşüncesiyle bu sistemi 
getirmiştir; ancak partiye kayıtlı üyelerin katılacağı 
önseçim sistemi de delege usulünün şikâyet edilen ve 
siyasî ahlâkla bağdaşmayan sakımclarına muhteme
len daha da yaygın bir şekilde yer vermiş olacaktır. 

Önce, partiye 'kayıtlı üye sayısı fazla tutulmadığı 
takdirde aday adayları hu partililerle delegelerle kur
dukları ilişkilere benzer ilişki içinde bulunabilecekler
dir. Ayrıca, kayıtlı üye sayısı artsa dahi, bu seçime 
katılmak isteyenlerin kendisine oy verecekleri parti
ye kaydettirmek istemesi ve bu konuda seçime katı
lacaklar arasında âdeta bir üye kayıt yarışının başla
masından meydana gelecektir. Tabiî, bu üye kaydın
da da üye ödentileri belki muhtemelen veya çoğu 
kez kendilerince karşılanmayacaktır. 

Öte yandan, önseçim yapılırken her köye bir san
dık konmayacağı, sandıklar ilçe seçim kurulunun 
tespit edilen yerlere konulacağı için partiye kayıtlı 
üyelerin tıpkı delege sisteminde olduğu gibi, sandık 
yerlerine getirilmesi her türlü masraflarının ve geri 
götürülmelerinin genellikle adaylar tarafından yapıl
ması, bunda da malî gücü kuvvetli bulunan adayların 
avantaj sağlaması mümkün olacaktır. Bu konuda 
Komisyon üyesi Sayın Gökçe, Tasarının ilçe seçim 
kurulu hakkındaki 45 inci maddesinde yer alan «il
çe seçim kurulunca siyasî partilerin her birisi için ye
terince sândık ve kapalı hücre bulunduracağı ve san
dık yerlerinin tespit edileceği hükmü ile ilgili karşı 
oy yazısında, «Bu hüküm ile delege sistemindeki es

ki çirkin manzaranın daha büyük boyutlara varaca
ğını, geçmişte olduğu gibi, sandığa uzak bulunan par
tili seçmenler için aday adayları ve ilgililerin araç te
min edeceği, oyunu kullanacağı yerde yemek yedire
ceği, belki de para vererek oyunu isteyeceğini» be
lirtmektedir. 

Sonuç olarak, partiye kayıtlı üye konusu da de
lege sisteminin sakıncalarını giderici bir sistem ol
madığına göre, ne yapmamız lâzım? Benim bu konu
daki önerim, önseçimsiz bir seçimdir. Doğrudan doğ
ruya seçimdir. Yani, Anayasamızdaki ilkeye uygun 
olarak tek dereceli seçimdir. Bu doğrudan seçim usu
lünde Anayasa ve kanunlarda gösterilen şartlara ve 
bunlara aykırı olmamak kaydıyla parti tüzüklerinde 
adaylık için öngörülecek diğer şartlara sahip olanlar 
başvurduğu seçim çevresinde o siyasî partinin adayı 
olabilecektir. Seçmen önce partisine oy verecek, son
ra o partinin adayları arasından tercih ettiklerini o se
çim çevresinden çıkacak milletvekili adedinden faz
la olmamak üzere işaretleyecektir. Bunun detayları 
madde görüşülürken daha etraflı şekilde belirtilecek
tir. 

Hemen şunu ifade etmek gerekir ki, bu sistemde 
gerçek seçmen iradesi en geniş anlamıyla kendini gös
terecektir. Bu sistemin en önemli sakıncasının, okur 
yazar olmayanlarda kendini göstereceği söylenebilir; 
ama aynı sakınca Tasarının getirdiği önseçimde de 
varit olup bu husus Tasarının 49 uncu maddesiyle 
çözümlenmek istenmiştir. Bu çözüm önseçimde de 
rahatlıkla uygulanabilir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi gene birçok arkadaşların değindiği devlet 

yardımı konusuna da değinmek istiyorum. Üzerin
de önemle durulacak konulardan biri de, siyasî par
tililere devlet yardımı yapılıp yapılamayacağıdır. Ta
sarının 62 nci maddesinde sayılan gelirler bir parti
nin ne seçim öncesi, ne seçim sırasındaki çalışmaları 
ve ne de iki seçim arasındaki sürelerde partilerini 
güçlendirmek, oy potansiyelini artırmak için yapa
cakları sürekli çalışmaların gereklerine kâfi gelebilir. 
Özellikle ülkemizde siyasî faaliyet serbest bırakıldığı 
zaman her şeye sıfırdan başlayacak olan partililer 
için zorunlu, önemli harcamalar olacaktır. Bu önemli 
parti giderlerini partiyi kuracak olanlar ile o partiyi 
destekleyenler ve üye olmak isteyenler çözümlesin, 
deyip geçemeyiz veya Tasarının bu konu ile ilgili 
gerekçesinde olduğu gibi, «Siyasî partilerin paraca 
güçlü birtakım kişi veya kuruluşların etkisi ve baskı
sı altına düşmesi varsayımının, partilere devletçe yar-
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dım yapılsa dahi yine söz konusu olabileceğini» söy
leyerek de konuyu geçemeyiz. Yani, bu varsayım bir 
ölçüde gerçeği yansıtsa dahi, Hazine yardımının ge
reksizliğini ortaya koyamaz. 

Yine Tasarının 3 üncü maddesiyle «Toplum ve 
Devlet düzeni ve kamu faaliyetlerini açık ve belli 
görüşleri yönünde etkilemek, yöneltmek amacını gü
den siyasî partilere yapılacak Devlet yardımının va
tandaştan alınan vergi kaynağının ancak kamu gider
lerine harcanacağını, bu yardımın ise, aynı nitelikte 
bulunmadığını» ifade ederek de verilmemesi gerek
tiğini söylemenin tam isabetli olduğunu kabul etmek 
güçtür. Esasen burada kamu giderini daha geniş an
lamda ele almak belki konuya daha iyi yaklaşmak 
imkânını verecektir. 

Ayrıca halen kurulmuş partiler olmadığına göre 
kime hangi ölçü içinde bu yardım yapılacaktır diye
rek de konuya yaklaşım göstermemek doğru olma
yacaktır. İlkesi getirilir, geçici maddeyle de ilk seçim
lerde uygulanacak hususlar düzenlenir. 

Bu konuda yine, Anayasa Komisyonunun sayın 
üyelerinden Tevfik Fikret Alpaslan, Bekir Sami Da-
çe, Feridun Şakir Öğünç ve Isa Vardal'ın karşı oy 
yazılarında gösterilen haklı gerekçelere katılıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Son olarak bir konuya daha değineceğim. Mer

kez kontenjanı konusu. 
Çağımızda parlamentolar devlet idaresinin gün 

geçtikçe bir teknokrasiye doğru kayması nedeniyle 
bu alanda yetişmiş kişilere parlamento çalışmalarında 
da ihtiyaç duymaktadır. Eski Siyasî Partiler Kanunu
nun, Merkez adaylığı ile ilgili maddesinin gerekçe
sinde şöyle denilmektedir : «Bir seçim çevresinde 
önseçimi kazanabilmek için yeter şansa sahip olma
makla beraber, bir partiye yurt çapında itibar ka-
zandırabileck yahut parlamentonun teknik çalışmaları 
bakımından varlıklarından fayda sağlanabilecek kim
selerin aday olması mümkün kılınmak istenmişse» 
denilmektedir. Dolayısıyla Anayasa Komisyonumu
zun, merkez adaylığı sistemine yine yer vermesinde 
ve öte yandan bunun oranının da fazla tutulmaya
rak % 5 olarak kabulünde hem gereklilik, hem de 
isabet vardır. Daha yüksek kontenjan oranı, yani 
% 10 - 15'lik bir oran, merkez oligarşisine meydan 
verebilir, ki bu hem seçim esasına, hem de Tasarının 
genel esprisine ters düşerdi. 

Yine Anayasa Komisyonumuz, önseçimin, yetiş-
tirilemeyeceği endişesiyle ilk seçimlerde bütün aday
ların merkez yoklaması gibi bir usulle belirlenmesi 
şeklinde bir geçici hüküm getirmemekle de en uygun 
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yolu seçmiş bulunmaktadır. Aksi halde bunun adına 
genel seçim denilemezdi. 

Merkez adaylığı konusunda üzerinde durulacak 
bir diğer husus, «merkez adaylarının önseçimde se
çime katılan partililerin en az % 60'ının oyunu almış 
olan adayın üstünde bir yere konulamayacağı» şeklin
deki yeni hükümdür, öyle sanıyorum ki, bu hükmün 
üzerinde etraflıca düşünmek ve tartışmak da yarar 
vardır. İlk bakışta yararlı ve yerinde bir ilke görünü
münü vermektedir; ama Anayasa Komisyonundan 
şunu öğrenmek istiyorum : Bu % 60 oranı konulur
ken neye dayandırılmıştır? «Bu oran fena değildir, 
yeterlidir.» şeklindeki bir genel bakışla mı, yoksa çe
şitli illerin eski sistemle de olsa, önseçimlerinde aday 
adaylarının aldıkları oy oranlarına bakılarak mı, yani 
mukayeseli bir incelemeden sonra mı bu oran tespit 
edilmiştir? Eğer bir ilde önseçime katılanlardan bi
rinci sırayı alan aday oyların % 9ö'ını toplamış ve en 
alt sıradaki de % 60ı veya % 50'sini almışsa, bu du
rumda % 60 oyu almış olan adayın üstünde bir yere 
konulamayacak merkez adayının seçilmesi söz konu
su olmayabilecektir. 

Merkez adaylığı bir gerekliliğin ifadesi olarak ge
tirildiğine ve en çok % 5 olarak sınırlandığına göre, 
bir parti eğer seçim çevrelerinin tümünde genel se
çimlere katılmışsa, kontenjan adayı sayısı en çok 20 
olabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz dolmuştur 
efendim, cümlenizi tamamlayınız efendim. 

ŞERAFETTtN YARKIN — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım; dolayısıyla amaç; bu 20 kişinin daha az 
seçim çevresinde katılmışsa bu orana göre tespit edi
lecek merkez adayının o parti için önemli olan seçil-
mesidir. Böyle olunca da bu seçimin, yani merkez 
adayının kazanmasının sonucu çok belirsiz sistemle
re bağlanması doğru olmayabilir. Bu durumda yüzde 
60 sisteminin bırakılarak, parti tüzüğünün yetkili 
kılacağı organ tarafından tespit edilen merkez aday
larının yine bu organca seçim çevresi listesinin hangi 
sırasında yer alacaklarının serbestçe tayin edilmesi 
sisteminin getirilmesi daha uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının tümü üzerin

deki görüşlerimi belli bazı önemli gördüğüm konu
ları toplayarak açıklamaya çalıştım. Sözlerimi bitir
meden önce 3 aya kadar bir süre içinde Tasarının 
hazırlık çalışmalarını son derece ciddî ve yoğun bir 
şekilde sürdüren Anayasa Komisyonumuzun Sayın 
Başkanına ve değerli üyelerine teşekkürlerimi sun
mak istiyorum. 
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Tasarının demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz 
için iyi ve yararlı sonuçlar vermesi dileğiyle hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Banaz. 
REMZt BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Meclisimizin kuruluş amacı; yurdumuzu çoğul

cu parlamenter demokratik düzene kavuşturacak ya
sal düzenlemeleri yapmaktır. Anayasamız yüce ulu
sumuzun tamamına yakın oyu ile kabul edilmiş ve 
bugün demokratik düzenin yapı taşları ve temeli 
olan siyasî partilerin oluşumunu, yapısını düzenleye
cek Siyasî Partiler Kanununa sıra gelmiştir. Siyasî 
partilerin yapısı, gelişmesi, kurulmaları, kapanmala
rı, kapatılmaları açısından geriye dönüp baktığımız
da; yurdumuzda bir parti tecrübesinin, parti gelene
ği, parti anlayışının mevcut olduğu görülür, yani 
siyasî partiler ilk kez kurulmamaktadır. Toplum dü
zerimde tabandan başlayan ve genişleyen bir parti 
anlayışı, parti göfüşü ve ideal parti özlemi vardır. 
Buna karşılık bilindiği gibi, şu anda faal siyasî par
tilerimiz yoktur. Kurulacak siyasî partiler Anayasa
mız ve görüşmeye başladığımız bu Yasa Tasarısı çer
çevesinde yeniden oluşacaklardır. 

Anayasamız siyasî partiler konusunda yeni hü
kümler getirmiştir. Kurulacak siyasî partilerin yur
dumuzdaki parti yapısını geliştirmesi, Anayasamızda 
yer alan hükümlere uygun olması, halkımızın ideal 
parti anlayışını gerçekleştirmesi, en önemlisi de par
tilerin yurdumuzun layık olduğu demokratik parla
menter düzeni hiç aksatmadan yürütecek, geliştire
cek ve demokratik parlamenter düzeni parti yapısı 
ve anlayışından doğan aksamalara sokmayacak bir 
düzen içinde, bir görev anlayışı içinde olmaları ge
rekmektedir. Belirttiğimiz anlayış ve yapının gerçek
leşmesi şüphesiz yasalara konulmuş maddelerin şek
linden çok, partileri oluşturan kişilerin anlayışı, iyi-
niyeti, partiler üzerindeki baskı gruplarının ve niha
yet geniş seçmen tabanının partileri iyiye, güzele yön
lendirmesiyle mümkündür. Gerek Anayasamız, gerek 
elimizdeki Tasarı paftilerde yer alan kadroların dev
lete, millete ve demokratik parlamenter yapıya en 
iyi hizmeti yapmalarını sağlayacak çerçeveyi çizme
yi amaçlamaktadır. 

Türk Milleti tarafından demokrasiye aşık Türk 
evlâtlarının vatan ve millet sevgisine emanet edilen t 
Anayasamız hükümlerine en büyük sadakatla bağlı- j 
lığın siyasî partiler tarafından gösterilmesi gerekir. J 
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Demokrasiye âşık vatan ve millet sevgisiyle dolu 
vatandaşlarımızın büyük bir çoğunlukla partiler için
de yer alması, parti yönetiminde etkin olmalarının 
sağlanması gerekir. Artık Türkiye'de politika belirli 
çevrelerin tekelinde, baskısında ve güdümünden ol
maktan kurtarılmalıdır. Halkın politikaya sahip ol
ması, politikayı oluşturması ve bu oluşumda etkin 
olmasının sağlanması gerekmektedir. 

Siyasî partilerin oluşturacağı meclisin görevi; par
ti merkezinde oluşan ve hatta parti liderinin tek ba
şına aldığı kararları alkışlayp ilan etmek olmamalı
dır. Bu totoliter rejimlerde böyledir. Milletvekili par
ti üyesi olmanın yanında, milletin bütününün tem
silcisi olduğunun bilincinde hareket edebilmelidir. 
Elimizdeki Tasarı bunları ne derece gerçekleştirmek- v 

tedir?.. Satırbaşlarıyla bunlara değinmeye çalışaca
ğım. 

Partilerin köy ve mahalle kademelerinde teşkilat
lanmaları, memleket gerçeklerine ne derece uymak
tadır?.. Parti faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar 
tabana yayılması, halkın büyük çoğunluğunun parti 
çalışmalarında etkin olmasını gerekli görüyoruz, an
cak mahalle ve köy teşkilatları bunu gerçekleştirebi
lecek midir?.. Etkileri başka türlü mü olacaktır?.. 
Bu soruların cevabı iyi düşünülmelidir. Biz köy ve 
mahalle teşkilatlarının varlığının partinin işleyişini 
tabandan gelecek bir etki ile yönlendirmeden ziya
de, halkın gereksiz olarak tabanda bölünmelerine, 
birbirlerine düşman çevreler oluşmasına neden ola
cağı endişesini taşıma'ktayız. Yine köylerimizde po
litik görüş ayrılığı sonucu, kahvelerin, camilerin ay
rılmasına yol açacak bir yapı oluşacağı endişesini ta
şımaktayız. 

Tabanda politika ve idare, devlet idaresi yakla
şımı, tabandan başlayıp yukarı doğru giden veya
hut yukarıdan başlayıp tabana yayılan partizan yö
netimlerin oluşmasına, mahallî memurlar üzerinde 
parti baskısının artmasına yol açmıştır. Bunun so
nuçlarını da beraberce yaşadık. Önerimiz politik ör
gütlenmenin ilçe kademesiyle sınırlı olması yolun
dadır. Bu halk ve parti ilişkilerinin daha dengeli ol
masını sağlayacaktır. 1960 ve 1980 yılları arasında 
köyde parti teşkilatı kurulmamasının hiçbir sakınca
sı görülmemiştir. 

Siyasî partilere devlet yardımı yapılması gerekti
ğini bir kez daha burada vurgulayarak belirtmek 
istiyorum. Siyasî partilerin tümü yeniden kurulacak
tır. Demokratik siyasî yaşamın vazgeçilmez unsuru 
olan siyasî partilerin görüşleri doğrultusunda görev
lerini tutarlı yürütmelerinin en önemli koşulların-
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dan biri de, para bakımından yeterli düzeyde olma
larıdır. Aksi halde partiler paralı çevrelerin etkisi 
altında isteseler de, istemeseler de dıştan güdümlü 
bir şekilde faaliyetlerini sürdürmek zorunda kala
caklardır. Devletin kamu yararına çalışan dernekle
re yardım ettiği malumdur. Kamu yararına çalışan 
derneklere yardım eden devletin, demokratik düze
nin vazgeçilmez unsuru olan partilere yardım yap
masından doğal bir şey olamaz. Bu sorun mutlaka 
Meclisinizde çözümlenmeli, bu konu düzeltilmelidir. 

Merkez karar organının kuruluş biçimini düzen
leyen 16 inci maddede, Sayın Dal, Sayın Alpaslan 
ve Sayın Daçe'nin endişelerine aynen katılıyoruz. Bu
nun yeniden düzenlenmesi, en azından 648 Sayılı 
Yasada olduğu gibi, bu konunun parti tüzüklerine 
bırakılması yerinde olacaktır. 

Milletvekillerinin grup kararlarına uyma zorunlu
luğunu ortadan kaldıran 29 uncu maddeyi olumlu 
bulmuyoruz. Parti grubu bir konuda karar alacak, 
milletvekili 'buna Mecliste uymayacak. Billetvekil-
lerinin grup kararlarına rağmen, Mecliste nasıl dav
ranacakları belli olmayan bir parti yapısı yaratacak
tır. Bu madde yerine, milletvekilini grup içinde etkin 
hale getirmek, liderin kulu olmaktan kurtarmak ve 
grup kararlarının tutarlı ve dengeli olmasını sağla
mak ve sonuç olarak da bütün milletvekillerinin bu 
kararlara uymasını ( sağlamak gerektiğine inanıyo
rum. 

Konuşmalarda en çok eleştirilen konulardan biri; 
parti adaylarının belirlenmesi usulü olmuştur. Eleş
tiren arkadaşlarımın aksine, bu konuda olumlu bir 
çözümün komisyon düzenlemesi biçiminde olduğu 
kanaatindeyim. Siyasî partilerin seçime girecek aday
larının önceden belirlenmesi gereklidir. Aksi halde, 
çarşaf liste ile seçime girmek, seçmenin hem partiye 
oy vermesi, hem de parti listesinde oy vereceği şa
hısları belirlemesi gerekir. Şahsen bunun memleketi
miz bünyesine uymayacağı kanaatindeyim, önceki 
uygulamada mühür basma hataları nedeniyle iptal
ler, tercihli oy müessesesinin işlememiş olması, ter
cihli oy verme nedeniyle iptal edilmiş oylar ciddî 
olarak araştırılırsa çarşaf listenin uygulama alanı 
konusundaki imkânsızlık anlaşılır sanıyorum. O za
man listeyi kim yapacaktır?.. Delege sisteminin sa
kıncaları görülmüştür. Parti üyesi olan, aidat öde
yen, parti çalışmalarına katılan tüm üyelere adayla
rını da belirleme hakkını vermekten tabiî bir durum 
göremiyoruz. Komisyon düzenlemesi bize göre uy
gundur ve aynen muhafaza edilmelidir. Ancak son 
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üye kayıt tarihi ile oy verecek üyenin ne kadar ön
ceden partide üye olarak kalması gerekeceği yeni
den düzenlenebilir. Yalnız burada önseçimi kazana
mayan kişinin başka bir partiden merkez adayı ola
bilmesini sakıncalı buluyoruz. Bu yolun kapatılması 
gerekeceğine inanıyoruz. 

Tasarının malî hükümlerine ve ceza hükümleri
ne baktığımızda bize ters gelen bir hususu da belirt
meden geçemeyeceğim. 

Tasarı kanunlaştığında bu kanuna aykırı bağışta 
bulunan ve parti adına bu bağışı kabul eden kişiler 
cezalandırılmaktadır, bu normaldir, fakat usulsüz pa
ra harcamaları buna paralel olarak cezalandırılma-
maktadır; hatta parti parasını zimmete geçirme ha
linde dahi, parti parasını zimmete geçiren kişi değil 
parti cezalandırılmaktadır. 74 üncü maddenin son 
fıkrasındaki bu çarpık düzenlemenin Meclisimizde 
düzeltilmesi için madde görüşülürken gerekli girişi
mimiz olacaktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı Anayasa Komis

yonunda büyük emek verilerek hazırlanmıştır. Ge
nelinde olumlu bulduğumuz Tasarının Meclisimizde 
en iyi şekli alacağına inancımız tamdır. Anayasa Ko
misyonumuzun bu çalışmalarından dolayı Komisyon 
üyelerini candan kutlar, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Gürtan, buyurunuz efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, saygıde

ğer üyeler; 
Danışıma Meclis'iîmizin aslî ve önemli görevlerin

den olan Siyasî Partiler Kanunu üzerindeki görüşle
rimi arz etlmek amacıyla huzurunuza gelmeyi düşün
düm ve söz sırası aldım; ancak şu ana kadar konu
şan değerli hatipleri dinledikten sonra benim bu Si
yasî Partiler Kanunu üzerinde söyleyeceğim fazla 
bir şey kalmadığını düşündüm ve en uygun davra
nışın sizlerden özür dilemek ve konuşmaktan vazgeç
mek olacağı kanısına vardım; ancak başka bir duy
gu beni huzurunuza getirmeye ve birkaç kelime de 
olsa sîzlere bazı şeyleri söylemeye yöneltti. 

Değerli üyeler; 
Ben Tasarının tümü üzerindeki görüşlerilmi mad

delere değinerek yapmayacağım. Esasen bu beniîm an
layışıma biraz da ters geliyor. Yasa ile dolaylı olarak 
ilgili olduğunu sandığım ve önelmlli olduğuna inandı-
dığım birkaç nokta üzerinde duracağım. Bu nedenle 
de sanıyoruim huzurunuzda fazla kaknayacağıim Esa
sen kısıtlı olan zamanı da israf etmek istemiyorum. 
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Maddeler konusunda, katıldıklarımı veya katıl
madıklarımı sırası geldiğinde oyumla veya vereceğim 
önergelerle belirtmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin 12 Eylül öncesi içinde bulunduğu iç

ler acısı durumu aklı başında, sağduyu sahibi, ül
kesini ve (milletini seven, Atatürk ilkelerine bağlı, de
mokrasiye İnanmış insanımızın unutmadığı, değil tek
rar yaşamak, rüyasını bile görmek istemediği bir 
gerçektir. 

Anayasamızdan sonra Siyasî Partiler Yasasının da 
ülkemizin barış ve mutluluk içinde yaşayabilmesini 
sağlamak amacıyla Değerli Komisyonumuzca büyük 
bir ça'ba İle hazırlandığına inanıyor ve Komisyonun 
değerli üyelerine bu çalışmaları için teşekkürlerimi 
ve saygılarımı sunuyorum. 

Benim üzerinde durmak, altım bir kez daha çiz
mek istediğim husus, toplumların sağlıklı bir se
kilide yönlendirilerek yönetilmesinde sadece bu amaç
la konulan kuralların, hazırlanan yasaların yeterli 
olmadığıdır, olmayacağıdır. Çok iyi düşünülerek ha
zırlanan yasaların bile uygulayıcılarca özünden ve 
sîözünden saptırılarak tamamen ters sonuçlar verecek 
şekilde uyguladıkları siyasî hayatımızda maalesef sık 
sık rastladığnmız, yaşadığımız bir olgudur. Yakın geç-
miş'imizde yasaların, bu arada şimdi hazırlanan yasa 
ile pek az farklığı olan 648 sayılı Siyasî Partiler Ya
sasının ve bu arada 1961 Anayasamızın bile özü ile 
sözü arasındaki bağlantının tam anlaşıllamadığı veya 
anlaşılmak istemediği de bir gerçektir. 

'Başta siyasî partiler olmak üzere hükümetlerin, 
kaimu görevlilerinin yasaları bir yana bırakarak amaç
ları ve çıkarları doğrultusunda yanlı uygulamaya yö
neldikleri, gruplaşmaları, kamplaşmaları, bölünmele
ri teşvik ettikleri, nihayet ülkenin ve milletin bir
lik ve beraberliğinin tehlikeye düşmesine neden ol
dukları hepimizce bilinmektedir. 

Bu sözlerimden, yasaların gereksiz olduğu, siya
sî partilere gerek olmadığı gibi yanlış anlamların çı-
kartılmamasını özellikle rica edeceğim. 

Vurgulamak istediğim temel fikir, meydana gelen 
olumsuzluklarda yasaların her zaman sanıldığı kadar 
ve tek taraflı etkilerinin, rollerinin olmadığıdır. Ya
salar ne denli iyi hazırlanmış olurlarsa olsunlar, alı
nacak sonuçlarda yasaların uygulanmasıyla ilgili olan
ların, daha açık ifadesiyle yönetimdeki, eğitimdeki, 
ailedeki, sokaktaki, hülâsa ülkedeki yaşayan tüm in
sanların olumlu ve olumsuz anlayış, tutum, davranış 
ve kabullerinin çok 'büyük rolleri vardır, olmuştur, 
bundan sonra da olacaktır. 

Büyük çabalarla ve iyi niyetlerle hazırlanacak Par
tiler Yasasının özünden ve sözünden saptırılarak, 
toplum ve ülke yararı bir tarafa bırakılarak kuralların 
kişi ve grupların yararına uygulanmaya kalkışılması, 
bütün iyi niyetlerin yok olması, amacın yitirilmesi ve 
özetle eskinin tekrarına neden olabilecektir. Beni en
dişeye düşüren bu tehlikenin varlığıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bütün bu hususlara değinmeye neden gerek gör

düğüm konusuna, daha açık bir ifade ile kime ne 
söylemek isteldüğim noktasına geliyorum. 

Amacım kısa bir süre sonra ülkemizin yönetimi
ni üstlenecek siyasî partilerimizin kurucuları ile bu 
partilerde görev alacak kimselere seslenmektir. 

Kurulacak partilerin değerli yöneticileri, değerli 
parti mensupları, geleceğin sayın parlamenterleri, siz
lerden rica ediyorum, ülkemiz adına, toplumumuz 
adına sizlere sesleniyorum; politikada fazileti, haysi
yeti, iyi niyeti, ülkenin ve toplumun menfaatini dai
ma ön planda tutunuz, tutulmasını sağlayınız. Bölün
meye, parçalanmaya, 'bölücülüğe, anarşiye, teröre 
prim vermeyiniz; devletin felç olmasına meydan ver
meyiniz. Kişisel, zümresel, bölgesel çıkarların pe
şinde ve yanında olmayınız. Görev bilincine ve so
rumluluğuna sahip, vatanını, ülkesini ve vatandaşı
nı seven fikir ve fazilet sahibi politikacıyı bulup çı
kartınız, bünyenize, kadronuza alimiz, parlamentoya 
gönderiniz. Tarafsız, bilgili, çalışkan, dürüst kimsele
re kamu hizmetlerinde görev veriniz, işbaşına, yöneti
me getiriniz. Görevini yasalar çerçevesinde yansız ya
pan kamu görevlilerine müdahale ederek devlet me
muru olma yerine hükümet memuru, hatta giderek 
parti memuru olma duygusunun, inancının ve yarışı
nın başlamasına neden olmayınız. Bu dilek ve temen
nilerimi maddeler halimde daha da uzatmam, çoğalt
mam mümkündür. 

Özetlersem : Türk demokrasisini sağlam temel
ler üzerine oturtunuz. İnsanlımızın yeni arayışlar içi
ne girmesine neden olmayınız. Ülkemizi yeni Anaya
sa, yeni Partiler Kanunu, yeni Seçim Kanunları ya
pılması ihtiyacı ve zorunluluğu noktasına getirme-
yiniz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Özgürlükçü, çoğulcu demokrasiyi yansıtan kap

sam ve içerikte bir Partiler Yasası çıkartılması için 
gereken tüm çabaların harcanacağı inancıyla daha 
güçlü, daha mutlu ve daha saygın bir Türkiye öz
lemiyle hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
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Söz sırası Sayın Adli Onmuş'un. Buyurun Sayın 
Onmuş. 

R. ADLİ ONMUŞ — Sayın Başkan, Danışıma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Danışıma Meclisimize verilen önemli görevlerden 
ikincisini; yani Siyasî Partiler Kanun Tasarısını gö
rüşmeye başlamış bulunuyoruz. ' 

Siyasî Partiler demokratik siyasî hayatın vaz ge
çilmez unsurları olduğuna göre, onu yakından ilgi
lendiren yasalar da o derece ağırlıklı olur. 

Birçok demokratik ülkede siyasî partiler yasası 
ydktur. Genel hükümlere tabi olarak faaliyet gösterir
ler. Ben şahsen memleketimiz için siyasî partilerin 
kuruluşlarını ve faaliyetlerini değerlendiren bir ya
sanın lüzumuna inanıyorum. 

Değerli üyeler; 
124 maddeden oluşan Yasa Tasarısının içinde 

herbiriımiz tarafından beğenilen veya beğenilmeyen 
maddeler bulunacaktır. !Burada yapacağımız müzake
relerde Tasarıya en iyi biçimi vereceğimiz şüphesiz
dir. Bu Tasarıyı hazırlayan arkadaşlarımızı tebrik 
ediyor, genelde Tasarıyı beğendiğimi huzurlarınızda 
belirtmek istiyorum. Ancak tereddüt ettiğim bazı mev
zular üzerinde durmak istiyorum. 

Üzerinde durmak istediğim birinci mevzu şudur : 
Parti içi oligarşisi ve parti demokrasisi. Parti içi oli
garşisi ve parti içi demokrasisi mevzuunda uzun yıl
lardan beri müzakereler oldu. Oligarşinin hafifletil
mesi çareleri arandı. Yeni Tasarının bazı maddelerin
de parti içi demokrasiyi tesis etmek, oligarşiyi azalt
mak için bazı hükümler getirildiğini görüyoruz. An
cak getirilen hükümler bu zaafı giderebilecek midir?. 
Yoksa partilere yeni gaileler mi açacaktır?... Bu ko
nuda tereddütlerim var. Maddelere geçildiğinde mev
zuun daha yi aydınlatılacağını umuyorum. 

Üzerinde durmak istediğim ikinci mevzu ise köy 
ve mahalle teşkilatlarıdır. 1960 öncesi siyasî partiler, 
teşkilatlarını köylere ve mahallelere kadar götürmüş
ler, ocak ve bucak teşkilatları meydana getirtmişler
di. Ocak - bucak başkanları gerek siyasî hayatı-
mızida, gerek bürokratik hayatımızda çok etkili ol
muşlardı; ama zamanla bunların mahzurları ortaya 
cılktı, köylüler arasında husumet meydana geldi. Ca
miler, kahveler ayrıldı, hatta mahalleler birbirinden 
ayrılır oldu. Birbiriyle evlenamez durumlar ortaya 
çıktı. Ocak - bucak teşkilatlarının zararı anlaşılınca 
1965'de bu teşkilatlar kaldırılarak yerine mahalle ve 
'köy temsilcilikleri getirildi. Bugüne kadar uygula
malarda bu temsilciliklerin hiçbir aksaklığı da görül-
ımedi. Köylü, politik yönden huzur içine girdi. 

Bir sistemin değişmesi için sistemin aksak yön
lerinin görülmesi gerekmez mi?... Bugünkü uygula
manın ne zararını gördük ki, eskiye dönüyoruz?... Ben 
o dönemlerde; yani 1960'dan önce köye hizımet götü
ren bir dairede çalıştığım için, köylüyle yakın ilgile
rim oluyordu ve bu dertleri çok yakından gördüm ve 
bugünkü gibi müşküllerini hatırlıyorum. O bakım
dan, köy ve mahallelerde parti temsilcMerinin yeterli 
olacağına inanıyorum. 

Bir diğer mevzu da önseçim sistem1! merkez aday
lığı : önseçim sistemi memlekete büyük gailelerin 
açılmasında başta gelen amillerden biri olduğundan 
hiç şüphe ydktur. Delege sisteminde oynanan oyun
ları, yapılan haksızlıkları, anlaşmaları hepimiz bili
yoruz. Yeni Tasarıda biraz daha değişik bir önseçim 
sistemi getirilmektedir. Partiye kayıtlı bütün üyelerin 
iştirakiyle yapılacak önseçimle parti adaylarının tes
piti önerilmektedir. Bu sistem belki zaman içinde fay
dalı olabilir. Ancak, bugün için bu sistemin bazı mah
zurları vardır : 

Büyük ihtimalle ımıillletveMIi seçimi Eküm ayında 
yapılacaktır. Yani çok az bir zaman kalmıştır. Üye 
yazma işlemi 90 gün önceden dondurulacağına göre, 
parti teşkilatının kurulması ve üye yazımı için 1,5-2 
aylık b'ir zaman kalmaktadır. Vatandaşlarımızın çoğu 
partiye üye olmaktan ziyade, o partiye sempati duy
maktadırlar. Yani üye olmakta büyük b'ir zorluk 
vardır. Kendiliğinden gelip, «IBen bu partiye üye ola
cağım» diyen vatandaşlarımız son derece az olacak
tır. Onun yerine parti yönet içlileri köy köy dolaşmak 
suretiyle şehirlerde, mahallelerde üye yazma gibi bir 
eridişe içerisine gireceklerdir; ama bu 1,5 - 2 aylık 
zaman içerisinde hem parti teşkilatını kurmak, hem 
bu kadar zor olan üyeleri yazmak nasıl olacaktır?... 

O bakımdan, ben bu süre içerisinde çok üyenin 
yazılamayacağı inancındayım ve dolayısıyla da bir 
sistemi değiştirenim, delege sistemini değiştirelim, bu
nu daha geliştirelim dericen (Bilhassa birinci seçim 
için söylüyorum) delege sistemindeki delege adedinden 
de az üye yazılmış olacağını düşünerek 500 - 1 000 
kişinin seçeceği liste içerisine vatandaşlarımızın oy 
verme durumu hâsıl olacaktır. 

Vatandaşlarımız, görüştüğümüz zaman bize hep 
şunu söylemektedirler : «Biz ne zaman kendi irade
mizle kendi milletvekillerimizi tayin edeceğiz?...» Bu 
vatandaşlarımızın ifadtesi hakikaten düşündürücüdür. 

Bu durumda, bu kısa sürede bu hizmetlerin ya
hut bu üye yazma işinin zamanında bitirilemeyece
ği, yeteri kadar yazılamayacağı ve birtakım aksak
lıkların meydana geleceği göz önüne alınırsa, o za-
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man ya yeni bir sistem geliştirmek zorunda kalaca
ğız, ya da hiç olmazsa bu seçim için bir merkez yok
laması yapılmasının zarureti meydana çıkacaktır. 

Bir başka önemli mevzu, partiye yapılacak ba
ğışlar, kredi ve borçlanmalardır. Partiye yapılacak 
bağışları tanzim eden maddeye göre her bir şahsın 
aynı yıl içinde 500 bin liradan fazla aynî ve nakdî 
yardım yapması yasaklanmaktadır. Bunun tatbikatta 
nasıl denetleneceğini ben bilemiyorum. Parası olan 
bir şahıs yakınlarına, akrabalarına değişik isimler 
altında 500'er bin lira yatırtmak suretiyle o partiye 
dilediği kadar yardım yapamaz mı?... Bunu önleyici 
nasıl bir madde getireceğiz?... 

