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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yaparı Genel Kurulda : 
1. — Uluslararası Para Fonu Geçici Komite Top

lantısına katılmak üzere 6 - 1 4 Şubat 1983 tarihleri 
arasında Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'na, Devlet 
Bakanı Sermet Refik Pasin'in vekillik etmesinin; 

2. —-8 Şubat 1983 tarihinden itibaren Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ali Bozer'in vekillik ettiği Adalet 
Bakanlığına, Danışma Meclisi Üyesi Rıfat Bayazıt'ın 
atanmasının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi ile; 

3. — Adam öldürmek ve izinsiz silah taşımak suç
larından ölüm cezasına hükümlü Mehmet Ali Uslu 
hakkındaki dava dosyasının Adalet Bakanlığına tev
di edilmek üzere iadesine dair Başbakanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

— 1. — Başkanvekili M. Vefik Kitapçıgil' in, Kıb
rıs Türk Federe Devletinin 8 inci Kuruluş Yıldö
nümü törenlerine Danışma Meclisini temsilen kafi
len heyet adına Genel Kurula açıklaması. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündeme geçmeden 
evvel sizlere kısa bir maruzatta bulunacağım. 

iDanışma Meclisimizi temsilen Yavru Vatan Kıb
rıs'a yaptığımız seyahattan çok müsbet intibalarla 
dönmüş (bulunuyorum. Siz sayın üyelere; Kıbrıs 
Türk Federe Devlet Başkanının, Federe Meclis Baş
kanının, Başbakanın, Kıbrıs Milletvekillerinin, Kıb
rıs Barış Kuvvetleri Komutanının, Büyükelçimizin, 
Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri Komutanının ve Kıb
rıslı Soydaşlarımızın selam ve saygılarını Meclisimi
ze başarı dileklerini getirdim. Arz ederim. (Alkış
lar) 

Değerli üyeler; 
Kıbrıs'ta çok büyük merasimlerle karşılandık. İlk 

defa Türk Federe Devletinin 8 inci Kuruluş Yıldö-

4. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının tümü 
üzerindeki müzakereler tamamlanarak, maddelerin 
görüşülmesine başlandı. Maddeler üzerinde yapılan 
görüşmelerden sonra; Tasarının 1 inci maddesi ka
bul edildi, 2 ve 3 üncü maddeleri Anayasa Komis
yonuna geri verildi. 

17 Şubat 1983 Perşembe günü saat 10,00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19,23'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

nümü Törenlerine katıldık. Başkanımız, Federe Mec
lis toplantısında çok büyük ilgi uyandıran bir ko
nuşma yaptılar. Bilahara Kıbrıs mücahitlerinin yıl
larca devam eden mukavemetlerine, mücadelelerine 
ait müzeleri, toplu katliam şehitliklerini ziyaret ettik. 
Barış Harekâtının cereyan ettiği yerleri, çıkarma ma
hallerini ve aziz şehitlerimizin yattığı toprakları bü
yük acı duyguları içinde saygıyla eğilerek dolaştık. 
Daha sonra Kıbrıs'ın tarihî ve önemli mahallerini 
gezerek Ecdadımızın 'bıraktığı insanilik ve medeniyet 
izlerini hayranlıkla gördük. 

Kıbrıslı soydaşlarımızın bugün içinde bulunduk
ları huzur ve güven havasını onlarla birlikte tenef
füs ederken, onlara bu havayı sağlayan Kahraman 
Ordumuza, minnet, şükran ve bağlılığımızın engin 
ıhazzını ibir kere daha yaşadık. Kıbrıs'ı ve Kıbrıslı 
soydaşlarımızı yakından tanımak, yıllarca süren çe
tin mücadelelerinin, acı hâtıralarını görmek ve öğ
renmek, bizlerde Barış Harekâtında geç bile kalın
dığı kanaatini uyandırdı. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meciisimizin 58 inci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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'Barış Harekâtından bugüne kadar Türk Milleti, 
Türk Devleti ve Hükümeti olarak Kıbrıs'ın kalkın
ması için yapılan yardımlardan dolayı Kıbrıs'ta du
yulan büyük memnuniyeti, Devlet ve Hükümet er
kânından, Kıbrıs Halkından ıgünün hemen her saa
tinde işiterek, Kıbrıslı soydaşlarımızın refah ve ka
dirbilir duygularının hayranı olduk. 

Değerli üyeler; 
Kıbrıslı soydaşlarımızın dertleri ve sıkıntıları bit

miş değildir. Federe Devletin hem eşit hak ve ba
ğımsızlık esaslarına göre kurulamamış bulunması 
hem de ekonomik meselelerini çözememiş olmaları 
endişelerini artırmaktadır; fakat bizlere olan güven
leri dolayısıyla ümitsiz değillerdir. 

Heyet olarak tespit ettiğimiz çeşitli meselelerini 
Devlet ve Hükümet yetkililerimize arz etmeye çalı
şacağız. 

Kıbrıs'tan unutulmaz hâtıralarla ayrıldık. Orada 
Heyetimize gösterilen çok içten ilgi, şüphesiz Mille
timize ve Meclisimize müteveccih sevgi ve saygının 
bir tezahürü olmuştur. 

Bu kısa bilgileri arz ettikten sonra huzurlarınızda 
Ibu ıkürsüden Kibrıs'lı soydaşlarımıza, Kıbrıs'ın müm
taz Devlet ve Hükümet etfkânına ve Kıbrıs'ta görev 
yapan Kahraman Ordumuzun komutan ve erlerine, 
elçilik mensuplarına refah ve saadet dileyerek biz
lere gösterdikleri hüsnü kabulden dolayı teşekkür
lerimizi, sevgi ve saygılarımızı ve en iyi temennile
rimizi arz etmeyi vazife sayıyorum. (Alkışlar) 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin «Ka
nun Tasarısı ve Teklifleri» bölümünde bulunan Si
yasî Partiler Kanunu Tasarısının görüşülmesine de
vam ediyoruz. 

Dün 4 üncü madde okunmuş ve bu madde üze
rinde söz isteyen üyelerin söz istekleri kaydedilmiştir. 
Bugün bu sayın üyelerden Sayın Hazer, Sayın Ender 
ve Sayın Aydar'a sıra ile söz vermek suretiyle ça
lışmaya başlıyoruz. 

Bu arada bir önerge var, Sayın Hamit-
oğul'larının; «Yanlış anlaşılarak zabıtlara ağır bir 
itham şeklinde geçen bir hususu düzeltmek amacıyla 
zaptı sabık hakkında söz rica ediyorum.» diyorlar. 
Bu, Sayın Hamitoğulları üyemizin hakkıdır. Çok kısa 
olmak suretiyle, neyi düzeltmek istiyorsanız; buyu
run Sayın Hamitoğulları. 

IBEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Hiç de istemeyerek; fakat bir görev haline ge
len bir noktayı yüksek izinlerinizle açıklığa kavuş
turmakta büyük ıbir yarar var efendim, 

IDeğerli arkadaşlarım; 
Üyesi bulunduğumuz çok değerli Danışma Mec

lisimizin tarihî bir misyonu vardır. Siyasal Türkiye'yi 
yeniden kuracak ve ona isabetle oluştuğu ölçülerde 

(1) 333 S. Sayılı Basmayazı 14.2.1983 tarihli 
55 inci Birle fim Tutanağına eklidir. 

ıbiçim verecek yasalar hazırlıyoruz. Onun için bu 
sorumluluğumuzu en ince noktasına kadar sürekli 
duyarak yoğun bir çalışma içindeyiz ve olacağız. Bu
nu yaparken bazı yanlış anlamalara yer verilmesi ve 
yanlış anlamalardan itibaren yasalar oluşturulmasının 
ne denli sakıncalar getireceğini hepiniz benden çok 
daha iyi bilirsiniz. 

Dün bu konuda zabıtlara, ki bildiğiniz gibi si
yasal tarihimizin en gerçek ve değerli kaynaklarıdır, 
oraya ıgeçen yanlışlar yalnız kişileri değil gelecek ne
silleri de etkileyebilecek özelliklere ısahiptir. Bu ne
denle de, bu iki nedenle bir noktayı açıklığa kavuş
turmakla yetineceğim; bunun dışında herhangi bir 
arkadaşıma, özellikle konunun muhatabı olan Ana
yasa Komisyonumuzun Değerli Başkanını üzecek 
veya yaralayacak herhangi bir şey söylemek niyetim 
yoktur ve olamaz; kendimi savunmak pahasına da 
olsa değerli arkadaşlarım. 

Dün Değerli Başkanımız yönelttiğim 'bir soruya 
karşı, soruyla ilgisi olmayan şunu buyurmuşlardır, 
zabıtlardan okuyorum, düzeltmek için: 

«Şimdi, Devletin maddî yardım sorununa gelince: 
Sayın Hamitoğulları 'burada da »gerçek dışı bir 

beyanda bulundular. Dediler ki; (Kurulacak olan 
partilere yardım; çünkü bugün kurulmuş parti var
dır...) Bugün Türkiye'de kurulmuş parti yoktur. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan; 
bunu söylemedim efendim.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben ne söyledim, onu da zabıttan izninizle be

lirteyim ve zabıtlara geçmiş bir yanlışlığın düzelmesi
ne imkân hâsıl olsun: 
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«Sayın Başkanım; 
İkincisi; yine karanlıkta kalan önemli bir konu, 

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

Arz ettiğim bu. Buna rağmen bakın Sayın Baş
kanımız bizi ne kadar ağır itham ediyor ve şunu bu
yuruyor: 

«Sayın Başkanım; 
Yine müdahale etmesinler, çok rica ediyorum. 

Eğer gerekirse zabıttan okusunlar...» 
işte zabıttan okuyorum değerli arkadaşlarını: 
«Burada not aldım» buyuruyorlar ve devam edi

yorlar: 
«Zabıttan okusunlar, Iburada zabıt kâtibi arka

daşlarımız var, burada derhal okusunlar yahut da 
ne söylediğimizi bilelim.» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Ben ne söylediğimi biliyorum. Derin araştırma

lar yapmadan, incelemeler yapmadan, çok saygı duy
duğum derin huzurunuza hiçbir zaman çıkmadım, 
Her önerimin temelinde ciddî araştırmaların ağırlığı 
vardır, venileri vardır. Bunun aksini kimse ispat ede
mez. Çünkü ben hem temsil ettiğim ilin, 600 bin ki
şiye yakın kişinin sorumluluğunu duyuyorum, hem de 
bütün Türkiye'mizin mümessilleriyiz. Onun sorum
luluğuyla söz aldım, alıyorum; şimdi de bu sorum
lulukla söz alıp Sayın Başkanımızın sürekli bir alış
kanlık haline ıgelen bir yanlış tutumunun tekrarlan
mamasını umut ettiğim için bunu belirtiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ham itoğu Harı... 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım. 
Sayın Başkanımdan, yapılan konuşmaların daha 

dikkatle dinlenmesi halinde daha yararlı sonuçlara 
varacağımız kanısındayım. 

Bu temenniyle saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, siz tashih için 

cılktınız, «Ben şunu demedim, bunu dedim» dediniz, 
zaptı okudunuz; fakat peşinden Başkanlığı suçlamaya 
başladı'nıız. 

BEŞİR HAMItTOĞULLARI — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Böyle bir konu... 
TURHAN GÜVEN — Komisyon Başkanını... 
BAŞKAN — Komisyon Başkanını suçladınız. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Estağfurullah 

efendim, hayır; öyle bir kastım hiç yoktur. 
'BAŞKAN - Siz düzeltmenizi yaptınız?.... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Evet efendim, 
sadece bir temennide bulundum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim, düzeltmeni
zi yaptınız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTİ — Sayın Başkan, bir şey ilâve edecek 
değilim. Okuduğu metin söylediği, benim de tekrar
ladığım metindir. 

