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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının tümü 

üzerinde 36 üye görüşlerini bildirdiler. 
Anayasa Komisyonu Başkanının talebi üzerine 

16 Şubat 1983 Çarşamba günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 15.00'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜYEN 

KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

m 

BAŞKAN — Sayın üyeler; I Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Danışma Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. | 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — Uluslararası Para Fonu Geçici Komite Top
lantısına katılmak üzere 6 - 14 Şubat 1983 tarihleri 
arasında Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'na, Devlet 
Bakanı Serme t Refik Pasin'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/537) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sunuşlar» bölümün
de Sayın Cumhurbaşkanının tezkereleri var, okutu
yorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Para Fonu Geçici Komite Toplan

tısına katılmak ve New York ile Washington'da 
ticarî banka ve uluslararası malî kuruluş yetkilileriy
le görüşmelerde bulunmak üzere 6 - 1 4 Şubat 1983 
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine gide

cek olan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun 
dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Sermet Refik Pasin'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
2. — Adalet Bakanlığına, Danışma Meclisi Üye

si Rıfat Bayazıt'ın atanmasının uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/538) 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının bir tezke
resi daha var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 15 Şubat 1983 tarihli ve 1/1-

04170 sayılı yazısı. 
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8 Şubat 1983 tarihinden itibaren Gümrük ve Te
kel Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer'in vekillik ettiği Ada
let Bakanlığına, Danışma Meclisi Üyesi Rıfat Baya-
zıt'ın atanması, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (Alkışlar) 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühü şahsım için 

değil, yalnız Danışma Meclisinin yüksek şahsiyetine 
aittir. Sonsuz şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

III. — GÖF 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Ko

misyonlardan Gelen tşler» bölümüne geçiyoruz. 
önceki birleşimlerde Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısı ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerinde görüş
meler devam etmiş ve tümü üzerinde söz alan bütün 
üyelerimiz konuşmalarını yaparak bu bölüm bitiril
miş bulunmakta idi. 

Komisyon Başkanı Sayın Aldıkaçtı, Komisyonun 
yapılan konuşmalara verecezi cevap için bir süre ta
lep etmiş ve Genel Kurulumuz da bugün saat 14.00'e 
kadar bu cevabı hazırlamak üzere kendilerine bir 
süre tanımış bulunmaktadır. 

Tasarının bulunduğu yerden görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Sayın Komisyon lütfen yerini alsın efendim... 
Komisyon hazır. Söz sırası Komisyon Başkanında. 

(7) 333 S. Sayılı Basmayazı 14 Şubat 1983 ta
rih ve 55 inci Birleşim Tutanağı sonuna eklidir. 

3. — Adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak 
suçlarından ölüm cezasına hükümlü Mehmet Ali Us
lu hakkındaki dava dosyasının Adalet Bakanlığına 
tevdi edilmek üzere iadesine dair Başbakanlık tez
keresi. (3/539) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, oku
tuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.5.1982 gün ve 19-301-06945 sayılı yazı

mız. 
1. Kan gütme saikiyle adam öldürmek ve izin

siz silah taşımak suçlarından ölüm cezasına hüküm
lü Mehmet Ali Uslu hakkındaki dava dosyası ilgi 
yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

2. Hükümlü Vekili Avukat Burhan Köseoğlu, 
24.1.1983 günlü dilekçesi ile muhakemenin iadesi ta
lebinde bulunduğundan, hükümlüye ait dava dosyası
nın Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başba
kanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, tezkere gereği 
yapılacaktır. 

Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarı hakkında iki gün 
devam eden müzakereler sonunda, vardığımız sonuç
lar üzerinde Komisyonumuzun görüşlerini Yüce He
yete arz ederken, söz alan ve tabiri caizse, Tasarıyı 
didik didik eden arkadaşların hepsine teşekkür ede
riz. 

Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri görüşleri cevap
landırmaya başlarken, yüksek müsaadelerinizle evve
la amacımız hakkında küçük bir hatırlatmada buluna
yım. 

Biz Tasarıyı, Anayasa Hukukumuzdaki siyasî par
tilerle ilgili gelişmeyi dikkate alarak ve Sayın Cum^ 
hurbaşkanımızın, Danışma Meclisini açarken irat bu
yurdukları nutukta söyledikleri ilkelere sadık kalarak 
gerçekleştirmeye çalıştık ve bu çaba içerisinde gerek 
1961 Anayasamızda bulunan, gerekse 1982 Anayasa
sına aynen alman partinin dış faaliyetlerinin, partinin 
iç faaliyetlerinin demokrasi esaslarına, demokrasi il-

Sayın üyeler; 
Danışma Meclisinin kurulup görevine başlamasın

dan bugüne kadar üç değerli arkadaşımız Hükümet I 
içinde görev almış bulunmaktadırlar ve bugün Sa- | 
yın Cumhurbaşkanının mevcut tezkeresiyle de Sayın 
Bayazıt Adalet Bakanlığına atanmış bulunmaktadır. 
Kendisine yeni görevinde başarılar diler, gerek şah
sım, gerek Danışma Meclisi adına saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar) I 

)ŞÜLEN İŞLER 
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kelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi yollarının 
araştırılmasına yöneldik. 

Bunu yaparken hiçbir zaman siyasî partinin bü
tün faaliyetlerini düzenlediğimizi ayrıntılı olarak ileri 
sürmedik. Hatta, genel gerekçede sonunda da belirt
tiğimiz gibi, getirilen düzenin oligarşinin oluşmasına 
tamamen engel olacağını da düşünmedik. Esasen ge
nel gerekçemizde de belirttiğimiz gibi, biz bu oligar
şiyi mümkün olduğu ölçüde sınırlamak; fakat bu ça
bayı yaparken siyasî partilerin faaliyetlerini dondur
mamak, demokrasi rejimi içerisindeki fonksiyonları
na halel getirmemek amacını göz önünde bulundur
duk. 

Bundan dolayıdır ki, hazırladığımız metnin bazı
larınca eksik görülen yanları olmuştur. Bunun için
dir ki, belki getirdiğimiz hükümlerin bazıları çok faz
la sert görünmüştür; fakat ne olursa olsun, amacımız 
belirtmeye çalıştığım gibi, siyasî partiler faaliyetlerini 
düzenlerken, bu faaliyetlerin demokrasiye uygun ol
masını mümkün olduğu ölçüde sağlamak ve bunu ya
parken de siyasî parti faaliyetlerini dondurmamaktı. 

Bunun içindir ki, bir arkadaşımızın burada gayet 
açık ve belki de veciz bir şekilde söylediği gibi, has
talığı tedavi ederken, yeni hastalıklar yaratmamaya 
çalıştık. Ancak, birçok arkadaşlarımızın da üstüne 
eğildikleri gibi, (Esasen genel gerekçede de görüldüğü 
gibi) biz aslında uluslararası anayasa hukukunda ba
kir olan bir konuya el atmıştık. Dünyada siyasî par
tilerin faaliyetlerini düzenleyen devletlerin sayısı, bir 
elin beş parmağından daha azdı. 

Bunun içindir ki, bir taraftan kendi geçmişimiz
den kaynaklanırken, kendi siyasî huzursuzluğumuzun, 
siyasî rahatsızlıklarımızın çarelerini (Hepsini değil, si
yasî parti ile ilgili olanlarını) Siyasî Partiler Kanu
nu içerisinde düzenlemeye çalışırken, diğer taraftan 
elbetteki başka devletlerin yasalarına göz atacaktık; 
ama aslında arkadaşlarımızın genellikle bize karşı 
yönelttikleri tenkitler ve ileri sürdükleri bazı arka
daşlarımızda suçlamaya varan tenkitlerinde belirttik
leri gibi, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun mehaz 
teşkil edildiği de yine genel gerekçemizde açıklanmıştı 
ve söylenmişti. 

Şimdi, niçin 648 sayılı Kanunu mehaz aldık?.. 
Arkadaşlarım; 
Bu sorunun cevabını vermek çok kolaydı; fakat 

bu kolay cevap dahi tenkitlere yol açmıştır. Bizi bu, 
özellikle bir hukukçu olarak, sosyal ilimlerle uğraşan 
bir bilim adamı olarak üzmüştür. Biz, bir ihtilal ya
pıp, bütün geçmişi silip, Türkiye'de yeni temeller üze

rinde bir devlet örgütü kurmuyorduk. Biz, Türk top
lumunun tarihî gelişmesinden esinlenerek, o gelişme
den dersler alarak yeni düzeni meydana getiriyorduk. 

Elbetteki bu düzen içerisinde bizden evvel yapıl
mış, konmuş olan Siyasal Partiler Kanununu dikkate 
alacaktık. Onu dikkate aldığımızda, onun geçerli olan 
hükümlerini niçin değiştirmeye çalışmalıydık, niçin 
onu bir tarafa iterek tamamen soyut olarak kendi
miz yeni bir Siyasî Partiler Kanunu yapmalıydık?.. 
Bu, bizim felsefemize ve dünya görüşümüze tama
men aykırı olan bir tutumdu. 

Bundan dolayıdır ki, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu esas alınmıştır ve onun biraz evvel söylediği
miz amaçla bağdaşmayan hükümleri yerine yenileri 
getirilmiştir. Yenileri getirilmeye çalışılmıştır, yeni 
hükümler konmuştur. Bunları burada hep beraber tar
tışacağız; fakat bütün getirilen yeni hükümlere rağ
men, bütün ileri sürülen hususlara rağmen, bir ar
kadaşımızın burada Tasarıyı tamamen eskisinin bir 
kopyası şeklinde nitelendirmesi ve bunun reddedil
mesi gerektiğini söylemesi de bizim için ayrı bir 
üzüntü kaynağı olmuştur. 

Ancak, bu üzüntü kaynağımızı kolayca ortadan 
kaldıracak husus da yine aynı arkadaşımızın, bizim 
648 sayılı Siyasal Partiler Kanununu kaldıran bir 
hükmü yeni Tasarıya koymadığımızı ileri sürmesidir. 
Gerçekte 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 2533 sa
yılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun 7 nci 
maddesi gereğince yürürlükten kalkmıştır. 

Binaenaleyh, Yüksek Heyetiniz yaptığımız Tasarı 
üstüne eğildiği şu anlarda Türkiye'de yürürlükte olan 
bir Siyasî Partiler Kanunu yoktur. Arkadaşımız bu 
basit gerçeği de incelemek zahmetine kalmadan hak
kımızda çok ağır suçlamalarda bulunmuştu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hazırlanan metin bu amaca yöneliktir ve bu met

ne yöneltilen tenkitlerin başlıcaları; teferruata fazla 
girilmesi, tüzüklerde bulunması gereken birçok hü
kümlerin Kanunda yer alması şeklindedir. 

Evvela şunu 'belirtmek isterim. Biz siyasî parti
leri bir düzene koymak istedik. Niçin siyasî partileri 
düzene koymak zorunluluğu Türk hukukunda duyul
muştur?.. Çünkü, siyasî partilerin kendi tüzüklerinde 
getirdikleri düzenle demokrasinin birçok temel ku
rallarını ihlal ettikleri ve bir oligarşinin oluşmasına 
yol açtıkları görülmüştür. 

Eğer bazı yetkilerin yahut da bazı fonksiyonla
rın düzenlenmesini siyasî partilere bırakacak olsa 
idik, yeniden aynı yola dönülmesinden endişe edil
mesine yol açardık. 
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Ancak, bu endişe yahut da siyasî partiler hak
kındaki bu değerlendirmemiz, siyasî partilere şüphe 
ile baktığımız anlamına gelmez. Biz, siyasî partileri 
demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından biri 
olarak görüyoruz, onların varlığını kerhen kabul et
mek şöyle dursun, onların varlığını ve demokrasi ku
ralları içerisinde faaliyetlerini düzenlemelerini, de
mokrasinin gelişmesi için en geçerli unsur olarak gö
rüyoruz. Bu kuruluşların devlet düzeni içerisinde yer 
almasını ve faaliyetlerini oligarşilerin oluşmasına im
kân vermeyecek bir şekilde düzenlemelerini de de
mokrasimizin sağlıklı gelişmesinin temeli olarak görü
yoruz. 

Burada söz alan değerli arkadaşlarımdan birisi de, 
bu «Oligarşi» kavramını getirdi; fakat biz de genel 
gerekçemizde aynı oligarşi kavramına, aşağı yukarı 
onun dediği şekilde değinmiştik. Elbetteki, bir siyasî 
parti içinde idare edenler, idare edilenler bulunacak
tır; elbette idare edenler bir gruptur, çoğunluğa göre 
azınlıkta olan bir gruptur, elbetteki bu grubun, ço
ğunluğu idare etmesi gerekir. Ancak, önemli olan, oli
garşinin varlığı şu şekilde tehlike arz etmeye başlar : 
Eğer oligarşi, parti düzeni içerisinde kendi iktidarını 
korumak için birtakım kanunların müsamahasına, hoş
görüsüne dayanarak işlemlere girişirse ve parti irade
sine kendi iradesini kabul ettirmek yolunu tutarsa ve 
âdeta bir değişmezlik sağlarsa, işte o zaman tehli
keli olur. Bu hususta sanıyorum ki, sosyologların bir 
oligarşinin varlığını doğal saymalarının, bizim varmak 
istediğimiz sonuçla bir ilgisi yoktur. Biz, siyasî parti 
içerisinde yöneticilerin bir azınlık teşkil etmesini ön
lemeye çalışmadık; biz, yöneticilerin devamlı surette 
iktidarda kalmalarını, parti iradesini saptırarak kendi 
iktidarlarını sağlamalarını önlemeye gayret ettik. 

Bu hazırladığımız metinde eksiklikler olduğu ileri 
sürüldü. Olabilir. Eksikliklerin, yeri geldiği zaman, on
ları tartışmaya koyarız ve birer eksper olarak, bir 
arkadaşımızın dediği gibi, eksperlerden oluşan bir 
Meclis olarak (Sanıyorum ki, bu «Eksperler» tabiri 
hepimize aitti.) sorunu çözmeye çalışırız. Elbette, pro
fesyonel politikacı değiliz arkadaşımızın ileri sürdü
ğü gibi; ama içimizde politika ile çok yakından ilgi
leri olanlar vardır ve bazıları belki de meslek alan
larında politikayı çok yakından, arkadaşımızın san
dığından da çok yakından incelemişlerdir. 

Bu genel girişten sonra, yapılan tenkitlere şimdi 
başlıklar ile cevap vermeye çalışacağım : 
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Evvela kuruluşla il'gilü hususlar ele alınmıştır ve 
kuruluş ile ilgili hususlarda, partinin kuruluş bildiri
sinin içişleri Bakanlığına verilmesi tenkit edilmiştir. 
İçşleri Bakanlığı şu sebepten seçilmiştir, daha doğ
rusu, yanlış bir sürçü lisanda bulundum, seçilmiş de
ğil, İçişleri Bakanlığına başvurulması mecburidir. 
Çünkü bu bir idarî işlemdir. İdarî işlem olduğu için 
de bütün kuruluşların yaptığı gibi, İçişleri Bakan
lığına başvurulması, partiyi kurduklarını bildirmele
ri lazımdır. 

işte burada izin keyfiyetiyle karşı karşıyayız. Biz, 
Siyasî Partiler Kanununda da belirttiğimiz gibi, siya
sî partiler izin atmadan kurulurlar, içişleri Bakanlı
ğına bildirinin verilmesiyle birlikte siyasî parti kurul
muş olur. 

Siyasî parti kurulurken ne yapılacaktır, ne gibi bir 
bilgi verilecektir?... Bazı arkadaşlarımız burada ek
siklikler olduğunu Heri sürdüler. 8 inci ma/dlde bu so
runun cevabını getirmektedir. 8 inci ımadde, hangi 
belgelerin içişleri Bakanlığına verildiğini tespit et
mektedir; ama elksik görülebilir, tamamlanır; o ay
rı bir konu; fakat konuyu ihmal ettiğimiz yahut da 
gözden kaçırdığımız iddiasını kabul etmiyoruz. 

Cumhuriyet Başsavcılığının görevi ise, kurulan 
partiyi denetlemektedir. Parti içtüzüğünü, parti prog
ramını... Binaenaleyh, ikisinin fonksiyonu birbirinden 
taimemen ayrıdır ve bilindiği gibi, en son söz de Ana
yasa Mahkemesine aittir. 

Parti sicilinin Anayasa Mahkemesi tarafından tu
tulması önerilmiştir. Bu denetim organı Cumhuriyet 
başsavcılığı olduğuna göre, sicilin Cumhuriyet Baş
savcılığınca tutulması tarafımızdan uygun ve yerinde 
görülmüştür. Elbetteki Cumhuriyet Başsavcılığı ge-
rökli gördüğü zamanlar belgeleri Anayasa Mahkeme
sine havale edecektir. 

Partilere üye olmakta yeni bir sınırlama getiril
memiştir. Anayasanın 68 ve 76/2 maddelerinin sınır
ları açıktır ve 69 uncu maddesi ise, bilindiği gibi, ye
ni siyasî partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından 
kapatıllmalarıyla yürürlüğe girecek bir hükümdür. 

Bu kuruluş teşkilatının 34 ilde vücut bulması ve 
bu illerin herbirimde, ilçelerin yarısından fazlasında 
örgütlenmesi siyasî partinin varlığı için değil, seçim
lere katılması için zorunlu görülmüştür. Bu sayı ar-
kadaşlarımızca fazla bulunmuştur, tenkitlere yol aç
mıştır. Bu konuda sadece şunu söylemek istiyorum : 
Biz, konuyu Anayasa Komisyonunda bütün diğer 
konularda olduğu gibi, ileride değineceğim önseçim 
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müessesesinde olduğu gibi, aday adaylarının tespitin
de olduğu gibi, uzun uzun görüştük ve bu 34 ilde 
teşkilatlanmanın, bizim bünyemiz için geçerli olduğu 
kanısına vardık. Elbette maddenin incelenmesinde, 
tartışıma yeniden yapılacaktır. 

Şiımdi en önemli konulardan birine geliyorum,. 
Üzerinde en fazla tartışana yapılan konulardan birisi, 
köy ve mahalle örgütleri. 

Bu konuda söz alan arkadaşlarımız lehte ve aleyh
te görüşlerini açıkladılar. Demokrasi kurallarının 
gerçekleştirilmesi temel olduğuna göre, her şeyden 
önce bütün yurtta bu örgütlenimenin yapılmasını bir 
ideal olarak istemek, her halde, demokrasiye inanan
lar için kaçınılması mümkün olmayan bir amaçtır, 
bir görevdir. 

Buna mukabil, ark'adaşlarıımız, 1961 Anayasasın
dan önceki devreyi hatırladılar, hatırlattılar ve ocak, 
bucakların neden kapandığını, köyde camilerin ay
rıldığını, kahvehanelerin ayrıldığını, hatta (Belki sa
nıyorum biraz mübalağa edilmiştir, bir iki örneği lü
zumundan fazla genelleşitirilerek söylenmiştir) me-
zarlıikların bile ayrıldığını ileri sürdüler. 

Arkadaşlarım, 1961 Anayasasından sonra ocak -
bucak teşkilatları yasaklandı. 12 Eylüle geldiğimiz 
zaman ocak - bucak teşkilatı var mıydı ve ocak - bu
cak teşkilatı olmadığı halde memileket bir iç savaşın 
eşiğine gelmişti. Acaba ocak - bucak teşkilatı olsa 
idi bu iç savaş... 

EVLİYA PARLAK — Daha fazla olurdu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sağumdan duyduğuma göre, daha 
fazla mı olurdu, olmaz mıydı bunun takdiri Yüce 
Meclise aittir. 

Biz, bunun, ocak - bucak teşkilatı kurulmasının 
ve iyi bir örgütlenmenin, bu gibi anarşik olayların da 
tekrarlanmasını önleyebileceğini düşündük ve düşün
dük ki, bir köyde herkes birbirini çok iyi tanır, bir 
mahallede herkes birbirini daha iyi tanır; ilçeler de 
ise, bu ilişki zayıflar ve bundan dolayıdır ki, köy ör
gütlerinin, ilçe mahalle teşkilatlarının ele geçirilmesi 
çok daha güçtür. 

Bir arkadaşımız dedi ki, «Yan kuruluşlar yasak
lanırken köy ve mahalle teşkilatlanmasına olanak 
tanıyan hükümler getirilmiştir.» Yan kuruluşlarla köy 
ve mahalle teşkilatını birbirine karıştırmamak lazım
dır. Köy ve mahalle teşkilatları tabandan itibaren 
gelen partinin kurulmasını sağlayan kuruluşlar ola
rak görülürler, mütalaa edilirler. Halbuki yan ku
ruluşlar, her partinin kendi duyduğu ihtiyaçlara gö
re oluşturduğu örgütlerdir. 

Büyük kongre için yapılan eleştirilerin bence dik
katle ilerisi için hatırlanması lazımdır. O da; üye 
sayısının 800 olmasının yeterli olmadığı, 1 200'e çı
kartılmasının gerektiği, üç kat olması yahut iki kat 
olması ileri sürülmüştür. Çünkü denmiştir, büyük 
kongrede bütün fikir akımları temsil edilmelidir, bü
yük kongrede tartışılmalıdır. Şimdi ileride bu ko
nuya tekrar değineceğim aziz arkadaşlarım. Büyük 
kongrede bütün fikir akımlarının tartışılmasının par
ti içerisinde isteyen arkadaşlarımız; niçin iki büyük 
kongre arasında büyük kongre görevini görecek olan 
karar organının içine muhalefeti koymak istediğimiz 
zaman demokrasi kurallarına aykırı hareket ettiğimi
zi ileri sürmektedirler?.. 

Büyük kongrede bütün fikir akımları temsil edi
lecektir, yaşanacaktır, tartışılacaktır, sonra büyük 
kongre dağıldığı zaman, büyük kongrenin yetkileriy
le iki kongre arasında parti mukadderatına hâkim 
olan örgütte sadece çoğunluğun temsilcileri 'buluna
caktır. Burada büyük bir çelişme olduğunu ve Ko
misyon olarak haklı bulunduğumuza inandığımızı 
tekrarlamak isterim. 

Yine demokrasi için demokrasi fikirlerine daya
nılarak yola çıkıldığında, bu kongreler arasındaki sü
renin üç veya dört yıl olmasının ileri sürüldüğünü 
de dikkatle izledik. Arkadaşlarım; kongre partinin 
iradesini açıklayan en büyük organdır. Bu organı 
dört yılda bir toplantıya çağırmak veyahut muka
yeseli olarak söylüyorum dünyada görülmüş bir şey 
değildir, mümkün de değildir. Önemli olan kongre
leri mümkün olduğu kadar sık toplamaktır. Anaya
sa Komisyonumuzda sorun üç sene dört sene diye 
tartışılmamıştır, Anayasa Komisyonumuzda sorun; 
kongreler her yıl mı olsun, iki yılda 'bir mi olsun 
diye tartışılmıştır. Bunun içindir ki, bu tenkitlere de 
katılmamız mümkün görülmemektedir. 

Şimdi kongrede yapılacak seçimlerle teşekkül ede
cek merkez karar organındaıki parti içi muhalefete 
yönelik tenkitlere gelelim : Gerçekte demokrasi ge
lişmemizde büyük ıstıraplar çektiğimizin bir örneği
ni de burada görüyoruz. Derhal hizipleşme sorunu 
ortaya atılıyor. Demokraside her insanın düşünce 
hakkına sahip olduğu, bir doktrin etrafında toplanan 
kişilerin de birbirinden farklı görüşlere sahip olabile
cekleri dikkate alınmıyor, bunun adına hizipleşme de
niliyor ve bir mücadelenin ortaya çıkacağını ve bu 
hizipleşme sonunda partinin parçalanacağını arka
daşlarımız ileri sürüyorlar. Diyorlar ki, «Hizipler ya-
sallaştırılmaktadır, hiziplerin partiyi parçalamasına 
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yol açan bu tedbir, demokrasi kurallarıyla bağdaş
maz, çünkü demokraside çoğunluk hâkimdir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'mizde henüz daha merkez karar organla

rının nispî temsille seçilmesi usulü konmamıştır. De
mokrasi hayatımızda şimdiye kadar büyük kongre
lerde çoğunluklar idareyi ele geçirmişlerdir. Çoğun
lukların getirdiği listeler bazen bir - iki değişiklikle
riyle kongrelerden geçerek liderin desteği olmuşlar
dır; fakat Türkiye'de hiç olmazsa 1944'den itibaren 
gelişmeyi inceleyecek olursak; Cumhuriyet Halk Par
tisinin içersinden bir Demokrat Parti çıkmıştır. De
mokrat Partinin içinde de bir parçalanma olmuş, 
Millet Partisi çıkmıştır. Sonra Demokrat Parti 1955 
- 1956 yıllarında parçalanmış Hürriyet Partisi çık
mıştır. Cumhuriyet Halk Partisi İçersinde 1965 yı
lında 1968 yılında parçalanmalar olmuş, Cumhuriyet
çi Güven Partisi çıkmıştır ve nihayet Adalet Parti
si içinden Millî Selâmet Partisi ve Demokratik Par
ti çıkmıştır. Görülüyor, ki, hiziplerin varlığı yahutta 
yasaklanması veyahutta kongrelerde çoğunluğa daya
nan merkez karar organlarının kurulması, sosyal 
gerekler ortaya çıktığında bir partinin parçalanma
sına engel olamaz. Bu şekilde getireceğiniz bir hü
küm de, parti içersinde azınlıkta kalanların seslerini 
merkez karar organlarında duyurmalarına sebep olur 
ve sağlıklı bir hürriyet düzeni belirir. 

Şimdi bu düzenin bazı arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri gibi, bir koalisyon olup olmayacağına değin
mek istiyorum; deniliyor ki, «Biz koalisyon hükü
metlerinden kurtulmaya çalışırken, yeni bir koalisyo
na düşüyoruz.» Arkadaşlar, eğer sistemde buyurdu
ğunuz gibi, taraftarlarını ileri sürdürdükleri gibi, bir 
çoğunluk karşısında azınlık varsa, çoğunluk hiç bir 
nispî temsille azınlığa düşmez. Aslında çoğunluk sis
teminin üzerinde burada kıymetli vakitlerinizi almak 
istemiyorum, en büyük mahzurlarından birisi de bel
ki, ingiltere'de görüldüğü gibi, azınlıkların şu veya 
bu şekilde iktidara gelebilmeleridir. Nispî temsil bir 
azınlığın hiç!bir zaman iktidara gelmesine yol aç
maz; ama merkez karar organı esasında bir hükümet 
değildir. Biraz evvel büyük kongre hakkındaki gö
rüşlerimi arz ederken, açıkladığım gibi, merkez ka
rar organı iki kongre arasında büyük kongrenin gö
revini yapan bir karar organıdır. Onun içindir ki, bu
rada bütün kuruluşların, bütün fikir akımlarının tem
sil edilmesi demokrasi kurallarına çok daha uygun
dur, 

Esasen oligarşinin önlenmesinde alınacak tedbirle
rin birisi de budur. Eğer gerçekten bir oligarşinin, 
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partiye hâkim olan bir kuvvetin kendisini iktidardan 
uzaklaştırmak eğiliminde olanların büyük kongreye 
katılmalarını önlemek için memleketimizde yaptıkla
rı çabayı önleyecek olan işte kongre içersindeki mu
haliflerin bulunmasıdır; çünkü paralel olarak getir
diğimiz bir hüküm de, illerdeki örgütlerin feshedil
melerinin ancak büyük karar organının üçte iki ço
ğunluğu ile mümkün olduğunu karara bağladık. El
bette arkadaşlarımız hatırlayacaklardır; parti idaresi 
kendisine muhallif olanların bir ilde kazandığını gö
rünce, o ilde seçimleri iptal ederlerdi ve iptal edilen 
heyetlerin yerine yenilerini sözde geçici olarak ko
yarlardı; fakat onlar partiyi yönetirlerdi. İşte bunu 
da önlemek için gerçekte büyük karar organına, mer
kez karar organına, ne derseniz deyin, çeşitli isimler
de anılıyorlar. Parti içinde azınlıkta kalanların seçil
mesini mümkün kılmak lazımdır. 

Grup kararına uymak sorunu da en fazla itiraz
lara yol açan bir hükmümüz olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Evvela burada söz alan arkadaşlardan Sayın Şe-

rafettin Yarkın'a teşekkür etmek isterim. Anayasanın 
bir hükmünü size hatırlattılar. O hüküm de bir mil
letvekilinin milletin temsilcisi olduğu, hiçbir grubun 
temsilcisi olmadığıdır. Milletvekili liberal devlet teo
risinde vicdanına göre oy verir ve bizim eski ana
yasalarımızda bu hüküm vardı; fakat biz bunu çı
karttık. Çünkü siyasî parti vakıası ortada idi ve si
yasî parti içerisinde aynı görüşte insanların işbirliği 
yaptıkları bir düzende elbetteki bir disiplin gerekli 
idi. Biz bu disipline Anayasa ve vicdan konularında 
bazı istisnalar getirdik. Bizi tenkit eden arkadaşları
mız, özellikle bunlara değindiler. «Efendim, Cumhu
riyet Başsavcılığı zaten Anayasaya aykırılık konusu
nu inceleyecek» dediler. 