Bir taraftan bağışı kısıtlarken, bir taraftan da 
krediyi ve borçlanmayı yasaklıyoruz. Peki bu partiler 
nereden para bulmak suretiyle hem parti teşkilatını 
yeniden kuracaklar, hem bu masrafları yapacaklar
dır?... Bu bakımdan biz, siyasî partileri demokratik 
hayatın vazgeçilmez unsurları olarak düşündüğümü
ze göre, bunu Devletin bir parçası olarak da düşün
mek zorunluluğu ortaya çıkıyor. O zaman, partilere 
Devlet yardımı yapılmasının zarureti meydandadır; 
alma bu gelişigüzel 15 kişinin bir araya gelerek kur
duğu her partiye yardım yapılması anlamını taşıma
maktadır. Şu anda bir parti olmadığına göre, en azın
dan ilk seçimde muayyen bir oy alan partilere bir oran 
nispetinde yardım yapılması zarureti vardır. Bu 
yüzde 5-10 takdir edeceğiniz miktarlar içerisinde ola
bilir. Bu getirilecek olan baraj, aynı zalmanda parti 
enflasyonunu da önleyecek, türedi partilerin çıkma
sına mani olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok özet olarak bu şekilde Tasarı hakkındaki 

düşüncelerimi sizlere arz etmiş oluyorum. Tekrar, bu 
Tasarıyı hazırlayan çok değerli arkadaşlarımıza şük
ranlarımı sunuyorum ve Tasarının kanunlaştığı tak
dirde memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu ol
masını diliyorum, hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onmuş. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendiim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlar; 

Ben 1939 ve 1943 yılları arasında İstanbul'da Hu
kuk Fakültesinde hukuk öğrenimi yaptım. Harp yıl
ları içerisinde bizim okuduğumuz Anayasa Hukuku 
derslerinde siyasî partiler ayrı bir konu olarak yer 
almıyordu. İkinci Dünya Harbinden sonra siyasî par
tiler Anayasa Hukukunun konusu oldu. Hatta Fran

sa'da bu dersin adı bile değişti, «Siyasî müesseseler 
ve Anayasa Hukuku» şeklini aldı. 

Yine siyasî partiler, bir kanunî düzenleme ile Batı 
Alman Anayasasına girdi; Bonn Anayasasının 21 in
ci maddesi siyasî partiler kanununa atıf yapıyordu. 
Ancak, Almanya'da siyasî partiler kanununun 1955 
de hazırlıklarına başlandı, 1957'de İçişleri Bakamnın 
bir raporuyla 250 sayfalık bir bilim heyetinin raporu 
olarak yayımlandı. Bu rapor, büyük bir bilim heye
tinin aşağı yukarı iki yıla yakın bir süre sonucu ha
zırladığı bir çalışmanın neticesidir. 

Rapor bir kanun tasarısı değildi; ancak tasarı Al
manya'da 1967 yılında kanunlaşabildi ve bu kanunla 
da Federal Alman Anayasasına uygun olarak siyasî 
partiler kanunla düzenlenmiş oldu. 

Bizde 1961 Anayasasının 57 nci maddesi Bonn 
Anayasasının 21 inci maddesinden mülhem olarak si
yasî partilere yer vermiştir ve Anayasaya göre hazır
lanması öngörülen kanunlar arasında yer aldığından, 
iki yıl zarfında da kanunî düzenlemeye uygun olarak 
çıkarılması gerektiği halde, 1963 yılında İsmet Paşa' 
nın (İnönü'nün) Başbakanlığı sırasında bir yazı ile 
siyasî partiler kanunu tasarısı Millet Meclisine su
nulmuştur, arz edilmiştir. 1965 yılında ancak bu Ka
nun yürürlüğe girebilmiştir; yani uzun bir çalışmanın 
sonucu yürürlüğe girmiştir. 

Şimdi, Tasarı şöyle bir gelişme gösteriyor : Hükü
met tarafından hazırlanan bir Tasarı, bu arada Ka
sım Gülek ve arkadaşlarının hazırlamış olduğu bir 
teklif komisyona geliyor, komisyonda uzun süre ça
lışılıyor ve sonunda kanunlaşıyor. 

Size bu tarihî gelişmeyi şunun için arz ettim, ifa
de ettim : Gerek Almanya'da ve gerekse bizde siyasî 
partiler kanunu uzun bir çalışmanın sonucu hazırlan
mıştır. Bizde son olarak Anayasa Komisyonumuzun 
çok kısa bir zaman zarfında bu Kanun Tasarısını ha
zırlamış olmasını, Komisyon Başkan ve üyelerini 
tebrik edici bir olay olarak vasıflandırıyor ve cidden 
gayretli çalışmalarından ötürü, Komisyon Başkan ve 
üyelerini tebrik ediyorum. 

Konuya niçin değindim? Şunun için değindim : 
Bizim Siyasî Partiler Kanunu, Almanların yapmış ol
duğu çalışmalardan faydalanmakla birlikte, Alman
lardan daha önce hazırlanmıştır. Bunu, diğer ülkeler
de uygulanan siyasî partiler kanunu veya siyasî par
tileri düzenlemeler izlemiştir. Türkiye'de Siyasî Par
tiler Kanununa yer ve önem verilmesinin çeşitli ne
denleri vardır; siyasî partilerin demokratik bir düzen 
içerisinde çalışmasını sağlamak... Ancak, siyasî par-
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tilerin bu düzenlenmesine rağmen, 12 Eylül'e bizi 
ulaştıran olaylar olagelmiştir, yeni bir Siyasî Partiler 
Kanununu hazırlamak bu bakımdan 1982 Anayasa
sının bir gereği olmuştur. Yeni hazırlanan Siyasî Par
tiler Kanunu 1982 Anayasası esaslarına yer vermiş 
olmakla birlikte, bizdeki tarihî tecrübelerden ve bu 
ülkenin ihtiyaçlarından da yararlanarak ortaya çık
mıştır veyahut ortaya çıkması gerekir. Yüce Meclisi
nizde Siyasî Partiler Kanunuyla ilgili görüşmeler, 
maddeler ele alınıp incelenirken, bu konunun üze
rinde ayrıntı ile durmanın gereğine inanıyorum. 

Acaba Tasarı mükemmel midir, kusursuz mudur?.. 
Hemen şunu ifade edeyim ki, daha önce burada ko
nuşan arkadaşlarım konuya çok açık bir şekilde de
ğindiler, birçok konulan dile getirdiler, burada o ko
nuları dile getirmeyi yersiz buluyorum. 

Ocak ve mahalle teşkilatının kurulmasından baş
layıp, siyasî partilerin önseçimleri meselesine varınca
ya kadar birçok konuları ele aldılar, arkadaşlarımın 
bu görüşlerine katılmak isterim. 

Ayrıca, siyasî partilere yardım konusunu da ele 
aldılar; bu konuda da arkadaşlarımın görüşlerinde 
haklı olduklarını ifade etmek isterim. Benim görüşü
me göre siyasî partilere yardım konusunun dayanağı, 
Anayasamızda siyasî partilerin demokrasinin vazge
çilmez unsurları olmasından ileri gelmektedir; yani 
Anayasa siyasî partilere siyasî iktidarı oluşturacak 
demokrasinin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı bir
takım toplum hayatında fonksiyonları olan tüzelki
şiliğe sahip kuruluşlar olarak bakmaktadır. Bu ba
kımdan Anayasamızda yer alması dolayısıyla bu yar
dımın gereğine inanmaktayım. Ancak bu tüzelkişilik 
konusunda şimdi burada konuyu ele almakta fayda 
görmüyorum. Bu tüzelkişiliğin bir kamu tüzelkişiliği 
olmadığını; çünkü kamu tüzelkişiliğinin belirli ve 
sınırlı olduğunu, üstün güce sahip bulunduğuna deği
nerek, bu tüzelkişiliğin özel hukuka göre düzenlen
miş bir tüzelkişilik olduğunu da ifade etmek isterim. 

Değinildiği için üzerinde durmayacağım, yalnız 
bir iki konuya çok kısa değineceğim. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'de kadın haklarının tanınması, kadınlara 

siyasî hakların tanınması, seçme ve seçilme hakkının 
tanınması 1934 yılında başlamıştır. O yıl henüz in
san haklan şampiyonluğunu hiç kimseye bırakma
yan Fransa dahi kadınlarına siyasî haklar tanımamış
tır .Biz 1934 yılında kadınlarımıza siyasî haklan ta
nımakla, demokrasinin yalnız erkeklerin eseri olma
yıp, toplumda eşit haklara sahip kadınlarla birlikte, ka-

| dınların da haklarına saygı gösterilmesiyle sağlana-
I cağını geçmişte ispat etmiş bir ülkeyiz. 
I Kadın haklarına bu saygılı davranışımızı Siyasî 

Partiler Kanununda da göstermenin gereğine inan
maktayım. Atatürk'ün döneminde Meclislerimizde ka-

I din milletvekillerinin sayısı çok fazlaydı, zamanla bu 
azalmıştır. Acaba kadınlarımız siyasî konularda ilgi
siz mi davranmışlardır? Hayır. Kadınlarımızın siyasî 
konulara bakışları çok defa erkeklerimizden çok daha 

I cesurane olmuştur. Türkiye'de, kadınlarımız yalnız 
milletvekili olma yeteneğine sahip değil, ondan çok 
daha önemli kamu hizmetleri de görmüşlerdir. Öyley
se, Siyasî Partiler Kanununu çıkartırken kadınları
mıza siyasî hayatı çok daha cazip hale getirecek bir 
formülün arayışı içerisinde olmanın zorunluğuna 
kaniim. Çünkü bizim çıkaracağımız Siyasî Partiler 
Kanunu bir bakımdan da diğer ülkelere model olabile
cek bir Kanundur. Siyasî Partiler Kanunumuzun bi-

{ zim ülkemizdeki demokrasi gelişmelerine yardımcı 
I olabileceği gibi, özellikle demokrasi gelişmelerini biz

den örnek almaya çalışan ülkelere de örnek olabile-
I ceğimizi kadınlarımıza karşı toplumda verdiğimiz 
I değerle göstermemiz lazımdır. Bu noktayı ısrarla be

lirtmenin lüzumuna kani oluyorum. 
Bir diğer nokta daha var; o da Tasarının 86 ncı 

maddesinde halifeliğin istenemeyeceği diye bir hüküm 
var. Hükmü aynen okuyorum : 

«MADDE 86. — Siyasî partiler halifeliğin yeni
den kurulması ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik ni-

1 teliğinin değiştirilmesi amacını güdemez ve bu tür 
faaliyetlerde bulunamazlar.» 

Arkadaşlar; 
Artık bizim kanunlarımızda halifeliğin kurulama

yacağı diye bir şeyden bahsetmek lüzumsuzdur. 
I Çünkü halifelik Cumhuriyetle bağdaşamaz. Burada 

sadece, «Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğinin 
değiştirilmesi amacı düşünülemez» diye hükmü ye-

I terli görmekteyim. Bu halifelik konusu dolayısıyla 
İsmet Paşa'nın zamanında, İsmet Paşa olarak yap-

I mış olduğu bir konuşmasını dile getirmek istiyorum. 
I İsmet Paşa bir grup toplantısında padişahlığını 
I beklemeyi aklından geçiren halifeye kati ve son 
I sözü şöyle söylemiştir. 
I «Tarihinin herhangi bir devrinde bir halife, 
I eğer zihninden bu memleket mukadderatına karış-
I mak arzusunu geçirirse o kafayı behemahal kopa

racağız» (Alkışlar) 
Çok muhterem arkadaşlarım; 
Atatürk Türkiye'sinde halifenin de ve ona ben-

I zer müesseselerinde yeri olmayacaktır. Bu bizi kor-
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kutmayacaktır. Atatürk Türkiye'sinin medenî ve laik ; 
. hüviyeti ile yaşamı bundan sonra da devam edecek

tir. 
Efendim; genel anlamda değindiğim bu nokta

ların dışında maddelerle ilgili görüşlerimi açıklaya
cağım ve uzun bir çalışmanın ve gayretli bir çalış
manın lütfunu gösteren kıymetli Komisyon Başkanı 
ve arkadaşlarıma da sizler gibi ben de yardımcı ola
cağım. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; ben 

konuşmaktan vazgeçiyorum. Arkadaşlar gerekli nok
talara değindiler. Zaten aynı konular tekerrür edip 
duruyor. Maddelerin görüşmeleri esnasında daha de
rin olarak temas ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Ben 'de vazgeçiyorum Sayın 

Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Kurucu Meclisin esas görevlerinden biri olan Si

yasî Partiler Kanun Tasarısını görüşmeye başlarken, 
geleceğin demokratik düzeninin huzurlu ve devamlı 
olmasını temenni ederek sözlerime başlıyor ve bu ça
lışmasından dolayı 'Komisyona teşekkürlerimi sunu
yorum. 

Toplumun istek ve özlemlerine uygun, çok partili, 
serbest rejimli, istikrarlı bir parlamentonun ve siyasî 
hayatın ülkemizde esaslarını bu Kanun ile ortaya ko
yacağız. Burada önemli bir husus vardır. Bu Devlet 
ile demokrasi arasındaki ilişkidir. 12 Eylül 1980'den 
evvel Devlet ortadan kalktığı için, millet hayatımızda 
uzun sayılmayacak bir süre için demokrasiyi durdur
ma mecburiyeti hâsıl olmuştu. İşte bu konu çok mü
himdir. Devletin otoritesinin ve üstünlüğünün devamı 
içinde, siyasî ve ekonomik istikrarın demokrasi içinde 
sağlanıp sürdürülmesi ilkeleri ülkemizde bazı özellik
ler ve bazı prensipleri beraberinde getirmektedir. 

Dünyada siyasî partilerin oluşması ve işlemesinin 
yürütülmesi prensip ve kanunlara bağlı olduğu gibi, 
bazı ülkelerde de kanun dahi bulunmamaktadır; fakat 
Batı ülkelerinde birleşilen nokta vardır. Devlet idare
siyle partiler arasında devlete müdahale; yani parti ; 
çıkarlarına göre devlet idaresi konusu kesinlikle mu- j 
ayyen hatlarla duhutlandırılmışttr. 1 
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1950 yılından itibaren ülkemiz, toplumumuzda mu
ayyen fasılalarla büyük siyasî bunalımların gelmesi 
partiler çalışma düzenindeki aksaklıklar neticesinde 
Devletin devlet olmaktan çıkması neticesinde hâsıl 
olmuştur. Bu bakımdan Siyasî Partiler Kanun Tasa
rısını kanaatimce hukukun genel kuralları içinde, geç
mişin sorunları ve problemlerini halledecek ve yine
lenmesini önleyici bir şekilde ele almamız gerekmek
tedir. Sayın Komisyonun bu husustaki görüşlerine iş
tirak etmekteyim. Toplumumuzun son yıllardaki oluş
masındaki problemler siyasî partiler haytında da et
kisini göstermiştir. Daha açık bir deyişle; toplumun 
sosyal, siyasal ve ekonomik hastalığı aynı şekilde par
tiler düzeyinde de etki yaptığından siyasî hayatımızda 
zelzeleler daha hızlı gelişmiştir. 

Toplumumuzun her kesiminde ve hatta bütünün
de gerekli reformcu, sosyal ve kültürel tedbir alınması 
gereğini hiç bir zaman 'hatırdan çıkarmamak lazımdır. 
Bu bakımdan da Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını 
bu ilkeye göre de etüt etmek lazımdır. 

Ülkemizde 1965 yılında yürürlüğe konan 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun Parlamentoda ve Par
lamento dışında uygulanmasını, Türk siyasî hayatının 
temel sorunları ile birlikte etüt ettiğimiz zaman, orta
ya çıkan diğer önemli bir husus ise, parti içi disipli-
nindeki düzensizlikler ve parti liderlerinin hukuksal 
veya örgütlenmeden doğan otoritesinin partideki etki
sidir. Diğer bir deyişle, 1960 yılı öncesi çoğunluk sis
temiyle, Parlamentodaki çoğunluk sisteminin Parla
mentodaki Hükümette ağırlıklı olması, 1961 yılından 
sonra değişmiş ve Parlamentodaki cepheleşme nispî 
temsil ile Hükümeti parselleme şekliyle oluşan hükü
metler kanalıyla açık ve gizli kutuplaşmalar, parti 
liderlerini partilerin üzerinde birer tabu ve otorite ha
line getirmiştir. 

Batı ülkelerindeki demokraside, parti tüzüğü ve 
programına yetkili karar organı diye bakarlar. Bu 
konu maalesef geçmiş devirlerde tam manasıyla uy
gulanmadığından, Tasarıda parti idaresinde yeni pren
sipler getirilmesi yerindedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu bakımdan, Siyasî Partiler Kanunu Tasarısını 

anailkeleri çerçevesi içinde dört anabölümde etüt öt
meyi gerekli gördüm. 

1. Siyasî partilerin toplumdaki yeri nedir, ne ol
ması lazımdır?.. Siyasî partiler toplumun kendi kade
rini tayine kendisinin katılması diye kabul ettiğimiz 
prensip esasından baktığımız zaman, partilerin yıkıcı 
ve vurucu olmaktan ziyade bugünkü ortamda siyasal 
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ortamı onarıcı olması için bir kanun çıkarmamız la- ı 
zımdır. Bilhassa ülkede siyasî parti çalışmalarının j 
başlangıcında, kuruculuk ve liderliğe soyunan kimse- a 
lerin ve grupların spekülasyon yapmalarını önleyici i 
sistemler getirmemiz lazımdır, işte bu görüşten, par- I 
tilerin kuruluşları ile ilgili Tasarıda, siyasî partilerin 
teşkilatını belirleyen 7 ve 12 numaralı maddelere de- I 
ğinmek zaruretini duyuyorum. 

Genellikle diğer sayın üyelerin de belirttiği gibi, 
ocak - bucak ve mahallelerde parti teşkilatı, siyasî faa
liyetlere katılmayı; yani vatandaşın toplumsal sorun
larla ilgili yansıma işini siyasal ve hukuksal kanallar
dan yüklenen ve gerçekleştiren konuları görmek, Ül
kemiz gerçekleri bakımından hatalıdır. Geçmişte maa
lesef Ülkemizde ocak - bucak ve mahallelerde kurulan 
parti teşkilatları, iktidar partisinin bir resmî devlet 
organı gibi mahallenin üzerinde hâkimiyet kurmuşlar, 
sırf o yöredeki insanların işine gelen ve partisine oy 
gayesiyle baskı yapılabilen konularda vatandaşları taz
yik altında bırakmışlardır. } 

Sayın Gökçe'nin muhalefet şerhinde belirttiği gibi, 
Ülkemizde çok hassas olan siyasî ortamı 639 üni
teden 46 000 kuruluşa yükseltmek hatalıdır. Bele
diyeler dahil, 1710 ünitede hukuksal ve idarî bütün
lük içinde parti sistemini bırakmak yerindedir. Zira, I 
gaye istikrarlı bir demokrasi olduğuna göre, çok par
tili hayatta parti teşkilatını köye kadar indirerek, 
köylerde kamplaşmak, mahallelerde düşmanlığa kadar 
gitmek, istikrarlı bir devlet için çok hatalıdır. 

Diğer önemli bir konu ise, köylerde köylülerimiz 
genellikle partiye üye olmazlar; ancak partiyi tercih 
ederler. Zira partiye resmen üye olurlarsa, gelecekteki 
muhalefette o parti kaldığında devletin bütün hizmet
lerinden yoksun olacağına dair yerleşmiş bir kanıları 
vardır. 

Partinin kuruluşu ile ilgili diğer önemli bir husus 
ise, Anayasanın 69 uncu maddesindeki, yeni partilerin 
eski partilerin çoğunluğu ile kurulamaması prensibidir. 
Bu husus Kanun Tasarısında açık ve seçik olarak be
lirlenmemiştir. Yeniden bu konuya değinilmesi fayda
lıdır. 

Tasarı ile Anayasanın ortaya koyduğu yasaklar 
dışında doktiriner sınıf kavgalarını getiren partiler ye
rine, sosyal, toplumsal ve ekonomik fikirlerin değişik 
uygulamalarını benimseyen partilerin kurulacağı ta
biîdir. Bu bakımdan 47 nci maddedeki meslekî çapta 
vaatte bulunulmasını yasaklayan husus yerindedir. Bu 
durumda merkezde, sağda ve solda siyasal partilerin 
kurulması doğaldır. Hepsinin Anayasamın güvencesi J 

altında eşit koşullarla siyasî faaliyette bulunması il
kelerini Tasarı sağlamaktadır kanaatindeyim. 

Burada ıdiğer önemli bir konu ise, Kanun Tasarısı
nın üçüncü maddesinde, partilerin bir nevi hükümeti 
denetlemesi anlamına gelecek bir ifade bulunmakta
dır. Komisyonun bu hususta açıklama yapmasını is
tirham ediyorum. 

2. Siyasî partilerin gelir kaynağı konusu : Siyasî 
partiler ülkenin vazgeçilmez siyasî müessesesi olduğu 
gerçeği ve kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin temelini sağlayacakları ve hatta bir nevi kamu 
görevini Anayasanın hudutları dahilinde göreceklerin
den, devletin partilere maddî yardım yapması gerek
tiğine inanmaktayım. Bu hususta sayın üyeler daha 
geniş bilgi verdikleri için bu konudaki bölümleri ge
çiyorum. 

3. Siyasî Partilerde aday adaylığı ve merkez aday
lığı : 

Ülkemizde kısa ismiyle «ön seçim» diye adlandırı
lan, particilerin alışmış ve yıllarca acı tecrübeleri Ül
kemizde görülmüş sistemi, Kanun Tasarısı yeni esas
lara bağlamaktadır. Önseçimin mahzurlarını burada 
yeniden açıklamayı zait bulmaktayım. Ancak Tasarı
nın getirdiği sistemde de bir nevi cemiyetçilik oyu
nuyla partiler tabanında bölünmelere sebep olacak ve 
partilerin içinde gruplaşma tabanda olacaktır. Bu ko
nu esastan Seçim Kanunu ile çok yakından ilgilidir. 
Bu bakımdan konunun Seçim Kanunun ile birlikte gö
rüşülmesinde fayda vardır. 

Ancak bir konu daha da mühimdir. Ülkemizde 
dar bölge istemini de bu arada münakaşa etmeyi ve 
müzakere etmeyi faydalı göremkteyim. Ancak dar böl
ge kabul edildiğinde kontenjan veya merkez adaylığı 
konusu da bir problem olacaktır. 

Diğer bir yaklaşım ise, çarşaf liste diye adlandı
rılan husustur. Adaylık isteğinde bulunan bütün istek
liler, herhangi bir önseçime girmeden seçim günü hal
ka sunulan pusulalarda gözükür, halk partisinin liste
sinde seçimini onlar arasından bizzat yapar. Burada 
Ülkemiz için düşünülecek nokta, okuma - yazma ora
nındaki etkidir. 

Genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sıhhatli ve özel ihtisas konularına değinen kanunlar 
yapması için, kontenjan ve merkez adayı konusunu 
önemle önermekteyim. 

Diğer önemli bir husus ise, seçimlerde karma lis
te yapılmasında geniş kapsamlı bir önseçim düşünü
lürken, burada ortaya çıkacak Meclisin kalitesi ko
nusudur. Bu bakımdan bilim çevrelerinde, bürokraside, 
özel sektörde yetişmiş; ancak parti teşkilatı düzeyin-
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de kendisini tanıtamamış insanların, milletvekili se
çimlerini kolaylaştıracak hususları açık ve seçik şe
kilde Tasarıda belirtmek gerektiği kanaatindeyim. 

Bu hususta bir konu daha vardır. Kamu görevli
lerinin adaylığı ve buna mukabil görevlilerin emekillik 
konusundaki garanti konusudur. Bu husus çok hassas 
bir konudur. Yakın tarihimizde görüldüğü gibi, bir üst 
yönetici aday adayı yoklamasında mevcut iktidar 
partisi karşısında siyasî faaliyete giriyor ve en sert 
eleştirileri evvelce hizmet yaptığı ve halen iktidardaki 
parti için söylüyor; fakat seçimde veya listeye gireme-
yip seçilemiyor. Şimdi durum ne olacaktır?.. Bu kamu 
görevlisi yine eski görevine dönerse; ;yani vali, müs
teşar veya genel müdür olursa, hükümetin durumu ne 
olacaktır?.. Buna mukabil, yukarıda açıklandığı şekilde 
Meclisin takviyesi için bu tip elemanlara da muhakkak 
ihtiyaç vardır. Bu bakımdan kontenjan ve merkez ada
yı konusundaki % 5'lik miktarı yerinde görmekteyim. 

Ancak bu konuda sonuç olarak şunu da belirtmeyi 
faydalı görüyorum. Görevlilerin istifa edip milletve
kili adayı olarak kamu görevlerini terkettikten sonra, 
tekrar işine dönme yerine, emeklilikleriyle 657 sayılı 

Kanundaki memur statüsü için bir teminat getiren 
bir madde Kanuna konmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Konuşmamı bitirirken, iki mühim konuya temas 

etmeyi gerekli görmekteyim. Birinoisini Sayın Hocam 
da belirttiler. 

1. Partilerin hiçbir şekilde Yüce Atatürk konusu
nu kullanmamaları hususu yeniden, teyiden Kanun 
Tasarısında yer almalıdır. 

2. Sayın Hamza Eroğlu'nun da belirttiği gibi kon-
tejan veya merkez adayı konusunda bayanlara özel bir 
yer verilmesi hususunun maddelerde, olmazsa gerek
çede temenni olarak belirtilmesini istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın üyeler; günlük çalışma programı içinde 25 

arkadaşımızdan 23'ü konuşmasını tamamlamış bulun
maktadır. Günlük çalışma süresinin bitmesine 9 dakika 
vaktimiz kalmıştır. 

Bu nedenle 15 Şubat 1983 Salı günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.20 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Anayasa Komisyonu 4 Şubat 1983 
Esas No. 

Karar No. : 11 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

29 Haziran 1981 tarihli ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunun 26 ncı ve Danışma Meclisi İç
tüzüğünün 19 ve 47 nci maddelerine göre Yüce Meclisinizce seçilmiş ve Siyasî Partiler Kanununu hazır
lamakla görevlendirilmiş bulunan Komisyonumuz, ilk toplantısını yaptığı 12.11.1982 tarihinden bugüne kadar 
geçen yaklaşık üç aylık bir süre zarfında, yaptığı süreli ve yoğun çalışmalar sonucu, Yüksek Meclisinize sun
makla onur duyduğu bu tasarıyı hazırlamış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz çalışmalarında herşeyden evvel, Cumhurbaşkanımızın muhtelif vesilelerle belirtmiş olduğu 
gibi 12 Eylül 1980 öncesinde siyasî partilerin içine düştüğü ortamın tekrar yaşanmaması, parti oligarşisine 
meydan verilmemesi, parti içi demokrasinin mümkün olduğu ölçüde yerleştirilmesi ilkelerine önem vermiş
tir. 

Komisyonumuz, mülga 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununu mehaz kabul etmekle beraber, Anayasamı
zın konuyla ilgili bütün maddelerini, özellikle siyasî haklar ve ödevleri düzenleyen dördüncü bölümünü 
özenle göz önünde bulundurmuştur. 

Komisyonumuz, sağlıklı bir sonuca varabilmek ve daha az eksiği olan bir tasan hazırlayabilmek için 
Yüksek Meclisimizin komisyonlarından ve değerli üyelerinden görüş istemiş, gelen düşünceler üzerinde dik
kat ve titizlikle durmuş; gerek Meclis içinden, gerekse vatandaşlardan gelen yazılan aynntılı bir incelemeye 
tabi tutmuştur. 

Bilindiği gibi çok partili rejimle yönetilen ülkelerden sadece Almanya ve Protekiz'de Siyasî Partilerin ku
ruluşlarını ve faaliyetlerini düzenleyen birer kanun mevcuttur. Her iki ülkeye ait Siyasî Partiler Kanunları ter
cüme ettirilerek Komisyon üyelerine dağıtılmış ve çalışmalar sırasında bu kanunlar da göz önüne alınmıştır. 

Sunulan metin, evvela, genel hatları ile Komisyonda varılan sonuçların alt komisyonlarca değerlendirilme
si ve her alt komisyon metninin, Komisyonda ayrıntılı bir şekilde tartışılması sonucu kaleme alınmış ve üç 
kişilik bir redaksiyon komitesinin incelemesinden geçtikten sonra tekrar Komisyon tarafından tetkik edilerek 
karara bağlanmıştır. 

Yüksek Meclisin değerlendirme ve incelemesi sonucunda en iyi şekli alacağı inancı ile işbu tasarı Danış
ma Meclisine saygı ile sunulur. 

Orhan ALDIKAÇTI Kemal DAL Şener AKYOL 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

16, 29 ve 101 inci maddelere VAR 
karşı oyum eklidir. 

Abbas GÖKÇE Tevfik Fikret ALPASLAN Fuat AZGUR 
Kâtip Üye Üye 

(Taslağın bazı maddelerine karşı S. P. K. Madde 16, 29, 62 hakkında Tasarının bazı maddeleri ile ilgili 
olduğuma ve söz hakkımı saklı mütalaa eklidir. karşı oy yazım eklidir. 
tuttuğuma ilişkin yazı eklidir.) 
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Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Tasarının bazı maddeleri ile ilgili 
muhalefet şerhlerim eklidir. 

Feyzi FEYZİOĞLU 
Üye 

(16.1.1983 tarihinde vefat etmiştir) 

Feridun Şakir ÖĞÜNÇ • 
Üye 

Komisyon Başkanlığına sunduğum 
dilekçemde muhalefetim ve saklı tu

tulan söz hakkım vardır. 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Partilere Devletçe Yardım 
Yapılmaması Konusuyla 68/3 

fıkrasına karşıyım. 

Halil İbrahim KARAL 
Üye 

Tasarının tümü ve maddeleri 
üzerinde söz hakkım saklıdır. 

İsa VARDAL 
Üye 

Tasarının 16/2, 44/3, 62, 74/3,101, 
104 ve 117 nci maddeleriyle ilgili söz 
hakkım saklı olup muhalefet yazım 

eklidir. 

Azmi ERYILMAZ 
Üye 

Tasarının tümü ve maddeleri 
üzerinde söz hakkım saklıdır. 

A., Mümin KAV ALALI 
Üye 

Tasarının 7,10 ve 101 inci madde
leriyle ilgili karşı görüşlerim eklidir. 

Muammer YAZAR 
Üye 

Karşı oy yazımda belirttiğim mad
deler üzerinde söz hakkım saklıdır. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen Merkez Karar Organının 
Seçim Tarzına; 29 uncu maddesine ve 101 inci maddede yer alan «Siyasî Partilerle ilgili yasakları inceleme 
kurulu»na ve bu kurulun 103 üncü maddenin 3. A) bendindeki şekilde görev yapmasına aşağıdaki sebep
ler dolayısı ile karşıyım. 

Her madde hakkındaki muhalefetimle ilgili karşı oy yazım eklidir. 

Prof. Dr. Kemal DAL 
Anayasa Komisyonu 

Başkanvekili 

16 ncı maddenin 1 inci fıkrasının son cümlesinde «Merkez Karar Organı Seçimlerinde birden fazla lis
te ile seçime girildiği takdirde üyeler seçim kanunundaki usule göre seçilir» hükmü 1982 Anayasamızın si
yasî partiler kuruluşu ile ilgili düzenlemesine ve Türkiye gerçeklerine ters düşen bir hükümdür. 

1. 1982 Anayasamızın 68 ve 69 uncu maddelerinde siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetlerin de parti 
içi demokrasi yanında parti üyelerim birleştirici bir anlayış hâkimdir. Bütün bölücü düşüncelerin karşısın-
dadır. Bu nedenle çeşitli meslek kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, sendikalar, kooperatif
ler, dernekler ve birbirinden farklı insan grupları çiftçiler, işçiler, esnaf ve sanatkârlar, tüccarlar, vs. ken
di meslek grupları bir parti içinde grup olarak ve kuruluş olarak temsil edemezler. Seçimlerde bu kuruluş
lar ve gruplar ayrı liste yapıp yarışmaya giremezler. Anayasa bu gruplaşmalara karşıdır. 

Halbuki bu seçim sistemi bir parti içinde listeleri bu tip gruplaşmalara yöneltecektir. 
Fr. Sosyalist partisinde, Fr. Komünist partisinde, çeşitli sendikalar, meslek kuruluşları, kuruluş olarak 

partiye girerler ve kuruluşların sendikaların ve mesleklerin listeleri parti kongresinde ayrı listeler halinde se
çime girebilir. Onlar için ayrı listelerin bir anlamı vardır. 

Bizde farklı liste çıkarmayı kanunla benimsemek bu sebeple hiçbir anlam taşımaz. Hatta kongrelerde 
ayrı ayrı resmî listelerin yapılmasına neden olur. 

2. Farklı listelerin ayrı ayrı partilerin girdiği selimlerde anlamı vardır. Bir partide ayrı listenin hukukî 
anlamı gayri resmî oluşudur. Hukuken bir parti içinde iktidar ve muhalefet diye bir ayırım yoktur ki ayrı 
listeler anlam taşısın. 

3. Listelerde (eğer seçim nispî olursa) sıra sorun yaratacaktır. Ayn listelerde sıralama neye göre yapı
lacaktır. Karma listenin hukukî durumu muallakta kalacaktır. 

4. Ayrı listeler olursa seçim kanunundaki usule göre seçilme parti içinde seçim olarak gruplaşmala
ra hizipleşmelere yol açacaktır. Hatta parti dışından dahi birtakım listeler hazırlanarak seçime sokulması, 
bir parti içinde gruplaşmaları artıracak, mutabakatı azaltacaktır. 

5. Siyasî parti içinde seçim, parti denen müessesenin mahiyetine en uygun sistemle olur. Parti bir millet 
değildir. Millette, yapılan seçimlere onun mahiyetine uygun değişik seçim sistemleri uyugulanabilir. Parti 
seçimlerinde millet için uygulanan seçim sistemi onun mahiyetine ters düşer. Bütün bu sebeplerle 16 ncı mad
denin 1 inci fıkrasındaki bu hükme karşıyım. 

29 uncu maddede düzenlenen, grup genel kurullarında yapılacak sçimler gizli oyla olur. Milletvekilleri 
Anayasa ve vicdanlarına aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda değildirler; ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde aleyhte oy kullanamazlar, şeklindeki ifade aslında Milletvekillerini grup kararlarına karşı 
Anayasa ve kendi vicdanı doğrultusunda bağımsız hale getiriyor gibi göstermekte ise de T. B. M. M.'de ki 
oylamada onu Anayasa ve kendi vicdanı ile değil grup kararı ile bağımlı hale getirmektedir. 

Milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kullanacağı oyun rengini kanunla tayin etmek müm
kün değildir. Bir milletvekilinin her şeyden evvel milletin temsilcisi olduğunu unutmamak gerekir. Milletin 
temsilcisi olan millet adına Anayasaya bağlılık yemini yapmış olan bir kimseye Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde şöyle veya böyle oy kullanamazsın denemez. Onun kullanacağı oyun yönü önceden kanunla tayin 
edilemez. Veya bir Milletvekili kanunla T. B. M. M. de şu konu aleyhinde oy kullanamaz şeklinde bir ka
nun hükmü ile oyunu bir istikamette kullanmaya mecbur edilemez. Bu milletvekilinin milletin temsilcisi 
olarak millet adına kullanacağı temsil yetkisi ile bağdaşmaz* 
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Parti kendi içtüzüğünde Meclis Üyelerinin grup kararlarına uymayı prensip olarak hükme bağlar, uy

mayan üyelerle partinin ilişkisi kendi iç sorunudur. 
Parti kendi iç sorunu olan parti disiplin problemini kanunla millet ile onun temsilcisi arasındaki tem

sil olayının üstüne ve ondan daha hâkim bir duruma getirmemelidir. Bu hüküm milletvekilini T. B. M. M.' 
de parti grup kararlarına aykırı oy kullanmamayı bir kanun hükmü haline getirdiği için temsilcinin Anaya
sa ve vicdanî kanaatlerine göre oy kullanmasını önlüyor .Bu nedenle muhalifim. 

1982 Anayasasının 69 uncu maddesi siyasî partilerin kuruluşlarından başlamak suretiyle bütün faali
yetlerini takip etme ve Anayasa Mahkemesine dava açma yetkisini Cumhuriyet Başsaçcısma vermiştir. Cum
huriyet Başsavcısının bu görevi yerine getirmesi Anayasaca başka bir organ veya makamın aracılığına 
bağlı değildir. Hal böyle iken tasarı 101 inci maddesinde Cumhuriyet Başsavcısının görevini yerine getirme
de onun serbestçe karar vermesini engelleyen dava açmasından önce, onun partilere kanunî yolu gösterme-ı 
sinde bunları süzgeçten geçiren âdeta bir mahkeme gibi karar veremi bir sunî organ yaratmıştır. 

«Siyasî Partilerle ilgili yasakları inceleme kurulu» 
1. Kuruluş bakımından üyeleri yargıtaya mensup olması isabetli değildir. En yüksek sivil mahkeme 

üyelerini partilerin içine sokmaktadır. 
2. Yetki bakımından Cumhuriyet Başsavcısının siyasî partileri takip etme, Anayasa Mahkemesine da

va açma bakımından üstünde bir organ gibi kurulmuştur. Böyle bir sunî organ bu yetkilere sahip olmamalı
dır. 

Anayasanın Cumhuriyet Başsavcısına verdiği görev ve yetkiyi küçültmektedir. 
özellikle 103 üncü madde 3. A) bendinde Cumhuriyet Başsavcısının dava açması bu kurulun kararı ile 

önlenmektedir.ı 
Böyle bir kurul, Anayasada mevcut olmadığı halde kurulmuştur. Anayasanın espirisine göre ancak isti-

şari bir organ olarak kurulabilir. 
Bütün bu nedenlerle 101 inci madde ile kurulan siyasî partilerle ilgili yasakları inceleme kuruluna kar

şıyım. 