BAŞKAN — Evet. 
Değerli üyeler; Sayın Hazer'e 4 üncü maddeyle 

ilgili olarak söz veriyorum; buyurunuz Sayın Ha-
zer. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

4 üncü madde üzerindeki maruzatım kısa ola
caktır; fakat bu 4 üncü maddeyi incelerken de yo
lun neresinde bulunduğumuzu, hangi aşamada ne gibi 
tedbirler almak lazım geldiğini kısaca da izah etmek 
ihtiyacını duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Anayasa maddelerini, özellikle eski Siyasî Parti

ler Kanununu aktararak yeni ıfoir aşamada yeni bir 
yöne yönelmek mümkün değildir. Beklenen; eski 
Kanunun eksiklerini tamamlamak, Anayasa madde
lerini aktararak değil, onu biraz daha açığa kavuş
turarak tatbikatçılara imkân sağlamaktı. Maalesef 
!bu Kanunda genellikle bu açıklık görülmemektedir. 
Yani Ibunlar bu eski Kanun maddelerine dolgu 
maddesi olarak kullanılsa dahi, gene bir açıklık ge
tirmek lazımdı. Çünkü Partiler Kanununu tatbik ede
cek vatandaşların büyük bir kısmı geniş hukuk nos
yonuna sahip olan insanlar olmayabilir. O bakım
dan bazı konuları açıklığa kavuşturmak lazımdır. 

Şimdi maddenin içinde genellikle aktarılmış; si
yasî partiler vazgeçilmez unsurdur ve sairedir... An
ladık, siyasî partiler vazgeçilmez unsurdur; fakat 
onun yerine şu maddenin ikinci fıkrasında, yer alan 
hükümleri biraz daha açıklığa kavuşturmak lazım
dı. Şöyle deniyor: «Siyasî partilerin kuruluşu organ
larının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları...» fi
lan. 

Şimdi, siyasî partilerin seçimlerimde yapılagelen 
tasnif hilelerinin, sandık başı terörünün nasıl izale 
edileceğine dair burada izahat vermek lazım gelir
ken, bu genel hükümlerle eski maddeler veya bir baş
ka tanım maddesi aktarılmakla yetinüroiştir. Bu, ya
rınki ihtiyaçlara cevap vermez. 
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Başka bir şey de, bu maddenin temel hükmünü 
teşkil eden son fıkrasıdır. Son fıkrada aynen şöyle 
deniyor: «Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının se
çimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları nitelikleri Ana
yasada tanımlanan demokratik esaslara aykırı ola
maz.» Sanki Anayasada demokratik esaslara aykırı 
olan başka haller varmış gibi... Demokratik esaslara 
aykırı olamamak başka şeydir. Anayasaya aykırı 
olamamak başka şeydir. Eğer Anayasaya aykırı ol
masın diye istiyorsak, sadece Anayasadan bahset
mek kâfidir. Çünkü Anayasanın hükümleri citmok-
ratik esaslara uygun olduğu kanaatiyle hazırlanmış
tır, o inançla oy verilmiştir. Anayasayı bir de demok
ratik esaslarla ayrıca teyit etmeye, sadece bu mad
deler bakımından; yani sanki bu maddeleri demokra
tik esaslara uygun da, diğer maddeleri başka esas
lara uygun... Halbuki temelinde, Anayasa demokra
tik esaslara uygundur. Genel bir hüküm konmak is
teniyorsa demokratik esaslara uygun olmak, veya 
Anayasaya uygun olmak lazım. Yani Anayasa ile 
demokratik prensipleri bir arada burada zikretmekte 
bir yarar görmüyorum. 

Takrir vermiyorum, öneride bulunmuyorum, ama 
Sayın Komisyon biç olmazsa son fıkrayı (Dün bir 
tashih yaptılar bu son fıkrada; fakat o da arz etti
ğim gibi yeterli değildir.) demokratik esaslara aykırı 
olmamak kaydıyla düzeltsinler veya Anayasaya ay
kırı olmamak kaydıyla diye düzeltsinler. Yani hem 
demokratik esaslara, hem Anayasaya deyince, Ana
yasanın demokratik esaslara aykırı olan başka hü
kümleri varmış gibi bir endişe, bir şüphe doğabilir. 
Maddeyi bu esasa göre düzenlemekte fayda müla
haza ediyorum. Daha fazla huzurunuzu işgal etmek 
istemiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Ender, buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, izin ve

rirseniz yerimden arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Yüksek sesle, hay hay Sayın En
der. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, ben «nite
likleri» kelimesini biraz müphem bulmuştum. Sa
yın Başkan dün kendiliklerinden bu kelimeyi açıkla
dılar ve «nitelikleri Anayasada belirtilen» şekilde dü
zelttiler. Bu sebeple konuşmama lüzum kalmadı. 

Arz ederim ©fendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

4 üncü maddede 1982 Anayasamıza aykırı bir 
düzenleme yapılmıştır. Buna işaret etmek istiyorum. 

Anayasamızın 68 inci maddesinden Tasarının 
4 üncü maddesine intikal ettirilen bir fıkrası esasta 
şudur; «Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır.» 

Maddede ise «Siyasî partiler ister iktidarda, is
ter muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır.» şeklindedir. 

68 inci maddenin gerekçesine bakıyoruz, bu ge
rekçede şöyle deniliyor: «Siyasî partilerin demokra
tik siyasî ıhayatın vazgeçilmez unsuru olduğu yeni
den vurgulanmış; ancak ister muhalefette, ister ikti
darda olsunlar deyimine ihtiyaç duyulmamıştır. De
mokraside partiler demokrasi kuralları içinde muha
lefet ve iktidar partisi rolünü oynarlar.» 

Bu açık Anayasa hükmüne, Anayasanın bu hük
müne ait gerekçe de ortada iken, bu fıkranın bu 
tarzda düzenlenmiş olmasını anlamlandırmak ger
çekten zordur. Bu hususta işaret etmek içy'n söz al
dım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, önergelerden sonra mı, yoksa 

hemen mi sayın üyelere cevap verecek?... Buyurun 
Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

'Muhterem arkadaşımız Hazer, 4 üncü maddenin 
ikinci fıkrasında yer alan hükmün «Nitelikleri Ana
yasada belirtilen» veya «Anayasada nitelikleri belir
tilen demokrasi esaslarına» ibaresinin kaldırılarak, ya 
«Anayasaya uygun olarak» ya «demokrasi esasları
na uygun olarak» tarzında bir düzenlemenin getiril
mesini istemektedir. 

Genel Kurulu temin etmek isteriz ki, biz bu iba
reyi bulmak için özellikle düşündük. «Demokrasi 
esaslarına uygun» dediğiniz zaman demokrasinin bir
den fazla yorumuna ait bütün kapsamı buraya da
hil etmiş olurdunuz. Halbuki Anayasa, demokrasi
nin- bir yorumuna cevaz vermiştir; belli bir yorumu
na cevaz vermiştir. Meselâ; bazı partilerin kurulama
yacağına dair hükmü getirmiştir. Binaenaleyh, bizim 
burada yapmak istediğimiz şey bir sınırlamaktı. Bi
zim Anayasamızda yer alan demokrasi esaslarına ve 
nitelikleri bu Anayasada belirtilen demokrasi esasla
rına aykırı olmayacaktır. Kastettiğimiz budur. 
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Sayın Hazer'in buradalki Anayasadan çekilmiş I 
maddelerin genel mahiyette olduğu, yeni bir şey ta
şımadığı, çözümlere yardım etmediği yolundaki eleş
tirisine gelince: (İtiraf edeyim ki, bunlar genel esaslar 
olduğu için burada 'bu çözümleri getirmeye ihtiyaç 
yoktur. Genel esaslar ülkeleri belirten bir bölüm
dür. lînşallah ileride Sayın Hazer'le beraber, daha 
teknik maddelere geldiğimiz zaman bu meseleleri 
beraberce çözümlendirmeye çalışacağız. Nitekim bu 
konularla ilgili arka bölümlerde, daha sonraki mad
delerde çözümler vardır. 

Sayın Aydar, Anayasanın gerekçesinden de ha
reket ederek, «partiler demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır; ama (ister iktidarda, ister 
muhalefette) sözünü atalım.» diyor. 

Önce Heyetimiz tarafından büyük emeklerle çı
karılmış olan Anayasanın metnine, hele de gerekçe
sine arkadaşımızın gösterdiği bu yüce bağlılığı doğ
rusu Ibir muştulamak vesilesi sayıyorum. Saniyen, 
siyasî partiler eğer demokrasinin unsurları ve vazge
çilmez unsurlarıysa ve siyasî partiler ancak iktidarda 
ve muhalefette olurlarsa, (Üçüncü bir şık yok) her
halde bunu İfade etmekte yarar vardır; ama herhalde 
Anayasadaki bir ifade tarzı, bir kanunda daha ayrın
tılı bir şekilde ifade edilebilir. Arkadaşımızın, Komis
yonumuzun bu hatasını (Eğer hata sayıyorlarsa) ba
ğışlayacağını zannederim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, madde ile ilgili verilen önergeleri 

okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4 üncü maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki gibi 

düzenlenmesini arz eder, saygılar ile gereğinin yapıl
masını rica ederim, 

Beşir HAMİTOĞULLARI 

«Madde 4. — Siyasî partiler, ister iktidarda ister 
muhalefette olsunlar, demokrasiyi üreten ve yaşatan 
temel örgütler olarak siyasal hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır.» 

Gerekçe : 
Günümüzda siyasal partiler, demokrasinin yalnız 

vazgeçilmez unsurları değildir. Bk olarak demokra
siyi üretmek, (geliştirerek yaşatmak sorumluluğu ile 
de yükümlüdürler. 12 Eylül öncesi dönemde Türki
ye'deki siyasal partilerin, demokrasinin yaşatılması 
konusunda, yeterli bir gayret göstermedikleri göz 
önüne alınmak gerekir. Burada tüm siyasal partilere 
temel işlevler hatırlatılmalfctadır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası birinci satırın
daki «nitelikleri» kelimesinin «Siyasî partilerin kuru
luşu» ibaresinin yanına getirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla.; 
Lütfullah TOSYALI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı» nın 4 üncü mad

desinin, ikinci fıkraya bir ek yapılmak suretiyle aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini Genel Kurulun tasvip
lerine arz ederim. 

Utkan KOCATÜRK 

«Siyasî partilerin Anayasadaki yeri, vazgeçilmez
liği ve niteliği : 

Madde 4. — Siyasî partiler iktidarda veya mu
halefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın vaçgeçil-
mez unsurlarıdır. 

Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, iş
leyişi, faaliyetleri ve kararları, nitelikleri Anayasada ta
nımlanan demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Siyasî 
partiler Atatürk İlke ve İnkılâplarının savunucusudur-
lar.» 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları yoklar. Onun 
için önergeyi işleme koyamıyorum. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan ben tekab-
bül ediyorum, izin verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Siz ediyorsunuz; fakat önerge sahibi 
kabul ediyor mu? 

Değerli üyeler, Sayın Tosyalı'nın önergesi var. Bu
yurun Sayın Tosyalı. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, «nite
likleri» kelimesinin yerinin değiştirilmesi şeklinde idi; 
Komisyon değiştirmiş bulunuyor. Teşekkür ediyor ve 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, bir hususu 

belirtmeme müsaade eder misiniz yerimden? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İKÂZIM ÖZTÜRK — Tekabbül, önergeyi vere

nin rızasına bağlı olmayan; fikri benimseyen üyenin 
tekabbülde önerge sahibiyle bağlı olmaksızın yapılan 
bir 'tasarruftur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapmamıştık, 

Tüzüğümüzde de bir hüküm olmadığı için, müsaade 
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buyurun Kocatürk kürsüde, bilahara Sayın Hamit-
oğulları'yla ilgili işlemden kalkan önergeyi değerlen
dirmek için gereken kararı alacağım. 