Arkadaşlar; 
Böyle bir şey bile olsa, eğer bir milletvekili vic-

danıyla Anayasaya aykırı bir hükümle kararla kar
şılaştığı zaman k'örükörüne oy vermesi mi lazımdır?.. 
Bakın bu sorunun cevabı batıda verilmiş ve ortaya 
konmuştur; ama biz, şaşılacak bir şeydir, bir taraf
tan «Demokrasi» diyoruz, bir taraftan «Fert hak ve 
hürriyetleri» diyoruz ve ondan sonra diğer taraftan 
da bir milletvekilini eli kolu bağlı olarak bir çoğun
luğa bağlı kılıyoruz... 

Uzak değil, Kütüphanede Fransızca «Le Monde» 
gazetesi var, oradan inceleyebilir arkadaşlarımız. O 
gazeteyi söylüyorum; çünkü bu konuda yayın yapan 
tek gazete odur. Fransız Meclisindeki her oylamadan 
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sonra üyeler nasıl oy vermiş?.. Arkadaşlarımızın ile
ri sürdükleri gibi, katı bir disiplinle mi oy vermişler, 
yoksa parti belirli konularda yahutta istedikleri za
man bazı üyelerini serbest mi bırakmış?.. İngiliz İşçi 
Partisinin statüsü incelensin; orada da görülür bu vic
dan konusu. İngiliz Muhafazakâr Partisi bunu da dü
zen haline getirmiştir; vicdanla ilgili konularda mil
letvekilinin serbest olduğunu, parti aleyhinde oy kul
lanmaması gerektiğini söylemiştir. Batı Almanya'da 
da durum aynı şekilde gelişiyor. Hiçbir şekilde bir 
parti üyesinin bir askerî disiplindeki gibi, düşünüldü
ğü gibi, bu asrın başında, İkinci Dünya Savaşından 
sonra bir süre uygulandığı gibi, artık hareket etmesi 
gereği üzerinde durulmuyor. Çünkü insan hürdür. İn
san kendi düşüncesine bizzat kendisinin saygılı oldu
ğu ölçüde insanlığına erişir ve bir anlam ifade eder. 
Onun içindir ki biz oligarşinin önlenmesi için geçici 
değil özlü yollardan biri olarak bunu getirdik ve bu 
suretle milletvekilinin kendi düşüncesi doğrultusunda 
oy vermesini sağlamak istedik; fakat bunu yaparken 
hiçbir zaman arkadaşlarımızın ileri sürdükleri gibi, 
soruyu genelleştirmedik aziz arkadaşlarım; genelleş
tirmek mümkün değildir. Bir milletvekilinin yahut 
bir grup milletvekilinin yahut parti içerisinde azın
lıkta olan bir milletvekilinin, merkez karar organında 
temsil edilmeseler dahi devamlı suretle parti karar
ları aleyhine «Benim vicdanımla çelişiyor» diye oy 
vermesi mümkün değildir. Parti onlara karşı tedbirini 
alır; partinin felsefesine aykırı hareket etmişlerdir. 
Bütün bu şekilde hareket eden milletvekillerinin sa
yısı ansak senede üç, dört, belki ondur. Daha fazlası
na parti tüzüğü, parti anlayışı müsamaha etmez. Da
ha ileri giderlerse, gelecek seçimlerde, bir dahaki se
çimlerde aday gösterilmezler. Bütün bu olayları de
ğerlendirerek birtakım sonuçlara varmak lazımdır. 

Siyasî partilerde aday adaylığı ve merkez aday
lığı sorunu da üzerimize şimşekleri çekti. Evvela bir 
şeyi belirtmek istiyorum. Biz, «'Milletvekili önseçim
lerini kaybettikten sonra istifa ederse, bağımsız aday 
olur, merkez adayı gösterilebilir» dedik; bu çok şid
detli yermelere yol açtı. Aslında belki bu hükmü 
koymamamız da mümkündü ve belki de koymama
mız daha doğru olabilirdi. Çünkü partilere girmek 
ve çıkmak serbestisini Anayasamız getirmektedir ve 
bir partili üye partisinden istifa müessesesini her za
man kullanabilir. Önseçimi kaybettikten sonra istifa 
eden bir partili ortadadır. Ortada kalabilir; fakat 
seçim için adaylıkların konması süresinden önce bir 
partiye de girebilir. Bu partiye girdiği zaman, zaten 
önseçim bitmiştir, önseçime zaten katılamaz. Bağım

sız aday da olabilir, partiye girdikten sonra parti 
merkez adayı da olabilir dedik. Ben sanıyorum ki, 
bağımsız aday olmaktan daha fazla «parti merkez 
adayı gösterilebilir» hükmü arkadaşlarımızın tepkisi
ni çekmiştir. 

EVLİYA PARLAK — Her ikisi de. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Her ikisi de çektiyse her ikisine ce
vap veriyorum efendim. Sadece birinin daha ağırlık 
taşıdığını sandığımı belirttim. 

Bir parti merkez adayı gösterirken öyle lalettayin 
gösteremez. Bir parti merkez adayı gösterirken, o 
merkez adayını koyacağı ili düşünür ve o ilin seç
menlerinden daha önce partisinin kendisine göstere
ceği tepkiyi dikkate alır. Onun içindir ki, burada da 
sanıldığı kadar serbest değildir. Esasen '% 5 konten
janı 20 aday göstermesine elverişlidir ve belki bu 20 
aday onun parti içerisinde önseçimleri kaybeden ve-
yahutta hakikaten milletvekili olmasında önem gör
düğü, gerekli gördüğü kişilerin listeye alınmasına yol 
açacaktır. Onun içindir ki, bir partiden istifa edip 
gelenleri ancak bizim bu düşkünlük devremizde, 
anarşi dönemimizde, siyasî partilerin amaçlarını yiti
rerek faaliyette bulundukları devrede görebiliriz; 
gördük ve bir daha da görülmesini temenni etmeyiz; 
fakat bir olay görülmüştür diyerek demokrasinin en 
doğal haklarından birisini çiğnememize ve ona ay
kırı hükümler getirmemize gerek yoktur. 

«Önseçim müessesesi bu Kanundan çıkartılıp Se
çim Kanununa bırakılsın» deniliyor. Bir arkadaşımız 
önseçimi tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor. 
Gerçekte teklif edilen, «Çarşaf sistemi denilen, bü
tün parti adaylarının tek bir listede yer almaları ka
bul edilecek olursa, şüphesiz ki önseçimin Seçim Ka
nunundan çıkması lazımdır; fakat önseçim varlığını 
şu veyahut bu şekilde kabul ettikten sonra, Siyasî 
Partiler Kanunundan çıkartılarak Seçim Kanununa 
konması teknik ve bilimsel açıdan mümkün değildir. 
Çünkü önseçimde parti adayları tespit edilmektedir. 
Önseçim partiye ait bir işlemdir. Parti kendi aday
larını millete sunmak üzere hazırlamaktadır. Bu 
parti disiplini dolayısiyle ileri sürülen bütün görüş
lere, partinin niteliğine ilişkin bütün görüşlere, hele 
«Devlet yardımı gerekli olur» dendiği zaman ileri sü
rülen bütün görüşlere katılıyorum; yani gerekçeleri
ne katılıyorum. Çünkü partinin fonksiyonu odur; ya
ni bu partiye ait bir görevdir, fonksiyondur. Bunun 
Seçim Kanununda yeri yoktur. Seçim Kanunu parti
nin gösterdiği adaylar içerisinde hangisinin kaç oy 
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alırsa seçildiğini gösteren bir hukuk düzenidir. Onun 
içindir ki, önseçimi alarak ille, muhakkak Seçim Ka
nununa erteleyelim demek teknik açıdan, hukuk açı
sından mümkün olmayan bir husustur; fakat «Çar
şaf sistemi» denilen; yani bütün... 

AYHAN FIRAT — Çarşaf liste... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — «Çarşaf liste» diyelim efendim; 
«Çarşaf liste» denilen... 

AKlF ERGtNAY — Karma liste. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Karma liste olmaz efendim, çar 
şaf olur. 

Çarşaf listesi denilen sistemde bunu teklif eden 
arkadaşlarımız sorunu derinliğine değerlendirmişler 
midir bilmiyorum. Evvela şuradan yola çıkalım: (A) 
partisinden kimler aday gösterilebilecek? Parti üyeleri, 
her üye istediği gibi, adaylığını koyabilecek mi?. Ko
yacak. Bağımsızlar koyacak mı, koymayacak mı?.. 
Denilebilir ki, «O zamana kadar partiye üye olmayan
ların parti listesinde yerleri yoktur.» çıkartılabilir; tar
tışmıyorum. Şimdi sorunu sadece parti üyelerine inhi
sar ettiriyorum. Parti üyeleri, acaba arkadaşlarımız 
incelediler mi, şimdiye kadar Türkiye'de yapılan par
tilerin önseçimine kaç kişi katılmıştır?.. İstanbul'da ya
pılan önseçime kaç üye katılmıştır, kaç parti üyesi 
milletvekili adayı gösterilmesini istemiştir? Ankara'da, 
Eskişehir'de bu sayı nedir ve bu sayı dikkate alın
dığı zaman bir gazetenin yaptığı yayında belirdiği gibi, 
4 milletvekili seçilecek yerde 8 aday yoktur. Görü
lecektir ki, 4 milletvekili seçilecek bir seçim bölge
sinde 20, 25, 30 hatta 40 aday olacaktır. Buna bir 
de psikolojik nedeni ilave edin. Seçim listesinde is
mini göstermek isteyen kişiler de buna müracaat 
ederse, önünüze ne kadar uzun bir liste çıkacağı ko
layca anlaşılır. 

Bu liste üzerinde seçmen tercihlerini belirtecektir. 
Bu hususta arkadaşlarımız, bu teklifi yapanlar dahi 
bir hususta tereddüte düştüler. Dediler ki, okuyup 
yazmak sorunu ortaya çıkıyor. Gerçekte bugün mem
leketimizde benim bildiğim kadarıyla % 51 okuma -
yazma bilmeyen vardır. Belki % 63 okuma - yazma 
bilen vardır; önemi yoktur. 

HAMZA EROĞLU — % 70. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — % 70 vardır. Geriye kalan % 30, 
Bu % 70'in içerisinde de acaba kaçı heceleye heceleye 
okur?.. Listeyi okuyacak, değerlendirecek ve ondan 
sonra işaretlendirecek. Okuma - yazma bilmeyenler ise, 

Seçim Kanunumuzda olduğu gibi orada bulunan biri
sinin yardımcılığını talep edecek. 

Sayın arkadaşlar; 
Delege sistemine yönelttiğiniz tenkitleri hatırlama

nızı isterim. Delege sisteminin yarattığı mahzurları ha
tırlamanızı isterim. Bu sefer de bu tercümanlar mı 
deyim yahut da okuma - yazma bilmeyenlere yar
dımcı olacaklar mı deyim; onların vazifelerini ne ölçü
de yerine getirdiklerini ve ne gibi tekliflere maruz 
kalacaklarını da hatırlamanızı isterim. 

Bunun dışında bir de seçim listeleri çıktıktan son
ra, adayların yapacakları propaganda ve bu propagan
danın kapsamını göz önüne getirmenizi rica ediyorum. 
Bu propaganda nasıl yapılacaktır ve 25 - 30, belki de 
bölgesine göre daha fazla aday nasıl mücadeleye giri
şeceklerdir?.. Bunları da ayrı ayrı değerlendirmemiz 
ve bu sistemin bizim sosyal bünyemiz için geçerli ol
madığına hükmetmeniz gerekir. Eğer yazı yazmasını 
bilmeyenlerin de katılmasını sağlayacak daha başka 
bir yol olsaydı; ben Aydın Tuğ Arkadaşımızın belirt
tiği gibi, size Kıbrıs sistemini salık verirdim. O sistem 
bütün bunları ortadan kaldırıyor; ama mümkün de
ğil. Realist olmak lazım, mümkün değil ve mümkün 
olmadığı için de uygulama kabiliyeti yoktur. 

İşte, bir arkadaşımızın ileri sürdüğü gibi, bir dert
ten kurtulmaya çalışırken diğerini ortaya atmayalım 
ve delege skandalından daha büyük skandallara yol 
açabilecek bir sistemi getirmeyelim. Çünkü delege so
runu parti içerisinde oluyordu; bu sefer sorun parti 
sorunu olmaktan çıkıp millî seçim sorunu olmaktadır. 

Bu arada Sayın Güngör Çakmakçı Arkadaşımız bu 
listelerin çok uzayabileceğini düşünmüştür ve demiştir 
ki, «üç misli aday arasından seçelim.» 

Arkadaşlar; 
Üç misli aday ilkesini koyduğumuz zaman önse

çim müessesesine döndük... Kim bu üç misli adayı 
tespit edecek?.. Yeniden parti içerisinde bir organ ya 
üyelerin ıtümü yahut delege veyahut da parti merkez 
karar organı bu üyeleri tespit edecektir. Halbuki bun-, 
ların geçerli olmadığı ve bu sistemlerin demokrasiyle 
bağdaşmadığı da ileri sürüldü, tartışıldı. 

Şimdi burada ortaya atılan ve belki de biraz kötü 
kaleme alındığından yanlış yorumlara yol açan kon
tenjan sorununa değinmek istiyorum: 

Şimdi, kontenjan hakkı tanınmalı mıdır, ta
nımamalı mıdır? Saym Özer Gürbüz Arkadaşımız 
ıtanmmamalıdır dediler. Ben belki gönülden onlara 
katılabilirim; ama memleketimizin gerçekleri bu 

— 477 — 



Danışma Meclisi B : 57 

kontenjan sorununu, aynen önseçimde olduğu gibi, | 
Anayasa Komisyonunun önemle ele almasına yol aç- i 
mistir. { 

En uzun tartışmalarla önseçim konusunda 5-6 I 
sistem ayrı ayrı incelenmiştir; kontenjan sorununda I 
bütün ihtimaller göz önüne alınmıştır ve nihayet Siyasî I 
Partiler Kanunumuzda, eski Siyasî Partiler Kanu
nunda bulunan % 5 kontenjanın kabul edilmesine 
karar verilmiştir. I 

Ancak burada önemli bir nokta var: Parti mer
kez karar organı kontenjan adaylarını istediği yerden 
gösteremeyecektir, en az 7 milletvekili seçecek böl- I 
gelerden aday gösterebilecektir. Yani, 5 milletvekili 
seçilecek bir seçim bölgesinde aday gösteremeyecektir. 

BEŞİK. HAMİTOĞULLARI — Niye?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Çünkü orada, 5 milletvekili, 3 mil
letvekili seçen yerde tabana daha fazla tecavüz ya
hut da tabanın iradesinin daha fazla ihlali uygun I 
görülmemiştir. 7, 8, 9 milletvekili seçecek bölgelere I 
konduğu zaman tesiri daha az olacaktır. Tesir açı
sından sorun ele alınmıştır. I 

% 60 rakamı bize uygun geldi. Çünkü dediğimiz I 
gibi, % 60 oy alan bir adayın üstüne merkezin bir 
aday koymasının demokrasi kurallarıyla çeliştiğini 
düşündük; fakat belki Yüksek Heyet bu % 60'ı değiş
tirir; bu sayı bizim için bilimsel bir sayı değildir, I 
(Tâtonnement) el yordamıyla bulunmuş bir sayıdır; I 
ama doğru olduğuna inanıyoruz. Yüksek Kurul başka 
karar verirse, elbette ki, ona bütün alacağı kararlar- I 
daki gibi uyulacaktır. I 
' Çelişkiiik iddiaları vardır. Bunları maddelerin mü- I 
zakeresinde görüşürüz. Çünkü herbiri için ayrı ayrı 
tartışmalar yapmak gerekir. Yasakları inceleme ku- I 
rulu tartışılabilir; onu da tartışırız. I 

Disiplin cezaları sorununda Arkadaşımız Göl- I 
cüklü temyiz yolunun açık olmasını istedi. Gerçekte I 
bu konuda daha fazla ileri gitmenin hem zaman kay- I 
bina, neden olacağını, hem de çabuk hüküm veril- I 
meşine engel olarak parti içerisinde huzursuzluk ya- I 
pacağını düşündük ve eskiden olduğu gibi, sistemi I 
muhafaza ettik. Sadece eskiden usul ve şekil bakı- I 
mından Asliye Mahkemelerinin denetim yetkisi vardı. I 
Şimdikinde esası da ilave ettik. Gerçekten bir kişinin 
partiden ihraç edilip edilmemesinin birtakım temel 
nedenlere dayandırılması gerektiğini ve üyenin korun- I 
ması gerektiği görüşünü benimsedik. I 

Sayın arkadaşlarım; I 
Şimdi en son konuya geliyorum, devlet yardımı ko

nusuna değinmek istiyorum. 1 
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Evvela şunu Yüksek Heyete hatırlatmak isterim: 
Devlet yardımı konusu Anayasa düzenlenirken bura
da yine Yüksek huzurunuzda tartışılmıştı ve yine 
önemli sayıda arkadaşımız devlet yardımı yapılması
nın Anayasaya bir hüküm halinde konmasını salık 
vermişlerdi. Biz, Anayasa Komisyonu olarak burada 
yaptığımız açıklamalarda Devlet yardımına prensip 
itibariyle karşı olduğumuzu, Devletin siyasî partilere 
maddî yardım yapmasının doğru olmadığını savunduk 
ve hiç bir zaman demedik ki, «Bu konu Anayasada 
düzenlenmez; ama Siyasî Partiler Kanununda düzen
lenebilir...» Böyle bir şey söylemedik. Savunduğumuz 
fikir, temelde ve özde Devletin siyasî partilere maddî 
yardım yapamayacağıdır. Aradan üç - dört ay geç
tikten sonra sorun yeniden yüksek huzurunuza geti
rilmiştir. Gerçi parlamentolarda bir parlamentonun, 
sık sık demeyeyim de, zaman zaman aynı gerekçeler
le kanaat değiştirdiği görülmüştür; ama bir Anayasa 
konusunda verilen kararın yeniden değiştirilmeye ça
lışılması, bence parlamento düzeniyle ve anlayışıyla 
bağdaşmayan bir tutumdur ve parlamento hakkında 
da olumlu kanaatlerin belirmesini engeller. 

Şimdi, Devlet yardımı niçin istenmektedir? Bura
da taraftarlarının bir kısmının (Altını çiziyorum) gö
rüşleri zenginliğe dayanmaktadır. Denmektedir ki, 
«Sıfırdan yola çıkıyoruz. Siyasî partiler kurulacaktır. 
Siyasî partilerin yaşamaları için paraya ihtiyacı vardır. 
Yapılan hesaplarda milyarı bulmaktadır yahut aş
maktadır; binaenaleyh, bu ortamda eğer Devlet par
tilere maddî yardım yapmazsa, hiç bir parti kuru
lamaz...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Siyasî partilere yardım kavramı, (Evvelâ buradan 

başlamak istiyorum) 1967 - 1968 yıllarında ortaya 
çıkmıştır. Ondan evvel demokrasi ülkelerinde kuru
lan partilere yahut yaşayan partilere devlet yardımı 
yapma fikri doğmamıştır, gelişmemiştir ve devlet yar
dımı yapılmamıştır. Bu duruma rağmen; yani devletin 
maddî yardım yapmamasına rağmen siyasî partiler; 
gerek (Arkadaşlarım belki onu demek istediler; eğer 
yanılıyorsam özür dilerim) işçi partileri, gerek diğer 
partiler kurulup, gelişip iktidara gelebilmişlerdir ve 
bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi, devlet bu partilere 
yardım yapmamıştır. Devletin yapmadığı yardım, bu 
partilerin iktidara gelmesine engel olmamıştır. Eğer, 
bir siyasî partinin iktidara gelmesinde sadece ve sadece 
para önemli bir rol oynasaydı veyahut da zenginlik 
önemli unsurlardan birini teşkil etse idi, dünyada ik
tidarlara hep zengin olan partiler gelirdi. Bilinen bir 
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gerçektir ki, Amerika Birleşik Devletlerinde Cumhu
riyetçiler Demokratlardan aşağı yukarı birbuçuk misli 
daha zengindirler; fakat iktidar iki parti arasında gi
der gelir. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — İktidar değil, ku
rulma var... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; tartışmaya daima açık 
olduğumu söyledim. Biz kendilerini nasıl saygı ile 
dinlediysek, Sayın Arkadaşımızdan da beni aynı saygı 
ile dinlemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, lütfen konuşmanızı 
sürdürünüz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Demek ki, zengin olmak yahut para 
babası olmak, bazı arkadaşların dediği gibi, bir ölçü 
değil. 

Şimdi, bu fikri ortaya atan arkadaşlar birden bir 
noktaya takılmışlardır : «Parayı nasıl dağıtaca
ğız? Devletin Hazinesinin bir kısmını nasıl si
yasî partiler arasında bölüşeceğiz?» Soruna ce
vap vermek güç, hepsi kabul olunuyorlar; çün
kü seçim yapılmış değil. Ancak seçimden sonra, seçim
de alınacak oylara göre bir dağıtım mümkün. Bura
da sual sormak lazım: Siyasî partinin seçime katılabi
lecek kadar zengin olabileceğini düşündüğünüze ve da
ha sonra da gene yaşayabildiğini tasavvur etiğinize 
göre, demek ki, siyasî partinin kurulup, gelişmesi için 
paraya ihtiyacı yok. Yalnız, bu yapılacak yardımın 
siyasî partinin gücünü daha da artıracağını düşünü
yorsunuz; bu düşünce fikrin temelini teşkil ediyor. 

Şimdi burada bir noktayı daha Yüksek Heyete sun
mak isterim: 

Temel ne idi bu arkadaşların görüşüne göre?.. Bu 
arkadaşların görüşüne göre temel, zengin olanın ik
tidara gelmesiydi; zengin kaynaklardan yararlanan 
partinin iktidara gelmesiydi. Seçim yapılacak, en faz
la oy alan partiye daha fazla para vereceksiniz... De
mek ki, «Devlet eliyle zenginleştirme» dediğiniz kav
ramı bizzat siz kendiniz salık veriyorsunuz. 

Bu yol sakat bir yoldur. Bu yol o kadar sakat bir 
yoldur ki, dünyada bugün iki üç devlette bu sistem 
kısmen uygulanmaktadır. Bir değerli arkadaşım bu
rada rakamları verdi : İtalya'da senede 5 milyar 
Türk Lirası partilere veriliyormuş. Bu para parti yö
neticileri, idarecileri arasında partinin masrafları 
olarak kullanılmaktadır ve bu suretle bir sistem mey
dana getirilmiştir, sistemi yapanlar da parti yöneti

cileridir. Parti yöneticileri böyle bir sistemi salık ve
rebilirler; fakat Danışma Meclisinin evvelce olduğu 
gibi, eski kararına bağlı kalarak bu sistemi benimse
memesi lazımdır, bu sisteme başvurmaması lazım
dır. 

Sayın arkadaşlarım; 
İşte dediğim gibi, satırbaşları yaparak soruları 

mümkün olduğu kadar cevaplandırmaya çalıştım. 
Takdir buyurursunuz ki, bütün arkadaşların soruları
nın hepsine cevap vermedim; fakat muhakkak ki, te
melli sorunları ve yeni Siyasal Partiler Kanununu 
düzenleyen konularda, oraya getirilen yenilikler hu
susunda çıkan tartışmaları Anayasa Komisyonunun 
görüşü olarak değerlendirmeye çalıştım. Tartışmalar
da, maddelere geçildiğinde, getirilecek önergelerle 
tartışmayı daha ileri götürmemiz mümkündür. 

Sözlerime son verirken, beni sabırla dinlediğiniz 
için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, Anayasa Ko
misyonunun saygılarını sunarını efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir soru 

sorabilirmiyim? 
BAŞKAN — Soru sorabilirsiniz Sayın öztürk; 

buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; 12 Eylül'e 
gelinceye kadar siyasî partilere Hazinece yardım ya
pıldığı yüksek malumlarıdır. Sayın Komisyon Başka
nı kendilerince hangi sakıncaları tespit etmişlerdir ki, ' 
bugün Hazine yardımını, Devletin partilere yardımı
nı yasa ile önlüyoruz?... 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim; siyasî partilere yardım 
konusu bizim Anayasamızda da düzenlenmek isten
mişti ve bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan menfî bir kararla iptal edilmişti; fakat ondan 
sonra başka bir formülle bu yardım sağlandı. 

Evvela sorunu, biraz evvelki izahatımda da be
lirttiğim gibi; yani ben sorumluluktan kaçmıyorum; 
ama Yüce Meclise yöneltmeniz lazımdı Sayın öztürk. 
Çünkü bu Yüce Meclis, Anayasada partilere Devlet 
yardımı konması teklifini reddetmişti. Bu Mecliste 
bu müzakere edilmiştir ve reddedilmiştir; lütfen za
bıtlarda araştırın, bulursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı; Sayın Hazer'in ve 
Sayın Hamitoğulları'nın birer sorusu var. 
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Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Ben soru değil, konuş

mak için söz istedim. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim; daha 

evvel tümü üzerindeki konuşmalarda zatıâliniz konuş
manızı yaptınız ve orada da bir son söz isteminiz 
bulunmamaktaydı. Bu nedenle Komisyonda vaki ko
nular üzerinde ceyaplarını arz etti. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkanım; müsaa
de buyurursanız, biz burada maddeleri değil, Tasa
rının genelini, tümünü içinde bulunduğumuz siyasî 
ortamın tümünü müzakere etmek durumundayız. 
Maddeler şöyle olur veya böyle olur... Türkiye'deki 
bugünkü siyasî potansiyel ve siyasî iklim nedir? Sa
yın Başkan başka bir havayı bize teneffüs ettirmek 
istemiştir. Biz ona karşı görüşümüzü belirtmek isti
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer müsaade buyurun efen
dim. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Soru mu Sayın Hamitoğulları?.. 
MEHMET AYDAR — Benimki de soru efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Eğer maddeler üzerinde soru soracaksanız, bunu 

tümü üzerindeki soru olarak mütalaa etmek müm
kün olmayacaktır. Bu nedenle maddelere geçildiğin
de soru sorma hakkınız; kaldı ki, önergeler üzerinde 
her zaman soru sorma hakkınız mevcuttur. Lütfen, 
tümü üzerinde bir sorunuz varsa imkân vereyim. 

BEŞfR HAMtTOĞULLARI — Sayın Başkanım 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları tümü üzerin
de mi efendim?. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Evet Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Tümüne ilişkin 

ve Sayın Başkanın yaptığı konuşmaya ilişkin efen
dim. 

Birinci sorum, önseçimle ilgilidir. 
Sayın Başkanım; 
önseçime ilişkin çok kalabalık ve değerli arkadaş

larımızın yaptığı değerli öneriler var. Burada sadece 
çarşaf listeyle geçiştirildi, «önseçim, Türkiye'de ge
nel oyu iptal etmektedir ve Türkiye'de siyasal parti
lerin bütün temellerini yıkmaktadır.» dendi. Bunun 
kaldırılıp, (ki, iki dereceli seçimdir, 1982 Anayasası
na da aykırıdır) onun yerine tek dereceli ve genel oya 
dayalı bir seçimin ikame edilmesi istendi. Ben de bu
nu önerenler arasındayım. 

Şimdi, Anayasa Komisyonunun çok sevimli Baş-
Başkanı bu konuyu aydınlatmadılar efendim. Bu ko
nuda ne düşünüyorlar? Bunun cevabını istirham edi
yorum; bu ortaya çıkmadı. 

Sayın Başkanım; 
ikincisi; yine karanlıkta kalan önemli bir konu, 

kurulacak olan partilere yardımdır; kurulmuş olan, 
var olan partilere değil. 

Şimdi burada soruyorum; önemli olan nokta şu: 
Güçlü parti kurulmasını istiyor muyuz, istemiyor 

muyuz? Güçlü parti oluşturmak için Devlet yardı
mının veya sağlıklı bir parasal kaynağın bulunması 
gerekli midir, gerekli değil midir? Bunlar gerekliyse, 
bu yardımı bilimsel olarak siyaset sosyolojisi bu ko
nuyu aydınlatmıştır. Avans, bilimsel olarak işlerliği 
olan çok sıkı bir sisteme bağlanabilir; istismar'edil
meyecek bir sisteme, parti enflasyonunu doğurmaya
cak bir sisteme bağlanabilir. Bu konuyu da aydınlat
malarını isteyebilir miyim efendim? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Sayın Başkan; soruların tümüne mi cevap vermek 
istersiniz, yoksa tek tek sorulduğu zaman mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tek tek cevap vereyim; çünkü Sa
yın Başkanım, hazırlıklı değildim böyle bir soru için. 
Yanımda kağıdım yok. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi efendim; birinci sorunuz 
önseçim müessesesine ilişkindi. Sayın Hamitoğulları 
arkadaşımızın ileri sürdüğü görüşe katılmam müm
kün değil. Bizdeki seçim sistemi iki dereceli seçim 
değildir; evvela bunun üzerinde anlaşmamız lazım
dır. tki dereceli seçimin, bizim bildiğimiz kadarı ile 
Anayasa Hukukunda tarifi başkadır. İki dereceli se
çim Türkiye'de en son defa, galiba 1943 yılında ya
pılmıştı. İki dereceli seçim bu demek değildir; evve
la kelimeler üzerinde anlaşalım. 