ABBAS GÖKKÇE'NÎN KARŞI OY YAZISI 

Komisyonumuzca kabul edilmiş bulunan «Siyasî Partiler Kanunu» taslağının aşağıda belirtilen madde
lerine hizalarında gösterilen sebeplerle katılamıyorum. 

ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN AYRILMA SERBESTLİĞİ 

Madde 6. — Bu maddede bir kimsenin bir siyasî partinin birden fazla teşkilâtına üye yazılma ve aynı 
zamanda bir siyasî partiden istifa eden bir kimsenin belli bir süre geçmeden başka bir siyasî partiye üye 
olma yolu kapatılmamıştır. 

Ülke gerçekleri açısından bu yolda bir düzenleme yapılmasına mutlak zaruret vardır. Çünkü geçmiş 
uygulama ve tecrübeler göstermiş ki, sayıları büyük rakamlara varan partizan ve militanlar partilerin bir
den çok teşkilâtlarına üye olmuşlar, birden çok seçim ve sandık bölgelerinde seçmen olarak kayıtlarını 
yaptırmışlardır. Son hazırlanan seçmen kütüklerinde, nüfus artmasına rağmen, seçmen sayısının azalmış 
bulunması bunun tartışma götürmez açık kanıtlarından biridir. 

Yine geçmişe doğru bakarsak, seçimlere kısa bir süre kala, türlü faktörlerle, toplu olarak kimi vatan
daşların bir partiden istifa ettirilip başka bir partiye kaydettirildiği ve durumun basın ve radyo gibi çeşitli 
telekomünikasyon araçları ile kamuoyuna ilân edildiği görülür. Suiistimalin önlenmesi ve siyasî ahlâk yö
nünden bu iki hususun madde içerisinde düzenlenmesi gerekirdi. 

SİYASÎ PARTİLERİN TEŞKİLÂTI 

Madde 7, 22. — Bu maddeler ile geçmişin acı tecrübeleri unutularak; 1960 öncesinin «Ocak - Bucak» 
teşkilâtının aynısı olan «Köy ve Mahalle parti teşkilâtlarının kurulması öngörülmüştür, 
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Bilindiği gibi, 27 Mayıs 1960 tarihinden önce ülkemizde siyasî partiler kuruluş birimlerini bucak, 
mahalle ve köylere kadar götürmüş, «Ocak - Bucak»' teşkilâtları kurulmuş ve bunların başkanları parti bün
yesi içerisinde küçümsenmeyecek kadar büyük siyasî etkinliklerde bulunan unsurlar olmuşlardır. 

Ne varki, demokrasi adına, iyi niyetle de olsa, tabana kadar indirilen bu örgütlenme, çok geçmeden 
yozlaştırılmış; partilerin teşkilatlarının bucak, mahalle ve köylere götürülmesi sonunda, Türk halkı birbirine 
zıt kamplara bölünmüştür. Böylece Bucak, mahalle ve köylerde partilerin camileri ve kahvehaneleri ay
rılmış birinin gittiği yere diğeri gitmez olmuş, birsppr klübü tutar gibi parti tutulmuş ve parti taassubu 
Türk halkının iliklerine kadar işlemişti. 

Bu yozlaşmaya bir tepki olarak, bütün siyasî partilerin ittifakla hazırlayıp kabul ettikleri 16 Tem
muz 1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 17 inci maddesi: «Köy veya mahalle muhtarlık 
bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyeleri, parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık bölgesindeki parti 
işlerinin yürütülmesi için, bir parti görevlisi ile bir yedeğini seçecekleri, bu parti görevlisinden başka, 
Bucaklarda ve köy veya mahalle muhtarlık bölgelerinde herhangi bir ad altında teşkilât kuramayacak
ları...» hükmünü getirmiştir. 

Siyasî partilerin kadın ve gençlik kolları kurmalarını yasaklayan yeni Anayasamız «Ocak - Bucak» 
teşkilâtları konusunda yasaklayıcı bir hüküm getirmiştir. 

Faşist, komünist ve sosyalist ülkelerde var olduğu söylense bile, siyasî parti teşkilâtlarının en küçük 
idarî birimlere kadar götürülmesi demokrasinin bir gereğidir. Ancak ülke gerçeklerini ve milletçe geçir
diğimiz acı tecrübeleri de unutmamak gerek. 

Parti içi oligarşide geçmişin acı gerçeklerindendir. 
Bilindiği gibi, «Oligarşi», yi «Devlet nüfuz ve kuvvetini birkaç kişinin veya birkaç ailenin ellerinde 

tutmalarından ibaret olan siyasî rejim...» olarak tanımlamak mümkündür... 
Siyasî parti teşkilâtlarının il ve ilçeden daha alt kademelere; yani bucak, mahalle ve köylere kadar 

indiriimemesi, en azından il düzeyinde bir parti oligarşisi doğurduğu düşünülebilir. 
öyleyse ne yapmak gerek? 
Ülke gerçeklerini ve milletçe geçirdiğimiz acı tecrübeleri unutarak, artık Türkiye 1950'lerin Türkiyesi 

değildir düşüncesiyle yeniden «Köy ve Mahalle Teşkilâtı» adı altında «Ocak - Bucak» teşkilâtı kurmak 
fazla iyimserlik olmaz mı? 

Bilinmesi gereken bir gerçek var, Türkiyede il ve ilçeler dışında, bazı bucak, kasaba ve köylerde de be
lediye teşkilâtı vardır. Gerçekten bu yerler yöresine göre bir çeşit metropoliten kent niteliğindedirler. Si
yasî örgütlenmede bunların varlıkları inkâr edilemez. Bu belediyeler dahil Türkiye'de Belediye Sayısı 1710 
dur. Bu sayının 67 si il ve 572 si de ilçe belediyeleri miktarını gösterir, geriye 'kalanlar kasaba ve köyler
deki belediye sayısıdır. II ve ilçeler dışınma mahalle ve1 köylerde de parti teşkilâtı kurulduğu takdirde, Tür
kiye genelinde kurulacak bir partinin örgüt sayısı 46.000'i aşacaktır. 

12 Eylül 1980'den önce, Türkiye'de bir partinin yalnız il ve ilçelerde bulunan teşkilât sayısı 639 idi. Bu 
rakamı bir anda 46.000'e çıkarmak, Türkiye'nin siyasî tansiyonunu 639 dan 46.000'e yükseltmek demektir. 
Buna da siyasî bünyemiz tahammül eder mi? 

İşte bu gerçeklerin ışığı altında, bütün bucak, mahalle, ve köyler yerine, belediye teşkilâtı bulunan bu
cak, kasaba ve köyler de dahil edilmek üzere, belediye teşkilâtı bulunan her yerde yani 17110 yerde parti teş
kilâtı kurulduğu takdirde hem demokrasinin gereği yerine getirilmiş olacak, hem de, belirttiğimiz biçimi 
ile parti içi oligarşi bir ölçüde de olsa önlenmş bulunacaktır. 

PARTİLERİN KURULMASI VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ KURULAN PARTİLERİ 
DENETLEMESİ 

Madde 8, 9. — Siyasî partilerin, kuruluş bildirilerinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik 
kazanacağı... İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını 
ilgili partiden isteyeceği 8 inci maddede hükme bağlanmış ve 9 uncu maddede ise; Cumhuriyet Başsavcı
lığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hü
kümlerine uygunluğunu, kuruluşlarım takiben öncelikle inceleyeceği; kanunda gösterilen şartları haiz olduk-
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larmın belgelendirilmesini yazı ile isteyeceği... belirtilen noksanlık giderilmediği veya belgelendirme sağlanma
dığı takdirde, siyasî partilerin kapatılmsma dair hükümlerin uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Yine 8 inci 
maddeye göre bir partinin kurulabilmesi için şu şekil şartları gereklidir : 

—r Milletvekili seçilme yeterliğine sahip onbeş kişinin kurucu olması, 
— Kuruluş bildirisinin bütün kurucular tarafından imzalanması, 
— İmzalarının yanında kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanat ikametgâhlarının yazılması. 
— Siyasî partinin adının ve genel merkez adresinin belirtilmesi ve, 
— Partinin tüzüğü ile programının üç örneğinin kuruluş bildirisine eklenmesi;; 9 uncu maddeye göre; 

partinin kurulması için bu şekil şartlarının bir veya birkaçının noksanlığı halinde Cumhuriyet Başsavcılı
ğı bu eksikliklerin otuz gün içerisinde tamamlanmasını isteyecek ve bu süre içerisinde noksanlar tamamlan
madığı takdirde, henüz kurulmamış olan bir partinin kapatılması için dâva açacaktır. 

Kanunda öngörülen şekil şartlan eksiksiz olarak yerine getirilerek, kuruluş beyannamesi İçişleri Bakan
lığına verilen parti başkaca herhangi bir işleme tabi olmaksızın tüzelkişilik kazanacağı kanunun açık emri
dir. Ancak, kanunda belirtilen şekil şartları tamamlanmadan; söz gelişi, milletvekili seçilme ehliyetine sahip 
olma şartı şöyle dursun, medenî haklarını kullanma ehliyetini bile haiz olmayan kişiler tarafından parti 
kuruluş beyannamesi hazırlanıp İçişleri Bakanlığına verilmekle o parti tüzelkişilik kazanabilir mi? Nasıl, 
duvarları, tavanı, tabanı, çatısı ve diğer kısımları mevcut olmayan bir gayrimenkul ev hüviyetini kazana
mazsa; kanunda sayılan şekil şartlarını yerine getirmemiş bir partinin tüzelkişilik kazandığını da kabul et
mek mümkün değildir. Böyle olunca, ihtara rağmen; otuz gün içerisinde noksanlıklarını tamamlamayan, 
istenen belgeleri sunmayan bir partinin kurulmuş bulunduğunu kabul etmek ve kapatılması için dâva aç
mak doğru olmaz. Çünkü kanunun emrettiği şartları yerine getirmeyen bu parti aslında kurulamamıştır. Bu 
durumda Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı iş; bu partinin kurulamamış sayılmasını ilgililere tebliğ etmek 
olmalıdır. Bu işlemi bir izin gibi nitelendirmek de yanıltıcı olur; çünkü Cumhuriyet Başsavcılığı herhangi 
bir şekilde takdir hakkını kullanarak partiyi kurulmamış saymış değil, ancak kurulması için gerekli şekil 
şartları, ihtara rağmen ilgililerce yerine getirilmediği için parti kendiliğinden kurulamamıştır. 

Partinin kurulamamış sayılmasına dair Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğine karşı, partilerle ilgili yasak
ları İnceleme Kurulu'na itiraz edebilme hakkı da kanunda düzenlenmiş olsaydı, Cumhuriyet Başsavcılığı
nın davranışının keyfî olabileceği endişesi de sözkonusu olamazdı. 

PARTİ ADAYLARININ TESPİTİ - ÖNSEÇİM 

Madde 45. — Parti adaylarının tespiti konusunda önseçimin ilçe seçim kurullarınoa yapılacağı esası ge
tirilmiş ve bu maddenin son fıkrasında «İlçe seçim kurulunca siyasî partilerin her biri için yeterince san
dık ve kapalı hücre bulundurulması ve sandık yerlerinin tespit olunması...» kabul edilmiştir. 

Buna göre ilçe seçim kurulu, genel seçimlerde olduğu gibi, her mahalle veya köyde belli miktarda par
tili seçmen için bir sandık bölgesi tespit etmeyecek, bir ilçede her siyasî parti için yeterince sandık ve ka
palı oy verme yeri temin edecektir. 

Bu madde ile, delege sisteminin doğurduğu mahzurların giderildiği; suiistimal, kargaşa, hile ve yolsuz
lukların önlendiği zannedilmektedir. Oysa bu maddeyi okuyan bütün uygulayıcılar, delege sistemindeki es
ki çirkin manzaranın daha büyük boyutlara varacağını derhal farkedeceklerdir. Çünkü belli miktarda seçme
ni bulunan her köy ve mahalleye bir sandık yerine, bir ilçe sınırları içinde gayri muayyen yerlere her siyasî 
parti için yeterince sandık konulması, kırsal yörelerdeki dağınık ve birbirine uzak bulunan köylerimize 
partili seçmenlerin oy kullanmalarını güçleştirecektir. Bunun sonucu oylarını rahatça kullanma imkânını bu
lamayan partili seçmenler üzerinde, aday adayları ve ilgililerce, her çeşit oyunlar oynanabilecektir. 

Şöyle ki, her köyde bir sandık yerine, belli adaylarda her partiye bir sandık konulacak; geçmişte oldu
ğu gibi, sandığa uzak bulunan partili seçmenler için, aday adayları ve ilgililer araç temin edeoek, oyunu 
kullandığı yerde yemek yedirecek, belki de para verecek ve oyunu isteyecektir. Delege sistemi de böyle de-
ğilmiydi? öyleyse bu delege sisteminin daha genişletilmiş bir şekli değilmi? 
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Halbuki her parti için yeterince sandık yerine, genel seçimlerde olduğu gibi, her köye veya mahalleye 
yeterince seçmen için bir sandık konulmalıdır. Partiler ayrı ayrı sandık yerine tek sandıkta ve partisince be
lirlenmiş değişik renkteki zarflar içersine oy pusulalarını koymak suretiyle oyunu kullanmalıdır. Böyle olun
ca aynı mahalledeki sandık sayısı ^azalacak, çeşitli partilere mensup olsa da, genel seçimlerde olduğu gibi, 
her partiye mensup partili üyeler tek sandıkta oylarını kullanabileceklerdir. Aksi halde Türkiye'de on parti 
kurulmuş olsa her sandık kurulu on ayrı sandıkta verilen oyların sayım - dökümünü yapmak zorunda kala
caktır. Bunun doğuracağı güçlükleri, bilmem ki, ayrıca dile getirmeye gerek var mı? 

Bir mahalle veya köyde, bir sandık konulacak kadar partili üye bulunamayacağı düşüncesi de doğru de
ğildir. Bütün partililer için tek sandık kullanılırsa, sözü geçen yerleşme birimlerinde, genel seçimlerde olduğu 
gibi, yeterince partili üyenin bulunması ve oylarını kullanması mümkündür. Bağımsızlar dışında, her yerleşim 
birimlerinde her zaman her partiye mensup üyelerin varolduğu bilinen bir gerçektir. 

Bu esaslar göz önünde bulundurularak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kında Kanunda belirtildiği gibi; çeşitli partilere mensup olsun olmasın partili üye toplamı üçyüz olan her 
yerleşim birimi bir sandık bölgesi kabul edilerek oraya bir sandık. konulmalıdır; her parti için bir sandık de
ğil.., 

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZDA YARGILAMA USULÜ 

Madde 58. — Disiplin cezalarına itiraz üzerine «Mahkeme bu itirazları basit yargılama usulüne göre 
inceleyerek karara bağlayacağı öngörülmüştür. Oysa bu yargılamanın hem basit, hem de seri muhakeme usu
lüne göre yapılması çok daha yararlı olur ve işin daha çabuk sonuçlandırılmasını sağlardı. Çünkü seri mu
hakeme usulünde, dâvâlının ilk itirazını esasla birlikte dermeyan etmesi, taraflara ancak bir defa mehil ve
rilmesi, cevap için yedi, cevaba karşı cevap için de beş gün süre verilmesi zorunluğu vardır. Basit ve seri 
yargılama usulünün birlikte uygulanmasına yasal bir engel de yoktur. 

DİĞER SEBEPLERLE DÂVA AÇILMASI 

Madde 106. — Bu maddeye göre; kanunun emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili 
emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cum
huriyet Başsavcılığınca re'sen yazı ile başvurulacak; Anayasa Mahkemesi, sözkonusu hükümlere aykırılık 
görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî partiler hakkında ihtar kararı verecektir. Bu karar o siyasî 
parti genelbaşkanlığına yazılı olarak bildirilecek; bu yazının tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykı
rılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesine bu siyasî partinin kapatılması için 
re'sen dâva açacaktır. 

Taslağın 101 inci maddesi ile bir «Siyasî Partilerle ilgili Yasakları inceleme Kurulu» kurulmuştur. Bu 
kurul, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, beşi ceza, dördü hukuk daireleri başkan ve üyeleri arasından 
dört yıl süre için seçilen dokuz üyeden oluşur. 

Bu kurulun mevcudiyetine rağmen, bir siyasî partinin kanunun emredici hükümleriyle diğer 
kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırı davranması halinde, bu kurul göz
den kaçırılarak, Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa Mahkemesine başvurmasında; ve Anayasa 
Mahkemesi aykırılık iddiasını haklı görürse ilgili parti hakkında ihtar kararı vermesinde isabet 
yoktur. Çünkü Anayasa Mahkemesi, kanunların emredici hükümlerine aykırılık bulunduğunu 
fflıtar kararında belirtmiş olmakla bu husustaki kanaat ve reyini de açıklamış olacaktır, ihbar ka
rarma uymayan bir partinin kapatılması için, bu konuda görüş ve kanaati besbelli bulunan bir Anayasa 
Mahkemesinde kapatma dâvası açılmasının hukukta yeri olmasa gerekir. Zira Anayasa Mahkemesi ihtar 
kararı vermekle ihsası reyde bulunarak, tabiri caizse ilgili partiye, bir emir vermiş oluyor. Sonra da verdi
ği ihtarı yerine getirmeyen partinin kapatılması için açılan dâvaya bakıyor. Görülüyorki dâva açıldığı gün 
verilecek karar belli duruma getirilmiştir. Ihtan veren Yüksek Mahkemenin, ihtarına uymayan siyasî parti 
hakkında kapatmadan başka bir kaırar verebileceği düşünülebilir mi? Bu sebeplerle, Anayasa Mahkemesi, 
kanunla böyle bir müşkül duruma sokulmamalıdır. 
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Yapılacak iş, bir partinin kanunun emredici hükümlerine aykırı davranması halinde, ihtar kararı verilmek 
üzere, Anayasa Mahkemesi yerine, Partilerle İlgili Yasaklan İnceleme Kuruluna başvurma esasının kabulü 
olmalıdır. Bu kurulun ihtar kararına rağmen ilgili siyasî parti aykırılığı gidermediği takdirde Anayasa Mah
kemesine kapatma dâvası açılırsa, artık Anayasa Mahkemesinin peşin hükümlü olmasından da sözedilemeye-
cektün 

SÖZALMA VE DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ VERME HAKKI MAHFUZ TUTULAN MADDELER 

Taslağın 15, 20, 21, 36, 39, 40, 44, 49, 57 ve 123 üncü maddelerinin görüşülmesi sırasında sözalma ve 
değişiklik önergesi verme hakkı mahfuz tutulmuştur. 

YAZIM YANLIŞLIKLARI 

— Kanun tasarısının ne olduğu Anayasa, kanunlar ve İçtüzükte açıkça belirtildiği ve Komisyonumuzca 
hazırlanan metin bu belirlemenin sınırları dışında kaldığı halde metne «SİYASÎ PARTİLER KANUNU 
TASARISI» adı verilmiştir, oysa bunun adı SİYASÎ PARTİLER KANUNU TASLAĞI olması gerekirdi. 

— Taslakta «Başsavcı, Başbakan, Milletvekili, Başkan vekili, tamsayı, anamuhalefet, içyönetmelik ve kolba-
ğı..„» gibi birleşik isim teşkil eden kelimeler doğru olarak bitişik yazıldığı halde; yine bitişik yazılması gere
ken «Genelbaşkan, Önseçim, engeç, yoketmek...» gibi kelimeler ayrı iki kelime halinde yazılmıştır. 

— Doğrusu Dâva olan kelime «Dava» olarak yazılmıştır-

—Türkçede «DEVLET» kelimesinin hem kamu yararını hukuk kurallarına uygun olarak yerine getir
mek üzere belirli 'bir toprak üzerinde, belirli bir siyasî iktidara bağlı olarak insanlarca kurulmuş tüzelkişi, 
hem de zenginlik, baht, mutluluk ve ikbal gibi anlamları vardır. Bu sebeplerle bir has isme bağlı olmasa bi
le, birinci anlamı ifade ettiği hallerde bu kelimenin baş harfinin majüsküJ harfle yazılması gerekirken 
taslağın bazı yerlerinde tamamı minüskül harflerle yazılmıştır* 

Derin saygılarımla arz ederim. 

Abbas GÖKÇE 
Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi 

ANAYASA KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Komisyonunca hazırlanan Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 14, 16, 29, 44 ve 62 ımaddıele-
rine ekte sunduğumuz gerekçelerle karşı bulunuyoruz. 

Gereğini bilgilerine saygılarımızla arz ederiz. 
Anayasa Komisyonu Üyeleri 

Tevfik Fikret ALPASLAN 
Bekir Sami ÛAÇE 

Anayasa Komisyonu Üyeleri 

Madde 14. — Bu maddede büyük kongreye teşkilâttan seçilecek delege sayısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üye tamsayısının en fazla iki katı olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle il kongrele
rince büyük kongreye tabanı temsilen gönderilecek üye sayısı azami 800 sayısı ile dondurulmuş olmaktadır. 
Türkiye'nin nüfusu yakın bir sürede 50 milyonu geçecektir. Seçmen sayısı 21 milyonun üzerindedir. Bü
yük siyasî partiler 5 ilâ 10 milyon arasında oy almaktadır. Böyle bir durumda kitleleri temsil eden bir par
tinin büyük kongresinde seçilmiş üyelerin 800 ile tahdit edilmesi tam temsile, siyasî partinin tabanının se
sinin ve tercihlerinin yukarıya, en üst organa yeterince aksetmesine imkân vermeyecektir. Eski Siyasî Parti
ler Kıanuınuınıda dla bu sefoepilıed'e bu raıkaım yaıklaşıık 2 X 600 = 1 200 şeklinde tespit edilmiştir. 
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Büyük kongreler 2 yılda bir yapılacaktır. Tabandaki temayüller düğer bir ifade dile vatandaş eğiim, istdk 
ve ihtiyaçların parti üst yönetimine ve parti politikasına 2 yılda bir yansıyacaktır. Bu durumda bunun en 
geniş şekilde inikasını sağlamak gerekecektir. Bu ise il kongrelerinden seçilecek delege sayışım daha geniş 
tutmakla mümkündür. Kaldı ki 20 nci maddede il kongrelerinde seçimle gelen delegelerin «Binden fazla ol
mamak üzere* tespitli de ibu ihtiyacın bir ifadesidir. İl kongresindeki delege sayısını «Bin» olarak belirlerken 
«Büyük kongre de» bu rakamı «Sekizyüz» olarak kabul etmek bir çelişki teşkil etmektedir. 

Arz ettiğimiz gerekçe ile büyük kongrede teşkilâttan gelecek delegelerin T. B. M. M.'si üye tamsayısı
nın üç misli olarak tespitinin demokratik ihtiyaçlara daha uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Yine 14 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında «Büyük kongrenin olağan toplantıları 2 yılda bir yapılır.» hük
mü getirilmiş ve bu müddetin üç yıl olması yolundaki taleplerimiz komisyon ekseriyetince ıkaıbu'l edilmemiş
tir, 

Parti: (büyük (kongrelerinin yapılması oldukça büyük hazırlıkları gerektirmektedir, Büyük kongrenin ya 
pılabilmesi için daha alt kademelerdeki, köy, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin yapılması gerekmektedir. Bun
lar ise zaman alan hazırlıklardır. Müddet 2 yıl olarak tutulduğu takdirde alt kademeler daha önceden kong
relerini büyük kongre tarihine kadar yapmak mecburiyetleri sebebiyle parti bünyesinde siyasî tansiyon de 
vamlı ayakta tutulmuş olacaktır. Partileri dar zaman dilimi içerisinde tahdit ederek devamlı kongrelerle 
uğraşan kuruluşlar olmaktan kurtarmak, iç rekabetin tansiyonunu düşürmek ve partilere memleket hizme
tinde daha geniş zaman ayırabilmek için olağan büyük kongrenin üç yılda bir yapılmasının uygun ola
cağını düşünmekteyiz. Ve ibu sebeple de «îlki yıl» şeklindeki düzenlemeye karşı bulunuyoruz. 

Madde 16. — Merkez karar organının nasıl seçileceği, yetki ve görevlerini düzenlemektedir. 

1 linçi fılkraida merkez karar organının seçiminde '«yürürlükte olan seçim sisteminin» uygulanacağı ifa
de edilmiştir,.. Kabul edilecek seçim sistemi temelde «nispi temsil» esasına dayandığı (takdirde, ıbüyüik kong
relerde de hukuken belirmiş gruplar bahis konusu olmadığına göre pratikte uygulaması nasıl ımıümlkıün ola
caktır? Bu limkânsızHığıin yanında esas yönünden ortaya çıkacak sakınca ise ilhımai mümkün olmayan bir du
rum Yaratacaktır. 

Partiler aynı fikirler etrafında toplanan insanların siyasî organizasyonudur, Bu organizasyonun amacı ise 
iktidar olmak ve belirli fikirlerinıi icra ımevkiine koymaktır. Bu ise uyum içinde çalışmayı zarurî kılar. 
Koalisyon hükümetlerinden ülkenin neler çektiği bilindiği halde partileri de kendi bünyelerinde koalisyon 
partileri halline getirmemin partilerde ve özellikle üktfidar partilerinde ması! isitlifcrarsızlıklıar yaratacağı ve bu
nun sonucunda rejimin ne gibi zararlara maruz kalabileceği izahtan varestedir. 

Partilerin merkez karar organları ahenk ve istikrar içinde çalışacak şartlara sahip olmıalııdır. Bu da se
çim şekliyle yakından ilgilidir. 

Bu itibarla ve araz edilen sebeplerle düzenlemenin 648 sayılı Kanunun 11 (inci maddesinin 1 inci fıkra
sındaki ıgSibi yapılmasının gerektiği düşüncesindeyiz. 

Madde 29. — Madde 29'un ikinci cümlesi «milletvekilleri Anayasa ve vicdanlarına aykırı gördükleri ka
rarlara uymak zorunda değildirler; Ancak Türkiye Büyük Millet Meclislinde aleyhte oy kullanamazlar» şek
linde düzenlenmiştirs 

Milletvekilleri Anayasa ve vicdanlarına aykırı gördükleri grup genel kurulu kararlarına uymak zorunda 
değillerse ve amaçlamam bu ise o takdirde verecekleri oyda da serbest kalmazdırlar, 

(«Aleybıte oy kullanamazlar» dan amaçlanan parti disiplini ise çoğu zaman aleyhte oy vermemekle ver
mek aırasında pratik sonuçları itibariyle fark kalmayacaktır. Mesela paırfti meclis grubu mevcut hükümetin 
düşürülmesi yolunda karar almıştır. Bu kararı Vicdanına aykırı gördüğünü düşünen' veya iddia eden millet
vekili aleyhte oy kulanamayacak ancak müspet oyda vermemek suretiyle hükümetin düşmesini sağlayacak 
nisabın temlinlini engelleyebilecektir. 

Bu İtibarla madde bu şekliyle her tiki amaca da hizmet etmekte zaafa düşecektir.; 
Arz edilen sebeplerle bu düzenlemeye karşı bulunmaktayız. 
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IMadde 44. — Bu maddenin 2 inci fıkrası «bir fcfanse ayını zamanda ön seçimlerde ve merkez adaylığında 
değişik siyasî partilerden ön seçime katılamaz» 'hükmünü getirmiştir. Bunun en önemi gerekçesi siyasî 
fikir ahlâkının korunması ve müeyyide altına ahnımıa&ıdiır. 

Oysa ıkıi aynı fılkranın hemen altındaki 3 üncü fıkrada bu prensibin tamamen dışına çıkılarak «bir kimse 
bk partiden ön seçim veya mertoez adaylığı ydklamasına katıldıktan sıonra partisinden istifa etmedikçe ba
ğımsız 'aday 'olamaz ve 'başka 'bir partiden merkez adayı gösterilemez.» şeklinde tedvine" gidilmiştir. 

Bu fıkraya göre (A) partisinden ön seçim veya merkez yoklamasına katılıp da 'kazanamayan veya is
tediği sırayı alamayan kimseye partüsıindan istifa etmek suretiyle tamamen 'başka fikirlerin siyasî organizas
yonu olan (B) partisinde aday olma veya 'bağımsız olarak adaylığımı koyma imkânı verilmektedir. 

Memleketin kaderinde söz sa'hıilbi olmıalk iddiasıyla yola çıkanlarım her şeyden evvel bir fikir isitiıkrar ve 
aMâlkına da sahip olmaları şarttır. 

ön seçimlerden önce ıbir kimse partisinin gidişini doğru bulmayarak veya amacından saptığını düşünerek 
istifa ve diğer partilerde yer arayabilir. Veya aynı gerekçelerle partisin'dıen ayrılıp «bağımsız;». mücadele yo
lunu seçebilir.; Bu, tabiî ve aihMıkî bir mücadele yoludur. Ancak, ıbonıun dışındaki davranışların aynı ölçüler 
içinde düşünülmesi mlümkün bulunmamaktadır. Kaldı !ki «siyasî alhlâJk» konusunun ülkemizde geçirdiği 
olumsuz emsaller hatırlanırsa 'bunun önemi daha da açık ıbir şekilde görülecektir. 

Arz dttiğimiz gerekçelerle 'bu maddenin tedvin şeklîne de karşı bulunuyoruz.' 

Madde 62. — 'Bu maddenin 1 liınci fıkrasına siyasî partilere gelir kaynağı olarak «11. Kanuna göre dev
letçe sağlanan yardımlar» şeklinde ıbir İlavenin yapılması gerekli Ibulunmalktadır». 

Siyasî partiler demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez umurlarıdır. Partileri yaşatmak demokrasiyi de
vam ettirmek demektir. 

Siyasî partilerin kendilerini idame ettirmek için malî imkânlara ihtiyaçları vardır. Maddede belirtilen ge
lir kaynaklarıyla hu hususun sağlanmasına maddeten iımlkân yoktur. 

Kanunun kabulü ile partiler yeniden kurulacak, her şey yeniden ve sıfırdan başliayacaktrr. Partinin ka
sasında parası olmayacak, oturacak binaları, mefruşatı, telefonu bulunmayacaktır. Keza vasıtaları olmayacak
tır. Yurt çapında teşkilâtlanma ve tanıtılmalarına ihtiyaçları vardır. Belirtilen hususlar ise büyük masraf
ları gerektirecektir. 

Ayrıca siyasî partilere Devlet dışında yapılacak büyülk para yardımlarının ileride bazı arzu edirneyen du
rumların yaratılmasına sebep öknıası ihtimali de mevcuttur. 

Kurulacak partilerin geniş bir tabana tisitinat eitmesii lazım. Gelir kaynağı delege aidatı ve bağış olursa 
bu durumda delege İkaydı zorlaşacaktır. 

Siyasî parti ıbir kamu teşekkülü olmamakla beraber 'kamu hizmetli görür. 
Eski 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunumuz partilere Devlet Yardımını öngördüğü gibi Batı Almanya, 

Fransa, Kostarika,, Uruguay vs. gibi ülkelerde de bu yardım yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde 
de seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarına malî destek sağlanmaktadır, ingiltere'de de benzer uygulama mev
cuttur,. 

Anayasamız bazı konularda ıbir kısım kısıtlamalar getirdiği halde partilere malî yardım yapılmayacağına 
ait herhangi bir hüküm getirmemiştir. 

Sonuç olarak parasız hiçbir şey yapılamayacağı zamanımızda partilere yapılacak malî yardımın parti 
yönetimini dış etkilerden koruyacağı ve bu konuda bağımsız harekete limlkân sağlayacağı kanaati ile mad
deye «Hazine Yardımı» konmamasının karşısında bulunuyoruz. 

KARŞI OY YAZISI 

Aşağıdaki maddelere, sırası ile belirttiğim sebeplerden ötürü, karşıyım : 

1) 7 nci ve '22 inci maddeler : 
7 nci ve 22 inci maddeler, siyasî partilerin köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde teşkilât kurabilecek

lerini hükme bağlamaktadır. Yani 1961 Anayasasindan sonra 13.7.1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî Partiler 
Kanunu ile ortadan kaldırılmış bulunan ocak-bucak teşkilâtı yeniden ihdas olunmaktadır. 
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Denenmiş ve millî birliğe zarar verdiği için ortadan kaldırılmış bulunan bir uygulamaya yeniden dön
menin haklı bir sebebi olacağı kanaatinde değilim. 

Ocak-bucak teşkilâtının kaldırılması 20 yıla yakın bir süreyi kapsadığı halde parlamentodaki siyasî par
tiler veya bu süre zarfında iktidara gelen değişik partilere mensup hükümetler, bu kuruluşların yeniden 
ihdası için bir teklif veya tasan hazırlamamışlar; bu konuda ciddî bir teşebbüsde bulunmamışlardır. Yani 
mezkûr kuruluşların yeniden teşkil olunması siyasî partiler tarafından gerekli ve yararlı görülmemiştir. 

öte yandan Anayasamız, siyasî partilerin gençlik ve kadın kollan gibi yan kuruluşlar kuramayacakları
nı; öğrencilerin ve öğretim görevlileri ile bazı meslek mensuplarının; sendikaların, vakıf ve kooperatiflerin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının siyasî partilerle işbirliği yapamayacaklarım belirtmiş; 
böylece toplumun tümü ile politize olmasını yerinde görmemiştir. Anayasanın bu düzenlemesi göz önünde 
tutulunca, parti teşkilâtının köy ve mahallelere kadar yayılmasının Anayasa emri veya gereği olduğu ileri 
sürülemez. 

Siyasî partiler teşkilâtının en ücra köylere kadar sokulmasının, yaygın inanış ile, yeniden camilerin, kah
vehanelerin ve köy odalarının ayrılmasına yol açacağından; anarşistlerin buralarda dahi sığınabilecekleri 
partizan bir melce bulabileceklerinden ve neticede terörün bugüne kadar girmediği köylerimize kadar sıza
bileceğinden haklı olarak endişe duyulabilir. 

Bu sebeplerle milletçe zarar gördüğümüz bir uygulamaya tekrar dönmeyi yerinde ve isabetli görmemek
teyim. 

2) 11 inci madde : 

Bu madde partilere üye olamayacak kimseleri belirlemektedir. 
Anayasamızın 67 nci maddesinin 1 inci fıkrası, siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunmayı vatandaş

lar için bir HAK olarak kabul etmiştir. 68 inci madde ise, vatandaşların siyasî parti kurma ve usulüne göre 
partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahip olduğunu, tekrar, açıklıkla ortaya koymuştur. 

Şu halde parti üyesi olmak vatandaşlar için Anayasal bir haktır. Ve bütün Anayasal haklar gibi, bu 
hakdan mahrum kalmak yine Anayasa ile düzenlenmek icap eder. Anayasamızda siyasî partiye üye olmayı 
önleyen hükümler Anayasamızın 68 inci maddesinin bir ve sonuncu fıkralarında yer almıştır. 1 inci fıkra
ya göre, vatandaş olmayanlarla, 21 yaşını tamamlamamış bulunanlar siyasî partilere üye olamayacaklar
dır. Son fıkraya göre de hâkimler ve savcılarla, öğretim üyeleri, öğrenciler, bazı kamu görevlileri ve Silahlı 
Kuvvetler mensupları siyasî partilere giremeyeceklerdir. Bu hükümlerin dışında, Anayasamızda, siyasî parti
lere üye olmayı önleyen bir hüküm mevcut değildir. 

Komisyonumuzun Anayasanın milletvekili seçilme yeterliğini düzenleyen 76 ncı maddesinin ikinci fıkra
sındaki yasaklardan bazılarını, parti üyesi olma bakımından da gerekli saymıştır. Bir kimsenin siyasî par
tiye üye olma hakkı ile milletvekili seçilebilmesini ayrı ayrı haklar olarak mütalaa etmek gerekir. 

11 inci maddede sayılan hüküm giymiş kimselerin siyasî partiye üye olma haklarının ellerinden alınması
nı, ayrıntılı ifade etmeye gerek görmeyecek kadar açıklıkla Anayasamıza aykırı gördüğümden maddenin bu 
tarzda düzenlenişine katılmıyorum. 

3) 16 ncı madde: 

16 ncı maddede, merkez karar organının, büyük kongre tarafından seçilmesi sırasmda, seçime birden 
fazla liste ile girildiği takdirde, merkez karar organı üyelerinin, seçim kanunundaki usule göre seçileceği, 
29 uncu maddede de milletvekillerinin Anayasaya ve vicdanlarına aykırı gördükleri grup kararlarına uymak 
zorunda olmadıklan hükme bağlanmıştır. 

648 sayılı Kanunda bulunmayan bu hükümler, parti oligarşisini ve yönetici tahakkümünü önlemek amacı 
ile tasarıya alınmıştır. Ancak, kanaatimce maddeler bu şekli ile maksadı çok aşan, özellikle Anayasanın 69 
uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında hükme bağlanan parti içi demokrasi esaslarını da zedeleyen sonuçlar 
doğurabilecek niteliktedir. 
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Siyasî partiler, aynı sosyal ve siyasal görüşleri paylaşan kimselerin bir tüzük ve programı etrafında top
lanmasıyla meydana gelen kuruluşlardır. Maksatları, tasarının 3 üncü maddesinde belirtildiği gibi, belli görüş
leri yönünde millî iradenin oluşmasını sağlayarak kamu faaliyetlerini etkilemek, yönetmek ve denetlemektir. 
Böyle bir görev, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak hazırlanması zorunlu bulunan parti tüzük ve prog
ramlarına ve bunlardan yetki alan organların kararlarına bütün parti üyelerinin uyması ile ancak yerine ge
tirilebilir. 