Buyurun Sayın Kocatürk. 
UTKAN KOCATÜRK — Sayın Başkan, muh

terem. arkadaşlarım; 

Siyasî partilerin Anayasadaki yeri, vazgeçilmezli
ği ve niteliğini belirleyen madde üzerinde görüşüyoruz. 
Siyasî partilerin niteliğini belirlerken, bilhassa mem
leketimiz için kurulacak siyasî partilerde müşterek bir 
niteliğin, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık olaca
ğı gayet tabiîdir. Bu bakımdan, eski Seçim Kanunun
da bir aşama yapmak üzere, oradaki bir eksikliği ta
mamlamak üzere, ki bunun eksiklik olduğunu şimdi 
belgeleriyle, vesikalarıyla size çok kısa sürede ispata 
çalışacağım. Mutlak surette siyasî partilerin niteliğini 
belirleyen bu maddeye, «Türkiye'de siyasî partiler 
Atatürk ilke ve inkılplarının savunucusudur» ibaresi
nin konulması gerekir. Şöyle ki : 

Biliyorsunuz ki, yahut takdir edersiniz ki, bir par
tinin programına temel olan fikirler, o memleketin 
Anayasasının esas felsefesinden uzaklaşamaz. Bizim 
Anayasamız Atatürk ilke ve inkılaplarına, dolayısıy
la Atatürk ideolojisine dayalı, bu ideolojiyi kendisi
ne mesnet yapmış bir Anayasadır ve hatta siyasî par
tilerle ilişkin hükümleri düzenleyen 68 inci maddenin 
gerekçesinde, bu gerekçenin son paragrafında, Ata
türk ilkelerine bağlı bir demokrasinin Türkiye için 
en hayırlı olacağını açıkça vurgulamıştır. 

Yine yüksek takdirlerinize arz ediyorum ki, mil
letvekillerinin Büyük Millet Meclisinde yapacakları ye
min metnini de biz değiştirmiş bulunuyoruz; yani bu 
metne bir ibare eklemiş bulunuyoruz; «Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı kalmak...» Milletvekilleri eski 
Anayasa hükmüne göre, «İnsan haklarına, Anayasa
ya, laik demokratik cumhuriyete bağlı kalacaklarına» 
yemin ediyorlardı. Biz, bütün bu ibarelerin yanında 
ayrıca, «Ataürk ilke ve inkılaplarına da bağlı kala
cağına» dair yemin metni getirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, milletvekili bu yeminle yükümlü olunca, 
hangi partiden seçilirse seçilsin, o milletvekilini Mec
lise gönderecek olan partinin de Atatürk ilke ve inkı
laplarına bağlı kalacağına dair millet huzurunda taah-
hüte girişmesi doğru olmaz mı? 

Arkadaşlar; Türk Milletinin Türkiye'de kurulacak 
her siyasî partiden Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı 
kalacağına dair bir taahhüt altına girmesi tabiî hak
kıdır ve bunu bir Siyasî Partiler Kanununda bir mad-
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de metni olarak tespit etmek lüzumludur. Biz burada 
bir eksiği yerine getirmiş olacağız. Ancak, Anayasa 
Komisyonu şöyle bir müdafaada bulunabilirler : 

Biz Siyasî Partiler Kanununun Üçüncü Bölümün
de zaten birtakım yasaklar getirmişizdir, bu yasakla
rın en başında, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkı
laplarına karşı yasaklar söz konusudur; yani bunların 
çiğnenmemesi gerektiğini hatırlatan maddeler vardır... 

Ancak muhterem arkadaşlarım; tecrübeler göster
miştir ki, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın 
demek kâfi gelmemektedir. Neyi yapacağını, hele böy
le hayatî bir konuda siyasî partinin bütün programı
nın üzerinde neye bağlı kalacağını hatırlatmak mec
buriyeti vardır. 

Atatürk tike ve İnkılaplarının neler olduğunu Ka
nun, Anayasamızın devrim kanunlarının korunmasını 
konu alan maddesinden aktarma olarak 8 kanun 
saymıştır ve siyasî partiler bu kanunların ruhuna ay
kırı hareket edemez denilmektedir. 

Arkadaşlarım; 
Takdir edersiniz ki, bunlar kâfi değildir. Bu 8 

madde Atatürk İlke ve İnkılaplarını bütünüyle kav-
ramamaktadır. Mesela Soyadı Kanununu alın, me
sela Hafta Tatili Kanununu alın. Hafta tatilinin tek
rar cumaya gelmesini teklif eden milletvekillerini 
unutacak kadar zaman geçmemiştir. Dolayısıyla Ata
türk İlke ve İnkılapları bir bütündür, müstakilen ay
rı bir madde halinde Türkiye'de siyasî partilerin ni
teliği olarak bunlara bağlılık, hatta savunuculuk fik
rinin siyasî partilere açıkça davetiye şeklinde bu Ka
nunda çıkarılması, gösterilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk, süreniz dolmak 
üzere, yarım dakikanız var, 

UTKAN KOCATÜRK — Bitiriyorum efendim. 
Şunu da arz edeyim ki, 'Atatürk'ün parti anlayışı 

da bu esasa dayanır. Kendi kurduğu bütün millet 
fertlerini içine alan partinin 1931 ve 1935'teki Ku
rultay toplantılarında tespit ettiği tüzükte ve prog
ramda, inkılap ve ilkelerin bütün Türk vatandaşla
rının şuuruna yerleşmesini partiye anagörev_ olarak 
vermiştir. Siz de kurulacak partilerin, bütün tüzük ve 
programlarına hâkim olan fikirlerin üzerinde Ata
türk ilke ve inkılaplarına bağlanmayı esas kural ola
rak kabul ederseniz, millî meselelerde asgarî müşte
rekte siyasî partilerin Türkiye'de birleşmesi kolay 
olur. Aksi takdirde, Atatürk İlke ve inkılaplarını 
tesadüfe bırakırsanız, onun savunuculuğunu, milyon
larca kişiyi bünyesinde toplayan partilerden uzağa 
bırakırsanız, zannediyorum ki, Atatürk ilke ve inkı
lapları için bir teminat söz konusu olamaz. 
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Verdiğim önerge eksikliği çekilen bir noktayı te- j 
laf iye yönelmiştir. Bu bakımdan değerli arkadaşlarım
dan bu eksiği tamamlamaları için mutlak şekilde bu 
ibarenin konulmasını ve buna kıymetli oylarını ver- I 
melerini rica edeceğim. Bunu koymakta hiçbir mah
zur yoktur; ama koymamakta, Atatürk ilkelerinin, 
Atatürk inkılaplarının geleceği için zarar görürüm. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocatürk. 

Önerge üzerinde Sayın İğneciler lehte konuşmak 
üzere söz istediler. 

Buyurun Sayın İğneciler. 1 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; I 
Sayın Kocatürk'ün açıklamalarını dikkatle din

ledik. Şahsen hepsine katılıyorum. Ancak bazı hu
susları biraz daha açıklığa kavuşturmakta fayda ol
duğu kanısındayım. Her ne kadar kendileri de ifade 
ettiler; diğer maddelerimizde de Atatürk ilkelerine 

1 ve inkılaplarına bağlılık mecburiyeti vardır. Bunda I 
hiçbirimizin şüphesi yoktur. Ancak bir adam, bir zat, 
bir parti bu kanunî çerçevenin dışına çıkamayacak- I 
tır. Evet, çıkmaz; ama Atatürk'le ilgili herhangi bir 
faaliyette de bulunmaz, pasif kalır, etkisiz kalır. Onun 
için, sanıyorum ki, bu önergeyle partilere bir de gö
rev veriliyor; onlara, sadece bağlı kalmakla yetinil-
miyor, Atatürk inkılapları ve ilkeleriyle ilgili faaliyet
te bulunmayı da mecbur ediyor. 

Yarın partilere hesap sorulursa ve de zamanla I 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı inceleme
lerde bulunulursa, kendisine verilen bu görevi yap
madığı, bilfarz çeşitli tarihlerde kongreler veya kon
feranslar tertip etmediği, ilke ve inkılaplarla ilgili } 
kitaplar yayınlamadığı vesair hususlarda tetkikat, 
tahkikat yapmak suretiyle belki bir partinin kapatıl- I 
masına da gidilebilir. Bu görev verildiği takdirde böy
le bir inceleme yapmak imkânı olur; aksi takdirde 
bir parti senelerce kulağının üstüne yatar ve de Ata
türk inlkılap ve ilkeleriyle hiçbir görevini yerine ge
tirmez; fakat onları çiğnemiş de olmaz. 

Bu itibarla bu önergeye katılmakta fayda vardır. 
Saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Komisyonun önerge üzerindeki görüşünü belirt

mek üzere Sayın Akyol, buyurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Önerge sahibi arkadaşımızın Atatürk ilke ve in
kılaplarının Tasarıda yeteri derecede korunmadığı j 
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ve bunun bir eksiklik teşkil ettiği yolundaki düşün
cesine katılmaya imkân yoktur. 

Meseleye bir defa vakıadan hareketle yanaşmak 
istiyorum. Tasarının 86 ncı maddesiyle başlayan bö
lüm başlığını okuyorum. 

«Laik Devlet Niteliğinin ve Atatürk tike ve İnkı
laplarının Korunması» 

Yani, herhangi bir maddenin son cümlesindeki, 
biraz sonra niteliğine değineceğim, bir mecburiyet 
dahi ifade etmeyen, felsefî bir değer yargısı olan, 
kanun tekniği itibariyle de bir kanunda yer alması 
fevkalade zor olan bir ibare yerine bir mecburiyetler 
ve nehyler manzumesi getirilmiştir. Bunu teknik ola
rak arz etmek istiyorum. 

Burada neler söylenmektedir? Daha önce arz 
edeyim ki, Cumhuriyetin Büyük Kurucusu'na saygı 
bir madde başlığı olarak da yer almıştır. Heyetiniz 
önünde özellikle ve şuna işaret etmek istiyorum ki, 
arkadaşımızın bahsettiği fikir hepimizin ortak fik
ridir. Biz de bu konuda heyecan göstermişizdir, 
hassasiyet göstermişizdir. 

Halifeliğin istenemeyeceği, din ve dince kutsal 
şeylerin istismar edilemeyeceği, partilerin dinî gös
teride bulunmalarının yasak olduğu, arkadaşımızın 
saydığı inkılap kanunlarının teker teker zikredildiği 
89 uncu madde başlığı, «Atatürk ilke ve inkılaplarının 
korunması» «Diyanet işleri Başkanlığının yerinin ko
runması» nihayet, «Cumhuriyetin büyük kurucusuna 
saygı» başlığı altında; 

«Siyasî partiler, Türk Milletinin kurtarıcısı, Tür
kiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün şafısiyet 
ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya kü
çük düşürmek amacını güdemezler». Bunun müey
yidesi ağır tarzda ayrıca tedvin edilmiştir. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın, eğer zühul ile gö
zünden kaçmamışsa, bu Tasarıda gerekli olan ya
pılmıştır. 

Şimdi izin verirseniz, bir noktaya dönmek isti
yorum. Acaba böyle bir hüküm konulsa ne olur 
veya böyle bir cümle bir kanun maddesi olarak ko
nulabilir mi? 

Efendim; şimdi arz ediyorum. 
UTKAN KOCATÜRK — Atatürk inkılapları 

ebediyen yaşar. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Siyasî partiler Atatürk ilke ve inkılapla
rının savun uçuşudurlar. Bu bir felsefî değer yar-
gısıdır. İlke ve inkılapların tüzelkişiler karşısında
ki durumunu ifade eder; bir kanunî mecburiyet 
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yüklemez. Atatürk ilkeleri ve inkılapları ebediyen 
yaşayacaktır. Bu bizim gönlümüzden gelen bir duy
gu ve niyettir, istektir, idealdir; ama bir kanun mad
desi olarak yazmaya kalkarsanız, belki de buna bir 
müeyyide bağlamak imkânını bulamayız. 