Önseçim siyasî partilerin parti bayrağını taşıya
cak adayların tespitidir ve ondan sonra kabul edile
cek seçim sistemine göre, mesela tekrarlıyorum; Kıb
rıs seçim sistemi kabul edilebilir, bu önseçimin de 
önemi ve sırası tamamen ortadan kalkabiliir. Ter
cihli oy sistemi getirilir, bu önseçimin getirdiği sıra 
da yine ortadan kalkabilir. Bunların hepsi Seçim Ka
nununun konusudur. 
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Şimdi, Devletin maddî yardım sorununa gelin
ce : 

Sayın Hamitoğulları burada da gerçek dışı bir 
bir beyanda bulundular. Dediler ki, «Kurulacak olan 
partilere yardım; çünkü bugün kurulmuş parti var
dır...» Bugün Türkiye'de kurulmuş parti yoktur. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan; 
bunu söylemedim efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Söylediniz... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, bir yanlış an
laşılma olabilir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; yine müdahale 
etmesinler, çok rica ediyorum. Eğer gerekirse zabıt
tan okusunlar; burada not aldım. Zabıttan okusun
lar, burada zabıt kâtibi arkadaşlarımız var, burada 
derhal okusunlar yahut da ne söylediğimizi bilelim., 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, lütfen karşılıklı bir 
konuşma olmasın efendim; lütfen... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 

Size saygım büyük. Elbette Başkanlık Divanının 
emirlerine uyaoağım; fakat ben burada konuşurken 
rahat bırakmıyorlar beni. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanı gerekli 
müdahaleyi yapacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Yapsın. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları'ndan da ayrı
ca tabiî ricada bulunuyorum; lütfen... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim. 

Şimdi, Sayın Hamitoğulları arkadaşımız, bir ko
nuya değindiler. Ben ona bu konuda cevap verme
dim; kasten cevap vermedim. Çünkü duymadığım 
bir garibeden bahsettiler; avans... Siyasî partiler ku
rulacak, onlara avans vereceğiz; sonra avansı geri 
alacağız..-

Arkadaşlar; böyle bir şey tasavvur etmek müm
kün değil. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Öyle şey yok, 
değiştiremezsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen efen
dim; 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — «Avans» dendiği zaman efendim, 
ya bir alacaktan avans verilir, yahut da tamamen ge
ri almak için verilir; borç, kredi verilir. Yani bu bu
dur. Bunun başka türlü anlamı yok. 

Şimdi bir an Türkiye'de avans müessesesini ka
bul edelim. Kurulacak siyasî partilere avans verile
cek... E, birden bire yüzlerce parti kurulur yani ar
kadaşlar. Bu olacak iş değil; ama ben fazla bahset
medim. Belki, gülünçlüğe yol açar dedim, bunun için 
değinmek istemedim; hata etmişim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Şarta bağlı, şar
ta. bağlı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, soruları bekliyorum. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Alpdündar'ın bir 
sorusu var. 

Sayın üyeler; daha evvel Yüce Genel Kurulunu
zun almış olduğu bir kararı Başkanlık Divanı olarak 
tekrarlamakta yarar görmemekle birlikte, lütfen so
ru soran arkadaşların çok kısa ve açık sorular sor
malarını temenni etmekteyiz. Bu, Genel Kurulunu
zun kararıdır efendim. 

Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım; 
dünkü konuşmamda da izah ettiğim üzere, Partiler 
Kanununun en can alıcı noktası; milletimizin kesin
likle en yüce mevkiinden en alt mevkiine kadar, ön
seçimde yapılan yolsuzluklara bir son verilmesi ça
resi istenmektedir. 

Sayın Başkan açıklamalarında tatmin edici cevap 
vermemişlerdir. Bazı mahzurlar belirterek önseçimin 
eskisi gibi devam edeceği anlamında açıklama yap
mışlardır, 

Şimdi kendilerinden soruyorum. Milletimizin bu 
beklentisi içinde 2 milyon yüksek seviyeli bürokra
tın, teknokratın önseçimde hiçbir söz sahibi olama
yacakları bir Partiler Kanununda, bir kısım insanla
rın eski usullerden daha rahatlıkla düzenleyecekleri 
kişilere oy vermeye mecbur olmalarını demokrasiye 
uygun buluyorlar mı? Bunun için bir açık önerileri, 
bir alternatifleri var mı? 2 milyon üniversiteli, vali, 
kaymakam, komutanı oy vermek durumunda bırak
mayı; seçmen olduğu halde hazır listelere oy verme
ye mecbur tutmayı demokrasinin yansıması bakımın
dan nasıl yorumluyorlar? Bunu açıkça ifade etmele
rini istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Sayın Alpdündar'ın haksız ithamlarını şöyle ce

vaplandırmak istiyorum. Evvela önseçim müessese-
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si, kendisinin ileri sürdüğü gibi, eskisi gibi değildir. 
Eskiden delege sistemi vardı. Delege sisteminde 
300 - 500 olan delege sayısı, parti üyelerinin katıl
masıyla 10 binleri, 20 binleri buluyordu. 300 kişiyi 
kandırmak, 300 kişiyi iğfal etmek, ileri sürdüğünüz 
gibi, 10 binlerce kişiyi iğfal etmekten daha güçtür. 

Binaenaleyh sorun güçleştirilmiştir ve ayrıca eğer 
getirdiğimiz sistemi inceleyecek olursanız, birtakım 
hilelerin, birtakım düzensizliklerin önüne geçmeye 
çalıştığımızı da görürsünüz ve getirdiğimiz sistem es
kisinin aynı değildir. Getirdiğimiz sistem, demokrasi 
ülkelerinde az veyahut çok görülen sistemin Memle
ketimize uydurulmuş şeklidir. Biz bütün parti üyele
rinin katıldığı bir seçim sistemini tasavvur ettik. Bu 
orantı da aşağı yukarı bire yedidir; yani parti üyele
rinin sayısı birse, partinin aldığı oy sayısı yedi veya
hut sekizdir. Bu böyle olduğuna göre ve ön seçime 
katılacak üye sayısı eskisinden sekiz - on kat fazla 
olduğuna göre, bahsettiğiniz ihtimaller çok daha aza
lır. 

Şimdi, açıklamanızın bir yanına değinmek istiyo
rum. Memleketimizde 2 milyon seçkinin partilerce 
hazırlanmış listeye oy verecekleri konusuna gelince : 
Şimdi Sayın Alpdündar, bu sorunuzu yazın, altını çi
zin, bu akşam düşünün, maddeler geldiği zaman ko
nuşalım. Siz mi siyasî partilere karşısınız, ben mi si
yasî partilere karşıyım .. 

Siyasî partilerin bir fonksiyonu vardır, o fonksi
yon içerisinde adayları tespit edeceklerdir, adayları 
millete sunacaklardır. Milletin hukuk düzeni ne ise, 
onun içinde bir üniversite mezunuyla bir işçinin farkı 
yoktur, yahutta bir ev kadını ile bir profesörün far
kı yoktur. Herkes tek oy sahibidir, demokrasiye ina
nan her insan tek oy sahibi olarak hakkını kullana
cağını söyler, kabul eder. Bahsettiğiniz sıra, bahsedi
len sıra, arkadaşımızın ileri sürdüğü sıra, seçim ka
nunlarıyla kolayca da bertaraf edilebilir. Bunun çe
şitli yolları vardır. Bu konulan seçim kanunu için 
tartışmaya başlandığı zaman ileri sürebilirsiniz ve tar
tışmaya açarız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, maddelerle ilgili soru sorulmasına mü

saade etmeyeceğim. 
Tümü üzerinde* soru soran başka arkadaşımız?.. 

Yalnız tümü, zaten iki arkadaştan başkasına da söz 
vermeyeceğim müsaade ederseniz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; za

manımız çok kıymetlidir. Ben, geneli üzerinde soru 
sorulamayacağı kanısındayım. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, görüşme sırasında Hükü
metten veya Komisyondan soru sorma hakkı vardır. 
Ancak, soru soran arkadaşlarımızın özellikle madde
ler üzerinde soru sordukları müşahade edilmektedir. 
Bu nedenle tümü üzerinde soru sormak için söz is
teyen iki üyemize daha söz vereceğim. Eğer o soru
lar da maddeler üzerindeyse, bu soruları da sordur
mayacağımı arz ederim. 

Sayın Fırat, buyurun. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım; maddeyle 

ilgilidir; fakat Sayın Komisyon Başkanı şöyle bir 
ifade kullanmıştır.., 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başkanın ifadeleri
ne göre lütfen soru doğurtmayın. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, müsaade edin 
de önce sorayım. Haksızsam... 

BAŞKAN — Sorunuz ne ise lütfen Sayın Fırat, 
onu sorunuz. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım, müsaade 
edin sorayım. 

Muhterem Başkanımız şöyle bir ifade kullandı
lar; «Partilere devlet yardımını daha önce Anayasa 
tartışmaları sırasında Yüce Kurul reddetmiştir...» 
Doğrudur. Önerge sahiplerinden birisi de bendim. 
Ancak, Anayasada aksine hüküm olmadığına göre, 
o gün reddedilmiş olması, bugün Partiler Kanunu, 
yeri geldiği zaman bunun tartışılmasına ve buraya 
konmasına mani midir, değil midir?.. Bunu anlamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
E. YILDIRIM AVCI — Cevap, bu madde gö

rüşülürken verilsin. 
BAŞKAN — Evet, cevabın aslında bu madde gö

rüşülürken verilmesinde de büyük yarar bulunmak
tadır. Daha o maddelere sıra gelecek, üzerinde geniş
çe görüşme imkânı da elbette bulunacaktır; ama Sa
yın Başkan, bilmiyorum belki kısa bir cevap verir
ler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu husustaki görü
şümü arz ettim, tekrarlamıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Aydar, lütfen kısa. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Başkanlık 

Divanının önerilerine sadık kalarak, yorumsuz soru
mu soruyorum : 
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Yüce Komisyon Tasarıyı hazırlarken, Türkiye'de 
siyasî parti kuruluşlarında bir siyasî partinin yapaca
ğı harcamaları global olarak düşünmüş müdür?.. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âydar. 

Sayın Başkan, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım ve değerli arka
daşlar;... 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Başkana söz verdik Sayın 

Hazer, bir dakika. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Böyle bir hesabı yapmaya Anayasa 
Komisyonunun gücü yetmez, imkânları yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler... 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan,.. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim; biraz evvel işaret eden 

bütün üyeleri tek tek kaydettim. İçtüzüğümüzün 59 
uncu maddesine göre de, önceden kayıttan sonra ye
niden bir kayıt işlemi yapılmamaktadır. 

Kaldı ki, bu nedenle de Sayın Genc'in bir son 
söz istemini yerine getirememekten üzüntülüyüm. 
Çünkü Sayın Genç, Îçtüzümüzün 59 uncu maddesine 
göre, Komisyonun cevabından sonra bir son söz ve
rilmesini istemektedir. Oysa, tümü üzerindeki görüş
meler için ad kayıt işlemi yapılmış ve Sayın Genç, 
bu ad kayıt işleminde vaki sırasında konuşmaktan 
vazgeçtiğini beyan etmiştir. Bu ismi kaydettirirken 
son söz isteminde de bulunmamıştır. Bu bakımdan, 
kendisinin vazgeçmesine göre yeniden söz vermek de 
mümkün değildir efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben tutumu
nuzla ilgili usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, ben sürek

li söz istedim. Zatıâliniz en son Sayın Fırat'a söz ve
rirken «yazdım» diye ifade buyurdunuz, bana söz 
vermediniz. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Fırat'a yazdım dedim 
efendim, 

EVLİYA PARLAK — Sayın Divan üyeleri de 
gördüler, sürekli söz istedim. 
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BAŞKAN — Nitekim bakınız, Sayın Hazer, Sa
yın Hamitoğulları, Sayın Alpdündar, Sayın Fırat ve 
Sayın Aydar diye kayıt yapılmıştır efendim. 

KAMER GENÇ — Şu konuşmanızla ilgili ola
rak usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, usul hakkında konuşula
cak konu yok. 

KAMER GENÇ — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İçtüzük uygulamasında... 
KAMER GENÇ — Hem iddiacı, hem hâkim olu

yorsunuz yani... 
BAŞKAN — Size söz vermedim Sayın Genç şu 

anda, konuşmayın efendim. 
KAMER GENÇ — Tutumunuz hakkında söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında buyurun Sayın 

Genç, onu söyleyin, oradan efendim. 
KAMER GENÇ — Efendim kürsüden konuş

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim, 

teşekkür ederim, 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Al
kışlar). 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Bizim Tüzüğümüzün 59 uncu maddesi der ki, 
«Son söz üyenindir.» Bunu nerede uygulayacağız, 
nasıl uygulayacağız?.. Şimdi bizim uygulamamız şu: 

Kanunun tümü üzerinde sayın üyeler konuşur, 
Hükümet cevap verir, komisyon cevap verir, ondan 
sonra Hükümet ve komisyonun verdiği cevapların 
gerçeklere uygun olup olmadığı, doğruları intikal et
tirip ettirmediği kanusunda bu hüküm getirilmiştir. 
Bu hükmün amacı budur, bunun dışında hiç bir ama
cı yoktur. Başka son ssöz nerede uygulanacaktır?.. 

Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, 1,5 yıla yakın uygula
ma meydandadır. Son sözün nerede verildiği aşikâr
dır. 

Kaldı ki, biraz evvel yaptığım açıklamaya göre, 
dikkat edin, size vaki vazgeçmeniz nedeniyle söz ver
miyorum; çünkü siz tümü üzerindeki konuşmalarda 
adınızı yazdırdınız, bunun da son söze ait olduğunu 
belirtmediniz ve bu hakkınızı yitirdiniz. Bu nedenle 
eğer 10 Şubat 1983 günü gelip de «Tümü üzerinde 
ben Komisyondan sonra son söz istiyorum» deyip 
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yazdırsaydınız, bu hakkı kullanabilirdiniz. Bu neden
le vermiyorum, teşekkür ederim efendim. 

KAMER GENÇ — Şimdi, Sayın Başkan, bakın 
cevap veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Bitmiştir konu, usul hakkında ko
nuşmanızı yaptınız efendim, çok teşekkür ederim. 

KAMER GENÇ — Efendim, son söz hakkı 59 
uncu maddeden doğan doğal bir haktır. Bunu önce
den kaydettirmeye gerek yoktur. 

BAŞKAN — Değildir Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Bunu ne Genel Kurul değiş
tirebilir, ne siz; Tüzüğün hükmüdür. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, teşek
kür ederim Sayın Genç. Başkanlık Divanı bu uygu
lama içindedir. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, her zaman tu
tumlarınız değişiyor, bize söz vermemek için âdeta 
direniliyor yani; ben bunu anlamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın üyeler; Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 
tümü üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulun
maktadır. 48 üyemiz söz almış, 12 üyemiz bu konuş
madan vazgeçmiştir, 36 üyemiz tümü üzerindeki ko
nuşmalarını tamamlamışlardır. 

Komisyon, kendi bilgileri çerçevesinde mevcut 
konuşmaları cevaplandırdığı gibi, altı arkadaşımızın 
sormuş olduğu sorulara da cevabını arz etmiştir Yü
ce Genel Kurula. 

Bu nedenle Tasarının tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmış bulunduğundan, maddelere geçilip 
geçilmemesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. («Ara verin» sesle
ri). 

1 inci madde okunsun efendim. Müsaade buyu
run da ara vermeyi Başkanlık takdir etsin. («Bravo» 
sesleri ve alkışlar). 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Anayasada 

öngörülen kuruluşlar olarak siyasî partilerle ilgili 
esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 1 inci maddeyi din
lediniz. 

Görüşmelere başlamadan evvel Birleşime 15 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.30 

• > • - « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.45 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 57 nci Birleşimin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üyeler lüt
fen adlarını yazdırsınlar efendim... Sayın Genç. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 1 inci madde 
üzerindeki kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Genç buyurun efendim. 
Sayın Genç, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
KAMER GENÇ — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Müzakeresine başladığımız Siyasî Partiler Kanu

nu Tasarısı incelendiğinde görülecektir ki, bu Kanun 
Tasarısı müsitakil bir kanun tasarısı şeklinde değil de, 
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648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun Komisyonumuz 
bir kısım maddelerinin yerlerini, sıralarını değiştirmiş, 
bir kısım maddelerini parçalamış ve 2709 sayılı 1982 
de yürürlüğe giren yeni Anayasamızın siyasî faaliyet
lerle ilgili olarak getirdiği değişikliklere paralel bir 
düzenleme getirmiştir. 

Bu itibarla, ben bu Kanunun başlığının Siyasî Par
tiler Kanunu Tasarısı olarak değil de, 2709 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının getirdiği ilkeler naza
ra alınarak, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun Tasarı şek
linde olması gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Komisyon Başkanımız burada tümü üzerin
de yapılan konuşmalara verdiği cevapta, biz siyasî 
partiler kanununu yeniden yaptık, dediler. Bizim ince
lemelerimiz ve gözlemlerimize göre Siyasî Partiler 
Kanunu yeniden yapılmamıştır. Esasen 1965'ten iti
baren yürürlükte bulunan 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nunu geçmiş siyasilerin menfaatlerini çok yakından 
ilgilendirdiği için, zaten bu konu üzerinde birtakım 
hassas incelemeler yapılmıştır. 

Bana göre Siyasî Partiler Kanununda en önemli 
unsur, hastalık teşkil eden hususları teşhis edip bul
mak meselesiydi. Teşhis edilmesi gereken en önemli 
unsur neydi; dürüst, memleketsever, memleketin ger
çeklerini bilen kişilerin bu kürsülere gelmesinin sağ
lanmasını temin edeoek seçim usullerinin bulunması 
ilkesi idi. Geçmişte siyasî partileri yozlaştıran, siyasî 
partileri işlemez hale getirenler ne idi?.. Bazı lider
lerin itutumu idi. Ne yapıyordu adam?.. Seçimi kay
bediyordu, iktidardan gitmiyordu; iktidardan düşü
yordu, genel başkanlığı terk etmiyordu; ihtilâllerle 
devriliyordu. Ne oluyordu?.. Yine yerine yapışıyor
du. İşte, bütün hastalık buradan kaynaklanıyordu. 

Bu itibarla biz zaten Anayasa Komisyonumuzdan, 
Amerika'nın keşfi gibi, siyasî partilerimizi de yeniden 
keşfi konusunu beklemiyorduk. Sayın Komisyon Baş
kanımız da burada dedi ki, «Efendim, öneriler geti
rin...» 

Sayın arkadaşlar; tabiî her arkadaşımızın müs
takil bir komisyonu var, orada mesailerini harcıyor
lar. Şimdi, kendileri bu makamda iken ve bu konu
daki gerekli sistemleri incelemeleri gerekirken, kendi
leri orada oturup, diğer arkadaşlardan «Efendim, siz 
sistemi getirin, biz münakaşa edelim» demeleri, hak
sız bir beklentidir. 

Şimdi, bu Kanunun ileri maddelerinde de gerekli 
görüşlerimizi serdedeceğiz. 648 sayılı Siyasî Partiler 
Kanununun 1 inci maddesindeki bazı ifadeler alın

mış, «Bu Kanunun amacı, Anayasada öngörülen ku
ruluşlar olarak siyasî partilerle ilgili esasları düzen
lemektir.» denmiş bana göre, eski Siyasî Partiler Ka
nununun bu konudaki maddesi maksadı daha iyi ifa
de edebilen nitelikte idi. 

Bu itibarla Sayın Komisyonumuz tasvip ederse 
(Ki, benim bu konuda bir önergem yoktur.) 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 1 inci maddesinin bu
rada nazara alınmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler; 1 inci madde ile ilgili önergeler var. 

Okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte 
olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 1 inci mad
desinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini say
gılarımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 
«MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Anayasada 

öngörülen kuruluşlar olarak siyasî partilerle ilgili 
esasları düzenlemek, Türk Demokrasisini ve Cumhu
riyetini sağlam temeller üzerine oturtmaktır.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 1 inci ve 2 nci 

maddelerinin birleştirilerek aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz.; 

Saygılarımızla. 

Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
«Amaç ve kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanun siyasî partilerin kurul
maları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri, görev ve sorum
lulukları, gelir ve giderleri, denetleme ve kapatılma-
larıyla ilgili esasları, Anayasa'da öngörülen ilkeler 
çerçevesinde düzenler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 1 inci maddesinde yer alan «Anayasada ön
görülen kuruluşlar olarak siyasî partilerle ilgili...» de
yimi, sadece siyasî partilerin Anayasada öngörülen 
kuruluşlar olduğu intibaını verdiğinden, bu deyimin 
«Anayasada öngörülen kuruluşlardan siyasî partilerle 
ilgili...» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısı» nın «Amaç» kenar başlığını taşıyan 1 inci 
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maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıy
la arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
«Amaç : 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Anayasada 

kurulması öngörülen siyasî partilerle ilgili esasları dü
zenlemektir.» 

BAŞKAN — Sayın Ender, önergenizle ilgili bir 
açıklama yapacak mısınız? 

MUZAFFER ENDER — Evet efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım, usul hakkın

da birşey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Zannediyorum, okunan öner

geler arasında en aykırı olan, bizim önergemizdir; iki 
maddenin birleştirilmesini öngörmektedir. 

O bakımdan, takdir ederseniz önce bizim öner
gemizin görüşülüp oylanmasında yarar olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Tan, aslında iki maddenin 
birleştirilmesine ilişkindir; fakat aykırılık bakımın
dan, mevcut cümleler itibariyle Sayın Ender'inki ön
celik arz etmektedir. Bu nedenle sizin önergeniz ikin
ci sıradadır efendim. 

Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının maddelerinin 
görüşülmesine geçtiğimiz bu günde, Meclisteki varlı
ğımızın ikinci önemli adımını atmış oluyoruz. Si
yasî Partiler Kanunu, buraya gelişimizin sebeplerin
den bir tanesidir. Bu sebeple, 1 inci madde düzenle
nirken, buraya gelişimizin sebebini de unutmamak 
gerekir kanaatindeyim. 

'Bu Kanun, gelişigüzel siyasî partiler döneminde 
görülen noksanları tamamlamak üzere Meclise sevk 
edilmiş bir kanun değildir. Bu Kanun, Türk siyasî har 
yatında büyük suç işlemiş ve karşımıza bir suçlu ola
rak gelmiş görünümünü veren kanunlardan bir tane
sidir. 

Türkiye'yi 12 Eylül öncesi ortamına getiren sebep
lerden bir tanesi olarak da bu Kanun görülmektedir; 
1961 Anayasası, Siyasî Partiler Kanunu ve Seçim Ka
nunları görülmektedir. Vatandaşlarımız, demokrasiye 
olan inançlarını, bu Kanunu yanlış uygulamaları se
bebiyle inançlarını, demokrasiye olan bağlılıklarını 
kaybetmek üzere idiler. 12 Eylül öncesinde memleke
tin ne hale geldiğini gördük. Parlamento, demokrasi 
bu Kanunla yürüyecektir; parlamento bu Kanunla 
teşekkül edecektir. Bu memleketteki demokrasinin 

(Yürüyecek olan demokrasinin) esas temeli sağlam bir 
parlamentodur. Vasıflı bir parlamento teşekkül ede
mezse, bu memlekette demokrasi her zaman kaza
lara uğrayacaktır. 

Bu sebeple, parlamentonun işleyişini (Siyasî par
tiler kanalı ile) ve demokrasinin yürümesini sağlaya
cak olan da bu Kanundur. 

Ben, geçmişteki olaylara bakarak önümüzdeki dö
nemlerde siyasilerin kulağında küpe olması sebebi ile 
12 Eylül olaylarını hatırlatması için bu Kanuna ila
ve olarak bir ek cümle yapıyorum sadece, «Türk De
mokrasisini ve Cumhuriyetini sağlam temeller üzerine 
oturtmaktır.» diyorum. Bu, demokrasimizin işleyişin
de en büyük rolü, motor vazifesini görecek olan bu 
Kanunda sağlanacaktır. Siyasî partilerdeki demokrasi, 
memleketin bütün demokrasisini sağlayacak olan ger
çek demokrasidir; bunu teşekkül ettirebilmesi lazım
dır ve demokrasi ve Cumhuriyet birbirinden ayrılmaz 
olan iki kavramlardır, bunların mutlaka sağlam te
meller üzerine oturması gerekir. Sayın Komisyon da 
bu konuda teveccüh gösterirlerse mutlu oluruz. Gele
cekteki siyasiyelefe her zaman için bu madde bir ih
tar vazifesini görebilir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın üyeler; Sayın Ender'in önergesinin lehinde 

ve aleyhinde birer üyeye söz vereceğim efendim. Söz 
isteyen var mı? 

REMZİ 'BANAZ — Aleyhinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Banaz. 
Sayın üyeler; daha evvel almış olduğumuz Genel 

Kurul kararını tekrar arz etmekte yarar görüyorum. 
Önergeler üzerindeki süreniz beş dakikadır efendim. 

Buyurun Sayın Banaz. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Türk demokrasisini ve Cumhuriyetini sağlam te

meller üzerine oturtmak, Siyasî Partiler Kanununun 
başlı başına görevi ve amacı olamaz. Bu, başta Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, bütün ka
nunların, bütün siyasî partilerin, tüm anayasal kuru
luşların ve tüm vatandaşların kutsal görevidir. Bunu 
sadece Siyasî Partiler Kanununun amacı haline getir
mek mümkün değildir. 

Bu nedenle ben önergeye karşıyım. Arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz, 
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Sayın Aldıkaçtı, Sayın Ender'in önergesi üzerinde
ki görüşlerinizi lütfen açıklar mısınız efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sözcümüz açıklayacaktır Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarımı; 
Sayın arkadaşımız Ender, belki iyi niyetle ve he

yecanla, Türk demokrasisini ve Cumhuriyetini sağ
lam temellere oturtmak amacını bu Kanuna vermek 
istetmektedir. Bu temenniyi saygıyla karşılıyorum; yal
nız, buradan tamamen kanun yazım tekniğinin ge
reği olarak, Başbakanlığın bir genelgesi gereği, her 
kanunun başına (İstisnaları bulunabilir; Anayasa gi
bi) almaç, kapsam ve varsa tanımlarla ilgili bir mad
de konulması gereği açıklanmıştır. Biz de Komisyon 
olarak bu Başbakanlığın temayülüne, temennisine 
uyarak, bir amaç ve kapsam maddesi yazdık. Bura
da, sadece şekli olarak bu Kanundaki güdülen amaç 
ve bu Kanundaki kapsam nedir; bunları anlatıyoruz. 

Binaenaleyh, böyle şekli bir madde olan, eğer 
deyimi hoş görürseniz, bir takdim maddesi olan bir 
maddede, bu kadar iddialı bir temenninin yer alması 
esasen söz konusu olmamalıdır. «Bu Kanunun amacı 
kısaca şudur; bu Kanun kapsamı kısaca şunlardan 
ibarettir.» şeklindedir bu iki maddenin zorunlu muh
tevası. Bu itibarla, arkadaşımızın bu temennisine ka
tılamıyoruz. 

Sözleri arasıiida 648 sayılı Kanunun sorumlu bir 
Kanun olduğunu ifade ettiler. Sayın Genç de, o Ka
nunu değiştirdiğimizden hareket ettiler. Bu vesileyle 
Sayın Genc'in de bir mütalaasına bir cevap vermiş 
olalım Komisyon olarak. 

648 sayılı Kanun, 2533 sayılı Kanunun 7 nci mad
desiyle esasen kalkmıştır. Kalkmış olan bir kanunu, 
memleketin meselelerini ve mevzuatını bilen insanlar 
olarak burada tadil etmeye kalkmamız, herhalde doğ
ru olmazdı. Bu itibarla, 648 sayılı Kanunu bu Kanun 
zaten tarihe seVketmiş'tir. Binaenaleyh, bu noktayı 
da kısaca açıklamış oldum Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim; Sayın Ender'in önergesine ka
tılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın üyeler, Sayın Ender'in önergesine Komis

yon katılmadığını beyan etmiştir. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, ben öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Önerge işlemden kaldırılmıştır. 

önergenizi açıklanmak üzere buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN —^ Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Sunmuş olduğumuz önerge iki maddeyi birleştir
mektedir; «Amaç» ve «Kapsam» maddelerini. Bu, 
her şeyden önce bir madde tasarrufudur. İkincisi; ge
tirmiş olduğumuz düzenlemede, eski düzenlemeler
den farklı iki nokta vardır. Birincisi; Tasarıda «Almaç» 
başlığı altında düzenlenmiş olan 1 inci maddede «Ana
yasada öngörülen kuruluşlar olarak» deyimi çıkarıl
mıştır. Buna gerek yoktur. Kaldıki, siyasî partiler 
Anayasada öngörülmüş olmasaydı, biz bir yasal dü
zenleme getiremez miydik buraya?... Getirebilirdik. 
illa, Anayasada öngörülen kuruluşlar olduğu için bu 
Kanun yapılıyor değildir. Binaenaleyh, bu atıf özel 
bir anlam taşımamaktadır. 