16 nci madde, Seçim Kanununun nispî sistemi kabul edeceği esasından hareketle, parti içindeki muhale
fetin merkez karar organında temsil edilebilmesi amacını gözetmektedir. Bu tarzda bir düzenleme, parti için
de muhalefeti var farzetmenin ötesinde, teşvik anlamını tazammun etmektedir. 

Milletvekillerinin grup kararına uyması zorunluluğunu kaldıran 22 inci madde ise, parti disiplinini yok 
etmekte; siyasî partilerin programlarının uygulanmasında en önemli organ olan parlamento gruplarını iş göre
mez hale getirmekte; vicdanî kanaat gibi sübjektif ve soyut kavramlarla milletvekillerinin grup kararlarını 
hiçe saymasını imkân dahiline sokmakta ve partiler rejimi olan demokrasi, etkisi olmayan, bağlayıcı karar 
alamayan sözde partilerin-başka bir deyişle tabelâ partilerinin-yaşadığı bir rejim haline dönüşmüş olmak
tadır. 22 inci madde bu haliyle kanunlaştığı takdirde hükümetlerin kurulması veya düşürülmesi; güven oyla
ması gibi konularda alınacak grup kararları hiçe sayılacak ve kamuoyunun 12 Eylül'den evvel üzüntü ile 
izlediği siyasî oyunlar devam edip gidecektir. 

4) 40 inci madde : 

40 inci madde ile siyasî partilerin ülke çapında seçime girebilmeleri için enaz 34 ilde ve bu ildeki ilçe
lerin yarısından çoğunda teşkilât kurmuş olma şartı getirilmiştir. 

Bu hükmün yeri, kanaatimce siyasî partiler kanunu değil, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütük
leri hakkındaki 298 sayılı kanundur. Nitekim anılan kanunun 14 üncü maddesinin 11 numaralı bendinde : 
«Siyasî partilerin, yasama meclisleri genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye ve il genel 
meclîsi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için 15 ilde ve bu illere bağlı bütün ilçelerde ilçe teşkilâ
tını kurmuş; bulunmaları» şart koşulmuştur. İleride 298 sayılı kanun Danışma Meclisinde görüşülürken günün 
şartlarına göre lüzumlu düzeltmeler yapılabilir ve ülkemizde uygulama geleneğine kavuşmuş olan 15 ilde 
teşkilâtlanma şartı varlığını koruyabilirdi. 

Sonuç olarak seçimlere girebilmek için partilerin 34 ilde teşkilât kurmalarını şart kılmanın çok ağır 
olduğu ve siyasî partileri zor durumda bırakacağı görüşüyle maddeyi benimseyen Komisyonumuzun çoğun
luğuna katılamıyorum. 

5) 117 nci madde : 

Bu maddede, 68 inci maddeye aykırı bir şekilde bağışta bulunan kimselere verilecek ceza belirtildik
ten sonra bağış sınırını aşan malın kamu kurumuna ait olması halinde iade edileceği, özel kişilere ait 
olması halinde ise müsadere olunacağı hükme bağlanmıştır. Bu madde ile Anayasamızın temel ilkelerinden 
birisi olan eşitlik ilkesinin bertaraf edilmesinin mahzuru bir yana, gerek 648 sayılı kanunun, gerekse bu kanun
daki malî denetim yolunu ve yöntemini aynen benimsemiş olan tasarının sistemi ve bu konudaki ana pren
sipleri tamamen zedelenmiştir. Çünkü siyasî partilerin kanuna aykırı olarak elde ettikleri her türlü gelirin, 
Anayasa Mahkemesince Hazineye irad kaydolunacağı, 648 sayılı kanunda olduğu gibi tasarıda ana kural 
olarak kabul edilmiştir. Mesela, yukarıda anılan 68 nci maddeyi de müeyyideiendiren tasarısının 3 üncü bölümü
nün 74 üncü maddesinde aynen «68 inci maddede bağışlar hakkında belirtilen esaslara aykırı olarak gelir 
«ağladığı Anayasa Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler Hazineye 
irad kaydedilir, taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir.» demek suretiyle, madde, kanuna ay
kırı bağışlanan malların akıbetini açıkça tayin etmiştir. Bu durumda 117 nci maddedeki müsadere hükmünün 
74 üncü madde ile yarattığı çelişkiyi izah edebilmek mümkün değildir. 117 nci maddenin yer aldığı 7 nci 
Ikısım ceza hükümlerini ihtiva etmektedir ve münhasıran kanuna aykırı bir şekilde partilere gelir temin eden 
kimselere verilecek para ve hapis cezalarını düzenlemektedir. Bu maddeye mallar hakkında, istisnaî olarak, 
bir hüküm getirmek kanunun sistematiğine de ters düşmektedir, 
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öte yandan, ceza davasına bakacak olan bidayet mahkemesi, kuşkusuz, Anayasa Mahkemesinin Kanu
na aykırılığı hükme bağlamasından sonra, açılacak ceza davasını rüyet edecektir. Çünkü, tasarının 77 nci 
maddesinin 3 üncü fıkrasına göre : «Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî 
partinin gelir ve giderlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında veya kanuna uygun olmayan gelir
ler ile giderler dolayısıyla da bunların hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.» 

Bu hale göre, Anayasa Mahkemesi bağışlanan malın kanuna aykırılığına hükmettiği anda, elbette 74 üncü 
madde gereğince, bağış sınırını aşan malın Hazineye irad kaydına karar verecek, aykırılığı sabit görmemesi 
halinde ise bu hususu tescil edecektir ki her iki durumda da ortada müsaderesi gereken mal mevcut olmadı
ğından bidayet mahkemesinin müsadere kararı vermesine imkân kalmayacaktır. 

Bu sebeplerle 177 nci maddedeki bidayet mahkemesine müsadere imkânı tanıyan hükmü gereksiz görü-
yorum4 

Fuat AZGUR 

KARŞI OY 

7 nci madde ile ilgili karşı oy yazısı: 

Tek partili dönemin katı ve bürokratik tutumunun izlerinin çok partili döneme geçişle birlikte ortadan 
kaldırılması, köyün sesinin daha iyi duyurulabilmesi amacıyla kurulan ocak ve bucak teşkilatı, geçirilen acı 
tecrübelerin de etkisi ile partilerarası uzlaşma ile kaldırılmış, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile yerine 
köy ve mahalle temsilcilikleri ihdas edilmiş bulunmaktadır. 

Siyasî partilerin ocak ve bucak teşkilatlarının kaldırılması, aradan geçen yirmi senelik süre zarfında uy
gulamada bir sorun yaratmadığı gibi, bilakis kaldırılmaları ile köylere ve mahallelere huzur ve sükûn gelmiş 
bulunmaktadır. 

İleri sürüldüğü ve savunulduğu veçhile, ocak ve bucak teşkilâtının kaldırılması üe vatandaşlık hakkının 
şehirlerde yaşayanlara hasredilmiş olacağı yorumu, hatalı ve sakıncalıdır. Bu teşkilatın kaldırılması sadece 
köy ve mahalleterdeki aşırı politize olmayı önleme amacına matuftur. Bu yolla köylü olmayan politikacıla
rın köyleri ve mahalleleri aşırı biçimde politize etmeleri önlenmek, buralarda yaşayanların sağduyuya daya
nan hakemliğine başvurulmak istenilmiş bulunmaktadır.. Bu teşkilâtın kaldırılması ile köylere huzur gelmiş, 
sonuçtan köylülerde memnun kalmıştır. 

Sayın Emin Paksüt'ün beyan ettiği üzere «Çok partili hayat, ocak teşkilatı ile politikayı köye götürmek 
değil, seçim emniyeti ile sağlanır.»; 

Tecrübeyle sabit olduğu üzere, köylerde ocak teşkilâtının kurulması, bu küçük yörelerde kutuplaşmala
ra, bölünmelere, bölücülüğe neden olmaktadır. 

Sayın Nurettin Ardıçoğlu'nun beyan ettiği üzere «Parti teşkilâtını köylere kadar götürmek, oralarda par
ti hayatının gürültü - patırtısını, mücadelelerini, seçim dönemleri dışında da yıllarca geceli gündüzlü idame 
ettirmiş bulunmaktadır. Bir partinin köyde bu teşkilâtı kurması, diğer partileri de bu yola itmekte, bu hal 
ise sonuçta bölücülüğe neden olmaktadır.»' 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu ile ilgili olarak oluşturulan Geçici Komisyon sözcüsü Sayın Coşkun 
Kırca'nm beyan ettiği üzere «Parti faaliyetlerini köye, mahalleye kadar götürmeyi prensip olarak kabul ede
biliriz. Zira demokrasi rejimi demek, halkın her kademede siyasetle uğraşmasını kabul etmek demektir. Fakat bir 
şey daha var : Dünyanın en köklü demokrasilerinde bile halkın aşırı derecede politize edilmesi demokrasi 
için tehlike sayılır. Fransa'da 5 inci Cumhuriyet Anayasası ile halkın çok politize edilen taraflarının makûl 
ölçülere, indirilmesi derpiş edilmiştir. Aksi takdirde Fransa'da demokratik müesseseler dejenere edilecekti. 
Azgelişmiş bir ülke olarak vatandaşı hiç bir zaman politikadan uzak tutmak istemiyoruz. Ancak vatandaşı 
aşırı derecede politika tansiyonu içinde tutmaya gittiğimiz takdirde, memlekette parlamanter rejimin tehdit 
içine gireceğini kabul etmek lazımdır. Partilerarası müzakerelerde, o zamanın iktidarı, muhalefeti, büyük kü
çük partileri hepimiz Bu yara üzerine parmak bastık, samimiyetle bunu tespit ettik. Bu tasarı partiler 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 333) 



— 16 — 

arasında mutedil ve muayyen vasatı kurmak eğilimiyle bu teşkilâtları kaldırdı. Esasen ocak - bucak teşkilâtı 
varken de fiilen idare heyetleri yoktu, ocak başkanları vardı. Yeni getirilen görevli de aynı görevi yapacak
tır ve o yörede kayıtlı partililer tarafından kendi aralarından seçilecektir. (Bak: 648 S. K. Mad. 17.) Köy ve 
mahalle görevlileri seçiminden önce, adaylar konuşma yapabileceklerdir. Partilerde elbetteki alt kademe hâ
kimiyetini muhafaza edeceğiz. Her şey alt kademeden başlayacaktır. Bu görevli ihdası parti için oligarşi ya
ratma amacımıza bağlanamaz. Siyasî görüşleri çok farklı partililerin uzlaşması ve aynı noktada birleşmesi ile 
bu ocak - bucak teşkilâtı kaldırılmıştır.»! 

648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun ilgili madde gerekçelerine göre: «İller teşkilatında ilçe yönetim or
ganlarının daha altında sadece partili üyeler temelinin bulunması ve muhtarlık bölgelerindeki parti işlerinin 
bu organlarca görevlendirilecek parti üyeleri marifetiyle yürütülmesi şekli, Türk sosyal hayatının bünyesin
den ve siyasî tecrübemizden doğan ve Anayasa düzenimizin muhafazası bakımından zarurî görülen hal tar
zı olarak bu madde ile hükme bağlanmıştır. 

Partilerin gayesi seçim yoluyla millî iradenin tecellisine yardımcı olmak ve siyasî hayatı doğrudan doğruya 
etki altında bulundurmaktır. Anayasaya hâkim millî dayanışma, refah ve huzur gibi ilkeleri ve dolayısıyla 
toplum düzenini zaafa düşürdüğü ve hatta tahrip ettiği görülen bölücü ve ayırıcı parti faaliyetinin demokra
tik Devlet hayatı ile ilgisi yoktur. En basit medenî ihtiyaçları çok yerde sağlanamamış küçük sosyal ünite
lere reel olarak siyasî parti kuruluşlarını getirmekle Anayasanın 56 ncı maddesindeki demokratik siyasî ha
yatın sağlanması gayesi gözetilmiş sayılamaz. Anayasa, kanun koyucuya demokratik kuruluş ve işleyişi sağ
lamak ve millet bütünlüğünü siyasî hayatımızda hâkim unsur yapmak vazifesi verildiğine göre, siyasî parti 
kuruluşlarını, geçirilen acı tecrübeden ders almaksızın, köy ve mahalle muhtarlıkları çevresine kadar tevsi et
mek demokratik bir lüzum ve zaruret olarak düşünülemez.» 

Bu teşkilâtların kaldırılması, sadece köy ve mahallelerdeki aşırı politize olmayı önleme amacına matuf 
olup, bu hal bu yerlerde oturanların siyasî partilere kaydolmalarını, delege seçilmelerini, ön seçimlerde ve 
asıl seçimlerde oy kullanmalarını ve memleket meselelerini serbestçe tartışmalarını önleyici bir sonuç yarat
mayacaktır. 

Esasen, muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde, siyasî partilerin aday gösterememeleri de, aynı nedenle ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Siyasî parti temsilcilikleri de, o yörede kayıtlı partili üyeler tarafından seçilecek, bu yolla parti içi demok
rasi de sağlanmış olacaktır. 

Siyasî partilerin 1960 -1980 döneminde, bu teşkilâtları yeniden kurmaya yönelmemelerinde de bir gerçek 
payı vardır. Yaşanan, tecrübe edilen, yararlı olmadıkları, bilakis zararlı oldukları saptanan hususlarda yeni 
deneyimlere tevessül etmekte memleket yararı ve zaruret yoktur. 

Nihayet 1961 Anayasası da, 1982 tarihli yeni Anayasamız da siyasî partilerin demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurları olduklarını ve siyasî partilerin nitelikleri Anayasamızda belirtilen demokratik ilkelere 
uygun olarak kurulacaklarını ve faaliyette bulunacaklarını benimsemiş bulunmaktadırlar. Diğer taraftan 1960' 
lı yıllardaki deneyimlerin 1980*li yıllara misal olamayacağı da bir tahminden ibarettir. 

Kaldıki, 1961 tarihli Anayasamızda ilgili bir kısıtlama hükmü bulunmaması da gözetilerek, partilerarası 
uzlaşma ile partilerin kadın ve gençlik teşkilâtı kuramamaları kabul edilmesine karşı, Millet Meclisindeki 
müzakereler sonunda partilerin kadın ve gençlik teşkilâtı kurabilecekleri 648 sayılı Kanunda kabul edilme
sine mukabil, aradan geçen süre içinde zararlı yönelimleri saptanarak, 2709 sayılı Anayasamızın 68 inci mad
desinin 6 ncı fıkrasında «Siyasî partiler yurt dışında teşkilâtlanıp faaliyette bulunamaz, kadın kolu, gençlik 
kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremez, vakıf kuramazlar.»ı denmesinin 
nedeni, gözden uzak tutulmamak icap eder. 

Bu noktada, köy ve mahalle teşkilâtlarının yan kuruluşlar olmadıkları iddia edilmektedir. Ancak, bu ku
ruluşların da köylerde bölücülüğe neden oldukları acı deneyimlerle sabit bulunmasına göre, Anayasamızın 
ruhuna uygun olarak, kurulmamaları iktiza eder. 

Bütün bu nedenlerle, köy ve mahalle temsilcilikleri ile yetinilmesi ve ayrıca bu yerlerde teşkilât kurulma
ması gerektiği görüşü ile maddeye karşıyım. 

A. Mümin KAV ALALI 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 333) 
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10 UNCU MADDE İLE İLGİLİ KARŞI OY YAZISI 

Siyasî partilerle ilgili SİCİLLERİN Cumhuriyet Başsavcılığında tutulmasının güvence bakımından bazı 
sakıncaları olacağı gibi, uygulamada da bazı sorunlar yaratacağı bir vakıadır. 

Şöyle ki : Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bir taraftır. Sicillerin açılacak parti kapatma davasında ta
raf «lacak olan Cumhuriyet Başsavcılığında tutulmasındaki sakıncaya veya en azından bu hususun iddia 
edilebilir olmasına mukabil, kanunları iptal edebilen, partileri kapatabilen, partilerin malî denetimi esasen 
kendisine ait bulunan yansız ve yüksek bir mahkeme olan Anayasa mahkemesinde tutulmasında sayılamaya
cak kadar yarar ve sağlayacağı bir güven vardır. 

Diğer taraftan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının da her an bu sicillere başvurması ve incelemesi müm
kün olduğu gibi, sicillerin düzenlenme ve muhafaza yetkisinin Anayasa Mahkemesine tevdiinin, Cumhuriyet Baş
savcısının partilerin kuruluşlarını denetlemesini ve faaliyetlerini devamlı olarak izlemesini engelleyen bir yön
de bulunamayacağı kuşkusuzdur. 
mayacağı kuşkusuzdur. 

Kaldıki, Anayasamızın 124 üncü maddesi hükmüne göre Cumhuriyet Başsavcılığının sicillerle ilgili olarak 
bir Yönetmelik veya İç yönetmelik çıkarmasına da imkân bulunmamaktadır. Anayasanın 154 üncü maddesine 
göre Cumhuriyet Başsavcılığı 124 üncü madde de sayılan yönetmelik çıkarabilecek kamu tüzelkişiliğini haiz 
değildir; Kamu kuruluşu Yargıtaydır ve Cumhuriyet Başsavcılığı bu kuruluşun bir organıdır. Siyasî partilerle 
ilgili bir sicil yönetmeliği düzenleme işinin ise, 1930 sayılı Yargıtay Kanunu hükümleri uyarınca Yargıtayın 
görevi ile ilgili bir yönü bulunmamaktadır. 

Anayasamızdaki metodoloji de, bu düzenlemenin, Cumhuriyet Başsavcılığı ayni zamanda Anayasa mah
kemesinde parti kapatma davasını açacak ve davada taraf olacak bulunmasına göre, sicillerin Anayasa Mah
kemesinde tutulmasını ve muhafazasını gerekli kılar. 

Nitekim 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 7 nci maddesinde de bu nedenle sicillerin Anayasa mahke
mesinde tutulmasını ilke olarak benimsemiş ve nasıl düzenleneceklerinin de Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde 
tespit edileceği hükmünü getirmiştir. 

Sicillerde bulunacakların bu kanun içinde belirtilmesinin ise, ilerde doğacak zorunluluk hallerinde yasa de
ğişikliğine neden olması bakımından güçlüğü gözden uzak tutulmamalıdır. 

Her ne kadar 7.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Anayasamızın 69 uncu maddesinin 5 inci fıkrası hükmüyle 
Cumhuriyet Başsavcısının partilerin kurulmalarını kuruluşlarını takiben öncelikle ve faaliyetlerini de devamlı 
olarak takip edeceği ilkesi getirilerek, Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda daha aktif bir yönelim içinde 
olması benimsenmiş bulunmakta ise de, yukarda da işaret edildiği üzere, sözü edilen Anayasamızın bu hük
mü parti sicillerinin tarafsız bir yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesinde düzenlenmesinin getireceği 
güvenceyi bertaraf etme nedeni olamayacağı kuşkusuzdur. Anayasamız bu ve benzeri konularda yargı teminatını 
bir güvence olarak görmüştür. Kaldıki bu yolda bir düzenleme Cumhuriyet Başsavcılığının aktivitesine etki 
yapmayacaktır. 

Bütün bu nedenlerle ve sicllerin Anayasa mahkemesinde tutulmaları ve muhafazaları gerektiği görüşü ile 
maddeye karşıyım. 

A. Mümin KAV ALALI 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

101 İNCİ MADDE İLE İLGİLİ KARŞI OY 

Anayasamızda, partilerle ilgili yasakları inceleme kurulu adı altında bir kurul oluşturulmadığı halde, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununda olduğu gibi, bu defa hazırlanan kanun tasarısında da, bir Partilerle ilgili 
yasakları inceleme kurulu oluşturulmuş bulunmaktadır. 

Gerçi Anayasamızda böyle bir kurulun oluşturulmasını önleyici açık bir hüküm bulunmamakta ve ku
rulması Anayasamızın ruhuna da aykırı bulunmamaktadır. Zira; böyle bir kurulun oluşturulması, her şeyden 
önce Cumhuriyet Başsavcılığının takdirde hata yapması ihtimalini ve bundan doğabilecek mahzurları berta
raf edecek ve partiler için de yeni bir güvence nedeni olacaktır. 
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Ancak, Anayasamızın ilgili hükümlerine göre, siyasî partilerin kurulmalarının ve faaliyetlerinin denetimi, 
getirilen sistem itibariyle, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi arasında olmak icap eder. 

Siyasî partilerle ilgili denetim ve kapatma davaları ile Yargıtay'ın en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Yargıtay'ın görev alanı 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile sınırlanmış bulunmaktadır. 

Bu hususun seçimlerin yargı denetimine bırakılması ve Yüksek Seçim Kurulunun oluşturulması ile de bir 
benzerliği bulunmamaktadır. Seçimlerin yargı denetiminde yapılması isabeti bir yana, adlî yargıya bırakıl
ması da Türkiye çapındaki teşkilatının bulunması nedenine dayalıdır. Kaldıki Yüksek Seçim Kurulunun oluş
ma biçimide, partilerle ilgili yasakları inceleme kurulunun benimsenen oluşma biçimine uygun değildir. 

Diğer taraftan seçim işleri ile Anayasa mahkemesi arasında bir bağlantı bulunmadığı gibi, Anayasanın 
79 uncu maddesi hükmü gereğince Yüksek Seçim Kurulu, Anayasal bir kuruluştur. 

Benzetildiği üzere, Cumhuriyet Savcılarının takipsizlik kararlarına en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanlığı nezdinde itiraz edilebilir olması ile, Partilerle ilgili yasakları inceleme kurulunun Yargıtay bünyesin
de oluşturulmak istenmesi arasında bir benzerlik de bulunmamaktadır. Zira Anayasamız siyasî partilerin ku
ruluşlarının ve faaliyetlerinin denetimini ve kapatılmalarını Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi 
arasında yürütülmesi gereken bir yöntemle kabul etmiştir. 

Adlî yargının görev alanı dışında kalan bir siyası konuda devreye sokulmasında, sayılamayacak kadar 
mahzurlar doğabilir. Bu kurul Cumhuriyet Başsavcısının aktivitesini yitirmesine neden olabileceği gibi, Anayasa 
Mahkemesi ile Yargıtay arasında yersiz sürtüşmelere veya ters düşmelere neden olabilecektir. Bugüne ka
dar böyle bir halin zuhur etmemesi, bundan sonra da vukua gelmeyeceğinin kesin kanıtı sayılamaz. 

Anayasamızın 146 ncı maddesi hükmüne göre, Anayasa Mahkemesi, on bir asıl ve dört yedek üyeden ku
rulur. Yine Anayasamızın 149 uncu maddesine göre, Birinci Başkanın başkanlığında on üye ile yani onbir kişi 
ile toplanıp karar verir. IBuna göre* her halde dört üyesi partilerin kapatılması ile ilgili olarak açılacak dava
ya katılmayacak demektir. Partilerle ilgili yasakları incelemekle yükümlü tutulan kurulun oluşturulması, ilke 
olarak komisyonumuzda benimsenmesine ve bu kurula başvuru anında henüz ortada bu partinin kapatılması 
ile ilgili açılmış bir dava da bulunmayacağına, diğer taraftan dava konusunun Anayasa Mahkemesinin görev 
alanına giren bir husus olmasına ve tasarının takip eden maddeleri içeriğine göre, bu kurulun, gerekli tahkikatı-
da yapmaya yetkili olmasına, kurulun itirazı kabul etmesinin ilerde açılacak davada verilecek karara etkili 
olamayacağı da aşikâr bulunmasına nazaran, Anayasa Mahkemesinin ilerde toplanmasına ve karar vermesine 
de engel olmayacak biçimde, partilerle ilgili yasakları inceleme kurulunun, Anayasa Mahkemesi bünyesinde 
ve üç üyenin iştiraki ile kurulması, isabetli olacağı nedenleri ile maddeye karşı bulunmaktayım. 

A. Mümin KAV ALALI 
Anayasa Komisyonu Üyesi 

T.C. DANIŞMA MECLİSİ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
5.2.1983 

Yoğun bir çalışma ile hazırladığımız «Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı»nın ülkemize ve ulusumuza hayır
lı olması dileğiyle maddeler üzerindeki muhalefetimi ve saklı tuttuğum söz hakkımı aşağıda açıklar, saygıla
rımı sunarım. 

GENEL : Kanun Tasarısı metninde uyumsuz kelimeler vardır. Bunlara karşıyım. Söz Hakkım Saklıdır. 

Madde 40. — Siyasî Partilere, Seçime katılabilmek için en az 34 İlde Örgütlenme koşuluna karşıyım. Söz 
hakkım saklıdır. 

Madde 41. — Merkez adaylığını düzenleyen bu madde üzerinde söz hakkım saklıdır. 

Madde 42. — Parti Kontenjan adaylarının seçiminde, meslek gurupları temsilcilerinin göz önünde tutul
ması esası getirilmediğinden maddeye karşıyım. Söz hakkım saklıdır. 

Madde 47. — Adayların. Propaganda fcoouşjmıalannda «Meslekî Çapta» vaatte bulunması yasaklaması anti
demokratik ve katı bir hüküm olması nedeniyle maddeye karşıyım. Söz hakkım saklıdır. 
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Madde 58. — Parti içi disiplin cezalarında Üyenin Genel Kurula başvurabilme hakkını getirmeyen mad
deye karşıyım. Söz hakkım saklıdır. 

Madde 62. — Siyasî Partilere Devlet Yardımını öngörmeyen maddeye ısrarla karşıyım. Söz hakkım saklı
dır. 

Madde 63. — Üyelik Aidatını Parti zararına hüküm lendiren maddeye karşıyım. Söz hakkım saklıdır. 

Madde 94. — Kanun tasarısı metnindeki «Siyasî Faaliyet», «Siyasî İlişki», «Siyasî İşbirliği» deyimlerinde 
açıklık bulunmaması bu nedenle kanun gerekçesine bir yorum ve açıklık getirilmesi önerimin nazara alınma
ması nedeniyle maddeye karşıyım. Söz hakkım saklıdır. 

GENELDE : A) Siyasî Yasaklamalarda bazı Yoruma müsait maddeler vardır. Bu konuda söz hakkım 
saklıdır. 

B) Danışma Meclisi Memur Kökenli üyelerin durumlarının çözümü konusunda söz hakkım saklıdır. 
C) Danışma Meclisi Üyelerinin Kontenjan Adaylığı hususunda söz hakkım saklıdır. 
Saygılarımla. 

Feridun Şakır ÖĞÜNÇ 
T.C. Danışma Meclisi Anayasa 

Komisyonu Üyesi 

MUHALEFET ŞERHİ 

Madde 16 : 

Komisyonumuzca kabul edilen 16 ncı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde; «Merkez karar 
organı seçimlerinde birden fazla liste ile seçime girildiği takdirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine 
göre seçilir.» 'denilmektedir. Bu hükmün getirilmesinde güdülen amaç; parti içi demokrasinin sağlanması ve 
parti içi muhalefetin de merkez karar organında temsil 'edilmesinin, istenilmesidir. Amaç olarak bu görüşe 
katılmamak mümkün değildir. Ancak bu yolla parti içi demokrasinin sağlanması mümkün değildir. Yürürlük
te olan seçim sistemine göre seçim yapıldığı takdirde; parti içi muhalefet 'temsilcilerinden merkez karar or
ganına ne kadar sayıda temsilcinin girebileceğinin önceden kestirilmesi mümkün değildir. Şayet, parti içi 
muhalefete mensup üyelerin sayısı 'diğer üyelerin sayısına yaklaşacak şekilde olduğu takdirde durum ne ola
caktır? 'Bu halde, merkez karar organı hiçbir konuda karar alamayacak ve bu suretle parti içinde bir takım 
huzursuzluklar doğacaktır. Biz parti içi demokrasiyi sağlayalım derken hu defa parti içi anarşiye sebep 
olacağız. Aslında, parti içi muhalefet yoktur. Parti içi hizipler vardır. 'Bu hizipler büyük kongre bittikten 
sonra ortadan kalkar. Bu hüküm ile biz, parti içinde mevcut olan hizipleri muhalefet şekline dönüştürmüş 
olacağız. O nedenle merkez karar organı seçimlerinde 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu mad
desinde öngörülen çoğunluk sisteminin uygulanmasının daha gerçekçi olduğu kanısı ile bu fıkraya muhalifim. 

ha VARDAL 

MUHALEFET ŞERHİ 

Madde 44 : 

' 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasında; «bir kimse bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklama
sına katıldıktan sonra partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz ve başka bir partiden merkez adayı 
gösterilemez» hükmü düzenlenirken Anayasamızın 67 nci maddesinde belirtilen «'vatandaşlar kanunda gös
terilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette 
bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir» hükmü esas alınmış ve bir kimsenin isterse bağımsız 
olarak isterse bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma hakkının Anayasal hakkı olduğu ileri sürül
müştür. Bir kimsenin Anayasanın gösterdiği, siyasî faaliyette bulunma' hakkı ancak kanunda gösterilen 
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şartlara uymak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir siyasî partide ön seçimlere katılan bir kimse seçimi 
kazanamazsa veya seçilme şansım elde edebilecek bir sıraya giremezse artık kaderine razı olmaısı gerekir, 
ön seçimi kaybeden kimseye partisinden ayrılmak şartı ile başka bir partiden merkez adayı gösterilebilmesi 
partiler için büyük bir sakınca teşkil eder. Bir partinin tüzük ve programını beğenerek o partiye üye olup 
seçimlere katılan kişi evvelce tüzük ve programını beğenmediği başka bir partiden merkez adayı gösterilme
si siyasî ahlakla da bağdaşmaz. Diğer taraftan ayrıldığı partinin seçim arifesinde o seçim bölgesindeki oyla
rının parçalanmasını da sağlayacaktır. Bu durum ise; partiler arasında da bir takım sürtüşmelere neden 
olacaktır. Anayasamızın 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında «partisinden istifa eden milletvekili bir-
sonraki seçimde, istifa tarihinde mevcut herhangi bir partinin genel merkez organlarınca aday gösterile
mez» hükmün kıyas yolu ile bu fıkraya uyguladığımızda fıkranın Anayasanın anılan hükmüne de aykırı ol
duğu görülecektir. Yukarıdan beri açıkladığım nedenlerle bu fıkraya (muhalifim. 

İsa VARDAL 

MUHALEFET ŞERHİ 

Madde 62 : 

Bu madde düzenlenirken partilere Hazinece yardım yapılması kabul edilmemiştir. Maddede siyasî parti
lerin gelir kaynakları tadadî olarak belirtilmiştir. Belirtilen bu gelir kaynaklarıyla partilerin teşkilatlarını kur
maları mümkün olamayacağı gibi, kursalar bile bu teşkilatlan devam ettirmeleri imkâmnı bulamayacaklar
dır. Kaldı ki, siyasî partilerin; yalnız seçim devrelerinde faaliyet gösteren kuruluşlar olduğunun da kabulü 
mümkün değildir. Böyle kabul edilirse seçim sırasında partilere ait oy pusulalarının Devletçe basılması ve 
seçim masraflarının Devlet tarafından karşılanması yeterli olabilirdi. Ancak siyasî partiler seçim devrelerin
de faaliyet gösteren kuruluşlar olmayıp devamlı bir çalışma içine girerek halkı politize etmelerine yardım 
ederek oluşacak siyasî iktidarın en doğru şekilde kurulmasına yardımcı olacaktır. Diğer taraftan siyasî par
tilere yardım yapılması Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve siyasî partilerin kendi tüzük ve programlarını 
hazırlarken hiçbir dış tesire kapamamalarına yardımcı olacaktır. Bu suretle siyasî partiler yüksek gelir taba
kalarının baskısından kurtulacakları gibi demokratlaşma yolunda da ileri adımlar atılmış olacaktır. O neden
le Devlet yardım yapılmasını öngörmeyen bu maddeye karşıyım. 

İsa VARDAL 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Madde 74 : 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında: «70 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olacak bir 
siyasî partinin taşınmaz mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ve bu mahke
menin göstereceği süre içinde bu malların paraya çevril mesi yoluna gidilir bu durumda 68 inci maddede belir
tilen bağış miktarını aşan kısım Hazineye irad kaydedilir.» hükmü yer almıştır. Bu hükümle 68 inci madde
de belirtilen 500 000 TL. bağış sınırını geçen bağışlar yapılan bağışın şekline bakılmaksızın Hazineye irad 
kaydedileceği, amaçlanmaktadır. Hayatta olan bir kişinin yapmış olduğu bu tür bir bağış hakkında böyle 
bir düzenleme getirmek yerindedir. Ancak Medenî Kanunun 478 ve müteakip maddeleri gereğince, ölüme 
bağlı tasarruf suretiyle bir siyasî partiye 68 inci maddede gösterilen limit dışında bir mal vasiyet edildiği ve 
bu vasiyet mahfuz hisseli mirasçıların hisselerini aştığı takdirde de bu maddeye göre vasiyet edilen mal Ha
zineye irad kaydedilecektir. Böylece M. K.'nun mahfuz hisseyle ilgili 502 ve müteakip maddeleri bu hüküm
le ortadan kaldırılmaktadır. Halbuki ölüme bağlı tasarruflarda, mahfuz hisseli mirasçıların hiç bir katkısı 
bulunmadığı gibi çoğu kere tasarruftan da haberleri dahi olmayacaktır. O nedenle mirasçıların mahfuz his
selerini ortadan kaldıran bu düzenlemeye karşıyım. 

İsa VARDAL 
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101 İNCİ MADDE İLE İLGİLİ KARŞI OY : 

Anayasamızda, Partilerle İlgili Yasaklan İnceleme ıKurulu adı altında bir kurul oluşturulmadığı halde, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununda olduğu gibi, bu defa hazırlanan kanun tasarısında da, bir Partilerle İlgili 
Yasakları İnceleme Kurulu oluşturulmuş bulunmaktadır. 

Gerçi Anayasamızda böyle bir kurulun oluşturulmasını önleyici açık bir hüküm bulunmamakta ve ku
rulması Anayasamızın ruhuna da aykırı bulunmamaktadır. Zira; böyle bir kurulun oluşturulması, her şeyden 
önce Cumhuriyet Başsavcılığının takdirde hata yapması ihtimalini ve bundan doğabilecek mahzurları bertaraf 
edecek bir partiler için de yeni bir güvence nedeni olacaktır. 

Ancak, Anayasamızın ilgili hükümlerine göre, siyasî partilerin kurulmalarının ve faaliyetlerinin denetimi, 
getirilen sistem itibariyle, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi arasında olmak icap eder. 

Siyasî partilerle ilgili denetim ve kapatma davaları ile Yargıtay'ın en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Yar
gıtay'ın görev alanı 1730 sayılı Yargıtay Kanunu ile sınırlanmış bulunmaktadır. 

Bu hususun seçimlerin yargı denetimine bırakılması ve Yüksek Seçim Kurulunun oluşturulması ile de 
bir benzerliği bulunmamaktadır. Seçimlerin yargı denetiminde yapılması isabeti bir yana, adlî yargıya bı
rakılması da Türkiye çapındaki teşkilâtının bulunması nedenine dayalıdır. Kaldıki Yüksek Seçim Kurulu
nun oluşma biçimi de, Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulunun benimsenen oluşma biçimine uygun 
değildir. 

IDiğer taraftan seçim işleri ile Anayasa mahkemesi arasında bir bağlantı bulunmadığı gibi, Anayasanın 
79 uncu maddesi hükmü gereğince Yüksek Seçim Kurulu, Anayasal bir kuruluştur. 

Benzetildiği üzere, Cumhuriyet Savalarının takipsizlik kararlarına en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkan
lığı nezdinde itiraz edilebilir olması ile, Partilerle ilgili yasakları inceleme kurulunun Yargıtay bünyesinde 
oluşturulmak istenmesi arasında bir benzerlik de bulunmamaktadır. Zira Anayasamız siyasî partilerin kuru
luşlarının ve faaliyetlerinin denetimini ve kapatılmalarım Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi 
arasında yürütülmesi gereken bir yöntemle kabul etmiştir. 

Adlî yargının görev alam dışında kalan bir siyasî konuda devreye sokulmasında, sayılamayacak kadar 
mahzurlar doğabilir. Bu kurul Cumhuriyet 'Başsavcısının aktivitesini yitirmesine neden olabileceği gibi, Ana
yasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yersiz sürtüşmelere veya ters düşmelere neden olabilecektir. Bu güne 
kadar böyle bir halin zuhur etmemesi, bundan sonra da vukua gelmeyeceğinin kesin kanıtı sayılamaz. 