Biz zannediyoruz ki, Sayın iğneciler dostumuzun 
da bizi. burada anlayacağını zannederek; bu mesele
de Tasarıda yapılması lazım gelen yapılmıştır. Özel
likle Heyetinizi ve tüm kamuoyunu aydınlatmak için, 
temin etmek için söylüyorum ki, Atatürk ilke ve in
kılaplarına bağlılık Komisyonumuz tarafından var
lık sebebimiz olarak görülmüştür. Bu meselede hiç 
kimseden, hiçbir düşünceden geri kalmadığımızı ve 
kalmayacağımızı arz etmek istiyorum. 

Onun için, ithama varmadan bu meselenin en 
doğrusunun oylarınızla sağlanacağını arz ediyor, say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Sorunuz var, hay hay buyurunuz. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Değerli Komisyon Sözcü

müz, geçmişte Atatürk ilke ve inkılaplarının uğradı
ğı ihanet karşısında bu maddede de bu sözlerin tek
rar edilmesinde ne gibi sakınca görüyorlar? Taşan
ınızın baştan sona kadar Atatürk ilke ve devrimleri
ne sadık olduğu söz götürmez. «Anayasamızda nite
likleri belirtilen» sözcüğü ile başlayan kısım da yine 
doyurucu; ama Atatürk ilke ve devrimleri o kadar 
çok ihanete uğramıştır ki, her gördüğümüz yerde 
bu gediği kapamaya çalışırız. 

Bu nedenle burada da «Atatürk ilke ve devrimle
ri» sözünün geçmesinde bir zarar görüyorlar mı?.. 

BAŞKAN — İkinci soru, Sayın Kuzuoğlu'nun, 
buyurun. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, zamanın
da yaşadık; parti başkanlarının Atatürk'ün huzuru
na çıkmaları dahi mesele oldu, gelmediler. Peki, şim
di bunu ne yapacağız?.. Var mı şu maddede?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKİANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu sağlar mı onu?.. 

A. FEHMİ KUZUOĞLU — Gayet tabiî herkes 
gidip gitmemekte serbesttir, doğru; ama bir parti 
başkanının gitmemesi memlekette sorun yaratır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuzuoğlu. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Efendim, Kanun 

Tasarısının 86 ncı maddesinden başlayıp 91 inci mad

desine kadar belirtilen hususlar, Atatürk ilke ve pren
siplerini partilere görev veriyor. Ancak benim sualim 
şu şekildedir : 

Atatürk ilke ve inkılaplarının hiç bir parti, tara
fından müstakilen, bir nevi Atatürk Partisi gibi kul
lanılmak anlamına gelecek önleyici madde var mıdır 
bu Tasarıda?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz şunu sormak istiyorum Sayın Söz
cüden : 

.Bendeniz bu maddeyi bir tatbikat maddesi olarak 
değil, başlıca prensiplerin sıralandığı bir madde ola
rak telakki ediyorum. Burada bahsedilen prensiple
rin her biri müteakip maddelerde tatbik edilmiştir. 
«Orada tatbik edilmiştir, yer almıştır» diye burada 
bu esası belirtmekten ne gibi bir sakınca görüyorlar?.. 
(«Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Öztürk'ün, burada da yer almasında ih

lâller sebebiyle ne gibi sakınca gördüğümü sormaları 
üzerine, aramızda en tecrübelilerden biri olarak tek
rar okuyorum! 

Bir hükmün etkisini sağlamak için alınması gere
ken tedbir, düzenlenmesi icap eden yer ve o hükmün 
ifadesine kuvvet veren kelimeler itibariyle, ben ken
dilerinden huzurunuzda sormak istiyorum : Acaba 
«Siyasî partiler Atatürk ilke ve inkılaplarının savu-
nucusudurlar» demek mi daha etkin ve müessirdir, 
yoksa 91 inci maddede olduğu gibi, «Cumhuriyetin 
büyük kurucusuna saygı. 

Siyasî partiler, Türk Milletinin kurtarıcısı, Tür
kiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün şahsiyet 
ve faaliyetlerini veya hatırasını kötülemek veya kü
çük düşürmek amacını güdemezler.» demek mi da
ha etkin ve müessirdir?.. 

Bu konuda hakemliği Yüce Genel Kurulumuzun 
oylarına bırakıyoruz. Komisyonumuz, münhasır, 
müstakil, bağımsız bir maddede düzenlemeyi ve bu
nu bir müeyyideye bağlamayı daha etkin saymış
tır, 

ERTUĞRUL ZEKÂt ÖKTE — Olmasının ne 
sakıncası var? 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — İkinci soru; parti başkanlarının Atatürk' 
ün hatırası önüne gelip gelmemeleri meselesi. Ne bu 
tür yazımla, ne o tür yazımla sağlanabilecek bir hu
sus değildir. Bunun müeyyidesinin ne olduğunu soru 
sahibi Sayın Kuzuoğlu Paşam benden daha iyi bil
mektedirler. 

Sayın Bayer'in sorusu, haklı ve doğru bir soru
dur. Birtakım kişi ve grupların ve partilerin istismar 
etmelerine nasıl mani olacağız meselesini de inşallah 
yeri geldiğinde, faslı geldiğinde birlikte çözmeye gay
ret ederiz; yani bunu da çözmek gereğine inanıyo-
rum< 

BAŞKAN — Sayın Akyol, yedi sayın üyemizin 
tekrar soruları var. 

Değerli üyeler, bu soru müessesesi şüphesiz Yüce 
Meclisin takdirleriyle, kararlarıyla olacaktır. Sorula
rın hepsi sorulur, cevap verildikten sonra artık tek
rar soru pek isabetli ve zaman bakımından da pek 
yerinde olmuyor. Onun için, bu defa soru sormak 
isteyen sayın üyelere buyurun diyeceğim; fakat bun
dan sonra yeni bir uygulamaya girmek zorunda ka
lacağız; kararlarınızla tabiî. 

Sayın Kocatürk, kısa olmasını rica edeyim. 

UTKAN KOCATÜRK — Çok kısa Sayın Baş
kam 

Önerge sahibi olmam dolayısıyla Sayın Komisyon 
Sözcüsünün bir sorusunu da, soru - cevap şeklinde 
sonuca bağlamak istiyorum. 

«Acaba böyle bir hüküm 'koymak; Atatürk ilke 
ve inkılaplarının savunucusu demek mi kuvvetlidir, 
yoksa cezalar kısmında Atatürk'ün aziz hatırasını 
küçük düşüremez şeklinde kayıt bulunması mı kuv. 
vetlidir?» dediler. Takdir edersiniz ki, yasaklara ria
yet etmek başka şeydir, bir fiili övmek, savunmak 
başka şeydir. Adam, Atatürk'ün aziz hatırasını kü
çük düşürücü hareket yapmaz; ama Atatürk'ü de 
övmez, manevî huzurunda da Anıt Kabirde eğil
mez, kitleler karşısında da O'nu övücü konuşmalar 
yapmaz. Bunları iyi ayırmak lazımdır. 

Tarihî bir fırsat huzurunuza gelmiştir. Bu ba
kımdan Kıymetli Sözcünün bu mukayesesinde han
gi tarafın ağır basacağını ben de takdir ediyorum 
ki, oylarınız tayin edecektir. 

Hürmetler. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp, buyurun. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Bir konunun hafızalarda kalması tekrara bağlı

dır. Okul sıralarında hocalarımız bize bunu böyle 
telkin ettiler. Bu nedenle genel esaslar kısmında ana 
prensip olarak kısa da olsa ifade edilmesi, daha Ka
nunun başlangıç tetkikinden orta yere çıkacaktır. Bu 
bakımdan konmasında ne mahzur görüyorlar?.. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın İğneciler. 
A. ASİM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Sayın Sözcü, ehliyetini de Anayasada ispat et

miş olan Sayın Komisyonumuz ve onun Değerli Söz
cüsü, «Atatürk ilkelerini savunmak için partilere 
görev verdik» buyuruyorlar. Evet kabul ediyoruz, 
anlayacak durumdayız; ancak savunmak için bir te
cavüz olması gereklidir; yani hep savunmada mı ka
lacağız?.. Bir tecavüz eden yahut riayet etmeyen kar
şısına geldiği zaman mı savunacağız?.. Biz, «Görev 
verelim, aktivite verelim» diyoruz. Onun için, bu 
maddeyle Sayın Kocatürk'ün ilavesi son derece et
kili ve bir göreve davettir; aktivite ve görev vermek
tedir. Bu itibarla, yerinde kalması lazımdır, Sayın 
Sözcünün bu açıklamasına katılamıyoruz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Bu soru olmadı Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Efendim, 

bunu nasıl anlıyorlar; onu öğrenmek istiyoruz. 

Geliyorum Sayın Yolga'nın sorusuna, ki, soru-
luş itibariyle, .mantık ve kanun tekniği itibariyle en 
fazla isabetli olan sorusuna : «Burada düzenleyelim, 
orada da uygulama şartlarını gösterelim» demekte
dirler ve bu tarzdaki bir yaklaşım meseleyi şimdi tek
nik bir platforma oturtmuş oldu; yani duygusal bir 
platformdan teknik ve bilimsel bir platforma otur
muş bulunuyoruz. Burada ne söylenebilir?.. Eğer Ge
nel Kurulumuz istiyorsa ve önerge sahibi arkadaşı
mızdan da istirham ediyorum, bu tarzı ifadeye bir 
şekil vermek suretiyle böyle bir ilke genel esaslarda 
yer alıp uygulama ve müeyyideleri arkaya taşınabi
lir, teknik olarak bu mümkündür; ama yine de söy
lüyorum, bir fıkranın altında küçücük ve ilavecik bir 
cümle tarzındaki bu yazım ve ifade tarzının, bu ama
cı sağlamaya 'kafi gelmediğini düşünüyorum. Yani bir 
fıkranın son cümleciği olarak, bir defa daha okuyo
rum önergeyi; «Siyasî partiler Atatürk ilke ve inkı
laplarının savunucusudurlar.» Bu tarzı ifade düzele
bilirce ve heyetiniz oylarıyla uygun görürse, buna 
benzer bir düzenlemenin yapılabileceği şüphesizdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
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.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünay, buyurunuz efendim. 
BEKİR TÜNAY — 1982 Anayasası, Atatürk 

felsefesi temeline oturtulmuştur. Burada, bu mad
deye ilave edilmek istenen Atatürk ilke ve inkılapla
rının milletin bütününü ilgilendirdiği (Anayasa gibi) 
kanaatindeyim. 86 ncı madde ve devamı sadece ya
sakları söylemektedir, milletin bir kesimine hitap et
mektedir. 

Bu nedenle, acaba bu iki maddeyi, 86 ve deva
mıyla nasıl görürler, nasıl mütalaa ederler? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eroğlu, buyurunuz efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım ve say

gıdeğer arkadaşlarım; 

Atatürk üzerinde araştırmalarıyla ülke çapında 
dikkati çeken bir değerli arkadaşımız, bu maddeye 
bir ek fıkra eklenmesini arzuladılar, bu yolda bir 
önerge verdiler. Bunu takdirle karşılıyorum. 

Sayın Sözcü, Sayın Yolga'nın konuşmalarından 
sonra, çok dikkat çekici ve cazip bir cevap verdiler : 
«Eğer maksat, genel esaslar içerisinde Atatürk ilke 
ve inkılaplarının korunmasına dair bir hüküm ise, ar
zu edilen oysa, bunu daha başka şekilde değerlendi
ririz.» diye ifade ettiler. 