İkinci farklılık; kapsam maddesindeki iki deyim 
çıkarılmıştır. Bunlardan bir tanesi «Yetki» diğeri de 
«Kapanma» maddesidir. Dolayısıyla, kapsam olarak; 
«Siyasî partilerin kurulmaları, teşkilatlanmaları, faa
liyetleri, görev ve sorumlulukları, gelir ve giderleri; 
denetlenme ve kapatılmalarıyla ilgili esasları Anayasa
da öngörülen ilkeler çerçevesinde düzenler.» denil
miştir. «Yetki» de çıkarılmıştır. Bu, bizim Komisyo
numuzun amacına da belki daha iyi hizmet etmek
tedir; çünkü Komisyonumuz siyasî partileri kamu 
kuruluşları olarak görmemektedir. Genellikle kamu 
kuruluşlarına ilişkin kuruluş kanunlarında yetki dü
zenlenir. Burada bir kamusal yetki söz konusu değil
dir. Binaenaleyh, siyasî partilerin yetkisinden de söz 
edilemez. «Görev ve sorumlulukları» denilmesi yeter
lidir. Fark budur. Bu iki madde bu çerçeve içerisin
de birleştirilmiştir; onaylarınıza arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın üyeler, Sayın Tan ve Sayın Gölcüklü'nün 

önergeleri üzerinde Sayın Tutum lehte, Sayın Kan-
tarcıoğlu da aleyhte söz istemektedirler. Başka söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHTT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
öztürk arkadaşımızın kulağını çınlatarak helmen 

söze başlamak istiyorum. Ülkemizde tedvin faaliyetle
rinin bağlı olacağı esasları derli toplu bir araya ge
tirmediğimiz sürece, maalesef bu bireysel, mddelere 
ilişkin biçimsel kısır tartışmaları sürdürmekte de
vam edeceğiz. 
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Simidi, değerli iki arkadaşımızın verdiği «Amaç» 
ve «Kapsamı» birleştiren teklifin lehinde düşüncele
rimi arz etmek: istiyorum. 

Hemen belirteyim; bazen biçimsel endişeler, muh
tevanın bir tarafa itilmesi sonucunu doğurabilir. 
«Kapsam» deyimi bazı yasalarda o kadar önem ka
zanabilir ki, mesela Devlet Memurları Yasasında ol
duğu gibi, son derece karmaşık mütenevvi; yani çe
şitli unsurları düzenleme iddiasıyla ortaya çıkan bir 
yasanın, ister istemez kapsamını da çok dikkatle be
lirlemek gerekir. Benim burada anladığım şu : Amaç, 
aslında burada belirtildiği gibi Kanunun amacı, bir ko
nuda, bir alanda uyulması gerekli normlar ortaya koy
masıdır. Kanunun amacı bu. Bu alan nedir?. Siyasî 
partilerdir. Yani aşağı yukarı kapsam bizatihi konuyla 
birlikte ortaya çıkmaktadır. Sanıyorum ki, «Kapsam» 
adı altında söylenilen daha çok muhtevaya ilişkindir. 
yani, düzenleyecek alanın içindeki parçaların ne oldu
ğunu gösteriyor kapsam; buradaki anlamda. Dolayı
sıyla, sanıyorum ki. Anayasamızın 69 uncu maddesin
de, «Siyasî partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetle
me ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde ka
nunla düzenlenir.» denmektedir. Bu direktif ışığı al
tında, sanıyorum amaçla kapsamı birleştirerek ve 
töklifte olduğu gibi «Bu kanunun amacı, siyasî par
tilerin kuruluşlarını, teşkilatlanmalarını, faaliyetleri
ni; görev ve sorumluluklarını; gelir ve giderlerini 
denetlenme ve kapatılmalarına ilişkin esasları Ana
yasada belirtilen veyahut öngörülen ilkeler çerçeve
sinde düzenlemektir», şeklindeki bir ifade, sanıyo
rum ki maksadı en iyi şekilde belirtecektir. Bu neden
le, önergenin lehinde olduğumu arz eder saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarımı; 
Biraz önce lehte konuşan arkadaşımın çok iyi 

bildiği ve önerge sahibinin de bu konuları gayet iyi 
kavradığı malum olduğu üzere, kamu düzenlemesin
de «tasarruf» diye bir husus düşünülemez. Teşkilat 
kurma, amaç, hedef kapsam ayrı ayrı şeylerdir. 20 
nci Yüzyılda hizmetlerin çokluğu ve karmaşık bir 
şekil alması, teknolojinin ve buna paralel olarak uz
manlık dallarının çok gelişmesi, işlerin tek kişi tara
fından görülmesine sınırlı hallerde imkân vermekte, 
çoğunlukla birçok kişi tarafından yürütülmesini zo
runlu kılmaktadır. Bu da, teşkilat kurmayı, teşkilat
lanmayı gerektirmektedir. 

Teşkilat, belli bir amacı gerçekleştirmek için işle
rin bölünmesi ve tekrar birleştirilmesi suretiyle, in
san, araç, gereç gibi kaynakların en etkili olarak kul
lanılmasını sağlaima işidir. Teşkilat, yönetim için şart
tır. Teşkilat, ihtiyaçtan doğar. 

Bu kadlar tarif ve bu ayrı ayrı açıklama, amaç, he
def ve kapsamın ayrı ayrı olduğunu belirten bu tarif, 
böyle bir birleştirmeyi gerektirmez. Bu bakımdan, 
önergenin aleyhinde olduğumu bildirir, maddenin ay
nen kabul edilmesini saygılarımla arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ

lu. 
Sayın Komisyon; Sayın Tan ve Sayın Gölcüklü'-

nün önergeleri üzerindeki görüşünüzü lütfen arz eder 
misiniz efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bir eksper olarak aramızldla bulunan Sayın Tu-
tuim'un da söylediği gibi, tedvin faaliyetlerini bir sis
teme, bir disipline bağlamak lazımdır. Bu sisteme ve 
disipline bağlama yolunda Başbakanlık 12 EylüPden 
sonra bir adım atmıştır; «Hiç olmazsa bundan son
ra kanunların yapılmasında, tedvininde bir sistem be
nimseyelim.» demiştir ve bu sistemin, bu disiplinin 
şemasını vermiştir. Biz de bu şemaya bağlı kalarak 
bir düzenleme getirmiş bulunuyoruz. İki maddenin 
birleştir itmesi; şimdi disiplinsizlikten, sistemsizlikten 
şikâyet ederken, sistem getiren bir tavsiyeye uyuldu-
ğu için, yeniden bir sistemsizlik olacaktır. IBiz bu iki 
maddenin ayrı kalmasından ve bundan önce de ka
bul edilmiş bazı kanunlarda geçmiş olan bu sistemin 
burada muhafazasından yanayız. 

Önerge sahibi arkadaşlarımız, «Birleştirelimı» der
ken, bazı ibareleri çıkardıklarını da ifade etmişler
dir. Kendileriyle uzun zaman beraber çalıştığımız 
için demokrasiye bağlılıklarını bildiğimiz her iki ar
kadaşımızın, «Demokrasi esaslarına uygun olarak» 
deyimini buradan çıkarmalarındaki espriyi anlamak
ta doğrusu ben güçlük çektim. Komisyonumuz yap
tığı düzenlemenin, özellikle ayrı ayrı maddeler halin
de düzenlemenin ve her maddedeki ibarelerin gerekli 
olduğunu uzun uzun münakaşa etmiştir. Diğer öner
geler münasebetiyle de bu, dün ve bu sabah ikinci 
defa müzakere edilmiştir. Komisyonumuz önergenin 
reddini istirham etmektedir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
CAHİT TUTUM — Sorum var efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHtT TUTUM — Sayın Başkanım; Değerli 

Sözcünün açıklamalarımda birkaç nokta eksik kal
dı, lütfederlerse onlara cevap verirlerse daha net
leşecek. 

1. Sayın önerge sahipleri 2 nci madde metnin
den «yetki» kelimesini çıkardıklarını beyan ettiler. 
Sayın Komisyon bu konuda bir yorum getirtmedi. 

2. 1 inci maddede «Anayasada öngörülen kuru
luşlar olarak» ibaresinden neyi kastediyorlar; belli 
olan bir şeyi tekrarlamaktan kasıtları ne, neyi pekiş
tirmek istiyorlar?... 

3. Bir de, burada «Kapsam» kısmında birtakım 
şeyler söyleniyor, «teşkilatlanma, faaliyet, görev, yet
ki ve sorumluluk» gibi. Bunlar kapsama mı girer, 
muhtevaya mı girer; yoksa muhtevayla kapsamı eş 
anlamda mı kullanıyorlar?... 

Bu bakımdan bu üç noktanın aydınlatılmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Akyol; buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
önce, siyasî partilerin yetkisinden başlamak işiti

yorum. Herhalde siyasî partilerin bir denetim yetki
leri vardır ve bir yasaya dayalı olarak kullanılan bu 
halk, bu davranış serbestisinin herhalde yetki olarak 
ifade edilmesi gerekir. 

Muhteva ile kapsam arasında, zannediyorum bir 
Türkçe ve az Türkçe farkı var, Sayın Tutum bunu 
ka'bul ederler. Esasen, «Kapsam» maddesinin düzen
lenmesi hakkındaki temenniyi açıklayan Başbakanlık 
Genelgesi de, «Kapsam» maddesinde nelerin buluna
cağına dair verdiği örnekte bizim saydığımız husus
ları saymıştır, 

Eğer açık bir nOkta kaldıysa, onu da cevaplandı
rayım efendim. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın üyeler; Sayın Tan ve Sayın Gölcüklü'nün 

önergelerine Komisyon katılmadıklarım beyan etmiş
lerdir, Sayın Tan ve Sayın Gölcüklü'nün önergeleri
nin dikkate alınıp, alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... önergelerin dikkate alınmasını kabul edil-
ınemişitir efendim. 

Sayın Peköz, buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan; benîm öner

gem çok açık, müsaade ederseniz yerimden iki satırla 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — 1 inci maddede «Anayasa

da öngörülen kuruluşlar olarak siyasî partiler» de
nince, âdeta siyasî partilerin Anayasada öngörülen 
münhasır bir kuruluş olduğu intibaı uyanmaktadır. 
Bu yanlış anlamadan kurtulmak için «Anayasada 
öngörülen kuruluşlardan siyasî partilerle» deyimini 
kullanmak daha uygun görünmektedir tarafımdan. 

Bunu takdirlere arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. Bi
raz da redaksiyona ilişkin bir konu oluyor; cümle 
kuruluşuyla ilgili bir şey. 

ATALAY PEKÖZ — Evet. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Peköz'ün öner

gesi üzerimde söz isteyen sayın üye?... Buyurun Sayın 
Başbuğ. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Aynı konuda Sayın Cebe
ci'nin de bir önergesi var. Müsaade ederseniz birlikte 
mütalaa edelim. Çünkü, sanıyorum o daha açık, da
ha anlaşılır. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Başbuğ, yalnız bi
raz farklı. Sayın Cebeci maddeyi baştan sona kadar 
düzenlemiş durumdalar efendim. Sayın Peköz ise, sa
dece madde içinde bir cümleciği almış durumdalar. 
O bakımdan redaksiyon kabul ediyoruz zaten. 

Söz isteyen başka sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; Komisyonumuz Sayın 
Peköz'ün önergesine katılmamaktadır efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Peköz'ün redak
siyonla ilgili önergesine Komisyon katılmadığını be
yan etmiştir, önergenin dikkate alınıp, alınmamasını 
oylarınıza sunuyorum : Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Sayın Cebeci, buyurun efendim. 
ABDÜLBAKÎ CEBECÎ — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tasarının 1 inci maddesini izninizle okuyorum : 

«Bu Kanunun amacı, Anayasada öngörülen kuruluşlar 
olarak siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemektir.» 

Bilindiği gibi, Anayasada kurulması öngörülen 
birçok kuruluşlar vardır; örneğin dernekler, sendika
lar, kamu kurumu niteliğindeki meslekî kuruluşlar 
gibi. Biz ise, burada yalnızca siyasî partilerle ilgili 
esasları düzenliyoruz. Bu bakımdan maddenin şu bi
çimde daha basfit olarak kabulünü arz ediyorum : 
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«Bu Kanunun amacı, Anayasada kurulması ön
görülen siyasî partilerle ilgili esasları düzenlemek
tir.» 

Saygılarımı sunarıtm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın üyeler; Sayın Cebeci'nin önergesinin lehin

de veya aleyhimde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Komisyonumuz, daha açık ve daha iyi 
vurguladığı için, Sayın Cebeci'nin önergesine katıl
maktadır. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. O zaman bu öner

geyi kesin olarak oylayacağım efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Cebeci'nin önergesine Ko

misyon katıldığını beyan etmiştir. Sayın Cebeci'nin 
önergesini kesin olarak oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 
1 inci maddeyi değiştirilmiş bu biçimiyle oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin de

mokrasi esaslarına uygun olarak kurulmaları, teşki
latlanmaları, faaliyetleri; görev, yetki ve sorumluluk
ları; gelir ve giderleri; denetlenme, kapanıma ve ka-
patıtoalarıyla ilgili hükümleri bir bütün halinde kap
sar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istemle
rini kaydediyorum efendim. 

Sayın Hamifcoğulları dilekçe göndermişler. 2 nci 
madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?... Sa
yın Gölcüklü. 

Başka söz isteyen sayın üyemiz bulunmadığına 
göre, kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın Hamütoğulları, buyurun. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Çok kısa sürecek bu söz alışımda, yüce dikkatini
zi bir - iki noktaya çekmek gereğini duymakla yeti
niyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
2 nci madde, «Amaç» maddesi ve tanım madde

si, onaylayacağınız, görüşeceğiniz bu Yasanın ruhu

nu oluşturmaktadır ve bu maddelerle atılan temel 
taşları ile ilerideki maddelerin birbiriyle tutarlılığı
nı mutlaka sağlamak gerekir; yoksa bu madde kap
sam olmaktan çıkar. Bu maddede, «Bu Kanun, siya
sî partilerin demokrasi esaslarına uygun olarak ku
rulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri; görev, yet
ki ve sorumlulukları; gelir ve giderleri; denetlenme, 
kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri bir bü
tün halinde kapsar» denmektedir. Tasarının tümünü 
okuduğunuz zaman, 'burada bir bütünlük getirildiği 
iddiasının gerçeklere uymadığını tespit etmiş bulun
maktayız ve bu tespitlerimiz maalesef karşılıksız kal
maktadır. Buraya dikkatinizi çekmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin bir numaralı sorunu, diyalog eksik

liğidir. Bir fikri, bir öneriyi paylaşıp paylaşmamak 
çok önemli değildir; alma ileri sürülmüş bir fikir, bir 
düşünce, eğer anlaşılmıyorsa, anlaşılmadan karşıla
nıyorsa, bir toplumda fikir kaosu oluşur ve maale
sef bu maddede de bunu görüyoruz. Daha tartışma
sının başlangıcında da bu tehlike ile karşı karşıyayız 
değerli arkadaşlarım. 

Demin istemediğim halde, çok özel sempati duy
duğum bazı değerli arkadaşlarıma yerimden hatır
latma yaparken, bir saygısızlık değil, tersine, böylesi 
bir prensibin yararına dikkatleri çökmek istemiştim. 

Şimdi burada, bu maddede «... Demokrasi esas
larına uygun olarak teşküatlanma faaliyet...» deni
yor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de şu anda bir parti yoktur, partiler ku

rulacaktır. Bunların imkânlarını; gerek hukukî ba
kımdan, gerek personel, kadro bakımından, gerek
se maddesel olarak getirtmiyorsak, bunların bu esas
lara göre kurulması mümkün değildir değerli arka
daşlarım. Kapsam sırasında bunu belirtmemin nede
ni; bu açıklığın, daha sonra değerli önerilerinizin 
Yüce Komisyonca da göz önüne alınması gerektiğini 
yüce dikkatlerinize sunmak içindir. Demokrasi, bu 
maddede belirtildiği gibi kurulamayacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; 
«Gelir ve gider» deniyor. Bu Tasarı gelir sağla

mıyor. Gelir sağlamadan nasıl kurulacaktır?.. O ba
kımdan, kuruluş için bir sağlıklı gelir kaynağı sağla
mak mecburiyetindeyiz. Bu maddeyi kabul ettikten 
sonra, ileriki maddelerde gelir sağlayamazsak, bu mad
deyi kabul etmiş olmalınızla çelişkiye düşeriz değerli 
arkadaşlarım. 
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Onun için bu maddeyi, bu arz ettiğim fikirler 
ışığında görüşmekte ve önerilere o yönde destek ol
makta bir zorunluluk vardır. 

Yüce takdirlerinize naçizane saygılarımla birlikte 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

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

ğerli arkadaşl arım; 
Söyleyeceğim birkaç nokta, biraz önce Okunan 

önergemizle ilgili hususları içeriyor. 
Yeni verdiğimiz şekilde ıdem'iştik kî, «Yetki keli

mesinin çıkarılması gerekir.» Komisyon Sözcüsü De
ğerli Arkadaşımız, partilerin denetleme vazifesi bu
lunduğunu, bunun yetki olduğunu söyledi. Denetleme, 
partinin görevi olarak düşünülür. Kamu Hukukukda 
«Yetki» dendiği zaman, kamu gücünün kullanılma
sından doğan bir kudret anlaşılır. Onun için zanne
derim ki, biraz önce verdiğimiz, Tan arkadaşımla 
beraber kaleme aldığımız önerge, bu madde konu
sunda da geçerlidir. «Yetki»riin behemehal hukuk 
diline sadakat bakımından buradan çıkması gerek
tiği kanaatindeyiz. 

ikincisi; çıkmasını uygun gördüğümüz, gene öner
gede vardı; demokrasi esaslarına uygun olarak ku
rulmaları. Bir şeyi fazla tekrarda yarar yoktur, belki 
zarar olabilir, şüphe uyandırabilir; «Acaba niye bu 
kadar çok tekrarlıyorlar, bir korkulan şey mi var?...» 
diye. Kanunlarda, gerek madde, gerek kalem tasar
rufu uygun olur. Zaten Kanun, demokrasi esaslarına 
uygun olarak düzenliyor. Onun için lüzumsuz bir be
yan telakki ettik; «Onun da çıkarılması gerekir» de
dik. 

«Bir bütün halinde kapsar» denebilir; zaten bü
tün olarak kapsıyor konuyu. Onun 'için maddenin 
daha muntazam bir şekilde geçmesi arzusuyla o tek
liflerde bulunmuştuk, bir kere daha tekrarda yarar 
gördüm. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Gölcüklü. 
Sayın üyeler; 2 nci madde üzerindeki konuşmalar 

tamamlanmıştır, önergeleri okutuyorum. 
Danışıma Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 2 nci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz 
ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 

«Kapsam 
Madde 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin demok

rasi esaslarına uygun olarak kurulmaları, teşkilatlan
maları, faaliyetleri; görev, yetki ve sorumlulukları; ge
lir ve giderleri; denetlenme, kapanma ve kapatılmala-
rıyla ilgili hükümleri kapsar.» 

GEREKÇE 
Madde bu Kanunun siyasî partilerin kurulması 

teşkilatlanması, faaliyetleri, görev yetki ve sorum
lulukları, gelir ve giderleri, denetleme kapanma ve 
kapatılmalarıyla ilgili hükümleri bir bütün ha
limde kapsadığını belirtmektedir. Siyasî Partiler 
ile ilgili hususları bu Kanunun bir bütün halinde 
kapsadığını belirtmek mümkün değildir. Bu tabir baş
ka yasalarda siyasî partilerle ilgili hüküm bulunma
dığı veya diğer yasalardaki ilgili hükümlerin siyasî 
partilere uygulanmayacağı anlamını veren uygulama
da karışıklığa yol açacak bir tabirdir. Nitekim tasarı
nın 119, 121 ve 122 nci maddeleri diğer kanunlara 
atıf yapmakla bu Kanunun siyasî partilerle ilgili hü
kümleri bir bütün halinde kapsamadığını göstermek
tedir. Nitekim 122 nci madde derneklere uygulanan 
ve adları belirtilmeyen pek çök kanuna da atıf yap
maktadır. 

Önergemiz, yanlış anlamalara meydan vermemek 
için «'bir bütün halinde» tabirinin maddeden çıkar
tılmasını amaçlamaktadır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının kapsamını belirleyen 2 nci maddesinde noksan
lığı hissedilen «Anayasa hükümleri» ve «disiplin iş
leri» kelimelerinin ilavesi suretiyle aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim,. 

M. Fevzi UYGUNER 

«Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin, Ana

yasa hükümleri ile demokrasi esaslarına uygun ola
rak kurulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri; gö
rev, yetki ve sorulmlulukları, disiplin işleri; gelir ve 
giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmaları 
ile 'ilgili hükümleri düzenler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
333 Sıra Sayılı Tasarının 2 nci maddesindeki «de

mokrasi esaslarına uygun olarak» ibaresinin metin
den çıkarılmasının Yüce Meclisin takdirine sunulma
sını saygı ile rica ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 2 nci maddesinin son satırımda yer alan «'bir 
bütün halinde» deyimi zaittir. Çünkü; Kanunun, si
yasî partilerle ilgili hangi hususları kapsalmına al
dığı açıkça belirtilmiştir. Kapsamına aldığı belirtilen 
bu hususların ayrıca «bir bütün halinde» kapsadığını 
belirtmek bir tekrardan ibarettir. iBu sebeple bu de
yimin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederilm. 

Atalay PEKÖZ 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının «Kapsam» baş

lıklı 2 nci maddesindeki; 
«Bu Kanun, siyasî partilerin» sözcüklerinden he

men sonra ve devamı olarak (Anayasada tanımla
nan) ifadesinin kullanılmasını ve madde metninin bu 
ekleme ile düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR Fikri DEVRİMSEL 

Gerekçe : Her ne kadar, Tasarının 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasında «Anayasada tanımlanan» şek
linde isabetli bir hüküm konulmuş ise de, 2 nci mad
denin kapsam bakımından temel alınması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Banaz'la Sa
yın Pekoz'ün önergeleri aynı mahiyettedir. Her ikisi 
de 2 nci maddedeki üçüncü satırda yer alan «bir bü
tün halinde» deyiminin çıkartılmasını istemektedir
ler. 

Sayın Banaz, Sayın Peköz, bu önergeleri birleş
tirerek "'şleme koyuyorum. O nedenle, hanginiz açık
lama yapacaksınız acaba bu konuda efendim?.. 

REMZİ BANAZ — Ben açıklama yapacağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Madde/ bu Kanunun, siyasî partilerin kurulması, 

teşkilatlanması, faaliyetleri; görev, yetki ve sorumlu
lukları; gelir ve giderleri; denetleme, kapanma ve ka
patılmaları ile ilgili hükümleri bir bütün halinde kap
sadığını belirtmektedir. 

Siyasî partiler ile ilgili sayılan bu hususları, bu 
Kanunun bir bütün halinde kapsadığını belirtmek 
mümkün değildir. Bu tabiri; başka yasalarda siyasî 
partilerle ilgili hüküm bulunmadığı veya diğer yasa
lardaki ilgili hükümlerin siyasî partilere uygulanma
yacağı anlamını da veren, uygulamada karışıklıklara 
yol açacak bir tabir olarak görmekteyiz. 

Nitekim, Tasarının 119, 121 ve 122 nci maddeleri 
diğer kanunlara atıf yapmakla, bu Kanunun, siyasî 

partilerle ilgili hükümleri bir bütün halinde kapsama
dığını da göstermektedir. Özellikle 122 nci madde, 
derneklere uygulanan ve adları belirtilmeyen pek çok 
kanuna dolaylı yoldan atıf yapmaktadır. 

Önergemiz yanlış anlamalara meydan vermemek 
için «bir bütün halinde» tabirinin maddeden çıkarıl
masını amaçlamaktadır. 

Takdirlerinize arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın üyeler,. Sayın Banaz ve Sayın Pekoz'ün bir

leştirilen önergeleri üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Her iki arkadaşımızın önergesi üzerinde, özellikle 

Komisyonumuz bir defa daha toplanıp, düşünmüş 
ve ilk müzakeredeki fikrinde İsrar etmeye karar ver
miştir. 

Buradaki «bir bütün halinde» düzenleme ibaresi, 
siyasî partilerle ilgili ana ve bütün hükümlerin; yani 
kül hükümlerin burada bulunduğunu ve bu Kanun
da yer alan lafz ve esprinin hâkim olduğunu ve baş
ka kanunlara da yapılan atıflar (Sayın Banaz bizim 
değirmenimize su taşımak için olsa gerek) bu Ka
nunda bulunacaktır, manasını veren ve böylece aley
hindeki düşüncenin bile lehinde sonuç verdiği bir 
anlatım tarzıydı. Bütünü buradadır. Anayasanın esp
risine, ruhuna ve Anayasanın esprisinden, ruhundan 
bu Kanuna yansıyan bütünlük içinde telakki edilme
lidir. Vurgulamak istediğimiz anlam budur. 

Komisyonumuz bunu bir defa daha tezekkür et
miştir. Temin ediyorum ki, bu ibare çıkarıldığı za
man, biraz zaafa uğramaktadır. Bunu arz etmek is
tiyorum-

Sayın Başkanım; 
Eğer müsaade ederseniz, maddenin tümü hakkın

da konuşan arkadaşlarımızı da cevapsız bırakmamak 
ve diyalog eksikliğine meydan vermemek üzere bi
rer cümle ile cevap vermek istiyorum. 

Sayın Gölcüklü'nün bahsettiği şekilde, esasen Ge
nel Kurulumuzun kararı alınmıştı; ama «demokrasi 
esaslarına uygun olarak» şeklindeki çıkarma önerisi 
reddedilmişti. 

Demokrasi esasına bağlılığın tekrarında belki sti
listik bakımdan bazı arıza var farzedilebilir; ama de
mokrasi esaslarına bağlılığın tekrarında şüpheyi cel-
bedecek bir durum olduğuna, doğrusu Komisyonu
muz iltifat etmemektedir. 
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Sayın Hamitoğulları arkadaşımızın; «Burada ge
lirleri yazıyoruz; fakat gelir sağlamıyorum» yolun
daki mütalaasına cevap vermek istiyorum. Pek tabiî, 
biz buraya geliri yazsak da, yine sağlamış olmaya
cağız. Bu da yine bazı merasimi celbedecektir, ge
rektirecektir. 

Binaenaleyh, bu diyalog noksanlığını da böylece 
tamamlayarak, önergenin kabul edilmemesini ve met
nimizin oylanmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Aslında, Komisyonun, maddenin tümü üzerinde

ki görüşmelere cevabı tabiî ki söz konusu idi; fakat 
bu «demokrasi esaslarına uygun olarak» deyiminin 
madde içinden çıkarılması ile ilgili bir önerge de ol
duğu için, o nedenle hemen önergelere geçtik efen
dine 

Sayın üyeler, Sayın Banaz ve Sayın Peköz'ün bir
leştirdiğimiz önergelerine, Sayın Komisyon katılma
dıklarını beyan etmiştir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dikkate 
alınması kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Uyguner, önergenizle ilgili bir açıklama ya
pacak mısınız efendim?.. 

M. FEVZÎ UYGUNER — İzin verirseniz Sayın 
Başkan^ 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner. 
M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Tasarının «Kapsam» maddesini teşkil eden 2 nci 

maddesinde, «siyasî partilerin demokrasi esaslarına 
uygun olarak kurulmaları» tabiri yer almıştır. 

Muhakkak ki, parti içi demokrasisinin kurulması 
için, bu terimin burada yer almasında büyük fayda 
vardır. Ancak, Anayasamız, siyasî partilerin kurul
ması, teşkilatlanması, faaliyetleri hususunda birtakım 
sınırlamalar getirmiştir; yani kurulan siyasî partilerin 
kurulmalarında yer alan, kurulmalarına amil olan 
esaslar, demokratik olacak; fakat sınırsız olamaya
caktır. Sınırsız olmasına imkân yoktur; çünkü Ana
yasada birtakım sınırlamalar vardır. Bunun maddeye 
yansıması ve maddede «siyasî partilerin» kelimele
rinden sonra, «Anayasa hükümleri ile» kelimelerinin 
eklenmesinde fayda vardır. 

İkinci olarak; aynı maddede, «siyasî partilerin 
demokrasi esaslarına uygun olarak kurulmaları, teş
kilatlanmaları, faaliyetleri; görev, yetki ve sorumlu

lukları; gelir ve giderleri; denetleme, kapanma ve 
kapatılmalarıyla ilgili hükümleri bir bütün halinde 
kapsar.» denmektedir. Yani bu, görüştüğümüz Ta
sarının başlıklarını teker teker burada ifade etmek
tedir. 

Burada ben bir noksanlık tespit ettim; o da di
siplin işleri. Çünkü, Tasarımızın 9 uncu bölümünde 
bu, 7 maddelik bir bölüm teşkil etmektedir ve bu 
bölüm «Disiplin işleri» başlığını taşımaktadır. Bu
nun da burada yer alması gereklidir. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın üyeler, önergenin lehinde aleyhinde söz is

teyen sayın üye?.. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim, lehinde. 
ALÂEDDIN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Her toplumun kendisine göre bir demokrasi an

layışı vardır. Bizim toplumumuzun demokrasi anla
yışı, kabul ettiğimiz, milletimizin büyük bir ekseriye
tiyle teveccühüne mazhar olan Anayasamızla hudut
ludur. Bu bakımdan, maddede «Anayasa hükümleri..» 
tabiri eksik bırakılmıştır. Demokrasi esaslarının Ana
yasa hükümleriyle 'bağdaştırılması gerekmektedir. 
bunu bağdaştıran önergeyi destekliyorum. 

Ayrıca, bu Tasarıda, siyasî partilerin disiplin iş
leri de organize edilmektedir ve gerekli şekilde teç
hiz edilmiştir. Bu maddede bu husus da eksiktir, 
«Disiplin işleri» tabiri de eklenmelidir; bunu da tas
vip ediyorum. 