Anayasamızın 146 ncı maddesi hükmüne göre, Anayasa Mahkemesi, on bir asıl ve dört yedek üyeden ku
rulur. Yine Anayasamızın 149 uncu maddesine göre, Birinci Başkanın başkanlığında on üye ile yani onbir 
kişi ile toplanıp karar verir. Buna göre, her halde dört üyesi partilerin kapatılması ile ilgili olarak açılacak 
davaya katılmayacak demektir. Partilerle ilgili yasakları incelemekle yükümlü tutulan kurulun oluşturulma
sı, ilke olarak komisyonumuzda 'benimsenmesine ve bu kurula başvuru anında henüz ortada bu partinin ka
patılması ile ilgili açılmış bir dava da bulunmayacağına, diğer taraftan dava konusunun Anayasa Mahkemesi
nin görev alanına giren bir husus olmasına ve tasarının takip eden maddeleri içeriğine göre, bu kurulun, ge
rekli tahkikatı da yapmaya yetkili olmasına, kurulun itirazı kabul etmesinin ilerde açılacak davada verilecek 
karara etkili olmayacağı da aşikâr bulunmasma nazaran, Anayasa Mahkemesinin ileride toplanmasına ve 
karar vermesine de engel olmayacak biçimde, Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulunun, Anayasa Mah
kemesi bünyesinde ve üç üyenin iştiraki ile kurulması, isabetli olacağı nedenleri ile maddeye karşı bulun
maktayım. 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Madde 104. — 'Bu maddenin düzenlenmesinde hukukun genel prensipleri göz önünde tutulmamıştır. Biz 
siyasî partinin denetimli ve faaiıyetierinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsavcılığının istediği ıttilgi ve Ibel-
geleri, ıbelli edilen süre içinde, muhik !bir sebebe dayanmayaralk, verilmemesi hallinde o partimin kapatıl
ması liçın açılan dava sonucu kapatılma kanarı verilmesi mecburliyetJi getirilmekle Anayasa Mahkemesine 
takdir yetkisi bıralkılmışıtır. Halbuki 10|6 ncı maddede Anayasa Mahkemesine, hukukum genel prensibine uy
gun olanak, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan kapatma. davasında Anayasa Mahkemesine, kapatma 
ıkararı verip vermeme konusunda takdir, yetkisi verlmişflir. 104 üncü madde düzenlemesine göre (kapatılmayı 
gerelkitirmeyen <ttir işlem (için Cumhuriyet Başsavci'sınım Ikapatma davası açması hailinde kapatma ıkararı verme 
mecburiyeti bulunmaktadır.; O nedenle (bu maddeye karşıyım. 

İsa VARDAL 

Madde 117. — Tasarının 68 inci maddesinde 'bağışlarını Ikimder tarafından yapılacağı, kimler tarafından 
yapılamayacağı ve 'bunun sınırı düzenlenmiş bulunmaktadır. 68 indi maddeye aylkırı olanak yapılan bağışlarım 
Hâzineye gellıir kaydedilmesine (kanar verme yetkisi 77 nci maddede Anayasa 'Mahkemesime verilmiştir. Ceza 
hükümlerini ilhtiva eden yedinci (kısımda düzenlenen 117 nci maddede ise; 68 inci maddeye 'aykırı şekilde 
'bağışta (bulunan ve ıbağışı kabul eden' kimseler hakkında ceza müeyyidesü getirilmekle ıttiriikte (bağış konusu 
mal kamu kuruluşuna aüıt ise ilgli kuruluşa iade olunmasına lalksi halde müsaderesine karar verileceği, düzen
lenmiş ıbuiümmıaktadır. Halbuki 77 noi maddede kanunsuz yapılan 'bağışın kime aıit olduğuna bakılmak
sızın Hazineye lirad kaydedileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda iki madde anasında eşitliği bozacak ni
telikte ittir çelişki (bulunduğu gibi Anayasa Mahkemesinin iyetikisiinde bulunan (bir konuda ayrıca mahallî rnıah-
fcemıeye ide yetki verilmektedir. Bir kimsenin kanuna aykırı 'bağışta (bulunduğu ve 'bağışı kalbul ettiği Ana
yasa Mahkemesinin incelemesi sonucu anlaşılacaktır. (Böyle (bir durum ortaya çıktığında Anayasa Mahke
mesi 'bağış konusunda karar verecektir, Bu kanara nağmen ımahallî mahkemeye aynı konu içim karar verme 
yetkisi vermek kanun tekniği bakımından, doğru değildir. O nedenle 117 ndi maddenin 'birinci fıkrasının 
«bağışın konusu, kamu kuruluşuna ait mal niteliğinde ise ilgili kuruluşa iade olunmasına, aksi halde müsa
deresiine» şeklindeki düzenlemeye karşıyım. 

İsa VARDAL 

SİYASÎ PARTİLER KANONUNUN BAZI HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN KARŞI OY YAZISI 

Madde 7 ve 22. — iSiyasî partilerim, köy ve mahallelerde Ibazı parıti işlemini görmekle görevli üyeleri 
bulunabilir. Ancak köy ve mahallelerde ilçelerde olduğu gibi teşkilât kurulması halkı birbirine zıt kamplara 
bölmek sonucunu doğurur. Nitekim yakın tarihimizde köy ve (mahallede teşkilât kurulamasının sakıncaları 
görülmüş ve1 ondan vazgeçalmiıştlir. 

Esasen ıbütün halikın partilere girmesi gerekli de değildir, Seçimlerde daha serbest olanak oy kullanan
lar partisiz seçmenlerdir. Binden çok parti bulunması zorunludur, fakat herkesin 'behemehal ittir partiye gi
rerek kendi hür vicdanı ile hareket serbestimi kaldırmakta da yanar yoktun Toplumumuzda, bir partiye gir
miş olan kişi kendi gerçek liradesi dışında olsa bile partisinin arzularına uygun olanak oy kullanma zorunda 
bulunduğunu, kemdi içimden gelme İttir (emir olanak kabul etmektedir. Bu halin ise topluma pek de yararlı 
olduğu düşünülemez. 
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İL VE İLÇELERDE YETERİ KADAR TEŞKİLÂT KURULMASI VE KÖYLERLE (MAHALLELERDE 
BELLİ İŞLERİ GÖRECEK GÖREVLİLER BULUNDURULMASI YETERLİDİR, 

Madde 20 ve 5Ö.; — Bir parti organı veya görevlisinin yahut üyeslindın listen el çektirilmesi veya partiden 
çılkarııltmıası için yetkili merctiıim üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun oy vermesi ıgerett görülmüştür. 
Toplanltı yeter »ayışımın üçte İki çoğunluğu yeterli sayıimıamıştır. Üye tamsayısının üçte lilloi çoğunluğunun 
aranması işten el çektirmeyi veya partiden çıkarmayı çolk güdestirmekltedıir. Bunun sakıncalarından bir ör
nek vermek gerekirse : İşten el çektirilmesi veya çıkarılması kamumıeın gereken Ikurul mensupları veya Wir 
üye hakkında ydükûli merciin saılt çoğunluğuna rağmen üye tamsayısının üçte diki çoğunluğu tyirleşmediiğinden 
karar alınamayacak ve olay partinin kapatmasıyla sonuçlanabilecektir.; Yetkili inerdim üye tamsayısı, mese
lâ, onibeş ise sekiz üye (ile toplanabildiği faalde bu toplantıda 'bulunanlarım oy ıbiriğiıyle de karar alamayacak, 
nihayet on oyun ıbiııieşme imkânı hâsıl olmayınca ilgilileri 'işten el çektirernıeyecek veya partiden çıkaraıma-
yacalkıtır. Halbuki (Meri sürülen meden o partinin kapatılmasına yeterli sebep olabilir, örmekte işaret olun
duğu gibi, kişimin, söbebin yeterliliğini kabul etmesine rağmen 6 ikisinin görüşü 'hâkim kılınacak, ilgililer par
tiden çıkarılamayacak veya 'işten el çektirilemeyecek, fakat parti sonuçta kapatılabilecek ve (bütün parti 
mensupları hak mahrumiyette mahkûm olacaklardır. 

İşten el çektirilmesi veya partiden çıkarılmasını gerektiren hallerde ilgilimi disiplin kuruluma sevk eden 
ımalkam veya merdin isteğinin reddi halinde bu ret kararına karşı iıtiraz hakkı kabul edilmelidir. Bu istek 

disiplin mercükıdelki üçte 'bir gibi küçük bir azınlığın oyu ile reddedildiğine göre partiden çıkarma veya iş
ten el çektirme isteyen makam veya merciin isteğinin reddedilmesinde doyurucu 'bir gerçek Ibulmak mümkün 
değildir. Kaldı 'k!i bu isteğin reddi partinin kapatılması gibi pek çok lifgiiyi pek çok inaklardan yoksun kıl
maktadır. Bu itibarla işaret ettiğim maddelere karşıyım. 

Hazinece siyasî partilere yardıma yapılmaması görüşünde ide1 isabet bulmuyorum. 

Muammer YAZAR 
Anayasa Komisyonu Üyesi 
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GENEL GEREKÇE 

İkinci Dünya Savaşma kadar Siyasî Parti kamu müessesesi olarak fazla ilgi çekmiyordu. Kamu hukukçu
ları eserlerinde onlara özel bölümler ayırmıyorlardı. Anayasallarda siyasî partilere ilişkin maddeler görül
müyordu. Derneklere ilişkin Kanunların siyasî partilerin hukukî sorunlarını çözmeye yettiği düşünülüyordu. 
Bundan dolayıda kamu hukuku derslerinde inceleme konusu olmuyorlardı. Sadece üsteli seçim veya par
lamenter hükümetlerin kurulması gibi belirli faaliyetlerdeki rolü belirtilmekle yetiniliyordu. 

Siyasî Partinin demokrasi rejiminin temelini teşkil eden hak ve hürriyetlerden, düşünce ve dernek kur
mak hak ve hürriyetlerinin tabiî bir ürünü olduğu ve dernek olarak yeter derecede hukuka ıkonu teşkil et
tiği düşünülüyordu, 

Bununla beraber 1903'de Ostrogorski, 1908\ie Robers Michels siyasî partilerde, parti içi faaliyetleri in
celeyerek partilerde oligarşilerin oluştuğunu belirttiler. Vardıkları sonuçlarda siyasî partinin düzene konma
sı fikri seziliyordu. Fakat çoğunluk, onları siyasî partileri yasaklamak isteyen reaksiyonerler olarak değer
lendirdi. Bundan dolayı da sorun, bir süre kendiliğinden askıya alındı. 

Esasen liberal Devlet anlayışı, siyasî partiyi bir kamu müessesesi olarak kabul etmiyordu. Kutsal 
olan fert iradesi hiç bir aracıya gerek kalmadan Devlet iradesini oluşturmalı idi. Bu sebepten de araç bir 
güç olan siyasî parti kamu hukuku dışında görülüyor, düzenlenmesi düşünülmüyordu. Fakat aynı zamanda 
liberal Devlet'in siyasî müesseseleri partinin varlığını gerektiren bir gelişmenin içine girmişlerdi. Nisbi tem
sil sistemi siyasî partinin varlığını farzediyordu. Hatta bazı Devletlerin seçim sistemlerinde, bağımsızların 
milletvekili seçilme şanslarını azaltan, hatta hiçe indiren kurallar görülüyordu. Parlemento faaliyetlerinin 
düzenlenmesi siyasî partilere bırakılıyordu. 

Bu gelişme, siyasî partinin Anayasa düzeni içinde tanınması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi fikrinin tek
rar belirmesine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra bu eğilim pozitif hukuk kaidesine dönüşmüş 
ve evvela Batı Almanya Anayasası ve onu takiben bazı Anayasalarda siyasî parti kamu hukukunun kapsamı 
içine alınmıştır, 

Türkiyemizde de 1961 Anayasası ile aynı yol seçilmiş ve 1982 Anayasasında aynı görüş daha geniş bir 
biçimde yeralmıştır, 

Bugün bu eğilim genelleşmemiştir. Fakat her Devletin kamu hukuk düzeninde, siyasî partilerle ilgili ku
ralların sayısı artmaktadır. 

Batı Aknanyada Anayasasına uygun olarak siyasî partilerle ilgili 'bir kanunun hazırlanmasına 1955 de 
başlanmış kanun 1967 de oylanarak yürürlüğe konmuştur, 

Türkiyemizde de 1961 Anayasasının gereklerine uygun olarak 13.7.1965 gün ve 648 sayılı siyasî par
tiler kanunu ile parti faaliyetleri düzenlenmişti. Anayasa parti faaliyetlerinin demokratik esaslara uygun ol
masını emretmekte idi. Fakat kanunun uygulanması süresince siyasî partilerin faaliyetlerinde demokrasinin 
temelini oluşturan eşitlik ilkesinin ihlâl edildiği, partiyi yöneten oligarşiye mensup olmayanların ikinci 
plana itildikleri, partilerin parçalandıkları gözlemlenmiştir, 

Oniki Eylül 1980'de Silahlı Kuvvetlerin idareye el koymasından ısonra Türkiye Cumhuriyetinin değişik 
temeller üstüne oturtulması gereği anlaşıldığından yeni bir Anayasa ile siyasî partiler kanunu konması zo
runluluğu belirmiştir. 

Tasarıyı hazırlamakla görevlendirilen komisyonumuz sorunun değişmediğini ve siyasî partinin bütün fa
aliyetlerinin ele alınması gerektiği sonucuna varmıştır. Böylece, partinin kuruluşu, üyeleri, gelir ve giderleri, 
kongreleri, örgütlenmesi incelemelerin konusu olmuş ve milletvekilliği için adayların tespiti ve milletvekilleri
nin yasama meclisindeki oylamaları üzerinde hassasiyetle durulmuştur. 

Siyasî Partilerin statüsü yeniden düzenlenirken, demokrasinin ilkelerinin gerektirdiği sınırlama ve kayıt
lamaların getirilmesi düşünülebilirdi. Fakat akıl yolu ile soyut olarak konacak bu hükümlerin uygulamada, 
demokrasinin vaz geçilmez unsuru olarak tanımlanan siyasî partiyi faaliyetlerini dondurarak felce uğratma
sından endişe edebilirdi. 

Bunun içindir ki siyasî partinin fonksiyonunu kaybetmeden demokrasi kurallarının parti içinde gerçek
leşmesine yol açacak, o yolda gelişmeye imkân verecek hükümler konmuş, eski kanunda bu yönde deği
şiklikler yapılmıştır. 
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Getirilen düzenin oligarşinin oluşmasına tamamen engel olacağı düşünülmemelidir. Sadece, partinin lider 
veya liderlerine, demokratik gerçekler hatırlatılmakta, sulta kurmak çabasının demokrasiyle bağdaşmayan 
bir tutum olduğu eskisinden daha kuvvetli ve etkili bir statü içinde müeyyidelerle donatılmış olarak anlatıl
maktadır, 

Demek oluyor ki hedefe ulaşılması bütün hukuk kurallarının uygulanmasında olduğu gibi en sonunda 
idare edenlerin tutumuna dayanmaktadır. 

İdare edenlerin, insana ve insan düşüncesine olan saygıları ölçüsünde başarıya ulaşılacak aksi halde ye
ni çözüm yolları araştırılacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar , 

Madde 1. — Bu maddede Siyasî Partiler Kanununun amacı gösterilmiştir. Bu amaç belirtilirken, siyasî 
partilerin birer anayasal kuruluş olduğu vurgulanmak istenmiştir. Kanun «siyasî partilerin uyacakları» esasla
rı düzenlemektedir, böylece kanunda siyasî partiler ile ilgili bütün meselelerin çözüme bağlanmış olması gi
bi bir amaç izlenmiştir. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi «Kanunun kapsamı» na ayrılmıştır. 

Madde, kanunun siyasî partilerin kuruluşlarını, bu kuruluşun demokrasi esaslarına uygun olarak yapıla
cağını, teşkilâtlanmalarını, faaliyetlerini, yetki ve sorumluluklarını, gelir ve giderlerini, denetlenme, kapanma 
ve kapatılmalarını düzenleyeceğini göstermektedir. 

Kanunun kapsamı hakkındaki bu madde, birinci maddede belirtilen kanunun amacı ile bağlantılıdır. 

Madde 3. — Bu maddede siyasî partinin tanımı yapılırken birinci olarak, bu adla adlandırılan tüzelki
şilerin seçimler yolu ile işbaşına gelmek içirt kuruldukları hususuna işaret edilmiştir. Ancak ikinci olarak be
lirtilen «ülke çapında teşkilâtlanmış» olmaları istenen siyasî partilerin seçimlere katılmalarının da ciddî bir 
yaygınlıkla milletçe benimsenmeleri şartına bağlanmıştır. Gerçekten ileride 40 inci maddede ülke çapında 
teşkilâtlanma ölçüsü olarak 67 ilin yarısından bir fazla ilde (34 ilde) teşkilâtlanma kabul edilmiştir. Ancak, 
bu ölçüde teşkilâtı yayılmış olan partiler ülke çapında teşkilâtlanmış addedilebilir ve bu partilerin seçimlere 
girmesi kabul edilmelidir. 

Siyasî partilerin medenî ölçüler içinde çalışmaları ve çalışmalarının açık olması da parti tanımı içine alın-
mıştır. Bundan amaçlanan parti faaliyetlerinin açık yürütülmesi, gizli faaliyetlere yer olmadığının belirtilme-
sidir. 

Millî irade ancak bu sekide açık yürütülen çalışmalarla oluşabilir. 
Partinin nihaî amacı, seçimlerle iktidara gelmektir. Bu şekilde iktidara gelinceye kadar kamu faaliyetleri

ni etkilemek, denetlemek de partilerin görevleri arasındadır. 

Madde 4. — Bu madde, siyasî partilerin anayasal statüsünü, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surları olarak temel niteliğini belirlemektedir. Madde, birinci fıkrası ile demokratik siyasî hayatın ancak siya
sî partilerle mümkün olabileceğini vurgularken, ikinci fıkrası ile de partilerin yapılarının ve işleyişlerinin 
demokrasi esaslarına uymalarını zorunlu hale getirmektir. Böylece, bu hükümlü, siyasî partilerde oligarşik 
eğilimlerin önlenmesi amaçlanmış bulunmaktadır. 

Madde 5. — Siyasî partilerin kurulması ile ilgili bu madde, partilerin önceden izin almaksızın serbestçe 
kurulabilmelerini düzenlemektedir. Bu düzenlemede Anayasamızın siyasî parti kurma hakkını, temel haklar
dan biri olarak alan hükmü esas alınmıştır. Ayrıca, partilerin kurulmalarının Anayasaya ve kanunlara uygun
luğunun, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öncelikle denetlenmesi hususu hükme bağlanmıştır. 
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Madde 6, — Bu madde, demokratik hak ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri olan bir partiye üye ol
ma ve üyelikten ayrılma serbestliğini ve şartlarını düzenlemektedir. Madde, ikinci fıkrası ile de bir kimse
nin aynı zamanda birden fazla siyasî partiye üye olmasını önlemek suretiyle ve getirdiği müeyyide ile bir 
parti üyeliğini himaye etmiş bulmamaktadır. 

Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilâtının anayapısını belirleyen bu madde, bir partinin ne gibi organlar
dan ve birimlerden oluşacağını, temel ilke olarak tespit etmiş bulunmaktadır. Ayrıntıları, daha sonraki mad
delerde düzenlenecek olan parti teşkilâtının, parti merkez organları ile il, ilçe, köy ve mahalle birimlerinden 
ve Türkiye Büyük Milet Meclisindeki ve seçimle oluşan mahallî idareler meclislerindeki gruplarından mey
dana gelmesini öngörmektedir. 

Böylece, partilerin, esas itibariyle idarî yapımıza paralel bir yapı içinde teşkilâtlanmaları ilkesi benim
senmiş bulunmaktadır. 

tKİNCÎ KISIM 

Siyasî Partilerin Teşkilâtlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Madde 8. — Anayasanın altmışsekizinci maddesinin ikinci fıkrası aynen; 

«Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» denildikten sonra, üçüncü fıkrasın
da «Siyasî partiler önceden izin alınmadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini 
sürdürürler.» hükmü yer almıştır. 

Bu hükmün gereği olarak madde düzenlenmiştir. Maddenin düzenlenmesinde bu hükümlere uyulmuş, 
Anayasanın gerekleri yerine getirilmiştir. 

Madde 9. — Anayasamızın altmışdokuzuncu maddesinin beşinci fıkrası; «Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan 
partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarını Anayasa ve kanun hükümlerine 
uygunluğunu kuruluşlarını takiben ve öncelikle inceler.» hükmü gereği olarak madde düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile de Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasî partiler için bir sicil tutulması gerekli 
görülmüş ve sicilde bulunması gereken bilgi ve belgeler sayılmıştır. 

ÎKtNCl BÖLÜM 

Üyelik ve Organlarda Görev Alma 

Madde 11. — Anayasamızın altmışsekizinci maddesinin birinci fıkrasında aynen «Vatandaşlar, siyasî par
ti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptirler»ı denildikten sonra son fık
rasında da kimlerin partilere üye olamayacakları düzenlenmiştir. 

Anayasanın açıklanan hükümleri ile yetmişaltıncı madde hükümleri göz önüne alınarak kimlerin partile
re üye olamayacakları madde de belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bir siyasî parti belli bir programa inanan insanlar topluluğudur. Programa inanç duyul
madığı kanaatini hâsıl eden bir kimse partiye alınmayabilir. 

Hususi hukukun derneklere tanıdığı serbestliğin siyasî partilere de tanınması gerektiği görüşüne dayana
rak madde düzenlenmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Teşkilâtı 

Madde 13. — Partilerin merkez teşkilâtı önem sırasına göre sayılmıştır. 

Madde 14. — Madde, teşkilâtı en yüksek organı olan büyük kongreyi düzenlemektedir. 

Büyük kongre umumiyetle parti parlâmentosu mahiyetinde görülmektedir. Parlâmentoda millî iradenin 
tecellisi büyük kongrede de parti iradesini tecellisi esastır. Bu noktadan hareketle kongrenin büyük kısmı 
seçilmiş üyelerden, bir kısmı da tabiî üyelerden teşekkül ettirilmiştir. 

Siyasî partilerin en yüksek organı olması itibariyle görev ve yetkileri bir bir belirtilmiş ve madde geniş 
bir biçimde düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Bu madde ile partinin Genel Başkanının yetkileri düzenlenmiştir. Partiyi temsil yetkisinin 
Genel Başkana ait olduğu Genel Başkanın, merkez karar ve varsa yönetim organlarının da Başkanı olduğu 
tabiî görülmüştür. 

Maddede ayrıca parti tüzüğünün Başkan vekilliği, yardımcılık, Genel Başkanvekili ve Genel Sekreter ad
larla gerekli gördüğü sayıda yardımcı merciler öngörebileceğinin hükme bağlanması kabul edilmiştir. Bunun
la, her parti teşkilâtına ve bünyesline göre bu mercileri kurabilecek ve bu suretle partilere aynı tip parti gö
rünümünden kurtulmuş olacaklardır. 

Maddede bir diğer hüküm de anamuhalefet partisinin protokoldeki yeri düzenlenmiştir. Bu -düzenleme
de iktidar ve muhalefet ilişkilerinin gereği olarak yapılmıştır. 

Madde 16. — Etkin bir denetime imkân sağlamak amacıyla merkez karar organının teşekkülünde yeni 
bir esas getirilmiştir. Merkez karar organının iki büyük kongre arasında görev yapacağı kabul edilerek ge
niş yetkilerle donatılmasında yarar ve zaruret görülmüştür. 

Madde 17. — Merkez disiplin organının kuruluş biçimi şekli bu kanun hükümleriıne göre parti tüzüğü
ne bırakılmıştır. 

Madde 18. — Parti merkez kanar organının yetki alanına giren konularda karar almak ve bu organca ge
rekli görüldüğü zaman toplanmak üzere küçük kongrenin kurulması demokrasinin işleyişini temin bakımın
dan yararlı görülmüştür. 

Madde 19. — Partilerin statik değil dlinamik bir yapıya sahip olacakları düşüncesiyle amacına aykırı ol
mamak üzere diğer organlarda kurabilecekleri belirtilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl, İlçe, Köy ve Mahalle Teşkilâtı 

Madde 20. — il kongresinin seçilmiş delegelerden kurulacağı hükme bağlandıktan sonra o ilin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin de kongrede bulunmaların da yarar görülmüştür. 

Madde düzenlenirken el çektirme müessesesine teminat sağlayıcı hükümler getirilmiş ve bu suretle par
ti içi oligarşi önlenmek istenmiştir. 

Madde 21'. — ilçe kongresinde seçilmiş üyelerle tabiî üyeler arasında oy eşitliğinin sağlanması bakımın
dan ilçe kongrelerinde tabiî üyelere yer verilmemiştir. 

El çektirme müessesesine teminat sağlayıcı hükümlerin ilçe kongresi içinde getirilmesi yerinde görülmüş
tür. 

Madde 22. — Anayasanın 69 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aynen; 
«Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz.» 
Hükmü yer almıştır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 333) 



— 2S — 

Demokrasinin temeli parti içi demokrasidir. Parti içi demokrasi olmazsa demokrasiden bahsedilemez. 
Köy ve mahalle teşkilâtı seçiminde partiye mensup olan bütün vatandaşlar reyini kullanır. Oradan seçile

cek delegeler ilçe kongresine gönderilir. 
Köy ve mahalle teşkilâtı parti teşkilâtının temelidir. 
Bu görüşlerden hareketle komisyonumuz köy ve mahalle teşkilâtına ilişkin bu maddeyi düzenlemiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meclis Grupları 

Madde 23, 24, 25, 26. — Anayasamızın yasama kısmını düzenleyen maddelerinde sözü edilen siyasî par
ti grupları Türkiye Büyük Millet İMeclisinin kuruluş unsuru olduğu kadar siyasî parti kuruluşunun da bir 
unsurudur. Bu maddelerde siyasî partinin iradesini Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifade eden organ vasfını 
taşıyan siyasî parti grupları düzenlenmiştir. 

Daha önceki madde gerekçelerinde de açıklandığı üzere bu maddede Meclis parti işbirliğini sağlayacak 
biçimde düzenlenmiştir. 

Parti disiplininin önemine yer verilmekle beraber disiplini daha ileriye götürmenin demokrasiyi teme
linden tahrip edeceğine inanarak : Milletvekillerinin Anayasa ve vicdanlarına aykırı buldukları kararlarda 
çekimser kalabilecekleri kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî İdareler Meclis Grupları 

Madde 32, 33. — Mahallî İdare Meclis Grupları da, mahallî idarelerin bir unsuru olduğu kadar siyasî 
partilerin de bir unsurudur. Bunların da çalışmalarında parti içi iahengi sağlanması düşüncesi hâkim olmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Teşkilâtla İlgili Diğer Hükümler 

Madde 34 ilâ 39. — ;Bu maddelerle teşkilâtla ilgili diğer hükümler düzenlenmiştir. 
Siyasî partiler kamu tüzelkişisi değildirler. Bu itibarla dernekler kanununun kanuna aykırı olmayan hü 

kümlerinin siyasî partiler içinde uygulanması tabiîdir. Bunu temin için otuzdördüncü madde düzenlenmiştir. 
Otuzbeşinci madde hukukun genel bir prensibi olarak değişik kademelerde tabiî üye olarak bulunan kim

selerin mensup oldukları organ ve kuruluşun ibrası için oya katılamayacakları; 
Otuzaltıncı maddede teşkilâtın merkezleri, otuzyedinci maddede partinin disiplin kurullarında görev 

alanların istisnaları da sayılmak suretiyle partinin diğer organ ve kurullarında görev alamayacakları belirtil
miştir. 

Otuzsekizinci maddede mahallî mülkiye amirliğine bildirilecek hususlar, otuzdokuzuncu maddede parti
lerin kamu yararına dernek sayılamayacağı bu yönüyle dernekler kanununun buna ilişkin hükmünün partilere 
uygulanamayacağı hükme bağlanmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Siyasî Partilerin Seçime Katılması ve Adayların Tespiti 

Madde 40. — Bu maddede siyasî partilerin seçimlere katılabilmesi için ülke çapında teşkilâtlanmış ol
ması veya TBMM de grubu bulunması esas olarak kabul edilmiştir. 

Bir partinin ülke çapında teşkilâtlanmış sayılması için de, bütün Türkiye illeri sayısının en az yarısında 
teşkilât kurmuş bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması ölçü olarak kabul edilmiştir. 
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Bir ilde teşkilât kurma o ilde mevcut merkez ilçesi dahil, ilçelerin yarısında teşkilât kurma esas alın
mıştır. 

Madde 41. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerin millet iradesini gerçek 
biçimde ortaya çıkararak meclise yansımasını sağlamak temsili demokrasinin esasıdır. 

Siyasî Partiler, millet iradesinin ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Bu rolün sağlıklı ve millî iradeyi ger
çek olarak yansıtabilmesi için, aday tespitinde en meşru kaynak olan demokratik iradeye dayanmak zorunda
dırlar. 

Bu nedenle partilerin aday tespitinde demokratik esaslara bağlı kalmaları demokrasinin gereğidir. De-
vmokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen siyasî partiler, aday tespitini serbestçe tayin etselerdi, 
oligarşiye yol açabilecek şekilde merkez organı hâkimiyetine yönelebilirlerdi; aday tespiti belli bir grubun 
tekeline geçebilir, milletin istediği temsilcileri ortaya çıkaracak seçim mekanizması tam amacına ulaşamazdı. 

Bu sebeple Komisyon aday tespitini partinin bir iç sorunu olmaktan ziyade, millî iradenin oluşmasında 
rol oynayan partilerin üstünde demokrasinin gereği olarak kabul etmiş ve Parti Tüzüğüne bırakmanın 
mümkün olamayacağını benimsemişti. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan aday tespiti ile ilgili sistemler demokrasi kuralları ve Türkiye şart
ları açısından teker teker gözden geçirilmiştir. Bütün bu sistemler arasında en demokratik ve bünyemize en 
uygun olduğuna karar verilen bir seçim çevresinde seçime katılan partinin adayını o partinin o seçim çev
resindeki kayıtlı üyelerinin parti seçmeni olarak serbestçe oy kullanacağı bir seçim ile o partiden aday ol
mak isteyenler arasından parti adayını seçme, usulü kabul edilmiştir. 

Bu usulde partinin adayını seçme hem millî iradenin gerçek olarak ortaya çıkmasında, hem oligarşiyi 
önlemede, hem partinin bütün üyelerini aday tespitinde katılma sağladığı için; parti için demokrasiyi işlet
mede iyi bir yol olduğu sonucuna varılmıştır. 

Madde 42. — Partilerin 'kendi tüzük ve programlarınım ülkeye daha yararlı olarak uyigulamıasında ve par
tinin kadrosunu oluşturmasında merkez organların listelere aday yerleştirmesi prensip olarak benimsenmiştir. 
Bu adayların tüm ülke için TBMM. sayısının % 5 her parti için seçime girdiği bölgeler milletvekili sayısının 
!% 5 limi ve her yedi miletvelkMIi çıteracajk 'bir seçim çevresinde ide en fazla Mir ımeflkez adayının listeye 
'konması esasının kabulü uygun görülmüştür. 

Parti merkez organlarının mahallî parti seçmenlerinin ı% 60 çoğunluğunun Ibeğentisi ve oyu ile seçilmiş 
;bir adayı seçilemeyeceik hale düşürmemesi (mahallî partililerin iradesine de iltiıbar etmedi için belli bir oy al
mış adayın üstüne merkez adayı- Ikonmasınıh önlenmesi uygun (görülımüşjtür. 

Diır seçim çevresinde ibir parti için hiç aday olmazsa orada adayları parti merkezinin göstermesi eğer 
aday sayısında noksanlık varsa noksanları merkezin tespit edeceği isimlerle gidermenin uygun olacağı kabul 
edilmiştir. 

Madde 43. — Genel seçiımılerde uygulanan 26 Haziran 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kıültükleri Halklkındaiki Kanunun 2 nci maddesinin iki ilâ dördüncü fıkraları, 3, 7 ilâ 
9, 14 illâ 25 inci maıddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 bentleri, 26, 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 uncu mad
deleri, 76, 86 ilâ 89 uncu maddeleri, 91, 92, 96 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ, 169, 
172 ilâ 175, 177 ilâ 185 inci maddeleri uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Halkıkındaki Ka
nunun 71 inci maddesinin 1 Mâ 4 üncü bentleri, 75, 77, 81 ilâ 85, 90, 93, 95, 106, 142, 147 ve 148 inci (mad
deleri ile 9 uncu 'geçici maddesi bükümlerinde bulunan hususlarını siyasî partiMeriın aday tespihinde yapılacak 
ön seçimlerde !bu seçimlerin Ibünyesine uygun olarak kıyaslama ile uygulanmasında bir sakınca görüilme-
miştir. 

Madde 44. — Siyasî partilerin Anayasa ve (kanunlardan ayrı olarak, kendi adaylarında birtakım şartlar 
araımaları ve tüzüklerinde 'bunlara ait hükümler gettirmıeleırli normal kaJbuI ©dlmliştir. 

Bir (kimsenin aynı partiden değişik seçim çevrelerinden ön seçime girmesi, 
Bir kimsenin değişik partilerden aynı zamanda önseçime girmesi siyasî ahlâk ve geleneklerimize aykırı 

olduğu için kabul edilmemiştir. 
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Bir kimse partisinden isıfiifa etmedikçe bağımsız aday veya başka bir partimin merkez adayı olmaması 
esası kabul edilmiştir. 

Bağımsız adaylık kişilerim en tabiî ve normal bir hakkı olarak ortaya çıkar ibik kimsenin toıir partiye gi
rerek o partinin ön seçimline gıkmiş ve kazanaımaımışsa bu olay ibağımsız adaylık hakikini ortadan kaldırma-
malıdır. Partisinden istifa etmek şartı ile bağımsız aday olması veya 'bir (başka paritMen merkez adayı olması 
uygun görülmüştür. 

Madde 45. — Önseçimlerin seçim kurullarının gözettim ve denetiımi altında yapılması güvence olarak 
kabul edlmıiıştlk. Seçim kurularının, 298 sayılı Seçimlerim Tem'el Hükümleri ve 'Seçmen Kütükleri haikkında 
Kanunun 'hükümlerine göre kurulması ve bu kurullarda parti temsildierimin bulunması; 

Önseçimlerin yapılacağı günün Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit ve .ilanı; 
fBk seçim! çevresimde seçime katılacak her siyasî parti için ayrı samdık ve hücrelerim tespiti ve ilânı il

gili siyasî partilere duyurulması uygun görülmüştür. 

Madde 46. — Önseçimlerin sağlıklı ve güvence altında yapıimıasımı sağlamak Anayasamızın öngördüğü 
partiler demokrasisinin gereğidir.; 

Bunun içlim partili seçmenlerin kayıt ve oy kullanmalarını sağlam ve güvenli yapmak gerekl'idür. 
Bu nedenle, 
PartMedim üye kayıt deftederintiin muntazam sıra numarasına göre noterden tasdikli defterlere yapılması; 
Bu defterlerin seçim kurulunun denetimine tabi tutulması; 
Bu defterlerin önseçimden en geç 90 gün önce seçim kurullarına teslimi. Bu suretle önseçimden en geç 

90 gün öncesine kadar üye oliamlaon oy kullanabilmesi esası; 
Üye kayıt defterlerinin önseçimlerden en geç 60 »gün önce iseçtiım kuruluna teslliımli esası; 
Ve önseçim için parti seçmen listesinin bu defterlerden seçim kurulu 'tarafımdan çıkarılması; 
Parti seçmen listesine göre seçimlerden 15 gün içinde seçim kurulu tarafından parti seçmen kartı verilmesi 

kabul edilmiştir. 
'Faritü seçmen üstesine itiraz ve bu itirazın da incelenerek kesin karara 'bağlanması kabulü uygun görül-' 

müştür. 

Madde 47. — Aday adaylarının önseçime katılmalarında kendilerini tanıtmalarınım en tabiî hakları ol
duğu kabul edlimiıştir. 

Ancak kendilerini tanıtmak için kamu düzenim bozucu şekilde hareket etmeleri; 
Bu nedenle 'duvar ve el ilanları yapması mensup oldukları partimin tüzük ve genel' merkez organı karar

ları, seçim bildirisi dışımda (meslekî, mahallî yahut millî vusatta vaatle Ibulumımaları uygun görülmemiştir. 
Aday adayları ön seçimde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama amacı 

gütmemeleri esası muhafaza edilmiştik. 
Adayların kendilerini tanıtmak için örf ve âdete uygun olarak sohbet toplantıları yapması; 
Seçim kurulunun da adayların tanıtılmasında kendilerimin ve partisinin vereceği bilgilere göre onların mes

lek ve sanat hayatlarıindaki başarılarını, memleket ve millet adına yaptığı, hizmetleri, eserlerini esas alan 
bilgileri ihtiva eden basılı kâğıtları bastırması uygun görülmüştür,, 

Madde 48. — Siyasî partilerin önseçimde kendi seçmenlerimin oy kullandığı sandıklarda müşahit bulun
durmaları uygun görülmüştür. 

Aday adayları partiyi itemsilen sandık başında müşahit olamazlar. 