Şimdi, öyle zannediyorum ki, Meclis bu konu üze
rinde büyük hassasiyet gösteriyor. Sayın Komisyon 
Sözcüsü buna karşı değil; ancak bu düzenlemenin 
çok becerili bir şekilde yapılmasını istiyor; ben öyle 
anlıyorum. Öyleyse, bununla ilgili bir müstakil mad
de düzenleyemez miyiz ve düzenleyeceğimiz müstakil 
maddede, siyasî partilere ayrıca görev vererek bunu 
değerlendiremez miyiz? Mesela madde şöyle olamaz 
mı; müstakil bir madde olarak : «Siyasî partiler, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmakla görevlidir
ler.» 

Sayın Komisyon 'Sözcüsünün bu düşüncelerimizi 
ne şekilde değerlendirdiğini öğrenmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel, buyurunuz efendim. 

FÎKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Ko
misyon Sözcüsünün açıklamalarından iki cümleyi not 
ettim; «Biz, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili nehy-
ler manzumesi getirdik; bu ilke ve inkılaplar tüzelki
şiler karşısında bir felsefeyi ifade eder; tüzelkişilere 
kanunî mecburiyet yüklemez.» dediler. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün kürsüden söyledik
leri bu sözler çok önemlidir. Yani, Atatürk ilke ve 
inkılaplarının, siyasî partiler tarafından kitlelere an
latılması, savunulması hususunda bir kanunî mec
buriyet yüklemiyor. O halde partilere, Atatürk ilke
lerini savunma mecburiyetinde olmadıklarına göre, 
Sayın önerge sahibinin söylediği gibi, pasif durumda 
kalmaları, onları kitlelere yaymama serbestisini mi 
tanıyoruz? Genel Esaslar bölümüne girmesinin ne 
sakıncası var? Bir örnekle'şunu vereyim : 5 inci mad
dede, «Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine» 
haklı olarak tabiî ki yer verilmiştir; aynı tabire 79 
uncu maddede tekrar «Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmezliğine» yer verilmiştir. Çok önemli olan bu 
konunun «Genel Esaslar» bölümünde yer almasında 
nasıl bir mahzur görüyorlar?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Banaz, buyurunuz efendim. 
REMZİ BANAZ — Bu madde partinin nitelik

lerini belirlemektedir. Sayın Komisyon, Atatürk ilke 
ve inkılaplarını savunma unsurunun, parti niteliği ha
line gelmesini arzu eder mi, etmez mi? Bunu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayer, buyurunuz efendim. 
MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — Efendim, hepimi

zin birleştiği bir nokta var; Atatürk ilke ve prensip
lerinin müstakil bir madde halinde Siyasî Partiler 
Kanununda yer almasıdır. Eğer Komisyon bu husu
su benimsiyorsa, maddeyi geri çeksin ve düzenlesin. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin, buyurunuz efendim. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Sözcünün, biraz ön

ceki görüşmelerinde, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
aykırı davranışta bulunulmayacağına dair olan mad
deyle, bu maddenin mukayesesini yapmak istedik
lerini anladım; fakat madde başlığı nettir, partilerin 
niteliğinden bahsetmektedir. Arkadaşımızın önerge
sine itibar etmezlerse, Atatürkçülüğün herhangi bir 
parti tarafından tekelleştirilmesi yoluna gidilebilir mi, 
gidilemez mi? Bunu bütün partiler için nitelik hali
ne getirmenin, bütünleşme bakımından bir sakıncası 
mı var? («Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tunçbay, buyurunuz efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Önerge bir kez okundu, 

hürmetle hepimiz dinledik. Ancak, sadece «savun
ma» kelimesi mi geçiyor, yoksa «korunması ve sa-
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vunması» mı geçiyor? Eğer, «korunması» kelimesi ' 
yoksa, ben «korunması» nın da konmasını önerge 
sahibinden rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu soru olmadı Sayın Tunçbay, 

özür dilerim. Bu, başka bir teklif oldu. 
Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurunuz lütfen. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Mesele, Heyetinizde beliren görüşlerle bir nok

taya gelmiştir ve Komisyonla Genel Kurul arasında 
bu konuda hiçbir görüş ayrılığı olmadığı ortadadır; 
ama arkadaşlarımızın yönelttikleri bazı soruları, ko
nunun hassasiyeti, duyarlığı sebebiyle cevaplandırma
nın gerekli olduğunu takdir edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, tek tek değil de, bü
tün üyelere toptan cevap vermenizi rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hayhay efendim. 

Her şeyden önce şunu arz etmek istiyorum ki, Sa
yın Devrimsel'in, içinde ima, birazcık da itham olan 
sözlerindeki konuşması yanlış anlamaya makrun ol
malıdır. Benim söylediğim; «Savunmalıdırlar» der
seniz, bundan bir mecburiyet çıkmaz. Halbuki arka
daki düzenlemeler, birer mecburiyet yükler 've biz 
mecburiyet yüklemek istiyoruz.» dedim. Şu halde bu 
noktada da mutabık bulunuyoruz. 

Mesele düzenlenirken, öneminin gerektirdiği yer 
ve vüsat meselesiydi. Arkadaşımızın önerisinin yeter
sizliğine Sayın Tunçbay da yerinden işaret ettiler ve 
Sayın Eroğlu Hocamızın ifade ettiği gibi, teknik plat
formda bu mesele düzenlenebilir ve düzenlenecekle 
bu mesele; önemine, ağırlığına, Genel Kurulumuzun 
duyduğu, heyecanın ölçüsüne uygun olarak düzen
lenmelidir, yoksa üzerinden böyle hızla geçip bir dü
zenlemenin, belki daha sonra düzeltmeye muhtaç ola
bilecek bir düzenleme olmasından endişe etmekteyiz. 

Bu nedenlerle, arada Değerli Komisyonumla da 
teşriki mesai ederek maddeyi, bu noktayı önemine 
göre düzenlemeyi düşünerek ve bu amaçla ve oyla
rınızla geri almak istiyoruz ve bir yeni düzenleme 
ile maddeyi, ya da iki ayrı madde olarak huzurla
rınıza getirmeyi düşünüyoruz. 

Durumu takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 
(«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, pek çok sayın üyenin bu konudaki 

hassasiyeti ve görüşü belli olduğu için, Komisyona 
maddeyi önerge ile birlikte göndermeden evvel.. 

— 530 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, bir 
oylayalınij 

BAŞKAN — Evet onu yapacağım, Sayın Koca-
türk'ün önergesine katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Katılmıyoruz, beraber geri alıp, biz Ko
misyon olarak yeni bir tedvin getirmek istiyoruz. 

HAMZA ER OĞLU —- Efendim, müstakil bir 
madde olarak. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, ben önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunmak zo
rundayım ki, Komisyon da sizin kararınıza göre mad
deyi düzenleme içinde olsun. 

Önergenin dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler, bu maddeyi gönderirken; diğer 
bir önerge daha var, yüksek tensiplerinizle bu öner
geyi de görüşelim, iki önerge ile birlikte gönderelim. 

Sayın Gürtan, size de söz vereceğim, lehinde gö
rüşmek istiyorsunuz. 

Buyurun Sayın Hamitoğulları, önergeniz üzerin
de, 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKAM ORHAN 
ALDIKAÇT! — Sayın Başkanım, müsade ederseniz 
bir şey arz etmek istiyorum. 

Bir yanlışlık yapılıyor galiba, Anayasa müzakere
lerinde de böyle sorular olmuştu; Komisyon maddeyi 
geri aldıktan sonra, artık önergeler üzerinde müzake
re yapılmıyordu, hatta özür dilerim, hiç bir önemi 
yok, ama Sayın Utkan Kocatürk'ün önergesini de 
oylamamanız gerekirdi. Fakat ehemmiyeti yok, oy
landı, zaten o niyetle geriye aldık. Sanıyorum ki, bir 
yanlışlık yapılıyor, arz etmek isterim. Anayasa mü
zakerelerinde bu çok oldu, böyle yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bakın ben, konu
nun biraz daha süratle neticelenmesi bakımından bu 
yola başvuruyorum. Şöyle ki, biz şimdi Sayın Hamit-
oğulları'nın önergesini Genel Kurulda değerlendirme
den bu önerge ile birlikte gönderirsek, siz şüphesiz bu 
önergeyi de tetkik edeceksiniz; fakat maddenin müza
keresinde Sayın Hamitoğulları'nın önergesine eğer 
katılmıyorsanız, tekrar bu önergenin ayrı müzakere
sini yapacağız. O görüşle böyle bir yola başvuruyo
rum; maddenin Komisyondan geldikten sonra süratle 
kabul veya reddi hususunda Genel Kurulun daha ça
buk karar vermesini sağlamak maksadıyla. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN j 
ALDIKAÇTI — Ben Sayın Başkanlık Divanına usul
süzlük olduğunu arz ettim; o kadar efendim. Takdir 
zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
AKİF ERGİN AY — Sayın Başkan, aynı konuyla 

ilgiliyse önergeyi bize doğrudan gönderin; müzakere J 
açılması gerekmez. I 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sayın 
Hamitoğullarfnın önergesinin değerlendirilmesinde I 
hiç bir mahzur yoktur ve bir usulsüzlük de yoktur; I 
çünkü ileride nasıl olsa bu önerge gelecek. Genel j 
Kurulda şimdi kabul edilirse dikkate alacaksınız, I 
reddedilirse esasen sizi meşgul etmeyecektir, Komis- I 
yona zaman kazandırmak bakımından bu işleme baş- i 
vuruyorum. i 

Sayın Hamiloğulları, 5 dakikalık bir sürede, sü
ratle rica edeyim açıklamanızı yapın efendim. I 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; I 

4 üncü madde Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 
çok önemli temellerinden birini oluşturmaktadır ve 
1 inci fıkrası, 1965 yılında çıkarılmış ve biliyorsunuz I 
siyasal partilerimizi 1980 Eylülüne getirmiş partileri I 
yaratan Kanunun tekrarıdır. Yani siyasal partileri I 
çok klasik, çok genel ve uygulamaya nasıl yansıyaca
ğı belli olmayan tarzda, demokrasinin vaz geçilmez 
unsurları olarak tanımlıyor ki, bu yeterli değildir de- I 
ğerli arkadaşlarım. 

Bunun yeterli olmadığını, içinde bulunduğumuz 
koşullar ispata yetmelidir. Türkiye'de demokrasi, 
maalesef siyasal partilerimizin yetersiz ve güçsüz ya
pısı, etkin olmayan işleyişi yüzünden 10 yılda bir ke
sintilere uğramaktadır. Bu gerçek, son 30 yıldan beri 
Türkiye'de siyasal partilerin demokrasiyi yeniden 
üreterek yaşatamayacak bir nitelikte olduklarını gös- J 
termektedir. Demokrasinin bu kötü alın yazgısını 
bu madde ile değiştirmek mümkün değildir değerli 
arkadaşlarım. I 

Türkiye, yepyeni partilerle, güçlü' ve etkin görüş
lerle, yepyeni zinde ve yepyeni kadrolarla ancak de
mokrasiyi getirebilir ve yaşatabilir inancındayım. 
Yeni demokrasi sarayını, eski partilerin geriye bırak
tıkları yıkıntı ve artıklarla inşa etmek mümkün değil
dir değerli arkadaşlarım. j 

Onun için, partilere yeni sorumluluklar, yeni işlev- ı 
ler vermek gerektiği inancındayım. Demokrasi söz j 
konusu oldukta, siyasal partiler yalnız demokrasiyi J 
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yaşatan örgütler değildir arkadaşlarım Türkiye'de de 
yaşadık; dünyada başka ülkelerde de örnekleri var
dır, partiler demokrasiyi öldürebilirler de. Onun için, 
siyasal partilere, demokrasiyi üretmek ve yaşatmayı 
da yeni bir sorumluluk ve görev olarak vermek mec
buriyetindeyiz değerli arkadaşlarım. 