Kabulünü saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon, Sayın Uyguner önergesiyle; bir 

«Anayasa hükümleri..» ilavesini istiyor, bu «disiplin 
işleri» ibaresinin eklenmesini istiyor ve son satırda 
da «Bir bütün halinde kapsar» ibaresinin tamamen 
çıkartılarak, «ilgili hükümleri düzenler.» biçiminde 
bir düzenleme getiriyor. Bu önergeye vaki cevabınızı 
bekliyoruz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, Komisyonumuz bu 
önergeye bütün olarak katılamamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Katılmıyorsunuz... 
Sayın üyeler, Sayın Uyguner'in önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yolga, önergeniz üzerinde açıklama yapmak 
üzere buyurun efendim. 
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NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Aslında, çok kısa bir izahatta bulunacağım. Bu 
konuyu şöyle telakki ediyorum : Bir defa, Sayın Ko
misyon Sözcüsünün de demin hatırlattığı üzere, Baş
bakanlıktan gelen bir Genelge vardı ve o Genelge
nin, gerek bendenizin mensubu bulunduğum Komis
yonda, gerekse Genel Kurulda daha evvel müteaddit 
tatbikatı yapıldı. Bu tatbikatta prensip; amaç, kap
sam ve tanım maddelerine birtakım vasıflamalar, ta
rifler vesaire koymadan, temel kavramların zikredil
mesi idi. Nitekim bu yüzden; itiraf ederim, demin 
üzerinde duruldu, birinci maddedeki «Anayasada ön
görülen kuruluşlar olarak» kaydına da şahsen aciza
ne karşı idim. Çünkü, bu Meclis ve umumiyetle ka
nunlar illa Anayasada öngörüldüğü için değil, başka 
türlü de yasama görevini yapabilirler. Burada da, 
tabiri caizse, çıplak olarak, temel kavramları bu üç 
maddede zikretmek lazımdır. Bir defa bu mülahaza 
var.. 

Sonra; esas itibariyle demokrasi esaslarına uygunluk 
4 üncü maddenin ikinci fıkrasında gayet sarih ve güzel 
tarif edilmiş olarak, sahaları belirtilmiş olarak, amir hü
küm halinde vazedilmiştir. Bu metin hepinizin elinde; 4 
üncü maddenin ikinci fıkrası, «Demokrasi esaslarına 
aykırı olamaz.» diyor. Binaenaleyh, 2 nci madde, ben
denizin özür dileyerek, lüzumsuz gördüğüm ilave ile 
tavsif ile, şart İle 4 üncü maddedeki ikinci fıkra bir 
tekrar teşkil ediyor. Gerçi, «Önceden söylenmiş tek
rarı 4 üncü madde mi yapıyor?..» demek mümkün; 
fakat temel hüküm 4 üncü maddede olduğu için, bu
rada bendeniz, önceden yapılmış bir tekrar niteliği 
görüyorum. Bu, bir bakıma bir redaksiyon önerisi
dir; fakat birkaç kelimenin ve önemli birkaç kelime
nin metinden çıkarılmasını telkin ettiğim için, mec
buren bir önerge vermiş bulundum. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın üyeler, Sayın Yolga'nın önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Lehinde Sayın Baş-

kan* 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Yarkın. Aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTlN YARKIN — Sayın Başkan kısa

ca yerimden arz edeyim. 
Kanunlarda, tekrarlardan kesinlikle uzaklaşmak 

lazım. Gerçekten, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 

aynı esas, daha da kapsamlı olarak ve bir amir hü
küm haline getirilmiş iken, aynı deyimle «Siyasî par
tilerin demokrasi esaslarına uygun olarak kurulmala
rı» şeklinde «Kapsam» maddesinde söylemeye hiç 
lüzum yoktur. «Bu Kanun, siyasî partilerin kurul
maları, teşkilatlanmaları...» şeklinde olması, kapsam 
niteliğine de çok daha uygun olur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, daha önceden Sayın Akyol bu 

konu ile ilgili bir açıklamada bulunmuşlardı; ama 
önerge dolayısı ile görüşünüzü tekrar alalım efen
dim * 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu konuyu biz (Komisyon olarak görüştük. Çün
kü, bu önerge daha evvel bize verilmiş idi. Meselenin 
üzerinde gerçekten hassasiyetle de durduk. 

Dikkat buyurulursa, 2 nci madde, «Bu Kanun, 
siyasî partilerin demokrasi esaslarına uygun olarak 
kurulmaları, teşkilâtlanmaları, faaliyetleri; görev, yet
ki ve sorumlulukları; gelir ve giderleri; denetlenme, 
kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kap
sar». diyor. Buradaki «demokrasi esaslarına uygun 
olarak kurulmaları...» deyimi, 4 üncü maddenin son 
fıkrasındaki ile bir çelişki, ya da fazlalık teşkil etmi
yor. Buradaki, «demokrasi esaslarına uygun olarak 
kurulmaları...» deyimi; partiler geniş anlamıyla de
mokrasi esaslarına göre kurulacak, teşkilatlanacak, 
faaliyette bulunacaklar. Görev ve yetkileri de bu de
mokrasi esasları çerçevesinde olacak. Bu yönden bu 
deyimin daha geniş olduğunu Komisyonumuzca ka
bul ederek, önergeye katılmadık. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Teşekkür ederim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

4 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki, «Seçimi, işleyişi, 
faaliyetleri ve kararlan» deyimlerinin 2 nci madde
deki bütün sayılan diğer teferruatı kapsayıp kapsa
madığı konusunda bendenizde tereddüt vardır; ben 
kapsadığı kanaatindeyim. Binaenaleyh yine de tekra
rının mevcudiyetine inanıyorum. 

Sonra, demokrasi esaslarına göre gelir ve giderle
re biraz fazla paye verilmiş olmuyor mu? Yani Sa
yın Komisyon benim bu anlayışıma iştirak buyuru
yorlar mı; bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkanım; 
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Biraz evvel arz ettiğim gibi, 2 nci maddedeki de
mokrasi esaslarına uygun olma keyfiyeti; Anayasa
ya aykırı olmamak kaydıyla demokrasi esaslarına 
uygun bir kurulma, teşkilatlanma ve faaliyet söz 
konusudur, yani Anayasaya aykırı olmayacak, fakat 
demokrasi esaslarına uygun olacak. Ancak; 4 üncü 
maddenin son fıkrasında da, siyasî partilerin kuru
luşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve ka
rarları, Anayasada nitelikleri belirlenen (bu biçimde 
düzeltiyoruz efendim) demokrasi esaslarına aykırı 
olamaz; yani yukarıda genel olarak demokrasi esas
larıdır. Bu esasların Anayasaya aykırı olmayan ke
simini de ihtiva ediyor, kapsıyor. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz öyle mi?.. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yolga'nın öner

gesine Komisyon katılmadığını ve metindeki «de
mokrasi esaslarına uygun olarak» ibaresinin aynen 
kalmasını istemektedir. Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir efendim. 

Sayın Aydar, önerge üzerinde bir açıklama yapa
cak mısınız?... 

MEHMET AYDAR — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Biraz evvel bu mealde Sayın Uy-

guner'in önergesi işleme konulmuş ve ona göre de 
tamamlanmıştır efendim; ama sizde «Tanımlanan» 
deyimi var. Buyurun. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, deminki 
görüşülüp kabul edilen önergenin tamamen aksidir 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
«Amaç» bölümü üzerinde tartışmalar yapılırken, 

«Kapsam» ile «Amaç»ın birleştirilmesi hususundaki 
eğilimi Sayın Meclis kabul buyurmamıştır. 

«Kapsam» maddesine geçtiğimiz zaman, 1982 
Anayasasının bütün kanunlar için temel alındığını 
bilmekteyiz. Benim önergem her ne kadar bir redak
siyon, küçük bir ilave mahiyetinde ise de, temelde 
fevkalade önem taşımaktadır. Nitekim, önergemde 
ifade ettiğim husus; «Bu Kanunun, siyasî partilerin 
Anayasada tanımlanan demokrasi esaslarına uygun 
olmasını» demişim ve gerekçede de belirttiğim gibi 
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de, her ne kadar Tasarının 4 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında «Anayasada tanımlanan» şeklinde isabetli 
bir hüküm konulmuşsa da, 2 nci maddenin kapsam 
bakımından temel alınması gerekir. Neden gerekir?.. 
Demokrasi, bugün dünyada da tartışılmaktadır, Tür
kiye'de de tartışıldı geçtiğimiz dönemde. Hangi de
mokrasi?.. 1982 Anayasasının öngördüğü demokrasi. 
Bu, buraya konulmalıdır. Buradan çıkması değil; ko
nulması, tahkim edilmesi lazımdır bu «Kapsam» 
maddesinde. Yarın öbür gün karşımıza çıkacaklar, «Si
yasî Partiler Kanunu demokrasi demektedir, o halde 
halk demokrasisini de kurabiliriz.» diyecekler... Tar
tışmalara açık kapı bırakılmaması lazımdır. Kapata
caksınız ve bu Meclis bu açık kapıları kapatmak 
mecburiyetindedir. 

önergeyi bu amaçla verdim, desteklemenizi ve 
lehte oy kullanmanızı saygı ile arz ederim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Yolga'nın önergesinin dikkate alınması ka

bul edilmekle, 2 nci maddenin 1 inci satırındaki, «de
mokrasi esaslarına uygun olarak» ibaresi çıkarılmak 
üzere dikkate alındı yahut dikkate alınmak üzere ka
bul edildi. Bu takdirde, maalesef Sayın Aydar'ın öner
gesi bir çeşit konusuz kaldı. Eğer o ibare kalsaydı; 
Genel Kurulun iradesiyle kalkınca, şimdi buna zo
runlu olarak katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, yalnız bir hususu, ge
rek zatı âlinize, gerek Yüce Genel Kurulun ıttıla-
larına arz etmekte yarar görürüz. Sadece dikkate alın
mıştır Sayın Yolga'nın önergesi. Malum, 78 inci mad
deye göre Komisyon, önergeyi ya kabul edecek, met
ni ona göre düzeltecektir veya kendi metnini getire
cektir. Ancak, biraz sonra oylaması yapılacak olan 
Sayın Aydar'ın önergesi de dikkate alındığı takdirde, 
belki Komisyon bunu kendi metni içine ithal edecek 
ve düzenlemeyi de ona göre yapabilecektir. Bu ne
denle önerge işleme konmuştur. 

Teşekkür ederim efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Aydar'ın önergesine Komis
yon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 
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Sayın üyeler; 2 ncı maddeyi dikkate alınan öner- I 
gelerle birlikte Komisyona geri veriyorum. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tanım 
MADDE 3. — Siyasî partiler, milletvekili ve ma

hallî idareler seçimleri yoluyla, Anayasa ve kanun
lara uygun olarak, programları ve belli görüşleri yö
nünde, medenî ölçüler içinde sürekli ve açık çalışma
ları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak toplum 
ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek, 
yönetmek ve denetlemek amacı güden, ülke çapın
da teşkilatlanan, tüzelkişiliğe sahip demokratik kuru
luşlardır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 3 üncü madde üze
rinde söz isteyen üyeler?.. Sayın Doğu, Sayın Bayer, 
Sayın Tan, Sayın Ender, Sayın Bilge söz almış bu
lunuyorlar. 3 üncü madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok Kayıt işlemi bitmiştir. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, soruları nor
mal olarak konuşmalardan sonra mı soracağız?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, konuşmalardan sonra. 
Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Efendim, sözlerime başlamadan evvel Sayın Baş
kanımızdan bir temennide bulunmak isterim. Hatır
layacaksınız, Anayasa görüşmeleri sırasında sıralar 
arasına mikrofonlar konulmuş ve kısa konuşacak ar
kadaşlarımız için büyük rahatlık olmuştu. Bizlerden 
bunu esirgemezlerse Genel Kurulun daha rahat ede
ceğine kaniim. Teşekkür ediyorum. 

Efendim, madde üzerinde benim, belki evham
dan olacak, bir yanlış anlayışım mı var yahut mad
de benim anladığım gibi değil mi; Genel Kurulun 
hakem olmasını istediğim ve Sayın Başkandan ve 
Anayasa Komisyonundan bir hususun aydınlatılma
sını istiyorum. Maddede şöyle denmektedir : 

«Siyasî partiler, milletvekili ve mahallî idareler 
seçimleri yoluyla, Anayasa ve kanunlara uygun ola
rak, programları ve belli görüşleri yönünde, medenî 
ölçüler içinde sürekli ve açık çalışmaları ile millî 
iradenin oluşmasını sağlayarak toplum ve Devlet dü
zenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek...» 

Aklıma bir sual takıldı değerli arkadaşlarım : Dev
let düzenini etkilemek hangi şekillerde olur?.. Bunlar
dan bir tanesi devlet düzenini değiştirerek bir tane
si de devlet düzenini tashih ederek. Acaba yanlış mı 
anlıyorum?.. Sayın Komisyonun bu yönde vereceği 
açıklamaya paralel olarak, bir önergem vardı, öner
gemi geri alabilirim. J 
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Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 

Ben de Sayın Doğu'nun belirttiği konuyu daha 
açık, daha değişik bir görüşle arz etmeye çalışacağım. 

Komisyonun getirdiği madde 648 sayılı eski Siya
sî Partiler Kanununun 1 inci maddesidir. Buradaki 
«Denetlemek» kelimesi bir yanlış anlamaya geliyor 
kanaatindeyim. Aynen okuyorum : 

«Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkile
mek, yönetmek ve denetlemek üzere kurulmuş kuru
luşlardır» deniyor. Yani burada partilerin görevi hü
kümeti denetlemektir, devleti denetlemek değildir. 
Bu bakımdan, biz burada güçlü bir devlet mi düşü
nüyoruz, güçlü bir iktidar mı düşünüyoruz?.. 

Sayın Komisyondan soruyorum : Benim kanaati
me göre partilerin görevi devlet düzenini değil hükü
met düzenini denetlemektir. Bu hususta Sayın Komis
yonun açıklama yapmasını istirham edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Tan, buyurunuz efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Siyasî parti tanımıyla ilgili madde konusunda te

reddütlerimi açıklamadan önce Sayın Komisyon Söz
cümüzün bundan önceki açıklamaları sırasında Baş
bakanlık genelgesinden bize söz etmesini yadırgadı
ğımı belirtmek isterim. Biz burada yasama görevini 
yerine getirmekte ve kanun yapmaktayız. Başbakan
lık genelgesi başka yerler için çıkarılmıştır. 

Bu maddede dikkat çeken birkaç nokta var. Bun
lardan biri «Medenî ölçüler içinde» kavramıdır. 

Bir hukuk metninde kullanılan kavramların be
lirgin olması gerekir. Nitekim parti faaliyetlerini sı
nırlayan yasaklar açıkça söylenmiş, bunlara uyulma
ması halinde uygulanacak yaptırımlar da arkasında 
gösterilmiştir. Medenî ölçüler içinde faaliyette bulun
mayan parti için getirilmiş bir yaptırım var mıdır?.. 
Yoktur. Zaten ne olduğunun belirlenmesi de müm
kün değildir. Kaldı ki, medenî bir ülke olduğumuza 
göre, bu ülkenin içindeki bütün ilişkilerin de mede
nî ölçüler içinde olması gerektiği varsayılır. Bu ne
denle bunun belirtilmesine gerek yoktur. 

İkinci nokta : 648 sayılı eski Siyasî Partiler Ka
nununda «Milletvekili ve özel kanunlarına göre ma
hallî idareler seçimleri» deyimi vardı. Komisyonumuz 
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bu «özel kanunlarına göre» deyimini çıkarmış. 648 
sayılı Yasadan bize göre yanlış kullanılmış olan ba
zı düzenlemeler bile alındığı halde bunun acaba çı
karılmış oluşunun nedeni nedir diye düşündüm, bu
lamadım; fakat şu tereddüt ortaya çıktı : «Mahallî 
idareler» deyince bilindiği gibi il özel idareleri, bele
diyeler ve köyler anlaşılır; fakat köy idaresinin orga
nı olan muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde aday 
gösterilmesi usulü yoktur. 1963 yılında çıkarılmış olan 
286 sayılı Yasa ile Köy Kanununa ek 4 üncü mad
dede, «Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçi
minde adaylık usulü yoktur» diye açık hüküm geti
rilmiştir. Siz buraya eğer «Mahallî idareler seçimleri» 
diye genel bir düzenleme koyarsanız bunların hepsi 
bunun içerisinde anlaşılır. Binaenaleyh, bunun ne
den çıkarıldığının, bunu da içerecek şekilde mi anla
şılması gerektiğinin Komisyon tarafından açıklanma
sı gerekir. 

Bir üçüncü nokta şudur : «Ülke çapında teşkilat
lanan» deyimi kullanılmaktadır. Bunu maddenin tü
mü üzerindeki konuşmamda da kısaca belirtmiştim. 
Bu 3 üncü maddenin gerekçesinde «Ülke çapında 
teşkilatlanmış olmaları istenen siyasî partilerin se
çimlere katılmalarının da ciddî bir yaygınlıkla millet
çe benimsenmeleri şartına bağlanmıştır.» denmekte
dir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir partinin varlığı ile bu partinin seçimlere ka

tılma şartını taşıması farklı şeylerdir. Komisyon, «Biz 
ülke çapında teşkilatlanmadan 34 ilde teşkilatlanma
yı anlıyoruz» dediğine göre; bu 40 inci maddede dü
zenledikleri «Siyasî partinin seçime katılma» şartını 
anladıklarını göstermektedir. Bunu açıkça belirtmek
tedir. Eğer böyle ise bunun orada belirlenmesi gere
kir. Yani bir başka şekilde söylemek gerekirse, par
tinin nasıl kurulacağı Kanunda gösterilmiştir. «15 ki
şi kuruluş bildirisini verdikleri zaman tüzelkişilik ka
zanır» diyor Tasarı. 15 kişi kuruluş bildirisini verdiği 
zaman 34 ilde teşkilatı yoktur ki. Siz o zaman bunu 
siyasî parti olarak tanımayacaksınız demektir; yani 
tanımla seçime katılma şartını Komisyon burada iç 
içe sokmuş durumdadır ve karışıklığa yol açacak 
biçimde sokmuştur. 

Nihayet son bir noktaya daha değinmek isterim; 
«Demokratik kuruluşlardır» kavramına. 

Tasarının çok yerinde «Demokrasi, demokratik» 
kelimeleri kullanılmıştır. Yani bunları ne kadar çok 
tekrar ederseniz o kadar demokrasi uygulanır veya 
demokratik hale gelirler gibi bir şey çıkmaktadır. 

Anayasa görüşmelerinde, hatırlarsınız, bu «Demok
ratik» sözcükleri hep «Demokrasi» yapılmıştı, yanlış 
anlama gelecektir diye; sayın üyelerimiz hatırlarlar; 
ama şimdi burada «Demokratik kuruluşlardır» den
miştir. Kaldı ki 12 Eylül öncesinde çok yaygın ve 
yanlış kullanılan bir deyim vardı, «Demokratik kitle 
örgütleri» diye. Aslında öyle hukukî bir kavram da 
yoktu. Binaenaleyh buradan bu sözcüğün de çıkarıl
ması ve «Tüzelkişiliğe sahip kuruluşlardır» denmesi 
gerekir. 

Bütün bu tereddütlü noktaları içeren bir öner
gemiz de vardır. O önergemi de bu şekilde açıklamış 
oldum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Ender, buyurunuz efendim. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, Sayın Doğu 
benim temas edeceğim esas noktaya temas ettiler; 
yalnız ben bir noktanın Komisyondan açıklanmasını 
istirham edeceğim. 

«Siyasî partiler, milletvekili ve mahallî idareler 
seçimleri yoluyla» diyorlar. Zannediyorum Seçim Ka
nununda bu «Milletvekili seçimi» yerine «Genel se
çimler» tabiri kullanılıyor. Acaba Senato kalktığı 
için mi bunu böyle kullanmak lüzumunu duydular? 
Yoksa, yarın yeniden bir senato konabilir, başka mec
lisler zamanında kanunu değiştirmek gerekir, bunun 
için «Genel seçimler» tabirini kullanmak daha doğru 
mu olur? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Benden evvel konuşan Sayın Tan da bazı nokta

lara temas etti. Bu 3 üncü madde oldukça uzun. Ger
çi diğer maddelere bakınca pek uzun değil; ama tek 
bir cümle olması dolayısıyla biraz uzun gözüküyor 
ve bu da anlamayı biraz güçleştiriyor. Yalnız bizde 
öteden beri mevcut olan bir alışkanlık vardır. O da 
bir maddenin içerisine mümkün olduğu kadar fazla 
şeyi koymak; kanunlarda da öyle, fazla ayrıntılara 
girmek. Ben bunların üzerinde pek fazla durmuyo
rum. Konmuş; bazıları çıkabilir veya çıkmayabilir. 
Bir tanım maddesi olduğu için tek bir cümle içeri
sinde uzun olmasını da doğal karşılıyorum. Yalnız bu 
cümle içerisinde de «Olarak, sağlayarak» vesaire gibi 
sert sesler bulunan epeyce kelime var. Bu arada ay
rıca «Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkile
mek, yönetmek ve denetlemek» gibi yine son heceleri 
sert biten kelimeler de bulunmaktadır. 
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Bu sert biten kelimeler okumayı ve anlatımı, an- ] 
layışı güçleştirmektedir. Türk dilinin zaman içinde 
gelişen bir kuralı vardır : Bu gibi sert sesler, sert ton
lar zaman içerisinde yumuşatılmaktadır. Bunun da 
birçok örnekleri vardır. Bu yumuşatma ya sondaki 
(k) harflerinin kaldırılması veya yumuşatılması şek
linde olmaktadır. Faraza «yaylak» ve «kışlak» keli
melerinin sonundaki (k) harfleri kaldırılmıştır; şimdi 
«yayla» diyoruz, «kışla» diyoruz. 

Onun gibi burada da aynı şekilde bu «etkilemek, 
yönetmek ve denetlemek kelimelerinin sonundaki (k) 
harflerini kaldıracak olursak manaya bir eksiklik gel
mez, aynı anlamı ifade eder. Çünkü buradaki mas
tar olan, fiil olan bu kelimeler de isim olarak kulla
nılmıştır. Aynı şeyi isim olarak ifade ettiğimiz, tak
dirde netice aynıdır. Bu itibarla bendeniz bu mad
de içerisindeki «Kamu faaliyetleri» kelimelerinden 
sonra gelen «etkilemek, yönetmek ve denetlemek» 
mastarlarının «etkileme, yönetme ve denetleme amacı 
güden» şeklinde ifade edilmesinin daha doğru, ifade
nin akışı bakımından da daha yerinde olacağı düşün
cesindeyim. 

Ayrıca bir de maddenin birinci satırında «Ana
yasa ve kanunlara uygun olarak» deniyor. Burada 
her iki kelimenin ek olarak «kanunlar» kelimesinin 
sonundaki (a) ya birleştiği anlaşılıyor; «kanunlara». 
Anayasa, sonuna ek olarak (a) getirilmez, «Anayasa
ya» denmek icap eder. Bu itibarla bunun da «Anaya
saya ve kanunlara» denmek suretiyle düzeltilmesinin 
uygun olacağı kanısındayım. Bu hususta bir de öner
ge verdim, kabulünü takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. I 
Sayın üyeler, 3 üncü madde üzerinde söz alan 

konuşmacılar konuşmalarını tamamlamış bulunmak
tadır. 

Sayın Komisyon, konuşmalara vaki cevabınız efen- | 
dim?.. I 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AK YOL — Sayın Başkanım; 

Söz alan arkadaşlarımızın genellikle temas ettik
leri konular kendi Önergelerinin açıklanması mahiye
tindedir. Sadece bunlardan Sayın Bayer, «Devlet dü
zenini nasıl etkileyecekler?» dedi. Bu, genel olarak 
kullanılmış bir ibaredir ve mülga 648 sayılı Kanunda 
da aynen kullanılmıştır. Bunun bu şekilde ifadesi ye
rine, belki çok hassas bir açıdan baktığımız zaman 
alternatifler düşünebiliriz; ama bu, kavramı anlat
maktadır. Genellikle devlet hayatını, devlet düzenini j 
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kendi Anayasaya ve kanunlara uygun faaliyetiyle et
kileyecek, yani onu geliştirecek manasındadır. 

Bunun dışındaki görüşlerden bütün diğerleri, ken
di önergelerini açıklamışlardır. Önergeleri sırasında gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

Sayın Başkanım; 
Sayın Tan arkadaşımız burada yoklar, O'nun sa

dece bir düşüncesi var ki, önergesiyle ilgili değil : 
Bir Başbakanlık genelgesinin tedvin hayatımız ba
kımından dikkate alınmayacağını söyledi arkadaşımız. 
«Biz burada kanun yapıyoruz, genelgeyle iş görme
yiz» dedi. Biz Devlet hayatında makul düzenleme
lerin karşılıklı etkilenme yoluyla doğruyu bulmada ve 
yaratmada etkil olacağına inanmaktayız. Başbakanlı
ğın bu faaliyeti müsmir olmuştur. Hatta arkadaşımız 
da Anayasa Komisyonunda iken, beraber çalıştığımız 
dönemde bu genelgeye uygun oyumuzu bildirmiştik 
ortaklaşa olarak. 

Arz eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru soracak arkadaşlara söz veriyorum. Sayın 

Tutum, buyurun. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, 3 üncü mad
dede «ülke çapında teşkilatlanan» ibaresi yer almak
tadır. Bu ibare, başka bir deyişle ülke çapında teşki
latlanma, parti tüzelkişiliğinin oluşması için zorunlu 
bir tanımlayıcı, belirleyici bir unsur mudur, yoksa 
amacı mı işaret etmektedir? Bu şekilde, iki virgül ara
sına alınması tanımın bir unsuru olduğu için mi ya
pılmaktadır? Partiyi oluşturan, partiyi tanımlayan, 
parti tüzelkişiliğini belirleyen bir unsur mudur, yok
sa bir amaç mıdır? Bunun açıklığa kavuşmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Uzunoğlu, buyurun efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
Maddede «medenî ölçüler içinde» ibaresi kulla

nılmaktadır. Bu ibare neyi ifade etmektedir? Benim 
şahsî kanıma göre, böyle bir ibare kanun dili, hukuk 
dili olmaktan uzak bulunmaktadır. Acaba anlatmak 
istedikleri biraz daha basite irca edilerek, «efendice» 
şeklinde mi mütalaa etmişlerdir? Bunun gerekli olup 
olmadığını cevaplandırmalarını arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 

Aslında bu ibarenin çıkarılmasına ilişkin önergeler de 
var. 

Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkanım; 
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Bir şeyin tanımı, bir yerde o şeyin özelliklerini, 
niteliklerini sıralamaktan ibarettir. 

Şimdi 4 üncü madde de, birinci cümlede... 
BAŞKAN — 3 üncü maddede. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — 3 üncü madde tanımı ge

tiriyor; ama 4 üncü maddenin birinci cümlesinde ge
tirilen bir özellik de yine partilerin bir özelliğini, ni
teliğini belirtmektedir. Acaba bu cümleyi de 3 üncü 
maddenin muhteviyatı içine katıp 4 üncü maddeyi 
kaldırmak mümkün olmaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Yani Anayasadaki hükmü buraya mı, tanımın içine 
mi koyalım demek istiyorsunuz? Yahut konulur mu?.. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
önce siyasî partilerin yurt içinde, yurt çapında teş

kilatlanmaları meselesinden başlıyorum. Siyasî parti
lerin nasıl tüzelkişilik kazanacakları meselesi, (Daha 
önceki konuşmacılardan Tan arkadaşımızın merakını 
gidermek için söylüyorum) 8 inci maddede açıkça 
düzenlenmiştir. Yani tüzelkişilik, kuruluş bildirisinin 
15 kişi tarafından usulüne uygun şekilde verilmesiyle 
kazanılmış olur; fakat «bir siyasî parti nedir?» de
yince, bu siyasî partinin herhangi bir fan derneğin
den ayrılmasını gösterecek unsurlara ihtiyaç vardır. 
Bunlardan bir tanesi ve herhalde seçimlere katılmak, 
iktidara talip olmak ise, mutlaka diğeri de ülke ça
pında teşkilatlanmış olmaktır. 

Uluslararası çevrelerden ve kaynaklardan delil ge
tirmekten hoşlanmamakla beraber, belki arkadaşımızı 
tatmin eder diye bu yoldaki tanımların başka ülke
lerde de kullanılmakta olduğunu açıklamak istiyo
rum. Mesela Alman Siyasî Partiler Kanununda «özel
likle teşkilatının genişliği ve sağlamlığı, üye sayısı ve 
kamuoyundaki görünüşü bakımından amacıyla bağ
daşır ciddiyette olduğu konusunda yeter derecede iti
mat uyandıran»... üzerinde durduğum kelimelerin hep
sinin sübjektif birer değerlendirmeye dayandığını He
yeti Celileniz anlamaktadır. Bu ibare kullanılmaktadır, 
biz bunları toparlayarak, ülkemizdeki mahallî şart
ları ve millî ihtiyaçları dikkate alarak, birkaç vila
yete dayalı ve parti görünümünde olan; ama belki 
parti görünümünde olmaması lazım gelen tüzelkişi
liklere mani olmak için, eski Seçim Kanunumuzdaki 
15 vilayet ölçüsünden de hareket ederek, bunu vila
yetlerin yarısından bir fazlasında teşkilatlanan bir tü

zelkişilik olarak düşündük ve böyle öngördük. Eğer 
arkadaşlarımız munsifane düşünürlerse, göreceklerdir 
ki, amaçladığımız husus ülkemizde gerçek: demokrasi
nin yerleşmesi için esaslı bir prensibe işaret etmekte
dir. 