Madde 49. — Önseçimlerde oy pusulasının Yüksek Seçim Kumlu ıtarafımdam hazırlanmasının, 
Okuma - yazma içilmeyenlerim oy kullanmalarında kurul başkanı veya görevlendirdiği partil olmayan ku

rul üyesi partili seçmenin göstereceği biri o da yoksa parti müşahidi veya parti asıl veya yedek temsilcisi
nin seçmemle beraber hücreye girmesi ve seçmem istediği kimsenin isim ve soyadımı oy pusulasına yazması 
esası uygun görülmüştür. 

Beli bir seçim çevresinde gösterilen aday sayışımın yarıdan bir fazlası kadar adayım adımın oy pusulasına 
yazılması kabul! edilmiştir. Fazla aday adı yazılırsa fazlanın muteber olmayacağı esası benimsenmiştir. 
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Madde 50. — Bu maddede Yüksek Seçim Kurulunun 'il seçim kurullarından gelen parti adayları id» li'l-
gili önseçim sonuçlarını parti genel başkanlarına tasdıiık ederek ıbdldıisriiıljmiesi ve parti gened 'başkanlıkları da 
bu listelere mevzuata göre ttespit edilen parti merkez adaylarını: da dahil ederdk kesin' aday üstesini süresi 
İçinde Yüksek Seçüm Kuruluna 'bildirmesi lüle ügil son işlemleri lihnîfva eden hükümleri düzenlenmiştir. 

Madde 51. — Bu madde önseçimle ilgili bütün evrakların ilçe ve ii seçim kurullarında üç ay saklanma 
mecbuırliyetini ve Yüksek Seçim Kurulu emri olmadan hiçbir yere gönderilmemesini düzenlemeyi gerektir-
mişitlir;. 

Madde 52. — Bu maddenin, 
Birinci fıkrasında adaylık tutamağına oyların sayım ve dökümü ile İlgili itiraz üzerine yapılan sayım ve 

dökümden sonra seçilenlere Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanak verilmesini, 
İkindi fıkrasında önseçimin iptali halinde önseçimin yenilenmemesi 'gerektiğini ve merkez karar orga

nının kararı ile adayların tespit edileceğini, 
Üçüncü fıkrada adayların bir kısmının tutanağı iptal edilmesi halinde yerlerine önseçimde aldıkları oy 

sırasına göre başta gelen adaylara tutanak verileceğini; 
Son fıkra ise belli bir önseçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra 

yapılan itirazların dinlenmeyeceğini itiraz üzerine bir karar alınsa bile bunun uygulanmayacağını düzenle
miştir. 

Ma'dde 53. — Bu maddede, 
Mahallî seçimlere giren Siyasî Partilerin aday tespitlerinin Parti tüzüğüne bırakılması düzenlenmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Madde 54. •— Kuruluşu ve işleyişi demokratik esaslara uygun olması gereken ve demokratik siyasî ha
yatın icaplarına göre faaliyetlerini tanzim etmeleri için bazı yasaklamalara tabi tutulan siyasî partilerin 
disiplin konusunda gösterecekleri ehliyet ve ciddiyet, siyasî hayatımızın istikrarı bakımından büyük fayda
lar sağlayacaktır. O nedenle bu madde düzenlenirken disiplin alanlarının demokratik sınırları aşmaması ve 
totaliter yoğunlukta uygulanmasını ve yöneticilerin elinde bir baskı- amcı olarak kullanılmasına imkân 
verilmemesine özen gösterilmiş ve geçmiş tatbikat göz önünde tutularak bir takım yenilikler getirilmesi uy
gun görülmüştür. Bu yeniliklerden bir tanesi «hangi halde ne tür disiplin cezası verileceğinin parti tüzü
ğünde açıkça gösterilmesi» zorunluluğunun getirilmesidir. 

Madde 55. — Bu maddede; parti disiplin organı üyelerinin merkez karar organlarında görev almaları
nı ve partiye hizmet bağı ile bağlı olmalarını ve partiden ücret almalarını ve ayrıca kan ve sıhrî hısımların 
aynı disiplin kurulunda görevli bulunmalarını yasaklamak suretiyle parti yönetimine karşı bağımsızlığını sağ
lamak amacı güdülmüştür. 

Madde 56. — Disiplin organlarının çalışması düzenlenirken özellikle kararların hangi çoğunlukla ne 
şekilde verileceği üzerinde titizlikle durulmuştur. Üyelerin; hiçbir tesir altında kalmadan ve çekinmeden oy
larını kullanması ve bazı disiplin kararlarında özel çoğunluk aranması suretiyle disiplin organlarının daha 
bağımsız çalışması temin edilmek istenilmiştir. Diğer taraftan disiplin organına sevk edilen üyenin savun
ma hakkı da korunmuş ve ayrıca sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağırını verememe düzen
lemesi getirilmek suretiyle disiplin organının yetkisi bir dereceye kadar sınırlandırılmıştır. 

Madde 57. — Kongrelerin toplanma amacı göz önünde tutularak; disiplin işleriyle ilgili talep ve ka
rarların kongrelerde tartışılması mahzurlu görüldüğünden bu hüküm getirilmiştir. 

Madde 58. — Bu madde ile; disiplin cezasına uğrayan parti üyesine, disiplin organına sevk eden organın 
veya disiplin organının görev ve yetkisizliği yahut alınan kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya içyö-
netmeliğine şekil, usul ve esas bakımından kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili As-
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üye Hukuk Mahkemesine itiraz hakkı tanınmıştır. Mahkeme bu itirazı eskiden olduğu gibi dosya üze
rinden değil, basit muhakeme usulüne göre (mürafa) yapacağı yargılama sonunda en geç bir ay içerisinde 
kararını verecektir. Bu suretle, üye kendisini mahkemede de savunma hakkına sahip olduğu gibi karara esas 
yönünden de itiraz etme imkânına sahip olmaktadır. Mahkemenin verdiği kararın kesin olması .tartışılabi-
lirse de; Asliye Mahkemesinin vermiş olduğu kararlara karşı başka itiraz yolları aramak işlerin sürünceme
de kalmasına yol açmak parti gerçeğine ve çıkarlarına aykırı düşecektir. 

Madde 59. — Disiplin cezasına uğrayan parti üyesinin hangi parti organı tarafından ve ne şekilde af 
edileceğinin siyasî partilerin tüzük ve programlarının ayrı olması nedeni ile burada düzenlemek uygun gö
rülmemiş ve bu konu partilerin kendi tüzüklerine bırakılmıştır. 

Madde 60. — Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası verilmesi 
için sevk kararı «almaya yetkili olan parti organlarına, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin organına sevk 
edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden uzaklaştırabilmeleri parti içi çalışmalar bakımından önem arz eder. 
Öyle haller vardır ki, üyenin görevinde kalması parti için zararlı neticeler doğurabilecek ve partinin kapa
tılmasına neden olabilecektir. Bu gibi hallerde üyenin görevinden derhal uzaklaştırılması kaçınılmazdır. Di
ğer taraftan üyenin görevinden derhal uzaklaştırılması bir takım partiiçi oyunların ve hesapların neticesi 
de olabilir. Bu gibi hallerde ilgiliye tedbir kararının kaldırılması için sevk edildiği disiplin organına baş 
vurma yetkisi tanınmıştır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 

Madde 61. — Bu mıadde partilerin tutacağı defterlere ilişkin olup, maddede bunların çeşitleri ve nasıl 
tutulacaktan gösterilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 

Madde 62. — Bu madde ile düzenlenen siyasî partilerin gelir kaynaklan arasına partilerin spor müsaba
kaları tertip etmeleri, borç ve kredi almaları, Hazineden yardım temini gibi kaynaklar alınmamıştır. 

Siyasî partilerin spor müsabakaları tertip etmeleri, spora politikanın sokulması ve gençliğin politik amaç
larla spor sahalarında bölünerek karşı karşıya gelmeleri sonucunu doğruracak ve ayrıca spor, »aslî gayesin
den uzaklaşmış olacaktır. 

Uygulamada sakıncaları görülen ve kamuoyunu rahatsız eden, partilerin birer ticarî kuruluş gibi, borç 
ve kredi almalarına yani kanun tasarısında imkân tanınmamış, bu maksatla gelir kaynakları arasına «borç 
ve kredi» alınmamış, ayrıca 69 uncu maddede kredi ve borç almanın yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. 

62 nci maddede siyasî partilere Hazineden yardım yapılması konusunda da bir hükme yer verilmemiştir. 
Anayasamızın 73 üncü maddesinde, mükelleflerden tahsil edilen vergilerin, ancak kamu giderlerini karşı
lamak amacı ile sarf edilebileceği öngörülmüştür. Siyasî partilerin kamusal kuruluşlar olmadıkları açıktır. 
Anayasa Mahkemesinin 9.7.1971 günlü Resmî Gazetede yayınlanan 2.2.1971 günlü ve 1971/13 sayılı kararın
da da belirtildiği gibi «... Bir siyasî partinin toplum ve devlet düzenini belirli görüşler doğrultusunda etkile
mesi veya yönetmesi kamu hizmeti niteliğini taşır. Ancak bu hizmetin yerine getirilmesi o siyasî parti men
suplarının T. B. Millet Meclisine ve yerel yönetimlerin ve seçimle işbaşına gelen kuruluşlarına girmeleri 
ile başlar. Ve bu mensupların aracılığı ile gerçekleşir. Hizmetlere girenlere para olarak bu hizmetlerin kar
şılığı ödenir. Siyasî partilerin kamu hizmeti niteliğindeki çalışmaları ancak bu dar çerçeve içinde söz konusu 
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edilebilir. Bu çerçeve dışında siyasî partiler bakımından kamu hizmeti sayılabilecek bir çalışma düşünülemeye
ceği gibi, siyasî partilerin kamu kurumu olarak kabul edilmelerine veya kamu yararına hizmet eden kuruluş
lar olarak nitelendirilmelerine olanak yoktur. 

Anayasanın siyasî partileri demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları sayması, muhalefette olanla
rın iktidara karşı güvence altına alınması lüzumuna işarettir... Sosyal devletin vazgeçilmez unsurlarından 
olan sendikalara devlet nasıl yardım etmek zorunda değilse, demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlanndan 
olan siyasî partilere de aynı şekilde yardım etmek zorunda değildir. 

«Çalışmalarını üyelerinim olağan yardımları ile sürdüremeyen siyasî partilerin paraca güçlü birtakım kişi 
veya kuruluşların etkisi ve baskısı altına düşmesi varsayımı ise, devletin paraca yardımı olsa dahi söz konusu 
olabilir. Devlet yardımı siyasî partilerin başka yollardan çıkar sağlamalarını engelleyemez.» 

öte yandan Anayasamızın gerek Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunda, gerekse Genel Kurulda gö
rüşülmesi sırasında siyasî partilere Hazineden yardım yapılması için verilen önergeler reddedilmiş; Kurucu 
Meclisin bir kanadı böylece temayülünü belli etmiş, sonuçta Millî Güvenlik Konseyinden de aynı yönde 
geçen Anayasada Hazine yardımına dair bir hüküm yer almamıştır. 

Bu sebeplerle tasarlıda Hazine yardımına yer verilmemiştir. 

Madde 63 ilâ 65. — Bu maddelerde söz konusu olan aidatlar eski kanundan aynen alınmış; para değe
rindeki değişme göz önünde tutularak gerekli ayarlamalar yapılmıştır. 

Madde 66 - 67. — Bu maddelerin hükümleri açık olup rozet, kitap vs. mevaddın satış bedellerinin ve 
lokallerin işletilmesine ilişkin fiyatların ilgili parti organlarınca saptanacağını belirtmektedir. 

Madde 68. — Bu maddeye, Anayasamızın 69 uncu maddesine uygun olarak, siyasî partilere bağışta bulu
namayacak kuruluşlar arasına vakıf ve kooperatifler de dahil edilmiş; yabancı özel ve tüzelkişilerden yar
dım kabul edilmemesi daha açık ve kesin bir şekilde ifade olunmuştur. 

Madde 70. — Bu madde siyasî partilerin amaçlan dışında taşınmaz mal elde edemeyeceklerini belirtmek
tedir. Siyasî partiler ancak, zarurî ihtiyaçlan ve bizzat kullanacaklan taşınmaz mallann malikî olabilecekler
dir. Bunun dışında taşınmaz mal elde eden partilerin, bu mallan, maddenin ve müeyyidesini teşkil eden 74 
üncü maddeye göre Hazineye irad kaydolunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümlerin Müeyyideleri 

Madde 71 ilâ 74. — Bu maddeler 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunundan aynen alınmış olup, Anayasa 
Mahkemesinin denetimini mümkün kılabilmek için parti gelir ve giderlerinin makbuzla yapılmasını öngörmek
tedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti içi Malî İşlemler 

Madde 75. — Bu madde partilerin yıllık bütçe ve kesinhesap düzenlemelerini emretmektedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin Denetimi 

Madde 76 - 77. — Bu maddeler, 648 sayılı Kanun ve Anayasamız göz önünde tutularak düzenlenmiştir. 
Bu maddelere göre siyasî partilerin malî denetimlerinin yine Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağı, parti
lerin bütçe ve kesinhesaplarının merkez karar organlarınca onandıktan sonra her yıl belli tarihlerde denetime 
sunulacağı hükme bağlanmış; ileride her türlü anlaşmazlığı önlemek bakımından partilerin büyük kongreleri
nin, parti hesapları hakkında verecekleri kararların Anayasa Mahkemesinin incelemesini etkilemeyeceği 
belirtilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yasak Amaçlar ve Faaliyetler 

Madde 78. —•• Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, egemenlik, ülke ve millet bütünlüğü gibi bazı te
mel ilkelerin değiştirilmesini Anayasamız yasaklamıştır, işte bunları Siyasî Partiler Kanununda bir arada ve 
açık bir şekilde hükme bağlamak suretiyle siyasî partilerin dikkati bir kez daha çekilmek istenmiştir. Ayrıca 
eşitlik, disiplini bozmamak, ahlâk ve adaba uygun harekette bulunmak zorunluğu da önemleri nedeniyle bu 
maddenin kapsamına alınmıştır. 

Madde 79. — Anayasa demokratik Devlet düzeninin, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına özel bir 
önem vermiştir. Siyasî partilerin bunlara ilişkin hükümlere aykırı amaç güdemeyecekleri ve faaliyette buluna
mayacakları bu madde ile tespit olunmuştur. 

Anayasada tanınan hak ve hürriyetlerin, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlâl etse bile sınırsız oldukla
rının ileri sürüldüğü görülmüş ve bunun yıkıcılığından uzak kalmak için «Anayasa'nın hiçbir hükmünün Ana
yasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorum-
lanamayacağı» kuralı getirilmiştir. «Yorumlanamaz» hükmü, herhangi bir metnin bu amaca aykırı biçimde 
yorumlanması mümkün olsa bile o suretle yorumlana mayacağı anlamını taşımaktadır. Bu madde ile İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerine de riayet edilmiş olunulur. 

Madde 80. — Bu madde seçimler ve halk oylamalarında demokratik düzenin bağlı olduğu esaslara aykırı 
hareket yasağını getirmiş, siyasî partilerin bu alanda güdecekleri amaçlara yön vermiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Madde 81. — Bu madde ile Devletin milletlerarası hukuk alanında haiz olduğu bağımsızlık ve eşitlik hak
ları ile münhasıran Devletimizi ilgilendiren hususlara başkalarının karışmaması ilkelerine siyasî partilerin 
sıkı bir biçimde sarılmaları sağlanmış ve bunları zede'emesi muhtemel tutum ve davranış içine girmemeleri 
istenmiş ve aynı amaçla da yurt dışında teşkilâtlanıp faaliyette bulunmaları önlenmiştir. 

Madde 82. — Devletimiz, federe ve konfedere devletler ve siyaseten özerk kuruluşlar gibi teklik ilkesine 
aykırı bir nitelik taşımamaktadır. Bu ve buna benzer ayrılmalar Devletin ve milletin bütünlüğü ilkesine ve 
toplum yararına kesinlikle ters düşeceğinden bu yolda bir amaç güdülmesi bu madde ile yasaklanmıştır. 

Madde 83. — Ülkemizde Lozan andlaşması ile kabul edilen azınlıklar dışında bir azınlık yoktur. Herhan
gi bir ülkede resmî dilin dışında bazı dillerin bilinmesi veya yer yer konuşulması azınlık yaratmaz. Hele siyasî, 
sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi her bir alanda bütün haklara sahip ve borçlarla eşit bir 
şekilde yükümlü olan tek bir milletin evlâtları arasında azınlıktan söz etmek mümkün değildir. 

Lâiklik ilkesinin egemen bulunduğu bir memlekette din, mezhep veya tarikat ayrılığından yararlanarak 
millî birliği bozucu amaç gütmek veya faaliyette bulunmak millet ve ülke zararına olduğundan hoş görülme
sini düşünmek olanağı yoktur. 

Bir memlekette resmi dilin her vatandaş tarafından bilinmesi, hangi alanda olursa olsun eşitlik ilkesinin 
hakkıyla uygulanabilmesi ve adlî ya da. idarî işlerin çabukluk ve selâmetle yürütülmesi bakımından yararlı, 
hatta zorunludur. Bu itibarla resmî dili, genç, ihtiyar, kadm, erkek her vatandaşın bilmesini sağlamak Dev
letin görevidir. 

Madde, bu esaslar göz önüne alınarak düzenlenmiştir, 

Madde 84. — Ülke, bölünmez bir bütündür. Bölgecilik, ırkçılık yoktur. Lokal veya bireysel siyasî çıkar 
düşüncesiyle bölgecilik veya ırkçılık yaratmanın memlekete getireceği kötülüklerden uzak kalmak için bu 
madde düzenlenmiştir. 
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Madde 85. — Eşitlik ilkesi bütün millette istisnasız olarak benimsenmiştir. Siyasî partiler ister iktidarda, 
ister muhalefette olsunlar bu ilkeye ters düşen her tutumu reddetmek zorundadırlar. Madde bu görüşe göre 
düzenlenmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Laik Devlet Niteliğinin ve Atatürk tike ve inkılâplarının Korunması 

Madde 86. — Türkiye Cumhuriyetine Halifeliğin getirilebileceği düşünülmemiştir. Ancak Halifelik lâik
liğe aykırı olduğundan laikliğin korunması için bu hükme yer verilmiştir. 

Madde 87. — Dinsel ve dince kutsal sayılan şeylerin istismarı memlekete daima zarar getirmiştir. Anaya-
sa'nın 24 üncü maddesi de bu tür hareketleri yasaklamış olduğundan maddenin bu suretle düzenlenmesi ge
rekli görülmüştür. 

Madde 88. — Bu madde Anayasanın 124 üncü maddesindeki dinî duyguları istismar yasağına dayanmak
tadır. Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile nezaket kurallarının sınırı içinde kalan eylemler 
ve propagandaya dönüştürülmeyen bayramlaşmalar, anma törenleri yasakların dışında bırakılmıştır. 

Madde 89. — Bu maddedeki yasaklamalar Türk toplumunu çağdaş ve uygarlık seviyesinin üstüne çı
karmak ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak için getirilmiştir. 

Madde 90. — Bu madde ile Siyasî Partilerin, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüş
lerin dışında kalması gereken Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içindeki yerine dokunmamaları amaa 
güdülmüştür. 

Madde 91. — Bu maddenin gerekçesi ve amacı, Yüce Atatürk'ün her yönü ile üstün saygınlığının hiç 
bir an hatırdan çıkarılmaması gereğini vurgulamaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Siyasî Partilerin Tüzük ve Programları, Yan Kuruluşları, Parii Üyeliği ve Kapatılan Partilerle İlgili Yasaklar 

Madde 92. — Siyasî partilerin tüzük ve programlarının tabi olacakları esasları düzenlemek, Anayasa
nın 14 üncü maddesindeki sınırlar dışına çıkılamayacağını belirtmek için bu maddeye yer verilmiştir. 

Madde 93. — Madde, ayrıcalığı önlemek ve siyasî parti mallarının denetime tabi kalmasını sağlamak 
için düzenlenmiştir. 

Madde 94. — Bu madde ile dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki 
kuruluşlar ve bunların üst kuruluşlarının tarafsızlık esaslarından ayrılmamaları amacı güdülmüştür. 

Madde 95. — Bu maddedeki hükümler siyasî partilerin demokratik esas ve yollardan ayrılmaması, de
mokratik bir düzen içinde çalışması amacı ile konulmuştur. 

Madde 96. — Bu maddenin düzenlenme nedeni, yasal olmayan propaganda yapılmasına ve devlet güç 
ve nüfuzunun bir siyasî parti lehine kullanıldığı imajının doğmasına engel olmaktır. 

Madde 97. — Anayasanın 69 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri bu madde ile uygulama kanu
nuna intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Yasaklar 

Madde 98. — Kapatılmış veya feshedilmiş siyasî partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve 
benzeri işaretlerin kullanılması kapatılan ya da feshedilen partinin devam ettiği izlenimini yaratacağından 
maddenin birinci fıkrası getirilmiş, hürriyetçi demokrasi ilkeleri ile bağdaşmayan adların parti adı olarak 
kullanılması uygun görülmediğinden ikinci fıkraya yer verilmiştir. 

Madde 99. — 12 Eylül 1980 Harekâtına siyasî partilerin gölge düşürme gayreti içine gireceği umulma-
inakla beraber bir tedbir olmak üzere bu madde düzenlenmiştir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Kapatılması 

Siyasî Partiler Kanununun Beşinci Kısmını Oluşturan Maddelerin Gerekçesi 

Madde 100. — Siyasî Partilerin kapatılmasına ilişkin davalara, şimdiye kadar, Anayasa Mahkemesince 
duruşmalı olarak bakılmakta idi. Ancak 1982 Anayasası bu usulden vazgeçerek dosya üzerinde karar verme 
yöntemini kabul ettiğinden maddenin birinci fıkrası bu esasa göre düzenlenmiştir. 

Anayasa Mahkemesince duruşma yapılmayacağı için Cumhuriyet Başsavcılığının görevi dava açılmasına 
ve mahkemece istenecek bilgi ve belgelerin sağlanmasına ilişkin olacağı düzenlemede göz önüne alınmıştır. 

Anayasanın 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası Cumhuriyet Başsavcılığını, siyasî partileri denetlemek ve 
onların faaliyetlerini takibetmekle görevlendirmiş olduğundan bu madde ile, Anayasanın sözü geçen madde
sinin uygulanma usulü tespit edilmiştir. Bir siyasî parti hakkında araştırma ve soruşturma yapmakla görev
lendirilen Başsavcıyardımcısı veya yardımcılarının bu görevden siyasî amaçlarla uzaklaştırılmasına olanak 
vermemek için bu gibi durumlarda Cumhuriyet Başsavcısının muvafakatinin aranması koşulu getirilmiş ve 
o yardımcının bir Yüksek Hâkimliğe atanmasına engel olunmamak için de Yargıtay Üyeliğine seçimi bu 
sınırlamanın dışında tutulmuştur. 

Siyasî partilerle ilgili bazı araştırma ve soruşturmanın amacından saptırılmadan ivedilikle sonuçlandırıl
ması gereken istisnaî haller olabilir. Bu gibi durumlarda görevli Cumhuriyet Başsavcıyardımcılarının Anka
ra dışına gönderilebilmesi için gerekli harcamalara elverişli hükümler maddeye eklenmiştir. 

Madde 101. — Siyasî partilerin yeri ve önemi Anayasanın 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtil
miştir. Böylesine önemli bir kuruluşun kapatılmasını dava edebilmek için dayanılacak gerekçe ve kanıtın 
belirlenmesinde titiz davranılmak yerinde olur. Bu itibarla kanunda gösterilen belli 'hususlarda dava açılma
sının gerekli olup olmadığının tarafsız bir kurulca tespiti uygun görülmüştür. 648 sayılı Kanunun 109 uncu 
maddesi bu kurulu Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşturmuştur. Yargıtay Daire Başkanları Yar
gıtay Üyelerinden seçildiklerine ve başkanlar dairenin gerek yönetimi ve gerek gelen işlerin düzene konul
ması bakımından daha fazla meşgul bulunduklarından bu kurulun münhasıran başkanlardan değil Başkan ve 
üyelerden kurulması daha uygun bulunmuştur. Bir Siyasî Partinin kapatılmasını gerekli kılabilecek ne
denlerin ceza konularını aşabileceği de göz önüne alınarak kurulun hem ceza ve hem hukuk bölümlerinde ça
lışan üyelerden kurulması öngörülmüş ve düzenleme bu esasa göre yapılmıştır. 

Madde 102. — Anayasanın 69 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına göre Anayasa Mahkemesinde dava 
açmak hak ,ve görevi Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Ancak, dâva açmadan önce, yapılacak işlemlerin isa
betli bir sonuca vafdırılmasına yardımcı şekil ve kayıtlamalar konulmasınla da engel bir hüküm konulma
mıştın 

Hükümet de Anayasayı hem uygulamak ve hem koruyup kollamakla görevlidir. Bundan ötürü Türki
ye Büyük Millet Meclîsine ve dolayısı ile Millete karşı sorumludur. Siyasî Partiler Kanununun 4 üncü kıs
mında gösterilen yasak eylemlerden birinin işlendiğini, örneğin, bir Siyasî partinin ülke bütünlüğünü bozma
ya yeltendiğini görmesi halinde Cumhuriyet Başsavcısından kapatma davası açmasını istemesi doğaldır. Da
vayı yine Başsavcı açacağından böyle bir istekte bulunmanın Anayasaya aykırılığı yoktur. 

Buna benzer bir kapatma sebebini de herhangi bir Siyasî parti görmüş ve tespit etmiş olabilir. Zamanın
da dâva açılmadığını görür ve gecikmenin zararlı olabileceğini düşünürse bunun da Cumhuriyet Başsavcı
sından kapatma davası açmasını istemesi normaldir. Böyle bir istekte bulunabilecek Siyasî partinin nite
likleri de Kanunda gösterilmiştir. Cumhuriyet Başsavcısının böyle bir istek karşısında dava açmaya yeterli 
neden görmemesi mümkündür. Bu takdirde istek sahibi Siyasî Parti, Partilerle İlgili Yasakları İnceleme kuru
luna başvurabilme olanağı kabul edilmiş ve madde bu esaslara göre düzenlenmiştir. Bu hakların, seçimlerde 
engelleme amacıyla 'kullanılmasını önlemek için de kullanma süreci sınırlı tutulmuştur. 

Madde 103. — Parti Tüzüğü, programı ve uygulanması gereken parti mevzuatı ile yetkili organların 
verdiği kararların bu kanunun dördüncü kısmında yeralan hükümlerine aykırı olması halinde Cumhuriyet 
Başsavcılığının açacağı dâva üzerine Anayasa Mahkemesince, ilgili siyasî partinin kapatılmasına karar ve-
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rileceği maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde belirtilmiştir. Belli bir kararı almaya yetkili olan organların dı
şında kalan organlarla kurul veya parti üyesinin dördüncü kısımda yer alan hükümlere aykırı eylemler iş
lemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcısı bu eylemi yapan kurul veya organın işten el çektirilmesini ve 
üyelerin partiden çıkarılmasını ilgili Siyasî Partiden isteyebilecek ve o parti de bu isteğe karşı siyasî par
tilerle ilgili yasakları inceleme kuruluna belli süre içinde itiraz edebilecektir. AncaJc eylem ve işlemin işlen
mesinden itibaren iki yıl geçmemiş olması gerekli görülmüştür. Zira sürenin, eylemlerin etkilerinin deva
mı üzerinde önemli rolü vardır bu etkilerin zamanla silinmeyeceği düşünülemez. Yapılan eylemlerin, daya
nılan mevzuata aykırı olup olmadığı bir takdir sorunudur bu takdirin, önemine binaen tarafsız hâkimlerden 
kurulu Siyasî Partilerle ilgili Yasakların inceleme Kuruluna yaptırılması daha uygun görülmüştür. 

Kurul gerekli bulduğu soruşturma, araştırma ve incelemeyi yaparak altmış gün içinde kararını vermesi 
lâzımdır. Bu karar, itirazın kabulüne ilişkin olursa kesindir, kapatma davası açılamaz, inceleme kurulunun 
kararı itirazın reddine ilişkin ise itirazı reddolunan parti, işten el çektirme veya ilgili üyeyi partiden çıkar
ma zorunda değildir. Kendini haklı görüyorsa karara uymayabilir, Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davası 
açmasına ve bunun sonuçlarına razı olabilir. Cumhuriyet Başsavcısı da kurulun bu tutumu karşısında ka
patma davası açma zorunda değildir. Dava açmanın gereğini takdir Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Bu hu
suslar da maddenin 3/A fıkrasında hükme bağlanmıştır. 

Maddenin diğer fıkra ve bentleri kapatma kararının sonuçlarını ve alınan hakların geri verilmesi koşul
larını düzenlemiştir. 

Madde 104. — Siyasî Partileri denetleme ve onların faaliyetlerini takibetmekle görevli bulunan Cumhu
riyet Başsavcılığının istediği bilgi ve belgeleri vermeyen Siyasî Parti hakkmda yapılacak işlem de bu madde 
ile düzenlenmiştir. 

Madde 105. — Bu IMadde ile kanunda gösterilen belli eylemlerin siyasî parti üyeleri tarafından işlen
mesine yetkili organların göz yumması o eylemlerin kesif olarak işlenmiş sayılmasına ve bu suretle işlen
miş buluunmasının da o partinin söz konusu eylemlerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin kabulüne ye
terli görülmüş ve bu durum söz konusu partiyi kapatma nedeni sayılmıştır. 

Bu eylemlerin takdirinin yalnız kaza organlarınca yapılması uygun görüldüğünden kapatma davasının 
Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen açılması dileği kabul edilmiştir. 

Madde 106. — Siyasî Partiler Kanununun dördüncü kısmında yeralan hükümlerine aykırılık halinde ya
pılacak işlemler yukarıdaki maddelerde gösterilmiştir. 

Siyasî partiler bakımından emredici nitelikte bulunan hükümler ister siyasî partiler kanununun dördün
cü kısmının dışında bulunsun ve ister başka kanunlarda yer alsınlar, bunlara aykırılık halinde yapılacak iş
lemler de bu maddede düzenlenmiştir. Bu hallerde Cumhuriyet Başsavcısı, aykırılığın giderilmesi için ilgili 
siyasî partiye ihtar kararı verilmesi isteği ile Anayasa Mahkemesine başvuracak ve mahkemece ihtar kararı 
verildiği takdirde bu kararın o partiye tebliği tarihinden başlayarak altı ay içinde aykırılık giderilmezse 
kapatma davası açılacaktır. 

'Madde 107. — Bu madde, Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılığı duyan resmî makam ve mercilerin 
bu aykırılıkları, görevli mercilere bildirmesi ve bu suretle kanun hükümlerinin aksamadan uygulanma ola
nağının sağlanması için düzenlenmiştir. 

IMadde 108. -— Bir siyasî partinin Anayasa Mahkemesince kapatılması, siyasî partilerle ilgili yasaklara 
o siyasî partinin aykırı hareket etmesi halinde mümkündür. Mallarının hazineye geçmesi de bu aykırılığın 
müeyyidelerinden biri olarak kabul edildiğinden madde buna göre düzenlenmiştir. 

IMadde 109. — Bir siyasî partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı tara
fından kapanma (infisah) kararı verilmesi yoluyla mallarını kaçırması ve bazı haklardan yoksun kalmasının 
önlenmesi mümkündür. Bu suretle kapanmış olan bir siyasî partinin Anayasa Mahkemesince yeniden kapa
tılmasına karar verilemeyeceğinden bu maddenin düzenlenmesine gerek görülmüş ve Anayasa Mahkemesinin 
davayı yürüterek kapatma sebebi sabit olduğu takdirde kapatüma sonuçlarının hükme bağlanmasına ola
nak sağlanmıştır. 
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ALTINCI KISIM 

Siyasî Partilerin Kapanması 

Kapanma Kararı 

Madde 110. — Siyasî partilerin kendi kendilerini kapatmaları konusunda karar verme yetkisi yalnız bü
yük kongrelerine aittir. Bu kararın gizli oyla alınması ve karar alma yeter sayısının parti tüzüğünde belirti
len toplanma yeter sayısının salt çoğunluğunu teşkil etmesi şarttır. 

Büyük kongresince bir partinin kapatılmasına karar verilirse; bu karar derhal kapanan parti genel başkan
lığı tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisli, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Ba
kanlığına bildirilir ve ayrıca yine aym genel başkanlık tarafından Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Siyasî partilerin tüzelkişiliğli, büyük kongrenin, kapanmasına karar verdiği tarihte son bulmuş olur. 

Madde 111. — Büyük kongresince, 110 uncu maddede belirlenmiş esaslar göz önünde tutularak kapatıl
masına karar verilen bir siyasî partinin malları, yine büyük kongre toplanma yeter sayısının salt çoğunluğu
nun alacağı bir karar ile, bir diğer siyasî partiye; ya da, büyük kongre başka bir parti ile birleşmek için 
bu kararı almışsa birleşeceği partiye devredilebilir. Bu esaslara uyulmadığı durumlarda ve aksi hallerde siya
sî partinin malları Hazineye intikal eder. 

Kapanma kararının uygulanması, kararı veren büyük kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliy
le, Hükümetin gözetim ve denetimi altında yapılır. 

Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılması için hakkında dâva açılmış bir siyasî parti, bu dâva sonuçlan
madan önce kapanma kararı aldığı takdirde, açılmış dâva sonuçlanıncaya kadar mallarım hiçibir gerçek ve 
tüzelkişiye devredemez. 

Kapanma kararını veren büyük kongre, 'bu maddenin 'birimci fılkraısınıda belirtilen şartları göz önünde 
tutarak, parti malarımın ıtasfiye kurulunca, kapanıma tarihimden 'başlayarak üç aıy içimde kurulacak bir par
tiye devredimesime de karar verebilir. Büyük kongrenin (kararında beirlenen süyasî parti ıbu süre içimde ku
rulmazsa ıkapanan parltinıin bütün imaları için birimci fılkıra hükümleri uygulamış 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza Hükümleri 

Madde 112. — a) Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak, siyasî parffliı sicilleri dçim istenen bülgîi ve bel
geleri vermeyen parti söramluları; 

b) 76 ncı madde hükümlerime aykırı hareket eden parti sorumluları; 
c) 77 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen parti sorumluları dile aynı madde 

gereğince (istenen (bilgileri kasten vermeyen parti sorumluları; 
Hakkında ayrı ayrı ceza müeyyideleri getirilmiş ve, 
Tekerrürü halimde bu cezalarım yarı nispette artırılarak faükmedlilmesli kabul edilmiştir. 
Madde 113. — ön seçimlerle Igi i olanak kamunda yer alam ceza hükümleri mahfuz kalmak şartıyla; sü

yasî partli komgrderiınam seçimleri ve kararları içim yapılan oylamalarla, her kademedeki her çeşit parti gö
revlileri ile yedeklerimin seçimi içim yapılan oylamalara ve ıbu oylamaların sayım ve dökümüne ibiile karıştı
ranlar içim ceza hükümleri getirilmiştir^-

Madde 114. — 61 timci maıddede yazılı defter ve IkıayıiÜarı tutmayanlar; 
Kasten tuıtmayamlar, tahrif ve yokedenler veya gizleyenler hakkında;: 
Verilecek ceza hükümleri gösterilımıişitir. 

Madde 115. — 38 inci ımaddede yazlı ibldtirimii yerime getirmeyen parti sorumMarı; 
Her kademedeki her çeşit parti görevlileri ile yedeklerinim seçıknıi içim yapılacak toplantılarım ıgün ve 

yerlerimi, kongre veya toplantıdan yedi güm önce en büyük mülkiye amirliğime bildirmeyen parti sorumlu
ları; 
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Hakkında verilecek cezalar bu maddede hükme bağlaınmııştır. 
Madde 116. — Bu Kanunun 47 mci maddesinin bir, ilki ve üçüncü fılkralarıma aykırı bir biçimde hare

ket ederek, propaganda kayıtlanma ve yasaklara uymayanlar; 
Yine aynı (maddenin son fıkrasına aykırı harekette bulunan aday adayları; 
Hakkında, 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 

Kanunun. 152 ncıi mıaddesıindeM cezayı gerektirmeyen haller için bu madde ille müeyyide getiıriilırniştiır. 

Madde 117. — 68 dnoi tmadıde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan Ikümse ve pantfi sorumlusu; 
69 uncu maddeye aykırı olarak kredi veya borç veren kimse ve 'bu Ikredli veya borcu alan panti sorum

lusu; 
Hakkımda ceza hıükumllelri ıgeüiriimiş, ayrıca bağış kamusu kamu kuruluşuma ait imal miıtıeiğaınde ise igili 

kuruluşa iade olunması, aksi halde müsaderesine karar verilmesi kabul edimiştlir. 

Madde 118. — Türk Ceza Kanununa göre daha ağır bir ceza veılümesiimli gerektirmeyen hallerde, 78 inci 
maddenin 8 inci 'bendi ve 96 ncı maddesinde yazılı fMeri işleyenler hakkında, uygulanacak ceza hüküm
leri tespit edilmiştir. 