Bunu vermenin bir başka yararı; Tasarıda yer al
mayan bir konuyla ilgilidir, ileride yapacağımız bir 
öneri ile bu boşluk da kapatılabilir. O da şudur : Mu
halefet ile iktidar arasındaki ilişkiler düzenlenmemiş
tir, boşluktadır bu. Parti içi demokrasiye çözüm ara
nırken, partiler arası demokratik ilişkilerin kurulma
ması büyük bir eksikliktir ve geçmişteki dönemde, 
muhalefetlerle iktidar arasındaki ilişkilerin düzenlen
memiş olmasının, demokrasiyi nasıl intihara götür
düğünü gördük arkadaşlarım. 

Onun için partilere, demokrasiyi üretmek ve ya
şatmak mecburiyeti getirirsek, partiler arası ilişkilere 
de, adını etmeden bir mecburiyet getirmiş olacağın
dan, ileride bir ek madde ile bunun da tamamlanma
sına imkân vereceğinden, çok yararlı olacağı kanısın
dayım. 

Değerli Komisyonumuz iltifat ederlerse, bu boş
luğu, hem de çağdaş bir şekilde kapatmaya imkân ve
rir diye bu önergeyi arz ettim. Yüksek takdirlerinize 
saygılarımla birlikte arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Gürtan buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan aleyhte söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Aleyhte, hay hay Sayın Dikmen. 
Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, saygı

değer üyeler; 

Önce şunu arz edeyim; 2 inci maddenin Komis
yondan geldiği şekliyle Yasada kalmasının karşısın-
daydım; altını çiziyorum, Komisyondan geldiği şek
liyle, verilen önergelerle gelişmiş şekliyle değil. An
cak, dün yapılan tartışmalar sırasında bunu değerli 
Komisyonumuz kabul buyurmadı. Esasen 2 nci ve 
3 üncü maddeler içerisinde bu madde bence vardı. 

Şimdi, Siyasî Partiler Kanununun tümü üzerin
de yaptığım konuşmada bir hususu önemli bulduğum 
için vurgulamaya çalışmıştım; bu da insan unsu
ruydu. Haklı olduğumu biraz evvel yapılan görüş
melerden tekrar anlamış bulunuyorum. Onun için, 
eğer vaktim olsaydı o konuşmayı aynen bir kez da-
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ha tekrar etmek isterdim huzurunuzda; fakat çok 
önemli gördüğüm ve altını tekrar tekrar çizmek is
tediğim bir hususu izinlerinizle arz etmeye çalışayım. 

O konuşmamda ileriye dönük bazı dilek ve te
mennilerimi dile getirmiş ve sonunda zabıtlardan 
okuyacağım, şöyle demiştim: «Kurulacak partilerin 
değerli kurucuları, yöneticileri, değerli parti men
supları, geleceğin sayın parlamenterleri; toplumumu
zun, insanımızın yeni arayışlar içine girmesine ne
den olmayınız. Ülkemizi, yeni Anayasa, yeni Par
tiler Kanunu, yeni Seçim Kanunları yapılması ih
tiyacı ve zorunluluğu noktasına getirtmeyiniz.» bu, 
geleceklere yönelik mesajımdı. 

Sayın Hamitoğulları'nın ve Sayın Kocatürk'ün 
verdikleri önergeler, bu çağrımı teyit ediyor, madde-
leştiriyor. Onun için, bu konuşmayı yapmak gereğini 
duydum ve her iki önergenin de lehinde gö
rüşlerimi arz etmeye çalışıyorum. 

Şunu da söylemek isterim; Sayın Komisyonumuz, 
eğer dün 2 ve 3 üncü maddelerdeki bazı tekrarlan 
benimsemiş olsalardı, karşı çıkmamış olsalardı, ben 
bu önergeler için fikirlerimi söylemez, bilhassa şim
diki Sayın Hamitoğulları'nın önergesinin lehinde de 
konuşmayabilirdim. Bu fikir, diğer maddelerin içinde 
vardır, bunu kabul ediyorum; ancak Sayın Komisyo
numuz dün ısrarla bazı tekrarların yararlı olabileceği 
yolunda beyanda bulundular, tutum ve davranış içe
risinde oldular. 

Bu nedenle, demek ki bazı şeylerin tekrarında 
yarar vardır. O nedenle, Sayın Hamitoğulları'nın bu 
önergesinin de benimsenmesi ve münasip şekilde 
maddenin içerisine konulmasının yararlı olacağını 
sanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Dikmen, buyurun. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Efendim, kanunlar biliyoruz ki millet için yapı

lır; yani kanun yapıldıktan sonra yalnız kendimiz 
için değil ve mümkün olduğu kadar toplumun, bü
tün milletin hiçbir yoruma sebebiyet vermeyecek 
şekilde kanunların anlaşılması gerekir. 

Anayasamızın 1 inci maddesi gayet sarih. 1 inci 
maddede deniyor ki, «Türkiye Devleti bir Cumhu
riyettir.» Yine 2 nci madde (Tamamını okumuyo
rum) «Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk Devletidir.» Bu, açık bir şekilde 
anlaşılır bir şekilde Anayasamıza geçmiştir. 
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wŞimdi, burada bir kelime üzerinde duracağım; 
bu da «Üretim» meselesidir. Yani, Sayın önerge sa
hibi arkadaşımız bu Kanun maddesine «Üretim» ve 
«Yaşatmak» kelimelerini ilave ediyor... 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — «Üretim» değil, 
«Üretme» 

ALİ DİKMEN — «Üretmek» tasrih ediyorum... 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — «Üretme» ve 

«Yaşatma» efendim, farklıdır. 

BAŞKAN -— Sayın Hamitoğulları, müsaade bu
yurun. 

ALİ DİKMEN — Öyle zannediyorum ki, tabiî 
Sayın önerge sahibi arkadaşımız iktisatçı olduğu için, 
ben de herhalde o yönden alarak bu maddeye bunu 
getirdi. Tabiî «Üretme» deyince, birşey üretilecek
tir, çoğalacaktır; yani ben anladığımı yine söylüyo
rum. Şimdi kendimizi vatandaşın yerine koyalım, 
bu kelimeyi buraya koydunuz, ben de vatandaş ola
rak şimdi bunu tefsir ediyorum. «Üretme» yani siyasî 
partiler (Ben diyorum ki, demek ki bu kelime ko
nulursa) affedersiniz demokrasi doğuracak, öyle ya, 
birşeyler olacak. Peki, bu fazla üretilirse nereye ihraç 
edeceksin?.. Zaten biz demokrasiyi bugüne kadar 
yerleştirememişiz. Peki, alan olmazsa, nereye stok 
yapacaksınız?.. Peki, üretemezseniz dışarıdan mı it
hal edeceksiniz?.. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Yalnız, demok
rasi mal değildir. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları rica edeyim, 
tekrar ikaza mahal bırakmayın, rica ediyorum. 

ALİ DİKMEN — Böyle bir kelime konduğu tak
dirde, şimdi vatandaş olarak ben bunu anlıyorum, bu 
şekilde anlıyorum; yani «Üretme» diyorsunuz. Peki 
ürettiniz, siz Türkiye'de üretilen demokrasiyi alıcı ola
rak acaba kimi bulacaksınız, nerede bulacaksınız?.. 
Orası da var. Sonra muhterem arkadaşlarım, söyledi
ğim gibi, Türkiye Devletinin şekli ve rejimin adı belli. 
Bugün komşularımıza dikkat ettiğiniz zaman, hemen 
hemen bütün devletlerin adına «Cumhuriyet» «De
mokrasi» kelimeleri konmuştur; ama rejimin niteliği 
başkadır. 

Şimdi, siyasî partiler böyle bir kelime görünce, 
arz ettiğim gibi, bu defa demokrasi üretme (Herhalde 
yanlış kullanmıyorum kelimeyi) için çeşitli faaliyet
lere girişecekler; netice itibariyle belki pazarlama şir
ketleri teşekkül edecek, satıcı, alıcı meseleleri doğacak, 
stok yerleriniz gelişecek. Bu bakımdan sayın üyeler, 
ben bu kelimenin buraya ilavesine; «Yaşatma» ya 
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bir şey demiyorum; ama şu «Üretme» kelimesine 
karşı olduğumu burada belirtmek isterim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Komisyonun, önerge ile ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Hamitoğulları arkadaşımızın yaratıcı zekâ
sının ve gerçekten orijinal terminolojisinin gücünü 
hepimiz buraya geldiğimiz günden beri takdirle takip 
etmekteyiz. Kendisini, hatta ben şahsan hayranlıkla 
takip etmekteyim; yalnız, ne var ki bazı mecburiyet
lerle yüklüyüz, kanunlar geneldirler ve onun için ge
nel olan ibare ve ifadeleri kullanmak zorundadırlar. 
Hele, Dikmen Paşamın üretim ile ilgili mütalaaları
na da katılarak, arkadaşımızın bizi horlamadan hoş 
görmesini rica ediyorum. Tabiî, demokratlaştıran 
demokrasi, aydınlatan eğitim v.s. gibi, arkadaşımı
zın gerçekten hayranlıkla izlediğimiz ve demokrasi 
terminolojisine katkıları olan bu deyimlerini, Genel 
Kurulumuzun yüksek oylarıyla, bundan sonraki kül
tür hayatımıza intikal ettirelim; ama bir yasa metni
ne bunları almanın ben, afiflerine mağruren, doğru ol
madığını ve Genel Kurulumuzun da bunu Komisyo
nun görüşüne uygun olarak tasvip etmemesini istir
ham ediyorum. Yoksa, bu işi bir başlatırsak, sonra 
gerçekten çok orijinal terimlerle ve arkadaşımızın da 
tabiatıyla yeni tekliflerle karşılaşırız. 

Binaenaleyh, durumun böyle tatlı şekilde bağlan
masını ve arkadaşımızın hoşgörüsü ile önergesinin ka
bul edilmemesini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, bir so

ru sormak istiyorum. 
EVLİYA PARLAK — Usul hakkında efendim. 
BAwŞKAN — Usul, sorudan öne geliyor, buyurun 

Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK -— Sayın Başkanım, Sayın 
Yarkın söylemişlerdi, önergeler okunuyor, aradan 
uzun zaman geçiyor; oylanmadan önce bir daha oku
nursa iyi olur. 

BAŞKAN — Peki efendim, hay hay. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

ortaya koyduğum fikirlere cevap verilmediği için so
ru sorduğumu zabıtlara geçirmek istiyorum. Fikre 
cevap verilmedi, onun için soruyorum. 
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Şunu arz ettim, iktidar ile muhalefet arasındaki 
ilişkileri düzenleyecek bir madde yoktur. Partiler de
mokrasiyi («Üretme» sözü önemli değil) geliştirme, 
koruma ve yaşatma görevi ile yükümlü olmadıkları 
takdirde, muhalefet ile iktidar arasındaki ilişkiler na
sıl düzenlenecek?.. Ki, bu yapılmadığı için 12 Eylüle 
geldik, Türkiye elden gidiyordu, partiler bir araya 
gelemedi değerli Başkanım, bunu nasıl unuturuz? Bu
nu Komisyon unutmuştur efendim. «Bu madde, bu 
ilişkilerin temelini getirecek» dedim, Sayın Komisyon 
buna cevap vermedi. Bu, maddeleşmezse, nasıl ola
cak efendim? Partilere «Demokrasilerin temelidir» 
demek yeterli midir, onlara bir zorunluluk vermek 
gerekli değil midir? 