Bu konuda daha fazla açıklama yapmanın gereği
ne inanmıyorum; ama arkadaşlarımız isterlerse, hem 
burada, hem dışarıda bu konuyu ve bu konunun ör
neklerini tartışmaya amade bulunmaktayız. 

Sayın Uzunoğlu arkadaşımızın belirttiği «medenî 
ölçüler içinde» ibaresi, bir davranış kuralının göste
rilmesi şeklindedir ve zannediyorum hukukîdir. Kişi
lere hukuk iyiniyetle davranmayı kendi uyguladıkları 
(Çok uyguladıkları) bir kanunda yazılı olduğu şekilde 
basiretli bir tacir gibi davranmayı öngörebilir ka
nun. Siyasî Partiler Kanununda, ülkemizdeki tecrü
belere göre medenî şekilde davranma yükümünü yük
leyebilir, bu türlü davranış kurallarının hukukta yeri 
olmadığı fikrine karşı bir başka delil (Bir başka ar
güman da) de, mesela «Centilmenlik» sözü herhalde 
hiçbir şekilde hukukî değildir; ama bir centilmenlik 
anlaşmasından hukukta bahsetmekteyiz. Binaenaleyh, 
arkadaşlarımızın tarizlerine Komisyonumuz bu gerek
çeler sebebiyle de katılmamakta ve bu noktadan ba
ğışlanmasını istirham etmektedir. 

Zannediyorum arkadaşlarımızın cevaplanmamış bir 
sorusu yoktur. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Benim sorum vardı. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Siyasî partilerin ister muhalefette, ister 
iktidarda olsunlar demokrasilerin vazgeçilmez un
surları oldukları, onların tanımlarıyla ilgili değil, 
fonksiyonlarıyla ilgilidir ve bu çok önemli bir Ana
yasa hükmüdür. Bu nedenle Sayın Çakmakçı'ya katı
lamıyoruz. Bunun ayrıca böyle bir levha gibi mad-
deleştirilmesinde Komisyonumuz yarar ummuştur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Akyol; Sayın Devrimsel zan

nediyorum bir soru soracak efendim, onu da lütfen 
cevaplayın. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bu 
üçüncü tanım maddesi aslında bir noktada partilerin 
amacını da göstermektedir. Nitekim, «Denetlemek 
amacı güden» diyor son satırda. 

Şimdi, Sayın Doğu'nun ilk konuşmalarında belirt
tiği hususlara Sayın Sözcünün gerekli açıklığı getir
diğini zannetmiyorum. Devlet düzenini ,toplum düze
nini, kamu faaliyetlerini yönetmek, denetlemek, söz-
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eliklerinden bir şey anlıyoruz da, «etkilemek» sözcü
ğünün kapsamına Sayın Sözcü bir açıklık getirmedi
ler. Acaba, «etkilemek» sözcüğünden kısmen bazı şey
leri değiştirmek anlamı da çıkıyor mu? Bunun açık
lık kazanmasında yarar vardır zannediyorum. Bu 
açıklamadan sonra başka soru da belki sorabilirim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Akyol, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Arkadaşlarımızın önergeleri hakkında spesifik ma

nada cevap vermemeye çalıştım, o önergenin sırası 
geldiği zaman Komisyon olarak fikrimizi arz edece
ğiz. 

Sayın Devrimsel'in ima ettiği Devleti, devlet, dü
zenini etkileme meselesine gelince : 

Bir konuda mutabık olmamız lazımdır, ki her ne 
kadar büyük biyolojik teorilere tabi değilse de, dev
let de değişir ve etkilenir. 1980'lerin devletiyle 2000 
yıllarının devleti aynı olmayacaktır. Bu değişiklik 
ancak o vakıaya etki suretiyle meydana gelebilir. Bi
naenaleyh, orada başka bir anlam aranmasına gerek 
yoktur; ama yeri gelmişken söyleyeyim, eğer arka
daşlarımız devlet düzeninin korunması görevini de 
partilere yüklemek istiyorlarsa, Genel Kurulumuzun 
kararıyla bu kabul edilirse, böyle bir unsuru ilave 
etmenin maddeyi ağırlaştırmayacağına, daha bir açık
lık ve rahatlık getireceğine inanıyoruz; ama bunun 
yeri henüz gelmedi; binaenaleyh bunu arz etmek isti
yorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın üyeler, 3 üncü madde üzerindeki görüşme

ler bitmiştir, konuşmalar tamamlanmıştır. 
Bu madde ile ilgili önergeler var; okutuyorum 

efendim : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa
rısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Enis MURATOĞLU M. Fevzi UYGUNER 

Tanım : 
Madde 3. — Siyasî partiler, milletvekili ve ma

hallî idareler seçimleri yolu ile Anayasa ve kanun
lara uygun olarak, programları ve belli görüşleri yö
nünde sürekli ve açık siyasî faaliyetleri ile millî ira
denin oluşmasını sağlamak, Devlet teşkilatını ve ka

mu faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek amacı gü
den, ülke çapında teşkilata sahip ve tüzelkişiliği haiz 
demokratik kuruluşlardır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 
Tanım : 
Madde 3. — Siyasî partiler, milletvekilleri ve ma

hallî idareler seçimleri yoluyla, Anayasa ve kanun
lara uygun olarak, programları ve belli görüşleri yö
nünde, medenî ölçüler içinde sürekli ve açık çalışma
ları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak Devlet 
düzenini korumak, toplum ve kamu faaliyetlerini etki
lemek, yönetmek ve denetlemek amacı güden, ülke 
çapında teşkilatlanan, tüzelkişiliğe sahip demokratik 
kuruluşlardır. 

Başkanlığa 
Tasarının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz" ve teklif ederim. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 

Madde 3. — Siyasî partiler, milletvekili mahallî 
idareler seçimleri yoluyla, Anayasa ve kanunlara uy
gun olarak, programları ve belli görüşleri doğrultu
sunda, sürekli ve açık konuşmaları ile millî iradenin 
oluşmasını sağlayarak memleket çapında siyasî faa
liyetlere yön vermek amacı güden, bütün ülkede teş
kilatlanan tüzelkişiliğe sahip millî egemenlik kuru
luşlarıdır. 

Başkanlığa 
Tasarının 3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

Madde 3. — Siyasî partiler, milletvekili, mahallî 
idareler seçimleri yolu ile Anayasa ve kanunlara uy
gun olarak, programları ve belli görüşleri doğrultu
sunda sürekli ve açık konuşmaları, çalışmaları ile mil
lî iradenin oluşmasını sağlayarak, ülke çapında siyasî 
faaliyetlere yön vermek amacı güden, bütün ülkede 
teşkilatlanan tüzelkişiliğe sahip millî egemenlik ku
ruluşlarıdır. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 3 üncü madde

sinin ilk satınndaki «Siyasî Partiler» deyiminden son
ra iki virgül arasındaki «Milletvekili ve .mahallî ida
reler seçimleri yolu ile» ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 3 üncü mad

desindeki «medenî ölçüler içinde» deyimiyle, son sa
tırdaki «demokratik» kelimesinin metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının 3 üncü maddesinin ikinci satırında yer alan 
«Medenî ölçüler içinde» deyimi, bir itham ifade et
tiği gibi partileri medenî çalışmaya davet gibi bir 
anlam taşımaktadır. Bu bir kanun hükmü olarak ağır
dır. Siyasî partilerin mutlaka medenî ölçüler içinde 
çalışacakları kesin bir varsayımdır. Bu sebeple söz-
konusu deyimin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda gösterilen ibarelerin 333 sıra sayılı Ta

sarı 3 üncü maddesinden çıkarılmasının Yüce Mecli
sin takdirine sunulmasını saygı ile rica ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
— «Ve belli görüşleri» 
— «Medenî ölçüler içinde» 
— «Ülke çapında teşkilatlanan» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 3 üncü mad

desinin son satırındaki, «ülke çapında teşkilatlanan» 
deyiminin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ Turgut TAN 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 3 üncü maddesinin üçüncü satırındaki «Top
lum» dan sonra gelen «ve Devlet» ibaresinin metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Aydın TUĞ Lütfullah TOSYALI 

Yüksek Başkanlığa 
Partiler Kanunu Tasarısının 3 üncü maddesi son 

iki satırındaki «Kamu faaliyetlerini» sözcüklerini iz
leyen «Etkilemek, yönetmek ve denetlemek» fiilleri
nin, ifadede yumuşaklığı sağlamak amacıyla «Etkile
me, yönetme ve denetleme» biçiminde yazılmasını say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Necip BÎLGE 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 4 üncü madde

sinin birinci fıkrasının 3 üncü maddeye eklenmesini; 
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının da Tasarının 1 inci 
maddesi hükmünün tekrarı niteliğinde olduğundan 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 
Usul hakkında kısa bir maruzatta bulunmak isti

yorum müsaade buyurursanız. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Görüldüğü gibi 

bazı maddelerle ilgili olarak çok sayıda önerge veril
mektedir. Benim tespit edebildiğime göre, bu mad
deyle ilgili olarak 13-14 önerge verilmiştir. 

Eğer Sayın Başkanlık tensip buyururlarsa, her 
önerge sahibi arkadaşımız önergesini izah ettikten ve 
önerge üzerinde konuştuktan sonra önergenin oylan
ması sırasında tekrar okunmasını lütfederseniz, her
halde hafızalarda önergelerin tazelenmesi bakımından 
uygun olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Aslında Başkanlık Divanı önerge üzerinde tabiî 

bir açıklama zaten yapmaktadır; fakat hepsini tek
rar tekrar okutmanın da bir zamana vabeste olacağı 
da takdirlerinize sunulur. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bir da
kika. 

Sayın Gölcüklü, buyurun. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım; 
Son okunan önergemiz vardı; 4 üncü maddenin 

fıkralarının yer değiştirmesi konusundadır. Biz o 
önergeyi 1 ve 2 nci maddelerin birleştirilmesinin bir 
sonucu olarak kaleme almıştık. Bu sebepten o öner
gemizi geri alıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 

işlemden kaldırıyorum efendim. 
HALİL GELENDOST — Usul üzerinde söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Gelendost, usul üzerinde söz 

istiyorsunuz; buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim; 
1 2 - 1 3 tane önerge verilmiştir. Bunlar, mahiyeti 

itibariyle de birbirine benzemektedir. 
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BAŞKAN — Birleştiriyoruz efendim; evet. 

HALİL GELENDOST — Birleştirilecek veyahut 
da birleştirilmek istenecektir. Bu bakımdan, acaba 
Komisyon bunların yeniden gözden geçirilmesi için 
bu maddeyi geri almayı düşünür mü? Çok zaman 
alacak. 

BAŞKAN — Efendim; müsaade ederseniz tabiî 
Komisyona bu önergeler önceden takdim edilmişti, 
hepsi daha evvel Genel Kurulumuzun aldığı karara 
göre sayın üyelerimizce önceden verilmiş önergeler
dir. Bu nedenle Komisyon da bunlar üzerinde bir in
celeme yapma imkânına sahip olmuştur; ama bazıları 
için, yeni gelenler için, çünkü Genel Kurul kararına 
göre madde görüşülmesine başlanıncaya kadar öner
ge almak İçtüzüğümüze göre mümkün olduğu için, 
onlar için inceleme imkânı olmamışsa elbette Komis
yon bu takdir hakkım kullanacaktır. Maddeyi geri 
çekme yerine önergeleri incelemek için belki bir süre 
isteme hakkına sahip olacaktır. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, herhalde bir diyeceği
niz var efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 57 nci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Önergeler üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. Sayın Muratoğlu?, Sayın Uyguner?.. Yoklar. 
Önergeyi benimseyen herhangi bir üye de olmadığı
na göre, işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Doğu?.. Burada. 
Sayın Doğu, önergeniz üzerinde bir açıklama ya-

paca'k mısınız efendim?.. 
AHMET SENVAR DOĞU — Evet Sayın Baş

kan, kısa bir açıklama. 

Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 
Eğer tensip ederseniz, biz bu önergelerin tümünü 

dikkate alınmak üzere maddeyle beraber geriye ala
lım, bu ışık altında, yarın veya öbür gün, ne zaman 
hazırlarsak getirelim diye düşünüyoruz; ama takdir 
ve tensip Başkanlık Divanımızın ve Genel Kurulu-
muzundur. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, her madde için de bu 
dediğiniz usul ittihaz edilecek olursa hiçbir madde 
üzerinde görüşme imkânı da kalmayacağını bendeniz 
de Komisyonun görüşlerine sunmak isterim. Bu mad
de için verelim; fakat biraz sonra 4 üncü madde için 
de aynı işlem olacaksa hangi maddeyi görüşeceğiz 
ve nasıl görüşeceğiz bilemiyorum. İsterseniz bir 15 
dakika Birleşime ara verelim ve bu konuyu gerek 
Komisyonla, gerek arkadaşlarımızla görüşme imkâ
nına sahip olalım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; müsaade ederseniz, 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.35 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Madde üzerinde yaptığım konuşmada, zaten sual 

şekline dönüştürerek bazı tereddütlerimi dile getirmiş
tim. Yine kısaca bir daha bu fırsatı buldum. 

Efendim, «Devlet düzenini etkilemek.» Bu etkile
mek nasıl olur dedim. Yarın «Devlet düzenini biz 
değiştireceğiz, düzeni değiştireceğiz» diyecek bir par
ti çıkarsa, bunu acaba «Biz düzeni etkileyerek değiş
tiriyoruz» anlamına biz burada icazet verir miyiz 

»>•« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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diye düşündüm, endişelerim buydu. Verdiğim öner
gede «Devlet düzenini korumak» dedim, devlet dü
zenini başa aldım, daha sonra da «Toplum ve kamu 
faaliyetlerini etkilemek» şekline dönüştürdüm, takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, öner
ge hakkındaki görüşleriniz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Dikkate alınmak üzere kabul edilmesini 
istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Doğu'nun önergesine Komis

yon di'k'kate alınmak üzere katıldıklarını beyan et
mektedir. Önergeyi dikkate almak üzere oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.. Önerge dikkate alınmak üzere kabul edilmiş
tir. 

Sayın Gözü'büyük?.. Sayın Gelendost?.. Burada. 
Sayın Gözübüyük'ün iki önergesi vardı, burada 

sadece bir açik konuşmaları, diğerinde de açık çalış
maları şeklinde düzenlenmiş. Diğeri de birinde mem
leket, diğerinde ülke olmuş. 

HALÎL GELENDOST — tik önerge yerine, 
ikinci önergeyi yerdik. 

BAŞKAN — İlk önergeyi işlemden kaldırıyorum, 
aynısıdır. 

Sayın Gelendost, bir açıklama yapacak mısınız 
efendim?. 

HALİL GELENDOST — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Bu maddeyi biz Sayın Gözübüyük ile beraber da
ha net hale getirdik, eğer tasvip buyurulursa, tasvip
lerinize mazhar olursa herhalde daha iyi bir düzen
leme meydana getirilmiş olacak. 

Şöyle diyoruz, birçok arkadaşlar da üzerinde 
durdu'kları gibi, «Medenî ölçüler içerisinde» sözcük
leri anlamsız kalıyor. Çünkü partilerin medenî ölçü
ler içerisinde olması lazım. Medenî ölçüler içerisin
de olmadıkları takdirde ne olacaktır?... İşte 12 Ey
lülden önceki durum olacak. Onun için bu lüzum
suz bir ibaredir, ifadedir. 

İkincisi, üçüncü satırda «Toplum ve devlet düze
ni ve kamu faaliyetlerini etkilemek, yönetmek ve de
netlemek.» Arkadaşlar, siyasî partiler toplum ve'dev-
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let düzenini düzenleyecek değildir, bunun düzenle
mesini yapacak olan siyasî iktidar ve onun başında 
olan, onun idaresinde olan yönetim düzenleyecektir. 
Kamu faaliyetlerini etkileyeceği de zaten tabiidir, eş
yanın tabiatında mündemiçtir. 

«Yönetmek», siyasî partiler muhalefette oldukla
rı zaman elbette yönetime iştirak etmeyeceklerdir; 
binaenaleyh bu yönetmek de iltibasa meydan vere
bilir, denetlemek de iltibasa meydan verebilir. Muha
lefette olan bir parti, «Benim denetleme hakkım var» 
diye belki de idareyi denetlemeye kalkacaktır. Bu 
bakımdan biz bu maddeyi şu şekle soktuk arkadaş
lar: Okuyorum. «Siyasî partiler milletvekili ve ma
hallî idareler seçimleri yoluyla Anayasa ve kanunla
ra uygun olarak programları ve belli görüşleri doğ
rultusunda sürekli ve açık çalışmalarıyla millî irade
nin oluşmasını sağlayarak, ülke çapında siyasî faali
yetlere yön vermek amacı günden, bütün ülkede teş
kilatlanan tüzel kişiliğe sahip millî egemenlik kuru
luşlarıdır.» Demokratik kuruluş olduğu zaten belli
dir, binaenaleyh bunlar millî egemenliği oluşturan, 
meydana getiren kuruluşlar olduğu da bu şekilde 
tebarüz ettiriliyor. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın üyeler, Sayın Gelendöst'un önergesi üzerin

de söz isteyen sayın üye?.. 

ALİ DİKMEN — Aleyhinde söz istiyorum. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Lehinde istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi kanımca maddeler üzerinde görüşme ya

parken, önce siyasî partilerin görevlerini ve amaç
larını dikkate almakta fayda vardır. Tasarının gerek
çesinde, «Siyasî partilerin amacı, iktidara gelmektir. 
Bunların görevi de devlet düzenini ve kamu faali
yetlerini etkilemek, yönetmek ve denetlemek amacı
nı güder» deniyor. Demek ki amaç İktidara gelmek, 
diğer taraftaki şu saymış olduğum kelimeler de bu 
partilerin görevinin ifadesi oluyor. 

O halde siyasî partiler kurulup, seçimler yapıl
dıktan ve iktidara geldikten sonra, siyasî partilerin 
görevleri bitmiyor. Evet, iktidarda olan bir parti, 
devleti yönetiyor; fakat yönetmekle beraber siyasî 
partilerin memleket çapında yaygınlaşmış olan ör
gütleri yine iktidarda bulunan kendi partilerinin faa
liyetlerini de etkilemek, aynı zamanda bunlara mü
essir olmak yönündeki faaliyetlerini sürdürüyor. 
Çünkü siyasî partiler iktidara gelirken yahutta gel
meden Önce, önce bir politikalarını tayin edecekler 
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ve buna uygun olarak programlarını yapacaklar ve 
bununla halkın karşısında çıkacaklar ve buna göre 
oy alacaklardır. O halde siyasî partiler iktidara gel
dikten sonra görülmüştür ki, memlekete vaat ettik
leri; yani program, plan ve hatta politikalarında ba
zı sapmalar olduğu da görülmüştür. Şimdi, demek 
ki par'tinin iktidarda kaldığı sürece iki etki altında 
bulunuyor: Bunlardan birisi, kendi partisinin üye
leri veya'hutta bu partiye oy vermiş olan vatandaş
lar; diğeri de, bunun dışında kalan ve «Muhalefet» 
diye adlandırdığımız partilerdir. Şüphesiz bu parti
ler, bir paftinin iktidarda kaldığı sürece, gerek poli
tikasından ayrılıkları, gerekse kendi politikalarına 
uygun olmayan yönleri eleştirmek suretiyle yine bu
nu etkilemek ve kamu düzeni hakkındaki aksaklık
ları giderici veya'hutta, aksaklıkları ortaya koyucu 
yönde propagandayı sürdürmek zorundadır. 

Şimdi, bu kısa açıklamamı yaptıktan sonra, mad
denin, Sayın Doğu'nun önergesi istikametinde düzelt
me ' yapıldıktan sonraki kısmı, benim kanaatimce uy
gun görülmektedir. Bilmiyorum, bu maddenin bu şe
kildeki düzenlemesinin başka sakıncalarını ben bu
rada göremiyorum; çünkü amaç ve göreve uygun 
bir şekilde madde düzenlenmiştir. 

Maruzatımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Devrimsel, önergenin lehinde, buyurunuz 

efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsüne yönelt
tiğim soruya açıklık gelmediği için, bu önergenin de 
lehinde söz alıp maddedeki kavramların sakıncası 
üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın Gözü'büyük ve Gelendost'un önergelerinde, 
siyasî partilerin millî iradenin oluşmasını sağlayacak 
millî egemenlik kuruluşları olduğu noktaları üzerine 
ağırlık verilerek, «devlet düzenini, kamu faaliyetle
rini etkilemek, yönetmek ve denetlemek» tabirleri 
maddeden çıkarılmış bulunmaktadır. 

Siyasî partilerin amacı, devlet düzenini ve kamu 
faaliyetlerini etkilemek, yönetmek, denetlemek... Şim
di kavramlara dikkatlice bakarsak, kamu faaliyetle
rini, devlet düzenini denetlemekle siyasî partiyi 'bu 
amaçla yetkili kılarsak iktidara gelen, hükümet olan 
partiden, yani iktidar olayıyla hükümet olayı burada 
ayrı ayrı şeyler. 

Şimdi, bu madde bu şekilde çıktığı zaman, "bir 
parti başkanı kamu faaliyetlerini denetlemek, kamu 

görevlilerini etkilemek, kamu görevlilerine yön ver
mek, yani çok söylenen tabiriyle siyasî nüfuzun sui
istimaline meydan verecek bir imkânı yasaya koyu
yoruz gibime geliyor. 

Sayın Dikmen açıklamalarında, «Sayın Doğu'nun 
önergesi doğrultusunda madde düzenlenirse, bu mah
zurlar ortadan kalkar» diye bir cümle söylediler. 
Dinleyebildiğim kadarıyla (Tekrar söz almamak için 
Sayın Başkanım müsaadelerinizle bir-'iki cümleyle 
dokunayım) Sayın Doğu'nun önergelerinde devlet 
düzenini korumak siyasî partilere görev olarak ve
rilmişti. «Devlet düzeni» tabiri, anayasal düzen ta
birinden daha geniş bir kavram. Devlet düzeninin 
korunması görevinin siyasî partiye verilmesi halin
de, Türkiye'de artık (Bir zaman söylediğim tabiri 
şimdi yine söyleyeceğim) birden ziyade partinin oluş
ması çok zorlaşacaktır. Şunun için zorlaşacaktır: Ör
neğin, Türkiye'de Devlet düzeni yeni Anayasamıza 
göre tek meclisli bir düzendir. Bir siyasî parti çıkar 
da, «Biz iktidara gelirsek Anayasayı değiştirip iki 
Meclisli bir düzen getireceğiz» derse, o zaman Dev
let düzenini değiştiriyor, tahrip ediyor mu diyeceğiz? 
Örneğin, Yargı fonksiyonuyla ilgili bir değişiklik ge
tirebilir; «Ben iktidara gelirsem Anayasa Mahke
melini değiştireceğim, kaldıracağım» diyebilir. Ka
mu faaliyetleri meselesinde; «Bu da devlet düzeninin 
bir kısmıdır. İktisadî faaliyetlerle ilgili olan Anaya
samızın birçok bölümlerini iktidara gelirsem değiş
tireceğim» diyebilir. 

Şimdi, Anayasanın ve Devletin temel prensipleri, 
temelleri nelerdir? Bunun anayasal düzeni, devlet 
düzeni nedir? Yani, «Ben meclissiz bir rejim öngö
rüyorum, parlamentoyu tamamen kaldıracağım» der
se, bu Anayasayı temelin'den ortadan kaldırmaktır, 
Devletin temelini ortadan kaldırmaktır, demokratik 
siyasî rejimin temelini ortadan kaldırmaktır; ama 
«Tek meclisten çift meclise döneceğim» derse, buna 
bir engel getiremeyiz. Onun için bu kavramları bu
rada söylerken Sayın Komisyon, zabıtlara da geç
mesi bakımından gerçekten önemli açıklık getirmek 
zorundadırlar. 

Metindeki tabirlere de (Siyasî partinin kamu yö
netimini, Devlet düzenini etkilemesi, denetlemesi) 
açıklık getirilmesi lazım. Aksi takdirde siyasî parti
lerin, kamu görevlileri ve kamu yönetimi üzerinde 
siyasî nüfuzu, tekrar ediyorum, suiistimal edilmesine 
meydan verecek bir şekilde maddeleşme tehlikesi 
vardır. 

Takdirlerinize arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, Sayın Gelendost ve Sayın Gö-

zübüyük'ün önergesi üzerinde... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Önergeye katılmıyoruz. 
Saygıyla arz ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Gelendost ve Sayın Gözübü-

yük'ün önergesine Komisyon katılmadığını beyan 
etmiştir, önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını ka
bul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etme
yenler lütfen işaret buyursun... Dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Tünay, önergeniz üzerinde bir açıklama 
yapacak mısınız efendim? 

BEKİR TÜNAY — Kısaca açıklama yapacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 

Bu 3 üncü maddeyle siyasî partilerin tanımı ya
pılmak isteniyor. Aslında maddenin, «milletvekili ve 
mahallî seçimler» kısmından sonraki kısmı tam ma
nasıyla siyasî partileri tanımlamaya yetiyor. Bu ifa
de, kanaatimce çok güzel düzenlenmiş olan maddeye 
bir aksaklık getiriyor, bana göre; çünkü siyasî parti
ler, burada söylendiği gibi, programlarıyla ve belir
gin fikirleriyle tanımlanıyor. Bunlar da o partinin 
ya iktidar olmasını veya olmamasını sağlıyor! Oysa, 
milletvekili ve mahallî seçimler, aslında demokrasi
nin doğal bir neticesidir, bununla iktidar olabilecek
lerdir. 

Maddenin ikinci satırında, «...programları ve bel
li görüşleri...» diyor. Bu, tamamen tanımlamaya ye
tiyor. 

Sonra, «... millî irade...» kullanılıyor, bu da yeti
yor. 

Gerekçesinde ise, siyasî partilerin seçimler yoluy
la işbaşına gelmek için kuruldukları ifade ediliyor. 
O halde bütün bu ifadeler, yukarıdaki, «...milletve
kili ve ma'hallî idareler seçimleri» ifadesinin bir tek
rarımdan ibaret oluyor. Bu bakımdan maddeden çı
karılmasını öneriyorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 

Sayın Tünay önergesiyle «...milletvekili ve mahal
lî idareler seçimleri yoluyla...» ibaresinin metinden 
çıkartılmasını arzu etmektedir, önergenin lehinde ve
ya aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. 

Sayın Dikmen, önergenin aleyhinde, buyurunuz 
efendim. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi Sayın Tünay'ın bu maddeden çıkarılması

nı istediği «milletvekili ve mahallî idareler seçimleri 
yoluyla...» kelimeleri olmasaydı, eminim ki, öner
ge verilecekti bu istikamette bir şey konulsun diye. 

Biraz önce arz ettim, hepsi yine birine bağlıdır, 
yani siyasî partiler kuruyorsunuz, bu partilere bir 
görev veriliyor, bu parti iktidara geliyor bir vazife 
yapıyor. Pek tabiî bu parti iktidara geldikten sonra, 
gerekse iktidara gelmeyen partinin benim anladığım 
kadarıyla (yalnız özür dilerim bu konuda söz alıyo
rum; ama bü mevzuu tabiî tecrübeli arkadaşlarım 
kadar iyi bildiğimi de iddia etmiyorum; fakat man
tığımı kullandığım zaman...) o halde aşağıdaki gö
revleri nasıl yapacaklar? 

Esasında görevleri yapacak olan, milletvekilleri 
ve ma'hallî idareler seçimleri yoluyla o yerlere gelmiş 
olan ünitelerdir, birimlerdir. Biraz sonra teşkilatla 
ilgili bölüme geldiğimiz zaman, bu teşkilat kısmında 
gerek mahallî idareler bölgesinde bulunan bir parti
nin üniteleri, gerekse bu Mecliste bulunan parti üye
leri pek tabiî ki alt taraftaki amaca ulaşmak için, 
zaten birisi amaca ulaşmıştır, yani iktidar olmakla 
bir partinin görevi bitmiyor, o parti yine memleket 
idaresi üzerinde müessir olabilmek için bütün unsur
larıyla çalışıyor. 

Biraz önce Sayın Anayasa Komisyonu Başkanı
mız da burada belirttiler, pek tabiî ki parti içerisinde 
de bir muhalefet var ve oluşacaktır, bunlar da yine 
kendi partisini eleştireceklerdir. Niçin?.. Çünkü, doğ
rudan doğruya kamu faaliyetlerini etkilemek, gerek
se yönetimi etkilemek ve bunların parti politikası 
istikametinden ayrılmamalarını sağlamak için bu 
yönde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Diğer taraftan 
iktidara gelmeyen partiler de, kimlerle yapacaklar
dır bunları?.. Pek tabiî Mecliste bulunan milletvekil
leriyle yapacaklardır; ayrıca yukarıdan aşağıya doğ
ru taşrada bulunan, yine seçimlerle o yerlere gelmiş 
bulunan o mahallin parti üyeleriyle yapacaklardır. 