Madde 119< — Bu Kanunda, 22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dermekler Kanunuma yapılan atıflar hak
kımda, söz konusu kamunda yer alan ve 'bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza ımıüeyyideleriınin si
yasî partiler ve sorumluları hakkında da uygulanması kabul edilmiştir, 

GEREKÇE 

SEKİZİNCİ KISIM 

Uygulanmayan Kanun Hükümleri 

Madde 120. — Siyasî partilerin işlemleri, defterleri, hesaplan ve faaliyetlerinin, hangi makamlar tarafından 
ve nasıl denetleneceği bu kanunda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş bulunduğundan; derneklerin aynı konula
ra yönelik denetlenmelerini öngören 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 inci 
maddesinin siyasî partiler hakkında uygulanmasına gerek kalmamıştır. 

Madde 121. — Siyasî veya şahsî nüfuz veya menfaat temin etmek maksadiyle dinî veya dinî hisleri yahut din 
ce mukaddes sayılan şeyleri veya dinî kitapları alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapan veya 
telkinde bulunan dernek mensubu hakkında yapılacak ceza kovuşturması usulü ve verilecek ceza miktarı 24 
Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Kanunda gösterilmiştir. Bu kabil davranışlar karşısında, siyasî parti so
rumluları hakkında izlenecek yol ve uygulanacak ceza hükümleri bu Kanunda ayrıntılı bir biçimde gösterilmiş 
olduğundan, ayrıca Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü mad
deleri hükümlerinin siyasî parti sorumluları hakkında uygulanmasına gerek kalmamıştır. 

Geçici Madde 1. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 4 üncü mad
desi göz önünde bulundurularak bu düzenleme yapılmıştır., 

Geçici Madde 2. — Anayasanın 4 üncü maddesinin getirdiği sınırlamalara aykırılık halinde bu Kanu
nun 106 ncı maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulup İhtar kararı alınması mümkündür. Bu ih
tarın gereğinin yapılması için 106 ncı madde ile kabul edilmiş bulunan altı aylık süre sözü geçen konu için, 
işi gereksiz uzatma niteliğinde görüldüğünden bu süre bir aya indirilmiştir. 

Madde 122. — Genel hükümleri düzenlemiş bulunan Medenî Kanun ile Dernekler Kanunu ve dernek
ler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna ters düşmeyen hükümlerinin siyasî partiler hakkında 
da uygulanması kabul edilmiştir. 

Madde 123. — Kanunun yürürlük tarihi gösterilmiştir * 
* 

Madde 124. — Kanun hükümlerini yürütme görevi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 
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SİYASÎ PARTİLER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Anayasada öngörülen kuruluşlar olarak siyasî partilerle ilgili esaslan 
düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin demokrasi esaslarına uygun olarak kurulmaları, teşkilatlan
maları, faaliyetleri; görev, yetki ve sorumlulukları; gelir ve giderleri; denetlenme, kapanma ve kapatılmala-
nyla ilgili hükümleri bir bütün halinde kapsar. 

Tanım 

MADDE 3. — Siyasî partiler, milletvekili ve mahallî idareler seçimleri yoluyla, Anayasa ve kanunla
ra uygun olarak, programları ve belli görüşleri yönünde, medenî ölçüler içinde sürekli ve açık çalışmaları ile 
millî iradenin oluşmasını sağlayarak toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek, yönetmek 
ve denetlemek amacı güden, ülke çapında teşkilatlanan, tüzelkişiliğe sahip1 demokratik kuruluşlardır. 

Siyasî partilerin Anayasadaki yeri, vazgeçilmezliği ve niteliği 

MADDE 4. — Siyasî partiler ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır. 

Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları, nitelikleri Anayasada ta
nımlanan demokrasi esaslarına aykırı olamaz., 

Siyasi partilerin kurulması 

MADDE 5. — Vatandaşlar siyasî parti kurma hakkına sahiptirler. 
Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını 

tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetil
mesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerindeki egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve 
mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi bir diktatörlük 
türüne dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla siyasî parti kurma hakkı kullanılamaz. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının 
Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben otuz gün içinde öncelikle denetler ve 
kanunî gereğini yapar. 

Üye olma ve üyelikten ayrılma serbestliği 

MADDE 6. — Yirmibir yaşını dolduran ve siyasî ve medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan 
her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasî partilere üye ol
makta ve üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse aynı zamanda birden fazla siyasî partinin üyesi olamaz; aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî parti
lerin hepsinde birden sona ermiş sayılır. 
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Siyasi partilerin teşkilatı 

MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilâtı, merkez organları ile il, ilçe, köy ve mahalle teşkilatından, Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel meclislerindeki ve belediye meclislerindeki gruplarından ibarettir. 

İKİNCİ KISIM 

Siyasî Partilerin Teşkilatlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Partilerin kurulması 

MADDE 8. — Siyasî partiler, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatandaşı tara
fından kurulur. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. İçişleri Ba
kanlığı, partinin kuruluşunu Resmî Gazetede yayımlaı, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahke
mesine de bilgi verir. Bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve imzalarının yanında kuru
cuların adı, soyadı, meslek veya sanat ve ikametgâhları ile siyasî partinin adının ve genel merkez adresinin 
belirtilmesi ve partinin tüzüğü ile programının üç örneğinin bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgin" parti
den ister. 

Cumhuriyet Başsavcılığının kurulan partileri denetlemesi 

MADDE 9. — Cumhuriyet Başsavcılığı kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucuların huku
kî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben öncelikle inceler; kanunda 
gösterilen şartları haiz olduklarının belgelendirilmesini yazı ile ister. 

Yukarıda sözkonusu edilen istemin tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde noksanlık giderilme
diği veya belgelendirme sağlanmadığı takdirde, siyasî partilerin kapatılmasına dair hükümler uygulanır. 

Parti sicili 

MADDE 10. — Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasî partiler için birer sicil tutulur. 
Siyasî partiler, bu sicile konulmak üzere : 
a) Adlarını, genel merkezlerinin bulunduğu yeri ve açık adreslerini, merkez organları ile il ve ilçe mer

kezlerindeki organlarını gösteren tasdikli bir listeyi; 
b) Parti tüzüğü ve programıyla, yönetmeliklerinin tasdikli ikişer örneğini; 
Kuruluşlarını takiben onbeş gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığ na gönderirler. 
(a) bendinde gösterilen bilgilerle (b) bendindeki belgeler her parti için açılacak dosyada saklanır. Bu dos

yalar siyasî partilerin sicillerini teşkil eder. 
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerde sonradan yapılacak değişiklikler de onbeş gün içinde Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilir. Bu değişiklikler ve siyasî partilerin kapatılmaları veya kapanmaları da sicillerine ge
çirilir. 

Bu sicil herkese açıktır. Soruşturma ile ilgili bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümler saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik ye Organlarda Görev Alma 

Partilere üye olamayacak kimseler 

MADDE 11. — Türk vatandaşı olmayanlar, hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yük
sek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek öğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları-
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mn memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli
leri, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler mensupları; kısıtlı olanlar siyasî partilere üye olamayacakları gibi, zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecliik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz 
kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, ide
olojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş 
olanlar da affa uğramış olsalar bile siyasî partilere üye olamazlar. 

Üyeliğe kabul şartları 

MADDE 12. — Siyâsî parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların parti tüzüklerinde 
gösterilen şartlara göre üyeliğe kayıtları yapılabilir. Ancak, üyeliğe kaydını isteyen kimsenin, istemini redde
den teşkilat kademesinin üstündeki teşkilat kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde, itiraz etmek hakkı 
vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 

Siyasî partiler, üye olma istemlerini, sebep göstermeksizin reddedebilirler. 
Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üyelik için başvuranlar lirasında, dil, ırk, cinsiyet, din, mez

hep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Teşkilatı 

Partilerin genel merkez teşkilatı 
/. 

MADDE 13. — Parti merkez organları,: 
a) Büyük kongre, 
b) Genel başkan, 
c) Merkez karar organı, 
d) Merkez disiplin organı, 
e) Küçük kongre, 
den ibarettir. 
Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de adlandırılabilir. 

Büyük kongre 

MADDE 14. — Siyasî partinin en yüksek organı büyük kongredir. 
Büyük kongrenin : 
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının iki katından fazla olmamak kay

dıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerince seçilen delegeler; ve 
b) Tabiî üyeleri : Parti genel başkanı ile parti tüzüğüne göre seçilen merkez organları üyeleri; parti

nin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir. 
Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince delege olarak se

çilmeleri caiz değildir. 

Parti genel başkanı ile partinin merkez karar, yönetim ve disiplin organları üyelerini gizli oyla seçmek; 
partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak; partinin gelir - gider kesinhesabını kabul ve merkez karar 
organını ibra etmek yahut kesinhesabı reddetmek; toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyet
leri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya bağlayıcı kararlar al
mak; kanunun veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin feshine veya başka 
bir partiyle birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona erecek partinin mallarının tasfiye suretine dair karar
lar vermek, büyük kongrenin yetkilerindendir. 

Büyük kongrenin olağan toplantıları ıiki yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya 
merkez karar organının yahut büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. 
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Parti kurucuları, ilk büyük kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin tü
zelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. 

Büyük kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, büyük kongre yetkilerini kurucular kurulu kullanır. Par
tinin genel başkanı ve merkez karar, yönetim ve disiplin organları üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, bu kurulun tabiî üyeleridir. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur, ilk çağrı üzeri
ne yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantıda toplantı 
yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde daha büyük bir sayı 
gösterilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılmasına dair teklifleri ve toplum ve Devlet düzenini veya ka
mu faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağla
mak için, bunların genel başkan yahut merkez karar veya yönetim organı veya büyük kongre üyelerinin en 
az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Bu teklifler, büyük kongrece seçilecek bir komisyon
da görüşüldükten sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. 

Genel başkan 

MADDE 15. — Parti genel başkanı, büyük kongrece seçilir. -
Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde büyük kongre 

toplanıncaya kadar merkez karar organı partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi ç^er 
ve derhal büyük kongreyi toplantıya çağırır. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve varsa yönetim organlarının tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık ve-, 

ya vekillik etmek üzere genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya genel sekreter gibi adlarla gerekli 
gördüğü sayıda yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların ne suretle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmayan siyasî partiler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kırktan az olmamak üze
re en fazla milletvekiline sahip olan partinin genel başkanına, anamuhalefet partisi lideri sıfatıyla, Devlet pro
tokolünde Başbakandan sonra ve Bakanlar Kurulunun diğer üyelerinden önce yer verilir. Hükümete katılma
yan siyasî partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde sahip oldukları milletvekili sayısı eşitse, son millet
vekili genel seçimlerinde aldıkları muteber oy sayısı tercih sebebi olur. Bu oylar da eşitse, aralarında kura çe
kilir. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Başbakana ait resmî 
taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair kanunî kayıtlamalar uygulanır. 

Merkez karar organı 

MADDE 16. — Siyasî partinin merkez karar organı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Merkez 
karar organının üye sayısı onbeşden az olamaz. Merkez karar organı seçimlerinde birden fazla liste ile se
çime girildiği takdirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre seçilir. 

Merkez karar organı, iki büyük kongre arasında parti tüzük ve programına ve büyük kongre kararlarına 
uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini düzenleyen parti 
içyönetmelikleri de bu organ tarafından yapılır. 

Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hu
kukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programının değiştirilmesi dışında bütün kararları alabilir. 

Parti tüzüğünde, merkez karar organı, aynı zamanda, merkez yönetim organı olarak görevlendirilebilir ve
ya ayrı bir merkez yönetim organının kurulması öngörülebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez yönetim organı olarak görevlendirilmediği hallerde, en az 
altı ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü toplantılar için çağrı, genel başkan tarafından yapılır. 
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Merkez disiplin organı 

MADDE 17. — Siyasî partinin merkez disiplin organı veya organları bu Kanunda ve parti tüzüğünde 
gösterilen şekilde kurulur. Bu organların üye sayısı yediden az olamaz. 

I 

Kttçiik kongre 

MADDE 18. — Parti merkez karar organının yetki alanına giren konularda karar almak ve bu organca 
gerekli görüldüğü zaman toplanmak üzere, partinin milletvekilleri, genel başkanı, merkez karar organı ve il 
başkanlarından kurulur. 

Küçük kongrenin aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. 

Merkezdeki diğer organlar 

MADDE 19. — Merkez karar organı partinin amacına uygun olarak başka organlar da kurabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl, İlçe, Köy ve Mahalle Teşkilatı 

il teşkilatı 

MADDE 20. — îl kongresi, sayısı binden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerince 
seçilen delegelerden kurulur. O ilin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan partili üyeleri ile yönetim ve 
disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici il yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

11 kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 
II yönetim kurulu, il başkanının başkanlığında olmak üzere parti tüzüğünün göstereceği sayıda, il başkanı 

dahil yedi ilâ oribeş üyeden kurulur. 
11 başkanı ve il yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez karar veya yönetim organınca 

ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl kurulacağı parti tüzüğünde 
gösterilir. El çektirme kararı, yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla alınır. İşten el çektirme 
kararının il yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren kırkbeş gün içinde il kongresi toplanarak yeni daimî 
il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski dele
gelerle toplanır. 

11 teşkilatı arasında bir il disiplin kurulu bulunur. 11 disiplin kurulunun üye sayısı ve bu üyelerle başkanı
nın nasıl seçileceği, kanuna uygun olarak, parti tüzüğünde gösterilir. 

Bu maddede yazdı kurulların görev ve yetkileriyle yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle 
göreve çağrılacağı parti tüzüğünde belirtilir. 

İlçe teşkilâtı 

MADDE 21. — İlçe kongresi, ilçe ve çevresindeki köy ve mahalle bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan 
parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri, sayısı altıyüzü aşmayan delegelerden kurulur. 
İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, ge
çici ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 
İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanının başkanlığında ilçe başkanı dahil beş ilâ onbir üyeden kurulur. 
İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun ilçe kongresince nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya mer

kez karar organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl ku
rulacağı, parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunlu
ğuyla alınır. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren kırkbeş gün içeri-
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sinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için 
yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

Diğer ilçe teşkilatı kurullarının nasıl seçileceği ve bunların görev ve yetkileri, kanuna uygun olarak parti 
tüzüğünde gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı kurulların yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle göreve çağrı
lacağı parti tüzüğünde belirtilir. 

Siyasî partilerin, illerin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları hususunda, ilçe teşkilatına ilişkin hükümler 
uygulanır. 

Köy ve mahalle teşkilâtı 

MADDE 22. — Siyasî partiler köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinde parti tüzüğünde öngörülen esas
lara göre teşkilât kurabilir veya kaldırabilirler. 

Teşkilâtın kuruluş biçimi ile yönetici ve delegelerin seçimi parti tüzüğünde gösterilir. 
Bu teşkilâttaki yöneticilere işten nasıl el çektirileceği ü ve ilçe teşkilatındaki esaslara göre parti tüzüğün 

de düzenlenir. 

BEŞINCI BÖLÜM 

Meclis Grupları 

Grup kurma hakkı 

MADDE 23. — En az yirmi milletvekiline sahip olan siyasî partiler Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
siyasî parti grubu kurma hakkına sahiptirler. 

Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti grubunun geçici içyönetmeliğinin eklenmesi gereklidir. 

Grup içyönetmeliği 

MADDE 24. — Bir partinin grup içyönetmeliği, grubun ilk kuruluşunda, partinin merkez karar organı 
tarafından geçici olarak yapılır. 

Bu geçici içyönetmeliğin, partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu üyeleri tamsayısının salt çoğun
luğuna eşit üye tarafından imzalanması şarttır. 

Grup içyönetmeliğine parti tüzüğü ve programına aykırı hükümler konulamaz. îçyönetmelik, daha son
ra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu genel kurulu tarafından değiştirilebilir. 

Grup genel kurulu 

MADDE 25. — Bir siyasî partinin grup genel kurulu, o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
üyelerinden kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî parti organlarının faa
liyetlerine katılamazlar. 

Grup yönetim ve disiplin organları 

MADDE 26. — Grup yönetim organlarının kuruluş, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne uygun olarak 
grup içyönetmeliğinde belirtilir. 

Grup disiplin organının hangi hallerde merkez disiplin organı ile bir arada çalışacağı, parti tüzüğünde 
gösterilir. 
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Grup başkanı 
MADDE 27. — Partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi grubunun da başkanıdır. 
Partinin genel başkam Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, grup başkanlığı konusu, parti tüzü

ğüne uygun olarak grup içyönetmeliği ile düzenlenir. 

Diğer grup organları 
MADDE 28. — Parti tüzüğü veya grup içyönetmeliği, grup çalışmalarının amacına uygun olarak başka

ca organlar kurulmasını da öngörebilir. 

Seçimlerde gizli oy ve grup kararları 
MADDE 29. — Grup genel kurulunda seçimler gizli oyla yapılır. Milletvekilleri Anayasa ve vicdan

larına aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda değildirler; ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde aleyh
te oy kullanamazlar. 

Grup ve Hükümet ilişkileri 
MADDE 30. — Parti tüzüğünde veya grup içyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir Bakanlar Ku

rulu üyesine Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve>a grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusun
da karar alma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi grup genel kurulundan başka bir parti organına bıra
kan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer parti organlarında seçim yoluy
la tespiti mümkün değildir. 

Grupla diğer parti organları arasında işbirliği 

MADDE 31. — Siyasî parti grubunun merkez karar veya yönetim organları ile ahenk içinde çalışmasını 
sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğünde gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî İdareler Meclis Grupları 

Partinin il genel meclis grubu 
MADDE 32. — Partili il genel meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, parti tüzü

ğüne göre merkez karar organınca tespit edilir. 

Partinin belediye meclisi grubu 

MADDE 33. — Partili belediye meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, parti tüzü
ğüne göre merkez karar organınca tespit edilir. 

Partili belediye başkanı bu grubun tabiî üyesidir. Ancak; grubun kararıyla bağlı değildir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Teşkilâtla ilgili Diğer Hükümler 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 
MADDE 34. — 22 Kasım 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan 

hükümleri, siyasî partilerin genel kongreleriyle her kademedeki kongre için de uygulanır. 
Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için ilânın gazete ile yapılması şartını kaldı

rabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci toplantı ara
sındaki süreyi de azaltabilir. 
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tbra için oya katılamayacak olanlar 
MADDE 35. — Değişik kademelerdeki kongrelerde tabiî üye olarak bulunan karar veya yönetim organ ve 

kurullar üyeleri, mensup oldukları organ veya kurulun ibrası için yapılan oylamalara katılamazlar. 

Teşkilâtın merkezleri 

MADDE 36. — Siyasî partilerin merkez teşkilâtının yeri, parti merkezinin bulunduğu yer; il ve ilçe 
teşkilatına dahil kurulların kuruluş yeri, ilgili il ve ilçenin merkezi; köy ve mahalle teşkilâtınm kuruluş yeri 
ise köy ve mahalledir. 

Bağdaşmayan görevler 

MADDE 37. — Siyasî partinin disiplin kurullarında görev alanlar - kongreler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki parti grubu, il genel meclisi ve belediye meclislerindeki grup üyelikleri hariç - partinin diğer 
organ, kurul ve görevlerinde bulunamazlar. 

Siyasî partinin belli bir disiplin kurulunda görev alan kimse, diğer bir disiplin kurulunda görev ala
maz. 

Siyasî partinin il, ilçe, köy ve mahalle yönetim kurullarından, birinde üye olan kimse, diğer bir il veya 
ilçe yönetim kurulunda üye olamaz. II ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Organlarda görev alanlar 
MADDE 38. — Her kademedeki parti organları ile parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin ad

lan, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgâhları, o mahallin en büvük mülkiye 
amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak bir hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenlerle ilgili yazı İçişleri Bakanlığına verilir. 

Kamu yararına dernek sayılmayış 
MADDE 39. — 22 Kasım 1972 tarih ve 1630 saydı Dernekler Kanununun kamu yararına ilişkin 48 inci 

maddesi hükmü siyasî partiler için uygulanmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sisaysî Partilerin Seçime Katılması ve Adayların Tespiti 
Siyasî partilerin seçimlere katılması 

MADDE 40. — Siyasî partinin ülke çapında teşkilâtlanmış sayılması ve seçimlere katılabilmesi için, ille
rin en az yarısında teşkilâtını kurmuş ve ilk büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grubu bulunması şarttır. 

Bir ilde teşkilâtlanma, merkez ilçesi dahil, o ilin ilçelerinin en az yarısında teşkilât kurmayı gerektirir. 

Parti adaylarının tespiti 
MADDE 41. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin bir seçim 

çevresindeki adaylar nın listesi ve bunların listedeki sırası, o seçim çevresinde siyasî parti tüzüğüne kayıtlı 
bütün üyelerin seçim kurulunun yönetiminde serbestçe oy kullanacakları bir ön seçim ile tespit edilir. 

ön seçimlerin yapılacağı gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından önceden ilân edilir; bütün yurtta ön se
çimler seçime katılacak partiler için aynı günde yapılır. 

Merkez adaylığı 

MADDE 42. — Siyasî partinin bir seçim çevresinde teşkilatı bulunmaz veya göstermesi gereken aday sa
yısı kadar istekli aday adayı olmazsa, o seçim çevresine ait aday listesi parti tüzüğünün belli ettiği merkez 
karar veya yönetim organınca tespit edilir. 
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Siyasî partiler seçime katıldıkları seçim çevrelerinden çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının yüzde be
şini aşmamak üzere merkez adayı gösterebilirler. Ancak, gösterilen merkez adayı ön seçimde seçime katılan parti
lilerin en az yüzde altmış oyunu almış olan adayın üstünde bir yere konamaz. Siyasî partiler en az yedi mil
letvekili çıkaracak seçim bölgelerinden bir tane merkez adayı gösterebilmek hakkına sahiptir. 

Aday listelerinin kesinleşmesinden önce herhangi bir sebeple bu listelerde bir boşalma olursa, boşalan 
adaylıklar, kaydırılmak suretiyle ön seçime katılanlar tarafından sırasıyla doldurulur; bu suretle boşalan yer
lerin doldurulamaması halinde adaylıklar, parti tüzüğünün belli ettiği merkez karar organı veya merkez yöne
tim organı tarafından doldurulur. 

Adayların tespitinde uygulanacak hükümler 

MADDE 43. — 41 inci maddede söz konusu ön seçimlerde 26 Haziran 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin iki ilâ dördüncü fıkraları. 
3 7, ilâ 9, 14 ilâ 25 inci maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bentleri, 26, 27 nci maddeleri, 67 ilâ 69 
uncu maddeleri, 76, 86 ilâ 89 uncu maddeleri, 91, 92, 96 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 
ilâ 1'69, 172 ilâ 175, 177 ilâ 185 inci maddeleri uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 
71 inci maddesinin 1 ilâ 4 üncü bentleri, 75, 77, 81 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı maddeleri, ilçe seçim kurul
larınca, işbu maddede söz konusu ön seçimlerde de uygulanır. Aynı kanunun 142, 147 ve 148 inci maddeleri 
ile 9 uncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede sözkonusu ön seçimlerde kullanılacak parti seçmen kütük
leri hakkında da uygulanır. 

Siyasi partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı 

MADDE 44. — Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlarda belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydı ile, aday
larda daha başka ne gibi şartlar bulunması gerektiğini tüzüklerinde gösterebilirler. 

Bir kimse, aynı zamanda, ön seçimlerde ve merkez adaylığında değişik siyasî partilerden veya aynı parti
den, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden ön seçime katılamaz. 

Bir* kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra partisinden istifa et
medikçe bağımsız aday olamaz ve başka bir partiden merkez adayı gösterilemez. 

Mahallî teşkilâtın yönetim kurulu başkan ve üyeleri görev yaptıkları yerden aday olmak istedikleri takdir
de, ön seçimden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek zorundadırlar. 

Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilir. 
Siyasî partilerin genel başkanlığı partilerin aday adayları listelerini ve seçim çevrelerini ön seçimin ya

pılacağı tarihten en az beş gün önce saat onyediye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirir. Yüksek Seçim 
Kurulu bu bildirim üzerine ilgiliye bir alındı belgesi verir. 

Bu bildirimden sonra adaylıktan çekilmek ön seçim sonuna kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler aday 
seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerlerine sırada daha sonra gelen aday seçilmiş olur. 

ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır. 

İlçe seçim kurulu 

MADDE 45. — ön seçimlerle ilgili işlemleri yapacak olan ilçe seçim kurulları 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesi ile 19 
uncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca kurulur. îlçe seçim kurulunda belli bir partinin ön seçimlerle ilgili 
olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfatı ile, o partinin ilçe yönetim kurulunun göstereceği 
iki parti temsilcisi de katılırlar. 

41 inci madde gereğince yapılacak ön seçimlere hangi partilerin hangi seçim çevrelerinden katılacakları 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilir. İlçe seçim kurulunca siyasî partilerin her biri için yeterince san
dık ve kapalı hücre bulundurulur ve sandıkların yerleri tespit edilerek mutat vasıtalarla ilân olunur ve bu hu
sus ayrıca ilgili siyasî partilere de duyurulur. 
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Parti seçmen listesi 

MADDE 46. — Siyasî partilerin her kademedeki teşkilâtı, kendi çevrelerindeki üyelerini, notere tasdik 
ettirdikleri ve muntazam kayıt ve sıra numarası ve partiye giriş çıkış tarihleri ve üye hakkında diğer bilgileri 
ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydederler. 

Üye kayıt defterleri seçim kurulunun denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri her yıl en az bir defa se
çim kurulu tarafından incelenir ve kayıtların doğru olup olmadığı bir tutanakla tespit edilir. 

Üye kayıt defterinde parti üyesi olarak kaydedilen herkes ön seçimde oy kullanabilir. 
ön seçimlerden en geç doksan gün önce üye olanlar bu seçimde oy kullanabilir. 
ön seçimlerden doksan gün önce üye kayıt defterleri son kaydedilen üyeyi belirtir şekilde seçim kurulu 

başkanı tarafından mühürlenir. 
Siyasî partiler üye kayıt defterlerini en geç ön seçimlerden altmış gün önce seçim kuruluna vermek zo

rundadırlar. 
Bu defterlere göre seçim kurulu tarafından çıkarılan parti seçmen listesi, ön seçimden otuz gün önce parti 

yönetim kurulu ve seçim kurulu binaları önüne asılır. Bu listeye göre parti seçmen kartı onbeş gün içinde 
seçim kurulu tarafından her üyeye dağıtılır. 

Parti seçmen listesine, parti üyeleri yazı ile itiraz edebilirler, itirazlar seçim kurulu tarafından, kanun ve 
parti tüzüğüne göre incelenerek karara bağlanır. İtirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi dü
zeltilir. İtirazlar üzerine verilen kararlar kesindir. 

ön seçimde propaganda ile ilgili hükümler 

MADDE 47. — ön seçimlere katılan aday adayları propaganda yapmak amacı ile açık hava toplantı
ları yapamazlar, örf ve âdete uygun olarak kapalı salonlarda konferans, sohbet ve tanıtma toplantıları dü
zenleyebilirler. Bu tür toplantılarda, başka aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda bulunulması yasaktır. 

11 seçim kurulu her bir siyasî partinin adayları için partilerin vereceği yazılı bilgileri esas alarak, adayla
rın meslek veya sanat hayatlarındaki derece, başarı ve eserlerini, memlekete ve partiye hizmetlerini gösterir, 
vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayların soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek olan 
bu matbualar, adaylara eşit sayıda dağıtılır ve sandık başlarına asılır. 

Adaylar, mensup oldukları partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının kararlan ile 
partinin seçim bildirisi dışında, millî, mahallî yahut meslekî çapta herhangi bir vaatte bulunamazlar ve Türk
çe'den başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Aday adaylan, ön seçimlerde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına maddî çıkar sağlama amacı 
güdemezler; ön seçimlerde oy kullanacakları etkilemek maksadiyle meşru ve hukuka uygun olmayan davranış
larda bulunamazlar. 

Müşahitler 

MADDE 48. — ön seçim sırasında siyasî partilerin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık başı iş
lemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir, ön seçimde aday olanlar müşahit sıfatiyle sandık başında 
bulunamazlar. 

Oy pusulası 

MADDE 49. — Her ilçe seçim kurulu, sandık başlarında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış özel filig
ranlı oy pusulaları bulundurur. Her oy pusulasına yazılması zorunlu aday sayısına eşit adette alt alta sıra nu
marası basılır. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sira numaralarının hizasına bizzat el yazısıyla yazmaları şarttır. 
Partili seçmenin okuma - yazma bilmediğinin sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği partili olma

yan kurul üyesi tarafından tespit edilmesi halinde, kurul başkanı veya görevlendireceği partili olmayan ku
rul üyesi, partili seçmenle ve partili seçmen istediği veya yanında getirdiği takdirde, seçmen yeterliğini haiz bir 
şahısla birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul başkanı veya görevlendirmiş olduğu kurulun partili olmayan 
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üyesi, önce soyadları alfabetik sırasına göre düzenlenen listeyi, partili seçmen isterse, kendisine tam olarak 
okur ve ondan sonra partili seçmenin belirteceği adayın adım yine belirteceği sıra numarasının hizasına el ya
zısıyla yazar. 

Okuma - yazma bilmediği tespit edilen bir partili seçmene refakat eden kimse, başka bir partili seçme
nin oy kullanması sırasında kapalı hücreye giremez. 

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi özel filig
ranlı oy pusulasını, sandık kurulu başkanlığının mühürü ile mühürledikten sonra verir. 

Belli bir seçim çevresinde gereken aday sayısının yarısından bir fazlası miktarınca aday adının oy pu
sulasına yazılması şarttır. Aday sayısının yarısı tamsayı değilse küsur dikkate alınmaz. Seçim çevresinde seçi
lecek aday sayısı iki olduğu takdirde bir aday adı yazılabilir. Bu fıkrada gösterilen sayıdan daha az aday adı
nın yazılı olduğu oy pusulaları geçerli değildir. 

Milletvekili aday sayısından fazla yazılan adlar sayımda hesaba katılmaz. 

Son işlemler 

MADDE 50. — Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen parti adayları listelerinin tasdikli bi
rer örneğini derhal ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkanlıkları, 42 nci madde 
ve parti mevzuatı gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını bu listelere dahil ederek seçim çevre
lerine göre düzenleyecekleri parti adayı cetvellerini, kanun hükümleri gereğince Yüksek Seçim Kuruluna 
süresi içerisinde bildirirler. 

ön seçim evrakının saklanması 

MADDE 51. — Hesaba katılan, katılmayan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları; sayım ve döküm cet
velleri ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her türlü evrak üç ay süreyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı 
ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır. 

Bu evrak Yüksek Seçim Kurulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönderilmez. 

ön seçim tutanağının iptali 

MADDE 52. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin olduğu ve ye
niden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılan 
döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde ön seçimin, ön seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, ön seçim ye
nilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 42 nci maddede yazılı organ veya kurul tarafından tespit edi
lir. 

Adaylardan yalnız bir kısmının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları iptal olunan aday
ların yerine, ön seçimde aldıkları oy sırasına göre başta gelenlere tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği tak
dirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, ön seçim ve adaylarla 
ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdu
rulur; itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar aünsa bile uygulanmaz. 

Mahalli seçimler yoklaması 

MADDE 53. — Siyasî partilerin kanuna göre mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri hal
lerde, bu adayların nasıl seçilecekleri ve yoklamaların nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönetmelikleriyle dü
zenlenir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

Disiplin İşleri 

Disiplin suçları ve cezalan 

MADDE 54. Siyasî partilerin disiplin organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, partiden geçici 
çıkarma ve kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

Bir partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
bu üyeliğinden çıkarılması, partiden çıkarılmayı ve partiden çıkarılması da Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
bu üyeliğinden çıkarılmayı ifade eder. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubundan geçici olarak çıkarılması hakkında verilen ceza, ilgili 
üyenin ceza süresince grupdaki çalışmalara katılmamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faaliyetine katılamayacağı parti organlarına hiçbir teklif ya
pamaz. Ancak bu hüküm, o üyenin parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağ
layıcı kararlarına uyması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyelerine, 
parti içinde hiçbir görev verilemez. 

Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili olduklarının, hangi halde ne tür di
siplin cezası verileceğinin parti tüzüğünde açıkça belli edilmesi zorunludur. 

Partinin hangi organ ve mercilerinin kimler hakkında ve hangi disiplin organında disiplin cezası isteminde 
bulunabileceği ve disiplin cezalarına karşı hangi üst disiplin organına hangi şartlarla itiraz edilebileceği, ka
nunda belirtilmeyen hallerde, parti tüzüğüyle düzenlenir. 

Disiplin organlarınca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleri ile birlikte en geç otuz gün içinde 
ilgiliye tebliğ olunur. 

Disiplin organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 

MADDE 55. — Partinin disiplin organları üyeleri iki yılda bir yapılacak olan olağan kongrelerce seçilir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu disiplin organı üyelerinin seçimi, en az iki yıl için olmak üzere, parti 
tüzüğünde gösterildiği şekilde yapılır. 

Disiplin kurulu üyeleri, bir başka disiplin kurulunda üye olamazlar; her kademedeki kongreler, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki ve mahallî idareler meclislerindeki gruplar genel kurulları dışında, partinin diğer 
organ, kurul ve görevlerinde bulunamaz, partiye bir hizmet bağı ile ıbağlı olamaz ve partiden herhangi bir su
retle gelir sağlayamazlar. 

Bir ve ikinci derecedeki kan ve sıhrî hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. 

Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 56. — Disiplin organları, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt 
çoğunluğuyla karar verir. Ancak, kesin ihraç kararları için üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı gerekir. 

Disiplin organlarının kararları gizli oyla verilir. 
Disiplin kuruluna sevk edilen partili, kendisini yazı veya sözle savunmak hakkına sahiptir. Savunma için 

süre, savunmaya çağrı belgesinin ilgiliye tebliği tarihinden başlamak üzere onbeş gündür. Ancak, seçimlerde 
veya herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında, bu süre bir haftadır. Sa
vunma süresini geçirenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Savunmaya çağırma, disiplin kurulu baş
kanlığınca yazı ile yapılır. Bu yazıda uygulanması istenen disiplin cezası ile bu cezanın istenmesine sebep 
olan fiiller açıkça gösterilir. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağır ceza veremezler. 
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Disiplin işlerinde yetkisizlik 

MADDE 57. — Siyasî partilerin büyük kongreleri de dahil olmak üzere kongreler, disiplin organlarına 
sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin organlarınca verilen disiplin ce
zaları hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamazlar. 

59 uncu madde hükmü saklıdır. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 58. — Siyasî partilerin disiplin organlarınca kesin olarak verilen disiplin cezalarına karşı, ce
zaya çarptırılan parti üyesi disiplin organına sevk eden organın veya disiplin organının görev ve yetkisizliği ya
hut alınan kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya içyönetmeliğine şekil, usul ve esas bakımından aykırı 
bulunduğu iddiası ile itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usulüne uygun olarak tebliğinden itibaren bir ay 
içinde, disiplin organının bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme bu itirazları, di
ğer işlerden önce en geç bir ay içinde, basit muhakeme usulüne göre inceleyerek karara bağlar; bu karar ke
sindir. 

Af yetkisi 

MADDE 59 — Disiplin organlarınca verilecek cezaların hangi parti organı tarafından ve ne şekilde af 
edileceğini siyasî partilerin tüzükleri gösterir. 

Disiplin konusunda tedbir karan 

MADDE 60. — Partiden geçici çıkarmayı veya kesin çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası veril
mesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, disiplin organına 
sevk edilen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

ilgili bu tedbir kararının kaldırılmasını sevk edildiği disiplin organından isteyebilir. Bu istek, disiplin organı 
tarafından yedi gün içinde karara bağlanır. 

ONUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 

Tutulacak defterler ve kayıtlar 

MADDE 61. — Her kademedeki parti organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak 
kayıt defteri, gelir ve gider defteri tutmak zorundadırlar. 

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar oyla
maya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alınan kararları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak 
özetleri başkanlık divanı üyelerince imzalanır. 

Gelen ve giden evrak, tarih ve numara sırasıyla gelen ve giden evrak defterlerine kaydedilir ve gelen ev
rakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili 
defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde geçirilir. 

Üye defterleri ve gelir gider defterlerinin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları notere tasdik ettirilir. 
Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde ayrı bir dos

yada saklanır. 

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri parti tüzük ve içyönetmelikleri gös
terir. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı, bütçe ve kesinhesabın nasıl ha
zırlanıp düzenleneceği parti içyönetmeliğiyle belirtilir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 

Gelir kaynakları 

MADDE 62. — Siyasî partiler aşağıda çeşitleri belirtilen gelirleri elde edebilirler : 
1. Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı; 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki partili üyelerden alınacak milletvekilliği aidatı; 
3. Milletvekili adaylığı için başvuranlardan başvuru üzerine alınacak özel aidat; 
4. Parti rozeti ve üye kimlik kartlarından sağlanacak gelirler; 
5. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
6. Parti defter, makbuz ve kâğıtları karşılığı alınacak paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilecek gelirler; 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler; 
9. Parti mal varlığından elde edilen gelirler; 

10. Bağışlar. 
7 nci bentte yazılı parti lokallerinin ticarî nitelikte işletilmesi hali ile 8 inci bentte yazılı parti malvar-

lığından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde yazılı kaynaklardan elde edilen gelirler
den hiçbir surette vergi, resim ve harç alınmaz. 