Bunlara cevap istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı efendim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Usul hakkında konuşan arkadaşımızın da iste

ğini yerine getirmek ve Heyetinizi aydınlatmak için 
önergeyi bir defa okuyorum... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, o Başkanlığı ilgilen
diriyor, siz lütfen soruya cevap lütfedin. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Arkadaşımızın önergesini okuyorum Sa
yın Başkanım. 

«Siyasî partiler, ister iktidarda, ister muhalefette 
olsunlar, demokrasiyi üreten ve yaşatan temel örgüt
ler olarak siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» 

Arkadaşımızın ilave ettiği burada görünen ibare 
«Demokrasiyi üreten ve yaşatan temel örgütler» de
yimidir. 

Arkadaşımız, bu fikrine cevap verilmediğini söy
lemektedir. Biz de kısaca arza çalıştık ki, bu ilave 
©dilmek istenen ibare ile arkadaşımızın amacı filhal 
gerçekleşmez. Yani siz, bir siyasî partiler kanununda 
siyasî partileri demokrasiyi üreten, yaşatan kuruluşlar 
olarak tanımladığınız için iktidarla muhalefet birbir
lerine saygılı olacaklar, diyalog olacak, demokrasi iyi 
yürüyecek... Bu mümkün değildir. Bu, arz ettiğim 
gibi, belki bir kanun yerleştirilmesi mutat olmayan 
orijinal bir fikir olabilir. Arkadaşımızı, fikrin te
meli bakımından da temin etmek için söyleyeyim ki, 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının her maddesi, Ana
yasa çalışmalarımızda bu konuyla ilgili her faaliye
timiz ve bu Genel Kuruldan çıkacak olan nihaî metin, 
Türkiye'de gerçek demokrasiyi, birbirine saygılı siyasî 
partilerin yürüteceği demokrasiyi, rejime, devlete ve 
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millete en yararlı olan demokrasiyi, belki bu şekilde 
sağlanacak ,huzur ortamı içinde ülkemizde üretimi, 
eğitimi, medenîleşmeyi, kalkınmayı, gelişmeyi mümkün 
kılacak demokrasiyi ayakta tutacaktır. Ama bunlar 
birer temennidir, birer politikadır, birer ileriye dö
nük düşüncelerdir. Fakat teknik bir kanun metnin
de bunların yazılması, doğrusu ne netice verir, ne 
de bu derece, Sayın Dikmen'in işaret ettiği gibi, 
«Demokrasi üretimi» bir ibare bunları sağlar. Bir 
başka noktadan da, demokrasinin ister muhalefette, 
ister iktidarda yapıcı unsur olduğunu söylemek, de
mokrasiyle partiler arasındaki sıkı ilişkiyi, yani bi
rinin diğerinin sebebi olduğu meselesini, daha doğ
rusu ortamı olduğu meselesini Tasarı metni açık
lamaktadır. 

Arkadaşımız müsterih olsunlar; fikirlerine saygı
lıyız ve bir milim kaçırmamak için aşağı yukarı iki 
yıldan beri dikkatle kendisini dinliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Akyol önergeyi aynen okudukları için tek

rar okutmuyorum. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını kabul eden

ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Akyol metni aynen okudular, 

siz o sırada Sayın Genç'le konuşuyordunuz; onun için 
tekrar okutma gereğini görmedim. 

Değerli üyeler; 4 üncü maddeyi dikkate alınan 
önergelerle birlikte Komisyona gönderiyorum. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Siyasî partilerin kurulması 
MADDE 5. — Vatandaşlar siyasî parti kurma hak

kına sahiptirler. 

Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde, 
önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü bozmak, (Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı
ğını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok 
etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yöne
tilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerindeki egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din 
ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir 
yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi bir 
diktatörlük türüne dayanan bir devlet düzeni kurmak 
amacıyla siyasî parti kurma hakkı kullanılamaz. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük 
ve programlarının ve kurucularının hukukî durumları
nın Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, ku
ruluşlarını takiben otuz gün içinde öncelikle denetler 
ve kanunî gereğini yapar. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu madde üzerinde 
28 önerge vardır. Binaenaleyh, 28 sayın üye konu
şacaktır. 

Maddenin tümü üzerinde söz isteyen?.. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir 
arzımız olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Efendim, affınıza sığınıyorum; tekrar 
almasın ve konuşmalarda da zaman kaybetmeyelim 
diye, biz Komisyon olarak 5 inci maddenin son fık
rasını, arkadaşlarımızın önergelerini de incelemenin bir 
muhassenatı olarak, 9 uncu maddedeki bir ibareyle 
birleştirmek ve oraya nakletmek suretiyle kaldırmış 
bulunuyoruz. Matlabı da «Siyasî parti kurma hakkı» 
olarak, yine önerge veren arkadaşlarımızın görüşlerine 
ittibaen ve biz de durumu görerek düzeltmiş bulu
nuyoruz. 

Bunu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Bu açıklamanıza teşekkür ederim. 
Sayın üyeler bu konular üzerinde artık tahmin ederim 
ki, durmazlar. 

Maddenin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
MUZAFFER ENDER — Ben istiyorum Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Çünkü bilahare söz veremeyeceğim. O itibarla 

tekrar tekrar soruyorum; başka s$z isteyen sayın üye?.. 
Sayın Ender, Sayın Muratoğlu ve Sayın Narlıoğlu. 

Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 

Madde üzerinde dört konuda bazı değişiklikler 
yapmak arzusundayım; bir kokuyu arkadaşlarımız 
izah ettiler, ona hiç dokunmuyorum. Son paragraf 
zaten 9 uncu madde olarak düzenlenmiş vaziyettedir. 

Bunun dışında, evvela redaksiyon için bir düzelt
me yapmak istiyorum; maddenin yeniden düzenleme
si ve okunması, anlaşılması bakımından önemlidir, 
Bunun şu şekilde olmasını öneriyorum: 
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«Siyasî partiler Anayasa ve kanunlar çerçevesin- I 
de, önceden izin almaksızın serbestçe kurulurlar. 

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nü bozmak; Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin var
lığını tehlikeye düşürmek; temel hak ve hürriyetleri 
yok etmek; devletin bir kişi veya zümre tarafından 
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerindeki egemenliğini sağlamak; dil, ırk, 
din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi 
bir yoldan bu kavram ve görüşlere, herhangi bir dik
tatörlük türüne dayanan bir devlet düzeni yaratmak 
amacıyla siyasî parti kurma hakkı kullanılamaz.» 

Türkçe bakımından bazı kelimeleri böyle düzenle
mek lüzumunu hissettim; Komisyondaki arkadaşlarım 
uyarlar mı, bilemem. 

Başlık, muhteviyatla aynı değildir, muhteviyata 
uygun değildir. Bu sebeple başlığın «Siyasî parti kur
ma hakkının kullanılması» şeklinde değiştirilmesi da
ha uygun olabilir. Çünkü, aynı başlık 8 inci madde
nin başlığı olarak da kullanılmıştır, «Partilerin ku
rulması» olarak kullanılmıştır ve esasen maddenin 
muhteviyatı da, partilerin kurulmasından ziyade, si
yasî partileri kurma hakkının kullanılmasını izah et
mekte, açıklamaktadır. Bu sebeple başlığın «Siyasî par
ti kurma hakkının kullanılması» şeklinde değiştiril
mesi daha doğru olur kanaatindeyim. 

Üçüncü önemli nokta: Son fıkra olarak şöyle bir 
ibarenin eklenmesini arzu ederim; «Hiç bir parti Ata
türk'ün adını ve unvanlarını parti adı olarak kullana
maz.» ibaresinin konulması, Yüce Atatürk'ün toplum 
hayatımızda bazı simsarlar tarafından suiistimal edil
mesini önleyici bir tedbir olarak kullanılabilir. Bu 
sebeple böyle bir şey yapılabilirse, çok daha iyi olur 
kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Muratoğlu, buyurun efendim. 
ENİS MURATOĞLU — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlarım; 
Komisyonun Sayın Sözcüsü, pekçok münakaşala

rı başlamasından evvel bitirmiş oldular yaptıkları açık
lamayla. Kendilerine çok teşekkür ederim. Gerçekten 
«Siyasî partilerin kurulması» tarzındaki matlap, «Si
yasî parti kurma hakkı» tarzında değiştiği takdirde, 
esasen verilmiş olan önergelerimizde de belirtildiği gibi, 
daha isabetli olacaktır. I 

Birinci fıkra, bana göre tamamen doğru ve ye
rindedir. Gayet isabetli bir şekilde tedvin edilmiştir; 
ancak Sayın Genel Kurulun müzakereler sırasında | 
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da fark edecekleri gibi, her nasılsa lüzumsuz bir te
kerrür son fıkrada yer almıştır. Son fıkrada aynen 
«Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük 
ve programlarının ve kurucularının hukukî durumla
rının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, 
kuruluşlarını takiben 30 gün içinde öncelikle denet
ler ve kanunî gereğini yapar.» denildiği halde, her 
nedense 9 uncu maddenin sön fıkrasında «Yukarıda 
söz konusu edilen istemin tebliğ tarihinden başlayarak 
30 gün içinde noksanlık giderilmediği veya belgelen
dirme sağlanmadığı takdirde, siyasî partilerin kapa
tılmasına dair hükümler uygulanır.» deniyor ve bu
nun birinci fıkrasında da bu işi Cumhuriyet Başsav
cılığının yapacağı belirtiliyor. Bu açıklık muvacese-
sinde, 5 inci maddenin son fıkrasının maddeden çı
karılması bir zaruret şeklinde tecelli etmektedir. îlk 
fıkra tamamen isabetlidir; bu hususu arz etmek için 
söz almıştım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Esasen Komisyon bu son fıkrayı 
alıyor buradan. 

Teşekkür ederim Sayın Muratoğlu. 
Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

Sayın Muratoğlu konuştular, ben de aynı şeyleri söy-
leyeoektim; yalnız burada benim önergemde bir özel
lik var, o da şu: Süreler çatışıyor. Şimdiden temen
ni ederim ki, o madde düzenlenirken Sayın Komis
yonda, sürelerin düzenlenmesini gidersinler. Yani, iki 
30 gün birbirine çatışıyor. Hangisi nereden başlaya
cak, hangisi nerede bitecek, belli değil. Onun için, 
9 uncu maddeye gittiğine göre, zaten orada konuşa
cağız. Sayın Komisyona sadece temenni olarak, onu 
düzeltmelerini söyleyecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon, cevabı gerektirir herhangi bir 

konu var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, zaten önergeler müna
sebetiyle konuşulacak. Arkadaşlarımızın katkılarına te
şekkür ediyoruz, sağolsunlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Tünay'ın Sayın Tosyalı'nın, Sayın Özer Gür

büz ve Sayın Güray'ın, Sayın Başbuğ'un başlıkla ilgili 
önergeleri var. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — işleme koymaya gerek yok; çünkü 

zaten Komisyon sizin bu önergelerinizi tetkik et
tikleri için, başlığı değiştiriyorlar. 
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ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, bi
zim de vardı; yalnız farklı idi efendim benim önergem. 

BAŞKAN — Sayın Bilge'nin önergesini okutu
yorum. 

Sayın Yarkın, sizin önergenize de sıra gelecek. 
Yüksek Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 5 inci maddesi 
kenar başlığının «Siyasî parti kurma hakkı» olarak 
değiştirilmesini ve maddenin son fıkra ikinci satırın
da Arapça dili kuralına göre kullanılan «Takiben» 
sözcüğü yerine, öztürkçe «İzleyen» sözcüğünün ko
nulmasını saygıyla arz ve teklif ederiz. 
Abdülkadir ERENER Necip BİLGE 

BAŞKAN — Sayın Bilge, açık değil mi efendim? 
NECİP BİLGE — Efendim, bu fıkranın çıka

rılması hakkında da, 9 uncu maddeye aktarılması hak
kında da bir önergem olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim, gelecek sırası. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bu fıkra metinden çıkın
ca, artık «İzleyen» mi, «Takibeden» mi; gerek kal
madı efendim. 