Bu bakımdan, madde gayet açık; çünkü bu gö
revin kimler tarafından yapılacağı sarahaten belirtil
miştir, onun için maddede, «milletvekili ve mahallî 

— 505 — 



Danışma Meclisi B : 57 16 . 2 . 1983 O : 3 

idareler seçimleri yoluyla...» kelimelerinin bulunma
sında fayda umuyorum, arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon önerge üzerindeki düşünceleri

nizi lütfeder misiniz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Dikmen Paşama çok çok teşekkür ederim. 
En basit bir gerçeği burada dile getirdi. Bir siyasî 
parti ile herhangi bir siyasî amaç güden dernek ara
sındaki fark, siyasî partinin seçimler yoluyla ama
cına varmak istemesidir. Bu, gerçek bilimsel bir so
rundur ve başka türlü bunun tarifi de mümkün de
ğildir. Anayasa Komisyonu bu bilimsel görüşe sadık 
kalmıştır ve maddeyi düzenlemiştir. Onun için red
dedilmesini teklif ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Sayın Tünay'ın önergesine... Soru 

mu, buyurun efendim. 
HİLMİ SABUNCU — «Milletvekili ve mahallî 

idareler seçimleri yoluyla» yerine, aca'ba «Seçimler 
yoluyla» demek imkânı olabilir mi, Sayın Komis
yondan bunu soruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bir soru 

yöneltmek istiyorum : 
Şimdi, maddede ve Sayın Aldikaçtı'nın yaptığı 

açıklamalar üzerine, bu açı'klamalann ancak şu hal
de geçerli olduğu aklıma daha çok yatıyor. Kamu 
faaliyetlerini yönetmek. Bu gerçekten seçimlerin so
nunda iktidara gelmiş olan bir partinin yapabileceği 
bir iştir; ama seçimler sonunda kaybetmiş ve muha
lefette kalmış bir parti yasama organı içinde vardır, 
muhalefette olmakla birlikte vardır. O zaman muha
lefette olan bir siyasî parti de acaba toplum ve dev
let düzenini etkilemek ve denetlemek yolunda hiç
bir imkâna sahip değil midir? Yani, seçimler yo
luyla işbaşına gelen bir siyasî partinin mi ancak 
bunları yapacağını mı ifade ediyor, bunu böyle mi 
anlamamız lazım? Muhalefetti olan kişinin veya 
partinin devlet ve toplum düzenini etkileme ve de
netleme yönünde bir görevi yok mudur? O zaman 
seçimlerle işbaşına gelmek sözü biraz fazla olmuyor 
mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Başkan buyurun efendim, gerek Sayın Sa-

buncu'nun, gerek Sayın Öney'in sorularına. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Gerçekten Sayın Sabuncu'nun teklifi kabul edi
lebilir görünürse de, «milletvekili ve mahallî idare
ler seçimleri yoluyla» diyerek siyasî partinin faaliye
tini ve fonksiyonunu belirten bir kavramın konma
sında yarar vardır. Eski Siyasî Partiler Kanununda 
da bu metin mevcuttu, biz onu olduğu gibi koruduk, 
çünkü başka türlü seçimler de olabilir; fakat amacı
na yönelik seçim budur. Amacına yönelik seçim de
diğiniz zaman Sayın Öney'e de cevap vermiş olu
yorum burada, bahsedilen husus siyasî partinin ama
cıdır, siyasi parti hiçbir zaman iktidara gelmeyi bir 
tarafa bırakamaz, daima amacı iktidara gelmektir, 
Meclisle muhalefette olduğu zaman da, yine muha
lefetteki katkısıyla beraber iktidarı etkilemek ve ka
mu faaliyetlerini, devlet düzenini maddede yazıldığı 
şekilde değiştirmek amacını kendisinden ayıramaz, 
ayırdığı zaman siyasî parti olmaktan çıkar. 

Onun içindir ki, efendim bu maddenin bu şekilde 
kalmasında yarar görüyoruz. 

BAŞKAN — Teşkkür ederim efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerindeyse soru 

Sayın Hamitoğulları vereceğim, madde üzerinde ma
lum âliniz görüşmelerde gerekli söz alındı, Sayın Tü
nay'ın önergesinde «Milletvekili ve mahallî idareler 
seçimleri yoluyla» ibaresinin çıkarılmasına ilişkin bir 
önergedir. Bununla ilgili soru soracaksanız söz vere
ceğim efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Değil efendim. 
BAŞKAN — Değilse, müsaade buyurun o za

man Sayın Hamitoğulları. 
Sayın üyeler, Komisyon Sayın Tünay'ın önerge

sine katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum 
efendim: Dikkate alınmasını kabul buyuranlar lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Gölcüklü ile Sayın Peköz'ün 
önergeleri aynı mealdedir. Sayın Peköz 3 üncü mad
dedeki «Medenî ölçüler içindeki» deyiminin çıkarıl
masını arzu etmektedir. Sayın Gölcüklü'de aynı de
yimin çıkarılması yanında, bir de «demokratik» ke
limesinin çıkarılmasını istemektedirler. Bu nedenle, 
her iki önerge birlikte işleme konulacaktır. 

Sayın Peköz, Sayın Gölcüklü, bu ibarenin çıka
rılmasıdır efendim, o yönden aynı. Sayın Peköz, 
«Medenî ölçüler içinde.» ibaresinin çıkarılmasını, Sa-
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yın Gölcüklü İse, onun çıkmasıyla birlikte bir de, 
«Demokratik» kelimesinin çıkmasını istemektedir, 
birinci kısım aynı olduğu için birlikte işleme konul
maktadır. 

Sayın Peköz, bu birinci kısım için siz mi açıkla
ma yaparsınız yahut Sayın Gölcüklü mü efndirh? 
Sayın Gölcüklü buyurun efendim. 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, da
ha önce arkadaşlar izah ettiler, bilhassa Sayın Tan 
arkadaşım bu kavrama değindi, benim söyleyecek 
fazla bir şeyim yoktur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın üyeler, Sayın Peköz ve Sayın Gölcüklü'nün 

önergesi üzerinde söz İsteyen sayın üye?... Sayın Pe
köz buyurun efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Bir kısa ilave yapmak isti
yorum. «Medenî ölçüler içinde.» deyimi benim an
layışıma göre bir itham ifade etmektedir, bu itham 
özellikle maziye ait olmak lazım gelir. Ne var ki, 
biz burada mazinin muhasebesini yapmak durumun
da değiliz. Bu bir. 

İkincisi, partileri medenî çalışmaya davet gibi, 
bir anlam da ifade etmektedir. Siyasî partilerin mut
laka ve mutlaka medenî ölçüler içinde çalışacakları 
kesin bir varsayımdır. Bunların dışında medenî, gay
rî medenî kavramının hangi noktada başlayıp, nere
de bittiği, ölçülerirfin ne olduğu kesin olarak tarif 
ve tayin edilemez. Bu bakımdan, bu gereksiz deyi
min metinden çıkarılmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Dikmen aleyhinde, Sayın Muratoğlu le

hinde. Sayın Dikmen buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Efendim, bu «Medenî ölçüler içinde» kelimeleri

nin, bu maddeden çıkarılması ile ilgili konu üzerin
de söz almayacaktım; çünkü çıkarılsa ne olur, çıka-
rılmasa ne olur; yani bu kadar mühim birşey değil 
burada; fakat sayın önerge sahipleri, geçmişe de bi
raz değinince o zaman, tabii biraz üzerinde durmak 
gereğini duydum. 

Çünkü, biz şu anda yapmış olduğumuz kanunla
rımızda, daha ziyade 1980 senesine kadar gelen olay
lardan, hadiselerden, Devletin idaresinde görülmüş 
olan aksaklıkların, bundan sonra geleceğe muzaf bir 
daha tekrarlanmaması hususunda bazı tedbirleri de 
beraber getirmeye çalışıyoruz. Demek ki, bu mad
deyi hazırlayan Anayasa Komisyonumuz, muhak
kak bu kelimeleri buraya koyarken birşeyler düşün
müş olmaları gerekiyor. Çünkü, medenî ölçüler içe-
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risinde gerçekten insan vasfına haiz olan kimselere 
bir görev verirken, sen bu görevi yapacaksın; ama 
arkadaş, medenî ölçüler içerisinde hareket edeceksin 
diye bir şey söylemek: uygun değil. Eğer, o şahıs 
yahut o toplum buna layık değilse, o zaman bazı 
şeylerde açıklama vardır. 

Öyle anlaşılıyor ki, 1980'e gelen süre içerisinde, 
demekki bu ölçüler içinde hareket edilmemiş; yani 
bunun dışmda hareket edilmiş, hakikaten o zamanı 
hatırladığımız zaman, bundan sonra geleceklere; siz 
partileri kuracaksınız, bununla ilgili faaliyetlerinizi 
yürüteceksiniz; fakat kanunlann sınırları içerisinde 
olmakla beraber, aynı zamanda insanî vasıflar bakı
mından da medenî ölçüler içinde hareket edeceksi
niz; bunu buraya koymaya mecbur etmişler. 

Bu bakımdan, kelimeler yerindedir, aynen katı
lıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkan, pek de

ğerli üyeler; 
Bu önergeye ben de şu noktadan katılmak isti-

yacını hissediyorum. Gerçekten «Medenî ölçüler için
de» deyimi, 'bana göre fevkalade fulü, fevkalade süb
jektif, hatta fevkalâde elastiki bir tabir oluyor; çün
kü bu medenî ölçülerin bir tarifi de yapılamaz; me
denî ölçüler diye belirli bir ölçü de yoktur ki elimiz
de, şudur medenî ölçü diyelim. 

O itibarla, bu elastiki kelimenin kalkması ger
çekten doğru olur. Esasen ben Tasarının heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşmamı yaptığım zaman da bu 
noktaya değinmiş ve hatta bu konuda bir de önerge 
vermiştim; fakat ne yazık ki sıhhî 'bir sebepten dola
yı bir iki dakika geciktim, o yüzden önergemiz düş
müş oldu. Şimdi, bu önergeye katılmakla beraber, 
bir noktaya daha benden'iz müsaadenizle temas et
mek istiyorum. 

«Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkile
mek, yönetmek ve denetlemek» ibaresi de bana göre 
metinden çıkarılmalıdır. Gerçi, Komisyonun değerli 
sözcüsü bu konuda açıklamalar yaptılar, bize kıy
metli fikirlerini ilettiler; ancak yine de ben bir ma-
na'da tenevvür ettiğimi söyleyemem. 

Bu itibarla siyasî partilerin devlet düzenini ne 
tarzda denetleyeceği yine belirli değildir. O bakım
dan, «Medenî ölçüler içinde» deyiminin bu madde
den çıkartılması herhalde doğru olur. Şu tarzda bir 
İbareyi düşünmekteyim ben, onu da bilgi kabilinden 
ıttılaınıza sunma'k isterim. 
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«Siyasî partiler, milletvekili ve mahallî idareler 
seçimleri yolu ile Anayasa ve kanunlara uygun ola
rak, programları ve belli görüşleri yönünde sürekli 
ve açık siyasî faaliyetleri ile millî iradenin oluşma
sını sağlama'k, Devlet teşkilatını ve kamu faaliyetle
rini düzenlemek ve yönetmek amacı güden, ülke ça
pında teşkilata sahip ve tüzelkişiliği haiz demokra
tik kuruluşlardır.» tarzında düşünmüştüm. 

Saygılarla bilginize sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Gölcüklü ve Sayın Pe-

köz'ün önergeleri üzerindeki düşüncelerinizi lütfeder-
misiniz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Önergede iki husus vardır. Birincisi «Medenî öl
çüler içinde» tabirinin çıkması, diğeri de «Demokra
tik» deyiminin çıkarılmasıdır. 

«Demokratik» deyimi, bizim hukukumuza ya
bancı bir deyim değildir, Anayasamızın 68 inci mad
desi «Siyasî partilerin demokratik siyasî hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır.» demesi ile görülmektedir. De
mokratik kuruluşlar dediğimiz zaman, demokrasi 
ilkesini temel almış, demokrasi kavramına uygun ku
ruluşlar olduğu anlaşılması gerekir, bu maksatla kon
muştur. 

«Medenî ölçüler içinde sürekli çalışmalar» de
yince, Sayın arkadaşım Akyol'un, bu husustaki açık
lamalarına fazla ilave edecek birşeyim ydk. Tabir 
yahut deyim, Sayın Muratoğlu arkadaşımızın ileri 
sürdüğü gibi fulıı ve elastikî değildir; medenî insa
nın ne olduğu hakkında, medenî kişilerde bir kav
ram vardır. Biz, bu kavrama göre, siyasî partiler 
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini gerekti görü
yoruz. Bunun pozitif hukukta bir kural teşkil edip 
etmemesi sorununa gelince; bu yol gösterici, terbiye 
edici kelimeyi kullanmaktan korkmuyorum, bir mad
dedir; yani siyasî partilere karşılıklı mücadelelerinde 
kıyasıya birbirini kıracak şekilde muamele etmeme
lerini ve propagandalarını ve görüşlerini açıklarken, 
birbirİeririi tenkit ederken, medenî sınırlar içerisinde 
kalmaları gerektiğini belirtmek istedik. Madde sade
ce bundan ibarettir. Önün içindir ki, arkadaşlarımı
zın önergelerine katılamıyoruz. 

Sayın Başkan, saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, Sayın Gölcüklü ve Sayın Peköz'ün 

önergelerine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 

Önergelerin bir bütün olarak dikkate a/ınınp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. Dik
kate alınmasını ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Yolga ile Sayın Gölcüklü ve 
Sayın Tan'ın önergeleri, bir bölümde aynıdır. Sayın 
Tan ve Sayın Gölcüklü 3 üncü maddenin son satı
rındaki «Ülke çapında teşkilatlanma» deyiminin çı
karılmasını istemektedirler. Sayın Yolga ise, bunu 
«Ülke çapında teşkilatlanma» şeklindeki ibarenin 
çıkarılması ile birlikte «ve belli görüşleri» ibaresinin 
çıkartılmasını istemektedir. 

Biraz evvel reddettiğiniz «Medenî ölçüler İçin
deki» kısmı önergeden çıkarıyorum Sayın Yolga, 
reddedilmiştir. Bu nedenle «ve belli görüşleriyle ülke 
çapında teşkilatlanan» kısmının birlikte görüşülme
sini huzurunuza getiriyorum. 

Sayın Yolga, Sayın Tan, bu önergeler üzerinde 
hanginiz açıklama yapacak? 

FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Ben yapacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gölcüklü. 
FEYYAZ GÖLCÜKLÜ — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Ben yalnız önergenin «Ülke çapında teşkilatlan

ma» hükmü konusunda konulacağım, «belli görüş
ler» kavramı üzerinde de tahmin ederim Sayın Yol
ga arkadaşımız konuşacaktır. 

Yüksek malumlarınızdır, tanımlar kompozit bir-
'kaç elemandan meydana gelen varlığı, bütünü ifade 
ederler. Onun kurucu unsurlarıdır. Tanımı böyle ka
bul ettiğimiz takdirde bu unsurlardan birinin yoklu
ğu halinde o bütün, o varlık yok olmuş demektir. 
Maddeye «Ülke çapırida teşkilatlanma» meselesi kon
duğuna göre, demekti ülke çapında teşkilatlanma
yan bir dernek diyelim, siyasî amaç güden dernek 
diyelim, parti demeyelim; parti niteliğini kazanama
yacaktır bu unsuru eks'ik olduğu için. 

Tan arkadaşımız daha evvel madde üzerindeki 
genel görüşme sırasında izah ettiler; tekrarı yararlı 
gördüğüm içün söz aldım. 

Şimdi biz, siyasî parti kuruluşunda (Dernek gibi) 
beyan esasını ka'bul ettik. Beyana esas olacak bel
gelerin İçişleri Bakanlığına tevdiiyle parti tüzelkişi
lik kazanıyor. Daha teşkilatı yok ortada. Teşkilat 
'belgesi de isteyemeyiz. E., bunu parti kurmada be
yan esasını kabul ettiğimiz zaman ülke çapında teş
kilatlanmayı bir unsur saymamamız gerekir. Ülke 
çapında teşkilatlanmayı unsur saydığımız takdirde, 
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İçişleri Bakanlığına beyanname verildiği zaman par
ti kurulmamış demektir, tüzelkişilik kazanmamış de
mektir; tenakuz vafdır. Nitekim, ilerik'i maddelerin 
birinde, seçimlere katılma maddesinde ülke çapında 
teşkilatlanmayı seçime katılmanın bir şartı sayıyor; 
ülke çapında teşkilatlandığını ve seçime katılması ve
saire diye gidiyor madde. Ülke çapında teşkilatlan
mak partinin bir unsuru değildir, partinin doğu
munun bir unsuru değildir, seçime katılabilmenin 
şartıdır. Onun için buradan bu ibarenin çıkarılması 
gerekir hukuki bakımdan tutarlı olmak için. 

Şimdi gayet güzel anlatıldığı üzere, bir parti ku
rulur ve ülke çapında teşkilatlanma zorunluğu da yok. 
Dolayısıyla bazı partiler, teşkilatlanmadıkları halde 
bir tabela asmak suretiyle hayatiyetlerini, mevcudi
yetlerini idame ediyorlar; buna «Tabela partileri» 
deniyor malum olduğu üzere. Şimdi bu bir konu ola
bilir Türkiye'de ilerisi için. Hatırlatma dediğim bu
dur. Nitekim, Alman Anayasasının 2 nci maddesinde 
bu durumlar için bir hüküm derpiş edilmiş ve «Altı 
sene seçimlere katılmayan siyasî partiler hukukî ni

teliklerini kaybederler» diyor. Daha arkasından daha 
hafif, partiler için daha kolay bir şart da ilave edi
yor. Herhalde bu noktayı, bu tabela partileri nokta
sını dikkatlere arz etmek istiyorum; onun için bu ila
vede bulundum izninizle. 

Sayın Başkanım; 
Üçlü halkanın kendi önergem ve diğer önergeler

le olan ilişki bakımından en zayıfını Yüksek Meclise 
arz etmek bendenize düşmüş oluyor; «Belli görüş» 
meselesi. 

Şimdi belli görüş, benim anladığım kadarıyla (ya
nılmıyorsam malumat noksanı mükemmelen söz ko
nusu olabilir) programla ifade edilir. Program zaten 
metinde söylenmiş «Program ve belli görüşleri» Eğer 
belli görüşler «Ve» demek suretiyle ayrı bir kavram 
halinde bu metne konacaksa, o zaman onun ayrı bir 
anlamı olması lazım gelir, programdan ayrı bir huku
kî unsur olması lazım gelir görüş. 

Şimdi görüş nasıl saptanır?.. Demin arkadaşlar 
başka konularda da, medenî ilişkiler konusunda da, 
medenî ölçüler konusunda da söylediler; bu sübjek
tif bir kavram gibi geliyor bendenize. Hukukî bir un
sur olamaz; meğer ki, bir belgeye konu teşkil etsin, 
bir belgeye dayansın, ki o belge de esas itibariyle 
sanıyorum kolaylıkla tüzük ve programdan başka 
bir şey olamaz; çünkü Tasarı boyunca bütün işlem
ler o iki belge üzerine dayandırılmıştır. 

Benim maruzatım budur. «Belli görüş» bir şey 
ilave etmiyor; müphem muhtemelen sübjektif, ispa
tı mümkün olmayan bir kavram. Dolayısıyla çıkarıl
masını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın üyeler; 
Sayın Gölcüklü ve Sayın Yolga'nın önergeleri üze

rinde söz isteyen sayın üye?.. 
MEHMET VELtD KORAN — Önergelerin le

hinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELtD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Esasında Sayın Başkanın himayelerine sığınarak 

önergelerin de üzerine çıkan bazı görüşlerimi arz 
edeceğim. 

3 üncü madde «Siyasî partiler» deyip virgülü at
tıktan sonra, üçüncü satırının dördüncü kelimesi 
«Toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini 
etkilemek, yönetmek ve denetlemek amacı güden ül
ke çapındaki kuruluşlardır» deniyor. 

Burada söylenmek istenen şey ülke çapında teş
kilatlanmak değil, ülke çapında siyasî amaç gütmek
tir. Bu maddenin düzenlenmesinde zannediyorum 
Alman Siyasî Paftiler Kanunundan es'inlenilmiştir. 
Alman Siyasî Partiler Kanununda söylenen husus, 
ülke çapında teşkilatlanma değil, ülke çapındaki po
litik gelişmelere tesir etmektir. Teklifimiz bu ibare
nin, «Ülke çapında teşkilatlanma» ibaresinin çıkarıl
masıdır. Eğer ülke çapı siyasî parti varlığında önem
li bir unsur ise (ki, öyledir) o vakit «ülke çapında 
amaç güden» demek lazımdır. Kaldı ki, Tasarı mi-
niskül partileri, bölge amacı, bölgesel amaç güden 
partileri de zaten yasaklamaktadır. 

Teklifimizin gerekçesi budur. Uygun gördüğünüz 
takdirde olumlu oyunuzu rica edeceğim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölcüklü. 
Sayın Yolga, Sayın Gölcüklü'nün beyanı dışında 

«belli görüşler» için bir açıklamanız olacak mı efen
dim?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

Sayın Profesör Gölcüklü son derece güzel bir şekil
de meseleyi anlattılar. Ben yalnız bir noktayı bîr ar
güman olarak değil; fakat Komisyona bir meseleyi 
hatırlatma bakımından ilave etmek istiyorum, bu ül
ke çapında teşkilatlanma bakımından. 
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Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Siyasî partiler, hiçbir zaman bu fonksiyonları ifa 

etmez, etmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur, 
Siyasî partiler, bu hizmetleri ifa eden millî iradenin 
mümessillerini seçer, o kendi içerisıinden seçeceği ic
ra organı vasıtasıyla bu vazifeleri görür. Siyasî par
tiler, doğrudan doğruya bu vazdfeyfi görürse, görme
ye kalkarsa sokak anarşisi doğar. Demokratik dev
let fonksiyonunu bir tarafa bırakır doğrudan doğ
ruya «Ben devletim» diyen sokak haytaları çıkar 
meydana. 

Bu maddenin tedvininde ümit ediyorum ki, göz
den kaçan bir nokta var, «Siyasî partüler, vazifeleri
ni millî iradenin mümessillerini seçip onun vasıta
sıyla kurulacak icra organı memleketin, toplumun. 
Devletin düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek, 
yönetmek ve denetlemek amacını güder» demesi ica-
bederdi. Bu bakımdan bu maddenin tedvinine esa
sında başında, ortasında ve sonunda tamamen de
mokratik düzenin aksine bir düzenin işleyişini mey
dana getiriyor. Bunu, belki de Sayın Başkanımın pe
şinen rızasına sığınarak o maddenin tümü üzerinde 
bu önergeyi vesile alarak konuşmak istedim; çünkü 
millî bir vazifeyi yerine getirmek mecburiyetinde
yim. Hiçbir zaman siyasî partiler resen, doğrudan 
doğruya bu hizmetleri yapamazlar; yetkileri de yok
tur. 

Bu bakımdan bu maddenin, «Siyasî partiler mil
letvekili ve mahallî idareler seçimleri yoluyla 'Ana
yasa ve kanunlara uygun olarak programları ve bel
li görüşleri doğrultusunda süreMi ve açılk çalışmala
rıyla millî iradenin oluşmasını sağlayarak ülke ça
pında siyasî faaliyetlerine yön vermek amacı güden 
bütün ülkede teşkilatlanan tüzelkişilere sahip demok
ratik kuruluşlardır» dememiz icabeder. Aksi takdir
de, siyasî partiler doğrudan doğruya icra organı de
ğillerdir. Bunun mutlak surette gözden kaçmaması 
icabederdi; ama bu noktaya kadar geldi, en son ta
lihsizlik herhalde benim bunu ortaya koymamda ol
da. 

Beni dinlediniz, maddenin bu şekilde muhterem 
Komisyonumuzca yeniden ele alınıp düzenlenmesin
de Türkiye'nin örnek bir Siyasî Partiler Kanunu çı
karmasında büyük bir fayda umarım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Dikmen, aleyhte buyurun. 

ALt DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önce, bu ülke çapında teşkilatlanmadan ne anla

dığımı tabiî ortaya koyacağım. Eğer yanlış anladıy
sam önce özür dilerim. Efendim, bir partinin hede
fi, ülke çapında teşkilatlanmadır. Yani, parti kurucu
ları bunu kendine bir hedef alır. Burada, «Ülke ça
pında teşkilatlanma»'nın konmasının ve «tüzelkişi
liğe sahip demokratik kuruluşlar» denmesinden ben 
şu anlamı çıkardım. Ülke çapında teşkilatlanan bir 
parti tüzelkişiliğine sahip olacak. Çünkü, maddeyi 
diğer maddelerle birlikte mütalaa etmekte yine fay
da var. Çünkü, ülke çapında teşkilatlanma nedir?.. 
Ülke çapında teşkilatlanmayı zannederim bundan 
sonraki gelecek maddelerde 34 il'de bir fazlasında 
bir teşkilatlanmayı kabul ediyor. O halde, 34 il'de teşki
latını kurabilen parti seçimlere girecek ve 34 il'de teş
kilatını kurup da seçime girme hakkını kazanan bir 
parti tüzelkişiliğe sahip olacak. O halde, bunun da
ha altında bu teşkilatı kuramamış bir parti tüzelki
şiliğe sahip olamayacaktır. Benim anladığım bu. Bu
nun da yegâne gayesi, öyle tahmin ediyorum ki, yine 
bu Tasarıyı hazırlayan Sayın Komisyonumuz, biraz 
önce Sayın Yolga'nın bahsettiği şekilde, yani mem
leket içerisinde tabela partilerinin çoğaltılmasını de
ğil, doğrudan doğruya hakikaten memlekette söz sa
hibi olabilecek, iktidara namzet olabilecek, gerçekten 
faaliyet gösterebilecek, bir güç ifade edebilecek par
tilerin oluşması. Böyle enflasyona varacak şekilde 
partilerin doğuşunu önlemek bakımından konmuştur. 
Eğer, şu anladığım maksatla bu «Ülke çapında teş
kilatlanma» kelimecikleri buraya konmuş ise, tabiî 
tamamiyle bu maddenin lehindeyim ve bu kelime
lerin çıkarılmasının da aleyhinde olduğumu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın üyeler; Sayın Tan, Sayın Gölcüklü ve Sa

yın Yolga'nın önergeleri üzerindeki görüşler açıklan
dı. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, aziz arkadaşlar; 
Üç arkadaşımızın verdiği önerge ve belli görüşleri 

«Ülke çapında teşkilatlanan» tabirlerinin maddeden 
çıkartılmasını teklif etmektedir. Sayın Gölcüklü ar
kadaşımız yaptığı açıklamada «Bizim oluşturduğu
muz maddenin Batı Almanya Siyasî Kanunundan 
esinlendiğini; fakat Kanunun,o maddesinin daha zi-
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yade ülke çapında politik etkiyi artırmak amacına yö
neldiğini» ileri sürdü. Ben, yüksek huzurunuzda mad
deyi okuyorum. «Özellikle teşkilatının genişliği ve 
sağlamlığı, (Politik bahis konusu değil) üye sayısı ve 
kamuoyundaki görünüşü bakımından amacıyla bağda
şır ciddiyette olduğu konusunda yeter derecede itimat 
uyandıran vatandaş birlikleridir.» Görüyorsunuz ki, 
burada politik etki bahis konusu değildir; bir örgüt
lenme, teşkilatlanma bahis konusudur. Üstelikte ga
yet ciddî olarak ağır olarak teşkilatın genişliği ve 
sağlamlığını ileri sürmektedir. Yani, tabela partilerini 
reddetmektir anılan Siyasî Partiler Kanunu. 

Diğer taraftan, Sayın Yolga'ya teşekkür ederim; 
biraz evvel vakıa oylandı bitti; ama lehte oy veren 
arkadaşlarımın diyelim kanaatlerini biraz daha tak
viye etmek amacıyla Alman Anayasası altı yol se
çimlere katılmayan derneğin parti niteliğini kaybet
tiğini hükme bağlamıştır. Yani, siyasî partinin amacı 
iktidara gelmektir. Siyasî partinin amacı yurt çapın
da genellikle örgütlenmektir; çünkü amacı iktidara 
gelmektir. İktidara gelmekte, ancak yurt düzeyinde, 
coğrafî alanda yaygın, sağlam ve ciddî bir örgüt kur
makla mümkündür. Komisyonumuz maddeyi bu şe
kilde düşünerek düzenlemiştir; bundan dolayı üzü
lerek üç arkadaşımızın önergesine katılamıyoruz. 

TURGUN (TAN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Tan, soru mu efendim? 
TURGUT TAN — Evet Sayın Başkan. 
Efendim, Sayın Komisyon Başkanımızın «Evet» 

veya «Hayır» şeklinde cevaplandırabileceği tarzda be
nim sorum. Önergelerin aleyhinde konuşan, dolayısıy
la madde metni doğrultusunda yorum getiren Sayın 
Dikmen'in görüşlerine katılmakta mıdırlar, katılma
makta mıdırlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN Müsaade buyurun Sayın Tan; o 

zaman bir başka üyenin görüşüne katılıp katılma
dığını Komisyondan sormanız müsaade ederseniz 
mümkün değil. Olabilir ki, üyemiz kendi görüş çer
çevesinde doğru bildiği bir beyanda bulunmuş olabi
lir. Bu nedenle müsaade edin Komisyonu, «Leh» e 
veya «Aleyh» e konuşan üyeler yönünden muhatap 
kabul etmeyelim. 