Giriş ve üyelik aidatı 

MADDE 63. — Parti üyelerinden alnacak giriş aidatının miktarı parti tüzüğünde gösterilir. Bu miktar bin 
lirayı aşamaz. 

Her üye aylık veya yıllık olarak üyelik aidatı ödemeyi partiye girişinde kabul etmek zorundadır. Bu 
aidatın yıllık tutarı ikibindörtyüz lirayı geçemez. Üyelik aidatının alt ve üst sınırı parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, bu Kanun ve parti tüzüğüne uygun olmak şartıyla, ka
yıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkanlığına yazıyla bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilât kademesi yönetim organı veya kurulu, parti üyesinin, vermeyi kabul ettiği mik
tarda aidat ödeyecek durumda olmadığını tespit ederse, aidat yükümünü asgarî hadde kadar azaltabilir. 

Bir parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu kimsenin, 
partinin her kademesindeki kongrelerine delege seçilmesini hiçbir suretle engellemez; bu kimse hakkında, par
tiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin cezaları uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu aida
tın tamamını ödememiş olan parti üyelerinin yukarıda sayılanlar dışında bazı parti görevlerine seçilemeyece
ğini veya atanamayacağını belirtebileceği gibi, bunların seçimlerde parti adayı olmasını yasaklayan hükümler 
de koyabilir. 

Milletvekilliği aidatı 

MADDE 64. — Bir siyasî partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ayrıca ne miktar aidat 
Ödeyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne miktarının parti merkezine 
ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu kararıyla belli edilir. Ancak, bu miktarın yıllık tutarı mil
letvekilinin ödeneğinin net bir aylık tutarını geçemez. 

Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 65. — 62 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı özel aidat, 50 bin lirayı aşmamak kaydı üe 
parti içyönetmeliklerinde gösterilir. 
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Satış bedelleri 

MADDE 66. — 62 nci maddenin 4, 5 ve 6 ncı bentlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin merkez ka
rar veya yönetim organının kararı ile belirtilir. 

Lokal işletme gelirleri 

MADDE 67. — Parti lokallerinin işletilmesine ilişkin bedeller partilerin ilgili organlarının yapacakları ta
rifelerde gösterilir. 

Bağışlar 

MADDE 68. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar - Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası dahil - kamu iktisadî teşebbüsleri, özel kanunuyla veya özel kanunla verilen yetkiye da
yanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadî teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş ser
mayesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada adıgeçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait mü
esseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendika, birlik, federasyon ve kon
federasyonları ile dernekler, vakıflar ve kooperatifler, siyasî partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz 
mallar veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bıra
kamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında, siyasî partilere aynî hakların devrine dair tasarruflarda 
bulunamazlar. 

Yukarıdaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin bir siyasî partiye aynı yıl içeri
sinde beşyüz bin liradan fazla kıymette aynî veya nakdî bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışların ba
ğışta bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait olduğunun partice verilen makbuzda açıkça belirtil
mesi gerekir. Böyle bir belgeye dayanılmaksızın siyasî partilerce bağış kabul edilemez. 

Siyasî partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı uyruklu kişilerle, yabancı ülkeler
deki dernek, grup ve kurumlardan herhangi bir surette aynî veya nakdî yardım ve bağış alamazlar. 

Kredi ve borç alma yasağı 

MADDE 69. — Siyasî partiler hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız 
olarak kredi veya borç alamazlar. 

Amaç dışı taşınmaz mal elde etme yasağı 

MADDE 70. — Siyasî partiler amaçları dışında taşınmaz mal elde edemezler. 

22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 52 nci maddesinin son fıkrası hükmü, siyasî par
tiler için uygulanmaz. 

Gelir makbuzları 

MADDE 71. — Bir siyasî partinin bütün gelirleri, o siyasî partinin tüzelkişiliği adına elde edilir. 

Siyasî partilerin genel merkezlerinin ve teşkilât kademelerinin gelirleri parti merkez karar organınca bas
tırılan makbuzlar karşılığında alınır. Parti teşkilât kademeleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar dolayısıy
la parti merkez karar organına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımianyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının sak
lama süresi beş yıldır. 

Sağlanan gelirin miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin 
kimliği ve imzası, makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Partilerin Giderleri 

Giderlerde usul 

MADDE 72. — Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasî parti tüzelkişiliği adına yapılır. 
Giderlere ait müsbit evrak, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere kademelerce beş yıl sürey

le saklanır. 

Bin liraya kadar (bin lira dahil) giderlerin müsbit evrak ile belgelendirilmesi zorunlu değildir. Ancak, 
miktarı ne olursa olsun, bütün giderlerin yetkili yönetim organının veya merciin kararına dayanması şafttır. 

I 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir hesap vermekle 
yükümlüdür. 

Mali sorumluluk 

MADDE 73. — Siyasî partilerin yapacakları giderler, akitler ve girişecekleri yükümlülükleri, genel 
merkezde parti tüzelkişiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına, ilçelerde, köy ve mahalle teşkilâtı dahil, 
ilçe yönetim kurulu adına yapılır. 

Siyasî partilerin il ve ilçelerdeki teşkilât kademeleri tarafından parti tüzelkişiliği adına akit yapılmasına 
ve yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, merkez karar organınca tespit olunur. Bu esaslara aykırı olarak ya
hut siyasî partilerin tüzüklerine göre, merkez karar organınca önceden yazılı yetki verilmediği veya sonradan 
bir kararla tasdik edilmediği takdirde, partinin teşkilât kademelerinin yaptıkları akit ve yüklendikleri yüküm
lülüklerden dolayı, parti tüzelkişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; merkez karar organı veya genel başkan 
veya parti tüzelkişiliği aleyhine takipde bulunulamaz., Bu takdirde sorumluluk, akti yapan veya yükümü yük
lenen kişi veya kişilere ait olur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümlerin Müeyyideleri 

Hazinece elkoyma 

MADDE 74. — 68 inci maddede, bağışlar hakkında belirtilen esaslara aykırı olarak gelir sağladığı Ana
yasa Mahkemesince tespit edilen siyasî partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazineye irad kaydedilir; 
taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

69 uncu madde hükmüne aykırı olarak siyasî partilere sağlanan kredi veya borçlar üzerine Anayasa Mah
kemesi kararıyla Hazinece elkonulur; krediyi veya borcu verene karşı Hazine hiçbir Hüküm altına girmez. 

70 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin taşınmaz mallara sahip olduğu anla
şılırsa, Anayasa Mahkemesinin kararıyla ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu malların paraya çev
rilmesi yoluna gidilir; bu durumda 68 inci maddede belirtilen bağış miktarını aşan kısım Hazineye irad kay
dedilir. 

71 inci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasî partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan gelir 
sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irad kaydedilir. 

Müsbit evrak ile belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilemeyen parti giderleri miktarınca parti mal
varlığı, Anayasa Mahkemesi karariyle, Hazineye irad kaydedilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti tçi Mali İşlemler 

Parti bütçeleri ve kesinhesabı 

MADDE 75. — Siyasî partilerin genel merkezleri ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilâtı, ayrı 
ayrı her takvim yılı başında gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar. Bu 
bütçeler, en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayı sonuna kadar parti merkez karar organınca incelenir 
ve karara bağlanır. 

Siyasî partilerin bütçeleri basit işletme hesabı esasına göre düzenlenir. 
Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilâtı her bütçe yılını izleyen Haziran ayı sonuna 

kadar bir evvelki yıla ait bütçelerin kesinhesaplarını hazırlarlar. Kesinhesap cetvelleri ilgili bulundukları büt
çelerin iç bölüm ve maddelerine uygun olarak düzenlenir. 

Bu kesinhesaplar, merkez karar organınca incelenerek karara bağlanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin Denetimi 

Bütçe ve kesinhesabın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi 

MADDE 76. — Siyasî partilerin genel merkezleri, karara bağladıkları genel merkez ve mahallî teşkilâtın 
o yıla ait bütçe ile bir evvelki yılın kesinhesabının tasdikli birer örneğini, en geç aynı bütçe yılının Haziran 
ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine vermek zorundadırlar. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 

MADDE 77. — Anayasa Mahkemesi bütçe ve kesinhesapların alınmasından başlayarak kendisine verilen 
bilgilerin belgelendirilmesini bir yıl içinde ilgili siyasî partilerden her zaman isteyebilir ve gerekli görürse 
evrak üzerinde inceleme yapar; siyasî partilerin genel merkezlerinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya veya 
kendi üyeleri arasından seçeceği bir naip eliyle yahut mahallin en kıdemli hâkiminin niyabetinde gerekli in
celeme ve araştırmaları yaptırabilir; bu maksatla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi 
görevlendirebilir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasî partinin temsilcisinden yazılı mütalâa isteyebilir. Gerekli görürse onlaıı 
sözlü olarak da dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi incelemeleri ve araştırmaları sonucunda, o siyasî partinin gelir ve giderlerinin doğru
luğu ve kanuna uygunluğu hakkında veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların 
Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

Sfyasî partilerin büyük kongrelerinin bütçe ve kesinhesaplar hakkındaki kararları, Anayasa Mahkemesinin 
incelemesini etkilemez. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yasak Amaçlar ve Faaliyetler 

Devletin şekline, Cumhuriyetin niteliklerine, egemenliğe, ülke ve millet bütünlüğüne, genel ahlâka aykırı 
amaç ve faaliyetlerle ilgili yasaklar 

MADDE 78. — Siyasî partiler : 
1. Türkiye Devletinin «Cumhuriyet» olan şeklini; 
2. Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasanın ikinci maddesiyle başlangıcında belirtilen «esaslamnı; 
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3. Türkiye Devletinin, Anayasanın üçüncü maddesinde açıklanan «ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne, diline, bayrağına, millî marşına ve başkentine» dair hükümlerini; 

4. «Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği» esasını; 

5. Türk Milletine ait olan «Egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılama
yacağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağı» 
hükmünü; 

Değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar ve; 
6. Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya 

adlarını kullanamazlar; 
7. Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaç

layamazlar; 
8. Askerliğe veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulu

namazlar; 
9. Genel ahlâk ve adaba aykırı amaçlar güdemezler. 

Demokratik Devlet düzeni ile temel hak ve hürriyetlere aykırı amaç, faaliyet ve yorumlar yasağı 

MADDE 79. — Siyasî partiler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Dev
letinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi 
veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din, mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere da
yanan bir devlet düzeni kurmak amacını güdemezler; veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar; baş
kalarını bu yolda teşvik veya tahrik edemezler; Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve 
hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlayamazlar. 

Demokratik düzenin korunması 

MADDE 80. — Siyasî partiler, seçimler ve halk oylamalarının «serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, 
açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması» esasına ve Türkiye Cum
huriyetinin «insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, lâik, sosyal hukuk devleti nite
liğine ve adalet anlayışına» uymayan amaçlar güdemezler. 

iKtNCt BÖLÜM 

Millî Devlet Niteliğinin Korunması 

Bağımsızlığın korunması 

MADDE 81. — Siyasî partiler; 
1. Türkiye Cumhuriyetinin, milletlerarası hukuk alanında bağımsızlık ve eşitlik ilkesine dayanan tüzel

kişiliğini ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münhasıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili 
olduğu hususlara diğer milletlerarası kuruluşların ve tüzelkişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler; 

2. Yurt dışında teşkilâtlanıp faaliyette bulunamazlar; 
3. Yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, yabancı ülkelerdeki dernek ve gruplardan herhangi 

bir suretle aynî veya nakdî yardım kabul edemezler; bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiye'nin ba
ğımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. 

Devlet tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 82. — Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı «Devlet tekliği ilkesi»ni değiştirmek ama
cını güdemezler. 
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Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 83. — Siyasî partiler; 
1. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür veya mezhep yahut dil farklılığına daya

nan «azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler»; 
2. «Türk dilinden veya kültüründen gayri dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek ya da yaymak» 

yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını gü
demezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar; 

3. Kongrelerinde, özel veya resmî, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandala
rında, program ve tüzüklerinin yazımı ve yayımlanmasında Türkçe'den başka dillerde açıklama yapamaz, 
Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plâklar, ses ve görüntü bandları, broşür ve beyanna
meler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem veya işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına müsaade ede
mezler ve kayıtsız kalamazlar. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 

MADDE 84. — Siyasî partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, herhangi bir bölgenin veya ırkın diğer
lerine hâkim veya diğerlerinden imtiyazlı olması amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulu
namazlar. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 85. — Siyasî partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faa
liyette bulunamazlar. 

Siyasî partiler, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, Devlet organları ile idare makamlarının bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmelerini sağlamak amacını güderler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lâik Devlet Niteliğinin ve Atatürk İlke ve İnkılâplarının Korunması 

Halifeliğin istenemeyeceği 

MADDE 86. — Siyasî partiler, halifeliğin yeniden kurulması ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğinin 
değiştirilmesi amacını güdemez ve bu tür faaliyetlerde bulunamazlar. 

Din ve dince kutsal sayılan şeyleri istismar yasağı 

MADDE '87. — Siyasî partiler, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kısmen de 
olsa, «din kurallarına dayandırma» veya «siyasî yahut şahsî çıkar veya nüfuz sağlama amacıyla, her ne su
retle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kul
lanamazlar. 

Partilerin dinî gösteride bulunma yasağı 

MADDE 88. — Siyasî partiler, herhangi bir şekilde dinî tören tertipleyemez veya parti sıfatıyla bu gibi 
törenlere katılamazlar. 

Siyasî partiler, dinî bayramları ve cenaze törenlerini parti gösterilerine ve propagandalarına vesile yapamaz
lar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin ölümü halinde veya parti ne
zaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin veya bir bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili ve 
parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri ve bayramlaşmalar, herhangi bir siyasî propagandaya dö-
düştürülmemek kaydıyla birinci fıkradaki yasağın dışındadır. 
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Atatürk ilke ve inkılâplarının korunması 

MADDE 89. — Siyasî partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Türkiye 
Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden: 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı. Şapka îktisası Hakkındaki Kanun; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklarla 

Bir Takım Unvanların Men ve ilgasına Dair Kanun; 
4. 17 Şubait 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendir

me memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi; 
5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkâmın Kabulü Hakkında Kanun; 
6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun; 
7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına 

Dair Kanun; 
8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. 

Hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette bulunamazlar. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması 

MADDE 90. — Siyasî partiler, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında ka
larak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirmek 
durumunda olan Diyanet işleri Başkanlığının, genel idare içinde yer almasına ilişkin Anayasanın 136 ncı 
maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler. 

Cumhuriyetin büyük kurucusuna saygı 

MADDE 91. — Siyasî partiler, Türk Milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ata
türk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya küçük düşürmek amacını güdemezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Siyasî Partilerin Tüzük ve Programları, Yan Kuruluşları, 
Parti Üyeliği ve Kapatılan Partilerle tlgili Yasaklar 

Tüzük ve programlar ile parti faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar 

MADDE 92. — Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 
insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. 

Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 14 üncü maddesindeki 
sınırlamalar dışına çıkamazlar. 

Yan kuruluşlar yasağı 

MADDE 93. — Siyasî partiler, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluş
lar meydana getiremezler, vakıf kuramazlar. 

Dernek, sendika, vakıf, kooperatif ve meslek kuruluşlarıyla siyasî ilişki ve işbirliği yasağı 

MADDE 94. — Siyasî partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla, dernekler, sen
dikalar, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 
ile siyasî ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar, bunlardan maddî yardım alamazlar veya bu kuruluşlara 
maddî yardım yapamazlar; bunlara destek olamazlar ve bu amaçlarla ortak hareket edemezler. 
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Parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uygun olması zorunluğu 

MADDE 95. — Siyasî partilerin parti içi çalışmaları, özellikle parti yönetimi, denetimi; parti organları 
için yapılacak seçimler; parti genel başkanlığınca, genel merkez organlarınca ve parti gruplarınca alınan ka
rarlan ve yapılan eylemleri parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesine ve parti içi demokrasi 
esaslarına aykırı olamaz. 

Parti üyeleri ve personeline üniforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinin görevlerini üstlendirme yasağı 

MADDE 96. — Siyasî partiler, üyeleri ve personeli için üniforma ve devamlı olarak hariçte takılacak kol-
bağı ve benzeri alâmetler ihdas edemez ve bunları kullandıramazlar; parti üyelerinin, güvenlik kuvvetlerinin 
görev veya yetkilerini üstlenmesine veya parti kongre ve toplantılarında bu sıfatla hareket edilmesine göz yu
mamazlar. 

Temelli kapatılan siyasî partiler mensuplarının durumu 

MADDE 97. — Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri, başka bir 
siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. 

Kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yem bir siyasî parti de kurula
maz. 

BEŞİNCt BÖLÜM 

Diğer Yasaklar 

KuUanılaımayaJcak parti adları 

MADDE 98. — 16.10.1981 tarihli ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun .gereğince kapa
tılmış bulunan siyasî partiler ile bu tarihten önce her ne sebeple olursa olsun kapatılan partilerin isimleri, 
amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri, kurulacak yeni siyasî partilerce kullanılamaz. 

Siyasî partiler, kapatılan siyasî partilerin devamı oldukları beyan ve iddiasında bulunamazlar. 
Komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da si

yasî partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimler kullanılamaz. 

12 Eylül 1980 harekâtına karşı beyan ve tutum yasağı 

MADDR 99. — Siyasî partiler, Anayasanın başlangıç kısmında yazılı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri
nin, milletin çağrısıyla gerçekleştirdiği 12 Eylül 1980 harekâtına karşı bir tutum, beyan ve davranış içinde 
bulunamazlar. 

BEŞtNCt KISIM 

Siyasi Partilerin Kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 100. — Siyasî partilerin kapatılması için açılan davalar Anayasa Mahkemesinde duruşmasız 
olarak görülür. 

Anayasa Mahkemesi bu konuda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hükümleri
ni uygular. 

Anayasa Mahkemesince verilen kapatma kararları kesindir. 
Bu davalarda savcılık görevi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olayların araştırılması ve soruşturulmasında ve 

davanın açılması ve yürütülmesinde Cumhuriyet savctlarına ve sorgu hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sa-
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hiptir. Ancak, Anayasa ve kanunların sadece hakimler tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetkiler bunun 
dışındadır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcıvekili veya Cumhuriyet Başsavcı yardım
cıları siyasî partilerin kongrelerini izleyebilecekleri gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı siyasî partilerden incele
mek üzere gerekli gördüğü belgeleri isteyebilir. 

Siyasî partiler Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine en geç bir hafta içinde cevap vermek zorundadır
lar., 

Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı kendisi veya Cumhuriyet Başsavcıvekili veya yardımcıları eliyle yü
rütür. 

Cumhuriyet Başsavcısının bu işle görevlendirdiği Başsavcı yardımcılarının, Yargıtay üyeliğine seçilmeleri 
hariç, istekleri dışında süreli veya süresiz başka bir göreve atanmaları Cumhuriyet Başsavcısının yazılı mu
vafakatin» bağlıdır. 

Olayların ve eylemlerin araştırılması ve soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcısı tarafından görevlendi
rilen Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları, Adalet Bakanlığı müfettişlerine tanınan yol tazminatı, görev tazmi
natı gibi bütün malî haklardan yararlanırlar. Bu giderleri karşılamak üzere Yargıtay bütçesine gerekli öde
nek konur. 

Siyasî Partilerle îlgOI Yasaklan İnceleme Kurulu 

MADDE 101. — Bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere bir «Siyasî Partilerle 
ilgili Yasakları inceleme Kurulu» kurulmuştur. 

Bu kurul, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, beşi ceza, dördü hukuk daireleri başkan ve üyeleri ara
sından dört yıl süre için seçilen dokuz üyeden oluşur. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir baş-
kanvekili seçer. 

Kurulun toplantı yetersayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu, karar yetersayısı da hazır bulunan üyele
rin salt çoğunluğudur. 

Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde dava açılması 

MADDE 102. — Bir siyasî partinin, bu Kanunun 4 üncü kısmında yer alan maddelerin hükümlerine 
aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından partinin 
kapatılması için, bu Kanunun 100 üncü maddesi gereğince, dava açılması : 

1. Re'sen veya, 
2, Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanının yazılı istemi ile; veya, 
3- Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bir siyasî partinin yazılı istemi üzerine; 
Olur, 

Ancak, bir siyasî partinin Cumhuriyet Başsavcılığından dava açılmasını isteyebilmesi için, bu partinin son 
milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması, ilk bü
yük kongresini yapmış olması ve partinin merkez organının üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı 
veya genel başkana izafeten veya vekâleten partiyi mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciince 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, partinin yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu kanısına varması halinde 
davayı açar. Yeterli delillerin bulunmadığı kanısına varırsa dava açmayacağını istemde bulunan siyasî parti 
genel başkanlığına, makul süre içinde, yazı ile bildirir. 

Siyasî partinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bu bildirisi üzerine bildirinin tebliği tarihinden başlayarak 
yedi gün içinde, Siyasî Partilerle ilgili Yasaklan inceleme Kuruluna yazı ile itirazda bulunma hakkı var
dır, 

Kurul, itirazı ivedilikle ve en geç altmış gün içinde inceler; itirazı haklı görmezse dava açılmaz; haklı gö
rürse, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakla yükümlüdür. 
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Bu maddenin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentlerinde yer alan hükümler, genel seçimle bu seçimin 
yenilenmesine veya milletvekili ara seçimlerine dair verilen kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten 
başlayarak oy verme gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde uygulanamaz. 

Siyasî partilerle ilgili yasaklara aykırılık halinde kapatma 

MADDE 103. — Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkında kapatma karan : 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları 

veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatımn bu Kanunun dördüncü kısmında yer 
alan maddeler hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti büyük kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulunca bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeleri hü
kümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayımlanması; 

Halinde verilir. 

3. A) Yukarıda 2 nci bentte sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu veya bir parti üyesi 
tarafından bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin işlenmesi veya 
konuşmalar yapılması halinde fiilin işlendiği veya konuşmanın yapıldığı tarihten başlayarak iki yıl geçme
miş ise Cumhuriyet Başsavcılığı, tayin edeceği süre içinde söz konusu organ, merci veya kurulun işten el 
çektirilmesini ve parti üyesinin veya üyelerinin bu bentte sayılan organ, merci, kurul veya kurula dahil olsun 
veya olmasınlar partiden kesin olarak çıkarılmasını yazı ile ilgili siyasî partiden ister. 

Siyasî parti bu isteğin tebliğinden başlayarak on gün içinde Siyasî Partilerle İlgili Yasakları İnceleme 
Kuruluna itiraz edebilir. 

Kurul bu itiraz üzerine, evrak üzerinde karar verebileceği gibi, dilerse Cumhuriyet Başsavcısını, ilgili 
siyasî partinin temsilcisini ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesini veya üyelerini ve varsa 
vekillerini dinler; gerekli gördüğü takdirde soruşturmayı doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından 
seçeceği naip eliyle veya adlî yargı mahkemeleriyle hâkimliklerine yazacağı talimatlarla derinleştirir, ta
mik dlnileydbliir, tarafsız ve resmî görevleri olmayan yeminli bilirkişi atayabilir. Delilleri topladıktan sonra 
itirazın red veya kabulü hakkında en çok altmış gün içinde karar verir. İtirazın kabulüne dair karar ke
sindir. 

Kurul, kararını, Cumhuriyet Başsavcılığına ve ilgili siyasî partinin genel başkanlığına yazı ile bildirir. 
Kurul, Cumhuriyet Başsavcılığının isteğini yerinde görüp itirazı reddetmiş ise söz konusu organ, merci ve
ya kurulun işten el çektirilmesine ve fiili işlediği ileri sürülen veya konuşmalar yapan parti üyesi veya üye
lerinin partiden kesin olarak çıkarılmasına ilgili siyasî partinin yetkili organlarınca, kurulun yazılı bildiri
sinin alınmasından başlayarak otuz gün içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu fiillerin veya konuş
maların dördüncü kısımda belirtilen nitelikte olduklarının 102 nci madde uyarınca açılacak dava sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde, ilgili siyasî parti kapatılır. 

Bu bent uyarınca alınmış bulunan partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 58 inci madde hü
kümleri uygulanmaz. 

B) (A) fıkrası gereğince bir siyasî partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılmayıp da bir siyasî 
partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri, çıkartma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma 
İcanaonıın toehJdlerine yazı ile bMrilmesindm başlayarak beş yıl süre ile başka hiçbir siyasî partiye alına
maz, parti kurucusu olamaz, seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday gösterilemezler; aksi takdirde bu 
gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak kabul eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday 
olarak gösteren siyasî partiler hakkında da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasî parti üyesinin o partiden bu bent gereğince kesin olarak çıkartılması halinde, bu kimsenin 
işlediği fiil af veya sair suretlerle cezanın ve hukukî sonuçlarının ortadan kalkması ile o kimsenin parti 
üyeliği hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimsenin başka siyasî partilerde üye veya kurucu olmasını 
veyahut parti listelerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engelleyen yasaklar da kalkar. 

97 nci madde hükmü saklıdır. 
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Cumhuriyet Başsavcılığının isteklerine uyulmaması halinde yapılacak işlem 

MADDE 104. — Siyasî partilerin denetimi ve faaliyetlerinin takibi hususlarında Cumhuriyet Başsavcı
lığının istediği bilgi ve belgeleri, belli edilen süre veya belli edilmemesi halinde makul süre içinde vermeyen 
siyasî partinin kapatılması için dava açılabileceği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilgili siyasî partiye 
tebliğ olunur. Bu tebliğde bildirilecek süre içinde yine istek yerine getirilmez veya cevap verilmezse Cum
huriyet Başsavcılığı o siyasî partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde re'sen dava açabilir. Bilgi ve 
belgelerin verilmemesinin muhik bir sebebe dayanmadığının tespiti halinde o siyasî partinin kapatılmasına 
karar verilir. 

Kanunsuz siyasî faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 105. — Bir siyasî partinin bu Kanunun 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87 ve 99 uncu maddeleri 
hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta ermesi takdirinde, o siyasî parti 
Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasî partinin yukarıdaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi : 
a. 1Ö3 üncü maddenin 3 üncü bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerince kesif 

bir şekilde işlenmiş olduğunun; ve 
b. Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim organı 

veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu yahut bu grubun yönetim kurulunca zımnen 
veya sarahaten benimsendiğinin; 

Sübuta ermesi ile olur. 
Bu madde gereğince bir siyasî partinin kapatılması hakkında dava Cumhuriyet Başsavcılığınca ancak 

re'sen açılabilir. 

Diğer sebeplerle dava açılması 
MADDE 106. — Bir siyasî partinin bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümleri dı

şında kalan emredici hükümleriyle diğer kanunların siyasî partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık 
halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yazı 
ile başvurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse bu aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî 
parti hakkında ihtar kararı verir. Bu karar o siyasî parti genel başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu yazı
nın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcısı Anaya
sa Mahkemesine bu siyasî partinin kapatılması için re'sen dava açar. 

İdarî merdlerlm, savcıların ve mahkemelerin görevi 
MADDE 107. — 103, 105 ve 106 ncı maddelerde söz konusu fiil ve haller hakkında bilgi edinen idarî 

merciler, edindikleri bilgiyi mahallî Cumhuriyet savcılığına derhal ve yazılı olarak intikal ettirirler. Mahke
meler dahi bu şibi fiil veya halleri öğrendikleri zaman durumu derhal mahallî Cumhuriyet savcılığına yazı 
ile duyururlar. 

Cumhuriyet savcılıkları yukarıdaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri derhal 
Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler. 

Kapatılan partinin malları 

MADDE 108. — Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye geçer. 
Kapatma kararı hükümet eliyle uygulanır. 

Kapanma kararının kapatmaya ilişkin hükmün sonuçlarına etkili olamayacağı 
MADDE 109. — Bir siyasî partinin kapatılması için dava açıldıktan sonra o partinin yetkili organı ta

rafından verilen kapanma kararı, Anayasa Mahkemesinde açılmış bulunan kapatma davasının yürütülmesi
ne ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukukî sonuçlara hükmedilmesine engel değildir. 
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ALTINCI KISIM 

Siyasi Partilerin Kapanması 

Kapanma karan 

MADDE 110. — Bir siyasî partinin kapanmasına ancak büyük kongrece karar verilebilir. Bu karar giz
li oyla alınır; karar yeter sayısı, parti tüzüğünde belirtilen toplanma yeter sayısının salt çoğunluğudur. 

Siyasî partinin kapanmasına karar verilirse bu karar derhal kapanan partinin genel başkanlığı tarafın
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığına bil
dirilir; ayrıca Resmî Gazetede yayımlanır. 

i Siyasî partinin tüzelkişiliği, kapanma kararının alındığı tarihte sona erer. 

Kapanan siyasî partinin malları 

MADDE 111. — 110 uncu madde uyarınca kapanan bir siyasî partinin malları, büyük kongre toplanma 
yeter sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir diğer siyasî partiye veya başka bir 
parti ile birleşmek için kapanma kararı alınmışsa birleşeceği partiye devredilebilir. Aksi halde kapanan si
yasî partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararları, Hükümetin gözetim ve denetimi altında, büyük kongrenin görevlendireceği bir tas
fiye kurulu eliyle uygulanır. 

Kapatılması için hakkında dava açılmış bir siyasî parti, açılan dava sonuçlanmadan önce kapanma ka
rarı aldığı takdirde, dava sonuçlanıncaya kadar mallarını hiçbir gerçek veya tüzelkişiye devredemez. 

Kapanma kararını veren büyük kongre, parti mallarının, kapanma tarihinden başlayarak üç ay içinde ku
rulacak bir siyasî partiye devredileceğine dair karan birinci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen si
yasî parti bu süre içinde kurulmazsa kapanan partinin bütün malları birinci fıkra uyarınca Hazineye ge
çe^ 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza Hükümleri 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesine gerekli bilgilerin verilmemesi 

MADDE 112. — a) Siyasî partilerin, Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulacak sicilleri "'için istenen bilgi ve 
belgeleri vermeyen parti sorumluları hakkında beşbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası; 

b) 76 ncı madde hükümlerine aykırı hareket eden parti sorumluları hakkında onbin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası; 

c) 77 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen parti sorumluları ile aynı mad
de gereğince istenen bilgileri kasten vermeyen parti sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ce
zası; 

Verilir. 
Tekerrür halinde bu cezalar yarı nispette artırılarak hükmolunur, 

Oylamaya bile kanştınlması 

MADDE 113. — Siyasî parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla, her kademe
deki her çeşit parti görevlileri ve yedeiklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve 
dökümüne hile karıştıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Ön seçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan ceza hükümleri saklıdır. 
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Parti defter ve kayıtlarının tutulmaması, tahrifi, defterlerin yokedıihnesi veya gizlenmesi 

MADDE 114. — 61 inci maddede yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar üç aya kadar hapis; 
Bu defter ve kayıtları, kasten tutmayanlar, tahrif veya yokedenler veya gizleyenler üç aydan bir yıla 

kadar hapis; 

Cezası ile cezalandırılırlar. 

Organlarda görev alanların resmî malkaımlara bildirilmemesi 

MADDE 115. — 38 inci maddede yazılı bildirimi yerine getirmeyen parti sorumluları beşbin liradan 
onbin liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki her çeşit parti görevlileri ile yedeklerinin seçimi için yapılacak toplantıla
rın gün ve yerlerini, kongre veya toplantıdan yedi gün önce mahallin en büyük mülkî amirliğine bildirme
yen parti sorumluları hakkında da uygulanır. 

Aday adaylarına ilişkin propaganda kayıtlanması ve yasaklara uyulmaması 

MADDE 116. — Aday adaylarına ilişkin propaganda kayıtlanma ve yasaklarını düzenleyen 47 nci mad
denin bir, iki ve üçüncü fıkralarına aykırı olarak propaganda yapanlar bir aydan üç aya kadar hapis ve 
beşbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. " 

47 nci maddenin son fıkrasına aykırı harekette bulunan aday adayları hakkında; fiil daha ağır bir ce
zayı veya 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 152 nci maddesindeki cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis ve onbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Kanuna aykırı bağış, kredi ve borç alınmıası 

MADDE 117. — 68 inci madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan kimse ve bağışı kabul eden 
parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bağışın konusu, kamu kuruluşuna 
ait mal niteliğinde ise ilgili kuruluşa iade olunmasına, aksi halde müsaderesine karar verilir. 

69 uncu maddeye aykırı olarak kredi veya borç veren kimse ve bu kredi veya borcu alan parti sorum
lusu hakkında da yukarıdaki fıkranın ceza hükmü uygulanır. 

Askerî nitelikte veya savunmaya yönelik davranışlar X 

MADDE 118. — 78 inci maddenin 8 inci bendinde yazılı fiilleri işleyenler, Türk Ceza Kanununda daha 
ağır bir cezayı gerektirmeyen hallerde, altı aydan beş yıla kadar; 96 ncı maddesine aykırı hareket edenler 
üç aydan altı aya kadar; 

Hapis cezasıyla cezalandırılırlar,; 

Genel ceza hükümleri T 

MADDE 119. — Bu Kanunla, 22.11.1972 tarihli ve 1630 sayıh Dernekler Kanununa yapüan atıflar hak
kında, söz konusu kanunda yer alan ve bu Kanun hükümlerine aykırı bulunmayan ceza müeyyideleri, siyasî 
partiler ve sorumluları hakkında da uygulanır. 
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SEKİZİNCİ KISIM 

Uygulanmayan Kamın Hükümleri ve Yürürlükten Kaldırılan Kanun 

Dernekler Kanununun 40 inci maddesinin uygulanmayacağı *. 

MADDE 120. — 22 Kasım 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 40 inci maddesi siyasî par
tiler hakkında uygulanmaz. 

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Hakkında Kanunun uygulanmayacak hükümleri * 

MADDE 121. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması 
Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümleri siyasî partiler hakkında uygulanmaz. 

DOKUZUNCU KISIM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu (Kanunun aşağıdaki hükümlerle bağdaşmayan maddeleri uygulanamaz. 

«16 Ekim 1981 tarih ve 2533 sayılı Kanunla feshedilmiş bulunan siyasî partilerden; 

11 Eylül 1980'den sonra gerek parti tüzelkişiliği, gerek bunların merkez yöneticilerinden veya Parlamen
to üyelerinden herhangi biri hakkında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yer alan Devle
tin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış olanlarla, 11 Ey
lül 1980 tarihinde iktidar partisi ve anamuhalefet partisi durumunda bulunan siyasî partilerin; 

a) 1 Ocak 1980 ve daha sonraki tarihlerde; genel başkan, genel başkan yardımcıları veya vekilleri, genel 
sekreterleri, bunların yardımcıları ve merkez yönetim kurulu veya benzeri organların üyeleri; Anayasanın 
halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlayarak on yıl süre ile siyasî parti kuramazlar; Anayasa hüküm
lerine dayalı olarak kurulacak siyasî partilere üye olamazlar, bu partiler tarafından veya bağımsız olarak mil
letvekili genel ve ara seçimlerinde, mahallî seçimlerde aday gösterilemezler ve aday olamazlar. Siyasî par
tilerle herhangi bir şekilde bağlantı kuramazlar ve siyasî partilerde fahrî olarak bile herhangi bir görev ala
mazlar. 

b) 1 Ocak 1980 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde üye bulunan milletvekilleri ile senatörler, 
Anayasanın halkoylaması sonucu kabulü tarihinden başlamak üzere beş yıl süre ile siyasî parti kuramazlar, 
kurulacak siyasî partilerin merkez yönetim kurullarında veya benzeri organlarda görev alamazlar. 

2) 1 Ocak 1980 tarihinde kontenjan senatörü veya Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyesi olanlar ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bağımsız üyelerinden; haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının bi
rinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri ile kamu davası açılmış 
bulunanlar veya birinci fıkrada nitelendirilen siyasî partilerden birine girmiş olanlar birinci fıkranın (b) bendi 
hükümlerine tâbi olurlar. 

Bazı aykırılıkların düzeltilmesi için yapılan ihtarın süresi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bir siyasî partinin, Anayasanın geçici 4 üncü maddesi hükümlerine aykırılık ha
linde bulunması sebebiyle yapılan başvuru üzerine 106 ncı madde gereğince Anayasa Mahkemesi tarafından 
ihtar kararı verilmesi takdirinde aykırılığın giderilmesi için ilgili siyasî partiye tanınan süre bir ay olarak 
uygulanır. 
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ONUNCU KISIM 

Son Hükümler 

Diğer kanunların genel olarak uygulanacak hükümleri 

MADDE 122. — Medenî Kanun ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer ka
nunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasî partiler hakkında da uygulanır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 123. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 124. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 333) 