Sayın Tutum; buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan; soru sor

muştum ve bu sorumda açıkça şunu dile getirmiştim: 
Demiştim ki, ülke çapında teşkilatlanmayı amaç ola
rak mı benimsiyorsunuz, bu ibareyi koymaktan kas
tınız o mudur? Öyleyse niçin «amacını güden» ibare
sinden evvel almadınız? Sorum buydu. 

Şimdi bu soruma ek olarak şunu soruyorum: Ülke 
çapında teşkilatlanmak tüzelkişiliğin iktisabı için hu
kuken zorunlu olan bir unsur mudur, şart mıdır, de
ğil midir? Bu kadar açık yani. Yoksa, elbette ki amaç, 
hedef odur, onu kabul ediyoruz; ama hukuken tü
zelkişiliğin iktisabı için zorunlu bir koşul mudur? 
Sorduğumuz soru bu. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Tutum. 
Sayın Başkan; buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen; müsaade buyurun 

efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, belirtildi, felsefesinde de 
açıklandı, partiler izin almadan kurulurlar. Bir partinin 
kurulmasıyla varlığı teessüs etmiş demektir; ancak 
ondan sonra teşkilatlanması amacına varmak için ge
çerli ve zorunlu olan bir yoldur. Esasen aynı amaca 
yönelik olarak 34 ilde teşkilatlanmak şartını seçim
lere katılabilmesi için koymuş bulunuyoruz. Bunun 
başka hiçbir anlamı yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kuzuoğlu; buyurun. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, yanılmı

yorsam biz bir siyasî partinin amacını konuşmuyoruz 
burada. Burada tanım maddesini konuşuyoruz, bir 
siyasî partiyi tarif ediyoruz eğer tanım bu ise. Farz 
edelim ki, bu Kanun çıktıktan sonra Ankara'da bir 
parti kuruldu, bu parti yalnız merkezde kuruldu; bu 
bir siyasî parti midir, değil midir, bunun cevabı lüt
fen? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Sayın Başkan; buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; biraz evvel açık
ladım ve dedim ki, siyasî parti için İçişleri Bakanlı
ğına gerekli belgelerin verilmesiyle birlikte siyası par
ti kurulur. Elbette siyasî partidir; ama seçimlere ka
tılabilir mi?.. Katılamaz. Seçimlere katılabilmesi için 
34 ilde örgütlenmesi lazımdır. Binaenaleyh, burada 
siyasî partinin örgütlenmesi, teşkilatlanması âdeta do
laylı surette bir koşul haline geliyor seçime katılabil
mesi için, varlığı için. Yoksa, her zaman müracaatla 
kurulmuş olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Şengün; biraz evvel bir işaret gördüm. 
İSMAİL ŞENGÜN — Vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dikmen; buyurun. 
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ALİ DİKMEN — Sayın Başkanım; bir hususu 
açıklamak istiyorum. Ben konuşmamda sözümün ba
şında belirttim, «Bu maddeden anladığıma göre» de
dim, ben kendi anladığımın yorumunu yaptım. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen; Başkanlık Divanı da 
o şekilde anlamıştır efendim. Bu nedenle de Sayın 
Tan'ın bu sorusu üzerine Komisyonu muhatap ola
rak görmedim ve gerekli müdahale yapıldı. Teşekkür 
ederim efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Bir sualim var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yolga; buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım; 

belli görüş konusunda maruzatım olmuştu. Sayın Ko
misyon Başkanı bu hususa değinmediler. Burada bir 
açıklama yapmaları ileride kanunun yorumlanmasına, 
tatbikatına yardım bakımından faydalı olacaktır, onu 
hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 

Sayın Başkan; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın Yolga'dan özür dilerim, gerçekten sorusuna 
cevap vermedim; fakat «programla», ve «belli görüş
ler» kavramları birbirinden tamamen ayrıdır. «Belli 
görüşler», yerleşmiş, köklü, âdeta doktrin niteliğin
dedir. Bu doktrin tabirini kullanmadık; çünkü tartış
malara yol açabilir; fakat parti tüzüğünde bulunacak, 
partinin temel görüşlerini, istikametini gösteren hu
suslardır. «Program» ise, bu amacı gerçekleştirmek 
için partinin yapmayı düşündüğü eylem ve işlemler
dir. İkisi arasındaki fark budur. 

Saygılarımın kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Hazer; soru mu efendim? 
MEHMET HAZER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, bu 3 üncü mad

de tarif midir; yani bu tanım dediklerini tarif yerine 
mi kullanıyorlar, izah yerine mi kullanıyorlar? Ma-
lumuâliniz tarif, efradını cami, ağyarını mâni olma
lıdır, hatta her yerde, her devrede aynı anlama gelen 
mütekâsif bir fikirdir. Halbuki burada izahtır, onun 
için ihtilaflar çıkmaktadır. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Başkan; buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; bu soruyu bana 

yöneltmeseydiniz daha memnun kalırdım. Bizim an
ladığımız manada tarif budur, verdiğimiz izahat bu
dur, takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; önergeler üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. Komisyon gerek Sayın Yolga'nın, ge
rek Sayın Gölcüklü ve Sayın Tan'ın önergelerine ka
tılmadıklarını beyan etmişlerdir. Önergelerin dikkate 
alınıp, alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
gelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tuğ ve Sayın Tosyalı'nın «ve Devlet» ibare
sinin çıkartılmasına ilişkin önergelerine sıra gelmiştir. 
Sayın Tuğ, Sayın Tosyalı; hanginiz açıklama yapa
caksınız efendim? 

AYDIN TUĞ — Efendim, izin verirseniz ben
deniz açıklamada bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuğ. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
Aslında bizim talebimiz burada tartışıldı ve ko

nuşuldu; fakat endişemi bir kez daha vurgulamak için 
söz almış bulunuyorum izinleriniz olursa. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devletin var oluş nedenlerinden ilki, kanaatime gö

re düzen kurmak, sınırları içerisindeki fertlerin gü
venliğini sağlamaktır. İster totaliter rejimlerde olsun, 
ister demokratik rejimlerde olsun bir devletten söz 
ediliyorsa, orada bir düzen, bir güven vardır, böyle 
de olmak gerekir. Bu düzen ve güven yasalarla ve 
yasaları uygulayanlar aracılığıyla sağlanır. Yasaların 
sağladığı haklar, yetkiler, yüklediği sorumluluklar, dev
letle toplum, toplumla fertler arasındaki dengeyi ku
rar. Bu dengelenmiş düzen içerisinde bjr devlet oto
ritesi doğar. Fertler, kurumlar, siyasal partiler, hü
kümetler yürürlükteki yasaları beğenmeyebilirler ve 
değişmesini de isteyebilirler; fakat bir başka önemli 
husus, siyasal partilerin, fertlerin, kurumların, mev
cut yasalara uyma zorunluğudur; yani sağlanmış dü
zenin devamına saygılı olmaları meselesidir. 

Devlet düzeni nasıl bozulur, otorite nasıl sarsılır, 
kargaşa nasıl başlar?.. Bunu toplumumuzun geçirdiği 
devirlerdeki ortamdan çıkarmak pekâlâ mümkündür. 
Bu yönüyle Tasarının 3 üncü maddesinde bizleri ger
çekten biraz endişeye sevk eden «Devlet düzenini et
kilemek» meselesi bir önerge olarak Yüce Meclisinize 
sunulmuş bulunuyor. «Devlet düzenini etkilemek» 
sözcüğü kanaatime göre, çeşitli tefsirlere, yanlış an
lamalara yol açabilecek bir sözcüktür, burada böyle 
kaldığı sürece sakıncaları devam edebilir. 
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Siyasî partilerin devlet düzenini etkilemesinin be
lirli bir yolu ve yöntemi bence Parlamento kanalıyla 
olmalıdır ve hükümetleri de bu yönde etkilemelidir. 
Bu ancak böyle olabilir. Devlet düzeninin bir parti 
değil, demokrasinin ve egemenliğinin temsil edildiği 
bu yoldan; yani Parlamento yolundan etkilenme im
kânı sağlanmalıdır. 

Kaldı ki, 1 inci ve 2 nci maddelerde de «siyasî 
partilerin Anayasada öngörülen kuruluşlar olarak 
demokrasi esaslarına göre» ve yine 3 üncü maddede 
«Anayasa ve kanunlara uygun olarak» tabirleri geç
mektedir. Bu demektir ki, mevcut nizamı; ancak 
Anayasa ve kanunları değiştirebilmek suretiyle et
kilemek mümkün olabilir. 

Kanaatimize göre, bu çelişkili durumu ortadan 
kaldırmak için bir önerge takdim etmiş bulunuyoruz 
ve önergemizde de sadece «"Devlet düzeni» ibaresinin 
buradan çıkarılmasını talep ediyoruz. Eğer destekler 
ve görüşlerimize iştirak ederseniz ancak saygılarımızı 
sunarız efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Aydar, aleyhinde söz istiyorsunuz. 
Lehinde söz isteyen sayın üye?.. Sayın Hazer, le

hinde. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Maddeyi okuduğumuz zaman, maddenin unsur

larını da yan yana getirmek suretiyle hiçbir yoruma 
bağlamaksızın asıl tanımın ne olduğunu rahatlıkla 
anlamak mümkündür. 

Ne diyor madde?.. Siyasî partiler medenî ölçüler 
içinde faaliyet gösterecek, sürekli olacak ve açık 
çalışmaları ile millî iradenin oluşmasını sağlayacak... 
Millî iradenin oluşmasının sağlanmasından sonradır 
ki, o faaliyet içinde, o esas içerisinde toplumun, dev
letin ve kamu faaliyetlerinin etkilenmesi işlevini de 
yüklenecek. Yani, millî irade sağlanmadığı sürece 
bir partinin devleti etkilemesi zaten söz konusu de
ğildir. Millî irade sağlandıktan sonra devletin de 
etkilenmesini siz millî iradeden uzak tutarsanız, o 
zaman partiye lüzum kalmaz. 

Bu itibarla önergenin aleyhindeyim. 
Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi, resmî kesimde bir devlet var, hü
kümet var, parlamento var ve demokratik sistem 
içinde bir de partiler vardır. Bunların her birinin gö
revleri, yetkileri, mevkileri farklıdır ve ona göre de 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Biz yeniden bir düzen
leme yaparken devletin de yerine, hükümetin de ye
rine, hatta vatandaşın da yerine partiyi oturtmak is
teyen bir hevesin tatbikatçısı olarak tarihe geçme
meliyiz. 

Bu getirilen düzenlemeler parti için devlet anla
yışını intaç eder, bu büyük tehlikeler doğurur. Parti, 
belli konularda kendi maksadına göre çalışan bir 
dernektir, bir siyasî dernektir. Bir anlamda böyledir. 

Şimdi, partileri devletleştiriyoruz. Devleti yönet
mek, devlet faaliyetlerini yönetmek, denetlemek; bun
lar amaç da olsa, faaliyet de olsa ağır neticeleri olan, 
tehlikeli neticeleri olan bir tatbikata yol açar. Biz, 
partilerin birbiriyle çekişmesinden; 100 yıldan beri 
birbiriyle çekişerek vatandaşları, memleketi huzursuz 
kılmasından endişe duyulan bir dönemde görev ya
pıyoruz. Partileri devlet haline getirmek, partileri dev
letin yönetiminde âdeta tek unsur haline getirmek
ten kaçınmalıyız. 

O bakımdan, Sayın Arkadaşımızın önergesinde hiç 
olmazsa ileri sürülen «Devlet» sözünün çıkarılması 
lazım. «Devlet düzenini yönetmek...» Devlet düze
nini yönetmek partilerin işi değildir. Partiler devlet 
düzeni içinde faaliyet gösterirler, devlete düzen empoze 
etmezler. O bakımdan, bu maddeyi düzenlerken dik
katli olmak lazım. 

Sayın Komisyondan, her konuda olduğu gibi bu 
gerçek karşısında da direnmemesini özellikle rica 
ediyorum. Partilerden bu memleket çok çekmiştir, de
jenere olmuş partilerıden çok çekmiştir, yozlaşmış par
tilerden çok çekmiştir. Onları birtakım yeni tedbir
lerle zararsız hale getirmek, varlıklarını millete be
nimsetmek yerine onları milletin içinde bir yeni vurucu 
güç olarak, bir tehlikeli unsur olarak yaratmayalım. 
Devlet düzenini yönetmeyi bu maddeden çıkaralım. 
Partiler, belli maksatlarla kurulan, siyasî faaliyetleri 
belli olan, tüzelkişiliği haiz derneklerdir. Bunlar ka
nunlarında tespit edilir, Anayasada tespit edilir. 

Yukarıda bir maddede başka türlüdür. Yarın kıs
met olursa 4 üncü maddede başka türlü hüküm ge
tirilmiştir. Bir yerde demokrasi geniş anlamda alı
nıyor, bir yerde demokrasi bizim Anayasanın içinde 
mütalaa ediliyor; Anayasaya uygun demokrasiden 
bahsediliyor. Anayasaya uygun demokrasi olmaz, de
mokrasiye uygun anayasa olur. Böylece maddeler 
arasında da birtakım çelişkiler vardır. 
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Sayın Komisyondan bu konuda ısrar etmemesini, 
Arkadaşımızın teklifini hiç olmazsa kabul ederek 
bir yumuşatma, bir düzenlemeye «Evet» demesini ri
ca ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, Sayın Tuğ ve Sayın Tosyalı'nın 

önergesi üzerindeki görüşünüzü lütfeder misiniz efen
dim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşları
mız; 

Verilen önerge bizim getirdiğimiz 3 üncü maddede 
bir değişiklik önermektedir. Bu 3 üncü maddemizin 
kaynağı, eski Siyasî Partiler Kanununun 1 inci mad
desidir. Orada da devlet düzenini ve kamu faaliyet
lerini yönetmek, denetlemek, etkilemek siyasî parti
lerin görevi olarak, amacı olarak açıklanmaktadır; 
fakat biz bu madde üzerinde verilen önergeler arasın
da Sayın Doğu'nun önergesini dikkate almayı kabul 
ettik ve onunla madde, önergede ileri sürüten hüvi
yetini değiştirmiştir. Çünkü onunla «Devlet düzenini 
korumak» diye siyasî partiye başka bir görev veril
miştir. Binaenaleyh, bu önergeye katılamıyoruz. Za
ten Sayın Doğu'nun önergesi olmasa dahi yine ka
tılamayacaktık; fakat esasen şimdi hüviyetini değiş
tirmiştir madde. Devlet düzenini korumayı amaç edin
meyi siyasî partiye bir amaç ve aynı zamanda görev 
olarak verilmiştir. 

Sayın Başkanım; bundan dolayı maalesef kabul 
edemiyoruz ve bu şekilde oylanmasını, arkadaşlarımın 
bu şekilde lütfetmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Devrimsel, soru. Yalnız önergeyle ilgili Sa

yın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; Ko

misyon Başkanının açıklamalarına göre; devlet dü
zeninin korunması siyasî partilere görev olarak ve
rildiğine göre, önceki konuşmamda da söyledim, tek 
meclisli sistem bugünkü devletin anayasal düzenidir. 
Bir parti, iki meclisli bir sistem önerir, programına 
koyar, propagandasını yapmaya kalkarsa bu madde 
(karşısındaki durumu ne olur efendim?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; «Devlet düzeni» 
dendiği zaman burada anlaşılması gereken, devletin 

üzerine oturduğu demokrasi rejimidir. Demokrasi re
jimini değiştirmeyi amaç edinen bir kavram yahutta 
bir tutum anlaşılır. Binaenaleyh, bir partinin Ana
yasaya uygun olarak, Anayasayı değiştirmek ve tek 
meclis yerine çift meclis koymak veyahut seçim sis
temini başka bir hale dönüştürme çabası bu mad
deyle çelişmez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Koran, buyurun. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başka

nım; Sayın Komisyon Başkanımız bu maddenin eski 
Kanundan mülhem olarak alındığını ve bu bakım
dan buraya getirildiğinden bahsettiler. Ben bir misal 
arz edeyim. 

Eğer siyasî partiler devlet düzenini korumakla 
vazifeli iseler, vazifeli olarak tutulmaya devam edi
lirse; «Tribünlerde ne duruyorsunuz, inin aşağıya» 
diyen bir partinin durumu ne olacaktır, Devletin dü
zeni ne olacaktır, sorabilir miyim?.. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Başkanın tebessümünden de anlaşılıyor ki, 

çok zor bir soru değil; ama içinden çıkılması; yani 
açıklanması da güç. 

Gayet tabiîdir ki efendim bu şekildeki bir parti 
lideri konuştuğu zaman, elbette Cumhuriyet Baş
savcılığı harekete geçecektir. Bunun getirdiğimiz dü
zen içerisinde yeri vardır; ama eğer Cumhuriyet Baş
savcısı görevini yapmazsa, yargı organları yahut ıdaha 
dar anlamda Anayasa Mahkemesi görevini kanunlara 
göre yerine getirmezse, işte o zaman 12 Eylül'den ön
ceki duruma düşeriz. Bundan maddenin hiçbir ku
suru yoktur, eski madde de gerektiği gibi uygulanma
mıştır. 

Mesele bundan ibarettir efendim, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Tuğ, Sayın Tosyalı; bu açıklamalar karşı

sında önergeyi oylayayım mı efendim?.. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, açıklamalardan 

sonra biz önergemizi geri alıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, önerge 

işlemden kaldırılmıştır. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Sayın Tuğ'a ben de 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bilge'nin öner
gesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 
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Sayın Bilge, daha evvel zâtıâliniz kürsüde ifade 
etmiştiniz, ayrıca bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
Yani sondaki «k» harflerinin kaldırılması ve yumu
şatılmasına ilişkin bir redaksiyon işi idi. 

NECİP BİLGE — Önerge açık efendim. 
ıBAŞKAN — Sayın Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALOI'KAÇTI — Sayın Başkan, katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
NECİP BİLGE — Bir de «Anayasa» kelimesine 

«ya» takısı eklenmesini istemiştim efendim. 
BAŞKAN — «Anayasa» kelimesine «ya» takısı

nın eklenmesini istemektedirler. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, hepsine katılıyoruz 
efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Komisyon Sayın 
Bilge'nin redaksiyonla ilgili, düzenleme ile ilgili öner
gesine kesin olarak katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

(Bu nedenle, 3 üncü maddenin birinci satırındaki 
«Anayasa» kelimesini «Anayasaya» ve «... faaliyetleri
ni etkilemek, yönetmek ve denetlemek amacı gü
den...» ifadesinin de «... faaliyetlerini etkileme, yönet
me ve denetleme amacı güden...» şeklinde düzenlen
mesini, sondaki «k» harflerinin kaldırılmasını iste
mektedirler. 

Buna göre önergeyi kesin olarak oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kesin olarak kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Bilge'nin ve Sayın Doğu' 
nun önergelerine kesin olarak katıldınız. Bu şekliy
le 3 üncü madde Komisyonca buna göre bir düzen
leme içinde midir efendim?.. Verebilecek misiniz he
men?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hazırlamadık efendim; hazırlaya
lım ondan sonra sunarız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi dikkate alınan öner

gelerle birlikte Komisyona veriyorum. 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
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, iş
leyişi, faaliyetleri ve kararları, nitelikleri Anayasada 
tanımlanan demokrasi esaslarına aykırı olamaz. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; bu maddeye başlama
dan evvel Sayın Bayer'in bir önergesi var, müsaade 
ederseniz bu önergeyi okutayım. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının müzakeresinde, 

Anayasa müzakeresinde olduğu gibi bir gün önce
den, bir günde 15 madde görüşülebileceği esası üze
rinden önerge verilmesi hususunun (Redaksiyon ko
nusundaki önergeler hariç) prensip olarak kabulü 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Muhsin Zekâi BAYER 

KÂZIM ÖZTÜRK — Aleyhinde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Evvela 

Sayın Bayer'e bir söz verelim, açıklama yapsınlar; 
onun üzerine size konuşma hakkı vereyim. Ne söy
leyeceğini bilmeden lehinde veya aleyhinde söz ver
memiz mümkün değil Sayın öztürk. 

Sayın Bayer, buyurun efendim. 
MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Tespit ettim, Anayasa Komisyonuna da sordum; 

3 üncü madde için dün yalnız iki önerge verilmiş. 
Bugün 13 tane önerge müzakereler sırasında verildi ve 
bu suretle 15 önergeyi 2,5 saatte müzakere ettik. 

Komisyona çalışma imkânı vermek ve bir gün ev
velden bu çalışmalara hazırlık yapmasını sağlamak 
için; bir gün evvelden önergelerin verilmesi çalışma
larımıza daha sıhhat kazandıracaktır. 

Ancak, redaksiyon konusundaki önergeler aynı 
anda da verilebilir düşüncesindeyim; arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Öztürk, aleyhinde buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım; sat 14.00' 

den bu yana yorgunluğunuzu Genel Kurulla beraber 
takdir etmemek mümkün değildir. 

Ancak ne var ki, ıSiyasî Partiler Kanunu gibi, Ana
yasadan hemen sonra gelen ve büyük şansa sahip 
olan; (Bunu bilerek söylüyorum) bu kadar tecrübeli 
ve bu kadar tarafsız bir Meclisin önüne Siyasî Par
tiler Kanunu tarih boyu kolay kolay gelemez. 

Binaenaleyh, en iyi kanunu yapacağımıza inanı
yorum. Tümü üzerindeki sözleri tahdit ettik. Madde
ler üzerindeki konuşmalar yine 10 ar dakika ile tah-
ditlidir. Buna ilaveten bir de günlük kontenjanla 10 
ila 15 maddeyi Wabul edeceğiz biçimindeki bir tahdi
din yarar değil, zarar getireceğine inanıyorum. 

Ayrıca, Siyasî Partiler Kanunu dünyada emsali ol
mayan bir örneği elinde bulundurmaktadır. Dünyada 
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birkaç devlete nasip olan Siyasî Partiler Kanununun 
en mükemmeline sahip ve ikinci kez düzenliyoruz; en 
iyisini de yapacağımıza inanıyorum. 

Bu şartlar içinde sabahın 10 undan başlayarak bü
tün gün çalıştığımıza göre, en rahat biçimde çıkara
cağız. Ayrıca, değerli üyelerimizin eleştirilerine konu 
olacak bu Siyasî Partiler Kanunu içinde belirli 10-15 
maddemiz vardır. Rahatlıkla çıkarabiliriz. Ayrıca bir 
yol gösterme suretiyle bizi sıkıntıya sokmamak Kanu
nun mükemmelliği yönünde büyük yararlar sağlaya
caktır. 

Lütfederseniz çalışmalarımıza bu tempo ile devam 
edelim. En mükemmel kanunu yaparız. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
S. FERİDUN GÜRAY — Lehinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— Sayın üyeler; bir yanlış anlaşılmaya 
mahal vermeme yönünden, benim anlayabildiğim ka
darı ile Sayın Bayer, günde 15 tane maddenin çıka
rılmasını öngören bir önerge vermemiştir. Normal 
çalışma temposu içinde ((Ki, biraz evvel Sayın Öz-
türk'ün de beyan buyurdukları üzere) çok dikkatli 
bir çalışma yapılacağı göz önüne alındığında, bütün 
üyelerimizin bu Kanun Tasarısını çok önceden ince
ledikleri gerçeğine varılır. 

Bu nedenle de, bir madde ve diğer bütün mad
deler incelendiğinde elbette onun üzerinde önergele
rin de çok önceden dikkatlice ve titizce hazırlanması 
söz konusudur. 

'Bu nedenle, zannederim Sayın Bayer bir gün ön
ceden önerge verilmesi hususunu getirmektedir. Yok
sa bu dikkatli çalışmayı son dakikada önerge vermek 
suretiyle gerçekleştirmenin mümkün olacağını arz 
etmemektedir, söylememektedir zannederim; değil mi 
efendim?.. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray, lehinde efen

dim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

kendi kendinize lehinde konuşmak için söz mü ver
diniz efendim?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz vermedim. Sa
yın Bayer'in önergesindeki maksat bakınız aynen bu
dur; «Görüşülebileceği esası» demektedir. Yoksa gün
de şu kadar madde görüşülecektir demek istememek
tedirler Sayın Hamitoğulları. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

— 516 

16 . 2 . 1983 O : 3 

Sayın Bayer'in önergesi bir kolaylık getirmektedir. 
Tasarıyı okuduk, muttaliyiz ve gerektiğince de çalış
tık; ama Komisyonu da düşünmek zorundayız. 

Anında verdiğimiz önergeler akabinde Komisyo
nun istişare imkânı kalmamaktadır. Bu nedenle de, 
belki katılabilecekleri önergeleri da'hi çok kısa olarak 
reddetmektedirler. 

O nedenle, Tasarıya zamanında muttali olduğu
muzdan, Sayın Bayer'in buyurdukları gibi; bir gün, 
hatta iki gün önceden önergeleri verebiliriz. Belki 
görüşmelerimiz esnasında 2 veya 3 madde görüşülür, 
zaman bitebilir; ama Sayın Bayer ıtedbirli olmak ba
kımından yarın için en az 15 maddenin görüşüle
ceği tahmini ile mefruz bir şekilde bunları ayarlama
mızı istemektedir. Bu bir çalışma kolaylığıdır. Öner
ge verilsin; ama biz bir maddeyi görüşelim, ince ele
yelim sık dokuyalım; fakat Komisyon da bizim öner
gelerimizi önceden görüşsün, hazırlığını yapsın ve bu
rada önergeler üzerinde hazırlıklı olarak fikir beyan 
etsinler. 'Bu kolaylığı Komisyonumuzdan esirgemeye
lim. 

Bana sorulursa, bir gün bile azdır, iki gün önce
den önergelerimizi verelim, toplanma imkânı tanıya
lım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
HAMZA EROĞLU — Sorum var zatıâlinizden Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, Sayın Başkan
lık Divanı, bu Kanun Tasarısının belirli bir süre içe
risinde bitirilmesi zorunluluğunu ifade edebilirler mi?.. 
Yani, bu Kanun Tasarısının görüşülmesi ayın 28 ine 
kadar bitirilecek midir?.. Eğer bitmeyecekse, daha 
sonra da süre var ise çok daha kolay bir şekilde ko
nuları, zaman kısıtlaması da söz konusu olmadan ele 
alabiliriz düşüncesi hâkimdir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. . 
Önergenin bir lehinde, bir aleyhinde söz verdim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Eroğlu' 
nun sordukları soruya bir cevap olarak arz etmeye 
çalışayım : Bu kararı Yüce Genel Kurulumuz 7 Şu
bat 1983 tarihli 52 nci Birleşimde kabul etmiş ve 
1 inci madde ile en geç 28 Şubat 1983 Pazartesi gü
nüne kadar görüşmelerin tamamlanmasına karar ver
miş bulunmaktadır efendim. 
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Usulün nesi hakkında Sayın Kantarcıoğlu?.. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, Genel Kurulumuz bir karar almıştır. Bu kararı
mız 6 ncı maddede yazılıdır. Bu bakımdan bu kara
ra göre önergenin oylanmaması veya konuşulmaması 
gerekirdi. Okuyorum ilgili maddeyi efendim... 

BAŞKAN Sayın Kantarcıoğlu, o temenni ka
rarı idi... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Maddelerle 
ilgili önergelerin gerekli incelemeye fırsat vermek 
üzere bir gün önce birleşim sonuna kadar veya engeç 
o maddenin görüşmesine başlamadan evvel verilmesi
nin temenni olunması;..» Devam edelim bu maddeye 
göre... 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bu temenniye 
uymadığı demeyelim de, zaman zaman uymadığı da 
müşahade edilmektedir. Madde tam görüşülürken 
önerge geldiği görülmektedir. Komisyon kendine böy
le bir önerge gelmemesinden veya geç gelmesinden ya
kınmaktadır. Konu budur. Gerekirse Sayın Bayer 
geri alırlar ve işlem de biter efendim. 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Önergemi geri alı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. öner
ge geri alınmıştır. 

Görüşmelere devam ediyoruz. 4 üncü madde üze
rinde söz isteyen sayın üyelerin ad kayıt işlemi baş
lamıştır efendim. 

Söz isteyen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsın
lar efendim... Sayın Hazer, Sayın Ender, Sayın Ay-
dar. 

• » * — 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, 4 üncü maddenin 
ikinci fıkrası ile ilgili bir ufak değişikliğimiz var, arz 
etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının 
• şu şekilde okunmasını rica ediyoruz efendim : 

«Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, 
işleyişi, faaliyetleri ve kararları. Anayasada nitelikleri 
belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz.» 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir de ben oku
yayım, doğruluğunu karşılaştıralım : 

«Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, iş-
işleyişi, faaliyetleri ve kararları, Anayasada nitelikleri 
belirtilen demokrasi esaslarına aykırı olamaz.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim efendim. 
4 üncü madde üzerinde söz isteyen başka sayın 

üye?.. Sayın Hazer, Sayın Ender ve Sayın Aydar'dan 
başka söz isteyen sayın üye yok. 

Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler; günlük çalışmamızın bitimine tah
minen 7 dakika kalmıştır. Bu nedenle Sayın Hazer'e 
söz verecek olursak, 10 dakikalık bir süre gerekmek
tedir; zannederim konuşmalarını tamamlayamayacak-
lardır. Günün yorgunluğu içinde de belki dinlemeniz 
mümkün olamayacaktır. 

Bu nedenle, 17 Şubat 1983 Perşembe günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.23 
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