NECİP BİLGE — Efendim, bu önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 
Sayın Yarkın, «diğer maddelerdeki önergeleri evve

la hep okutuyordum, bilahara üzerinde müzakere 
açıyordum; fakat adet 28, 30 olunca, hepsini okut
tuğum takdirde, ilk okuttuğum önergeler unutula
caktır. Onun için önergeleri teker teker işleme koy
mak zaruretini duyuyoruz. 

Sayın Yarkın'ın önergesinde başlığın, «Siyasî par
tiler kurma hakkı ve partilerin faaliyeti» tarzında dü
zenlenmesi isteniyor. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, baş
lığın bu tarzda düzenlenmesi ikinci fıkrayla ilgili öner
gemin kabulüne bağlı. Halbuki buna rağmen de zo
runlu değildir. İkinci fıkrayla ilgili önergenin mü
zakeresinden sonra onun işleme konulmasını arz 
ederim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Peköz'le, Sayın Tan, Kunter ve Sayın Göl

cüklü ile Sayın Çakmakçı'nın önergeleri var; son fık
ranın buradan çıkarılmasıyla ilgili. Tensip ederseniz 
bunu da işleme koymuyoruz. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, benim öner
gemde bir değişiklik var; bir son fıkra ilavesi. 
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BAŞKAN — Bir son fıkra ilavesi. Müsaade eder
seniz son fıkrayı; birinci, ikinci fıkralarla ilgili ko
nuları görüştükten sonra önergeyi değerlendirelim. 
Tamam mi Sayın Peköz? 

ATALAY PEKÖZ — Peki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Böyle yapalım efendim. 
Sayın Zeki Çakmakçı'nın başlıkla ilgili önergesi 

var; «Siyasî parti kurma hakkı ve sınırları» diye bir 
değişiklik isteniyor. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Benim önergemde bir de
ğişiklik var; sadece «hakkı» değil, bu hakkı kullanma
nın da sınırları var; o bakımdan sınırların kabul edil
mesinde yarar gördüm. 

BAŞKAN — Bunun açıklamasına gerek yok; Ko
misyondan soralım. 

Sayın Çakmakçı, başlığa bir de «Sınırları» keli
mesinin ilavesini istiyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, bu madde siyasî parti 
kurma hakkının tanındığı bir maddedir; «Sınırlarının» 
kelimesinin başlıkta yer alması, vermek istediğimiz 
ideyi aksettirmiyor. Bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı... 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sınırlanmış şema içerisin

de. Hak bir yerde sınırlanıyor ama, içerikte bunu 
ifade etmiyor. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hayır öyle birşey demiyor. 

BAŞKAN — İşleme koyalım mı efendim?.. Kurula 
sunalım mı, yoksa bu cevapla önergeyi almak ister 
misiniz? 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Geri alalım efendim, nasıl 
olsa Komisyon katılmıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Şengün'ün önergesi var; başlıkla, ikinci fık

ra ve üçüncü fıkrayla ilgili. 
Buyurun Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım, Komis

yonumuz bu 5 inci maddenin son fıkrasını geri al
dığına göre, benim önermek istediğim husus da ken
diliğinden bir ölçüde hallolmuş oluyor. Bendeniz 5 
ila 9 uncu maddelerdeki tekerrürü önlemek ve her 
iki maddenin de bir madde halinde tezekkür edilme
sini sağlamak için başlıkta değişiklik önermiştim. Sa
nıyorum, Komisyon bu maddeyi geri aldığına göre, 
9 uncu maddede benim arzu ettiğim değişikliği de 
yapabilecektir. Onun için önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Peköz'ün bir başka önergesi var, okutu

yorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin 8 inci maddeyle birleşti
rilerek aşağıdaki şekilde tedvin edilmesini arz ve 
teklif ©derim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Partilerin kurulması 
Madde : ... Vatandaşlar siyasî parti kurma hak

kına sahiptirler. Bu hak, milletvekilliğine seçilme ye
terliğine sahip en az 15 Türk vatandaşı tarafından 
birlikte kullanılmak suretiyle siyasî partiler kurulur. 

Devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü
nü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlı
ğını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri 
yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından 
yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerindeki egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, 
idin ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi 
bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi 
bir diktatörlük türüne dayanan bir devlet düzeni 
kurmak amacıyla siyasî parti kurma hakkı kullanıla
maz. 

Siyasî partiler, kuruluş bildirilerinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzelkişilik kazanırlar. İçişleri 
Bakanlığı, partinin kuruluşunu Resmî Gazete'de ya
yımlar, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ana
yasa Mahkemesine de bilgi verir. Bu bildirinin bü
tün kurucular tarafından imzalanması ve imzalarının 
yanında kurucuların adı, soyadı, meslek veya sanat 
ve ikametgâhları ile siyasî partinin adının ve genel 
merkez adresinin belirtilmesi ve partinin tüzüğü ile 
programının üç örneğinin bildiriye ekli olarak ve
rilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde 
noksanlık görürse, noksanların tamamlanmasını ilgili 
partiden yazı ile ister. 

Bu istemin tebliği tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde noksanlık giderilmediği takdirde, parti ku
rulmamış sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Peköz; buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Efendim, bu önergeyle öngörülen amaç, evvela bir 

sistematik hatasının tashihi noktasındadır. İkinci kıs
ma geçince, «Partilerin Kurulması» şeklinde aynı baş
lık altında bir tekerrür ifade eden hükümler var. Bu 
itibarla, 5 inci maddenin Kanunun İkinci kısmında 
yer almak suretiyle, ki bu «Genel Esaslar» dan çıka-
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rılarak, İkinci kısımda «Siyasî Partilerin Teşkilatlan
ması», birinci bölüm «Kuruluş» kısmında yer al
masında bir isabet görmekteyim. 

Önergenin ikinci amacı, İçişleri Bakanlığına belge
lerin verilmesi halinde, yapılan incelemede eksiklik 
görüldüğünde, madde sadece «İçişleri Bakanlığı, ku
ruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse, nok
sanların tamamlanmasını ilgili partiden ister.» diyor. 
Bu, açık bir hüküm değil. Ne kadar zamanda ister, 
istek yerine getirilmezse ne olur?.. Maddenin sonuna 
bir fıkra ilave etmek suretiyle, bunu bir hukukî ne
ticeye bağlamak istedim. İlave edilmek istenen fıkra 
şudur: 

«Bu istemin tebliği tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde noksanlık giderilmediği takdirde, parti kurul
mamış sayılır.» 

Aksi halde, gereken belgeler İçişleri Bakanlığına 
sunulacak; Bakanlık inceleyecek; bir noksanlık gö
recek, bu gördüğü noksanlığı hangi süre içinde bil
direcek ve o süre içinde noksanlık giderilmezse durum 
ne olacak? Bu konu açıkta kalmıştır. 

Yalnız, bir noktayı ilave etmek istiyorum. Öner
gemde, 5 inci maddede yer alan bir fıkra unutulmuş 
hataen; «Siyasî Partiler Anayasa ve kanunlar çer
çevesinde önceden izin almaksızın serbestçe kurulur
lar.» Bu, önergemde unutulmuş. Önergemin ikinci 
cümlesi olarak aynen yer alacaktır, bunu da tavzih 
ve tashih ediyorum. Görüşüm budur, arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Önerge üzerinde söz isteyen?.. 
ŞERAFBTTİN YARKIN — Sayın Başkan; aynı 

zamanda usul bakımından arz edeceğim. 
BEKİR TÜNAY — Aleyhinde. 
EVLİYA PARLAK — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Yarkın; hem lehinde, hem 

usul üzerinde mi konuşacaksınız? 
ŞERAFETÎTİN YARKIN — Lehinde değil de, 

evvela usulü bakımdan arz edeceğim. 
BAŞKAN — Usulle ilgili o halde. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Tabiî, bu maddey

le ilgili. 

Şimdi Sayın Peköz'ün önergesi 5 inci maddeyle 
8 inci maddenin birleştirilmesi şeklindedir. 5 inci 
madde siyasî parti kurma hakkını, 8 inci madde de 
partilerin kuruluşunun nasıl olacağının prosedürünü 
gösteriyor. 8 inci 'maddeyle ilgili değişikliklerinin uy
gun olanları, olmayanları olabilir; ama bu konu ev
vela iki maddenin birleştirilerek görüşülmesi kabul 
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edildiği takdirde söz konusu olacaktır. Kaldı ki, 8 
inci maddeyle ilgili kendisinin değindiği konulara de
ğinen başka önergeler de vardır. 

Ayrıca, siyasî partilerin kurulmasıyla ilgili kurma 
hakkını düzenleyen konunun «Genel Esaslar» kıs
mında kalması da daha uygun olacaktır. Yani, ev
vela bu iki maddenin 'birleştirilip birleştiril'memesi, 
dolayısiyle 5 inci maddenin 8 inci maddenin bulun
duğu ikinci bölümle alınıp alınmaması konusunun oy
lanması, ondan sonra bu değişiklik önergesinin gö
rüşülmesinde yarar vardır. Usulü bakımından bunu 
arz ediyorum. Benim görüşüm, 5 inci maddenin bu
rada görüşülmesidir ve partilerin kurulmasının 8 inci 
maddede ayrıca görüşülmesinin yararlı olacağıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın; usulle ilgili görüşünüzü aldık. Bu 

önergenin lehinde ve aleyhindeki görüşleri de aldık
tan sonra, Komisyonun vereceği mütalaaya göre ka
rarınıza sunarım. 

Sayın Tünay; buyurun efendimi. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bu 5 inci madde, Komisyonun da benimsediği 
üzere, parti kurrna hakkından başlayıp, parti kurma 
hakkında bitiyor. Binaenaleyh, Komisyon haklı ola
rak madde başlığını da değiştirerek «Parti Kurma 
Hakkı» şekline getirmiştir. 

Birleştirilmesi istenen diğer madde ise, partinin 
kuruluşunu ve parti biHdirilerinin nasıl verileceğini ve 
kimler tarafından ne şekilde muamele göreceğini ifa
de ediyor ki, iki madde birbirinden tamamen farklı
dır, birleştirilmesiyle yeni bir karışıklık getirilecektir; 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 

Sayın Peköz'ün verdiği önerge dikkatlice incelen
diğinde; ki Sayın Koimisyon da zaten 5 inci madde
nin son fıkrasını 9 uncu maddeye eklemek suretiyle 
büyük bir değişiklik yapmış oluyor. Üstelik, başlığı da 
«Siyasî Parti Kurma Hakkı» şeklindedir. Bundaki 
esaslarla birlikte, kurulması da söz konusu ve Sa
yın Atalay Peköz tarafından düzenlenen maddede da
ha açık bir şekilde ifade edildiği kanısındayım. 

Ayrıca, özellikle 8 indi maddenin son fıkrasındaki 
belirsizliği de giderici olduğu için iki maddenin bir-

I leştiriJimesiyle ilgili bu önergenin kabul edilmesinin 
uygun olacağı kanısındayım; bunu arz etlmek istiyo
rum. 

I Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol; görüşünüzü rica edeyim;. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 

Sayın Tünay'ın ifade ettikleri gibi, siyasî parti 
kurma hakkı, temelini Anayasadan alan bir vecize
dir ve genel kısımda 'bulunmalıdır. Siyasî partinin na
sıl kurulacağı; yani bu hakkın pratiğinin nasıl yü
rüyeceği ise, bütün diğer pratik hükümlerin düzenllen-

| diği 8 ve devamı maddelerinde düzenlenmelidir. 
Bir ara nokta olarak son fıkra buraya girmişti; 

bunu buradan çıkarınca, pek taJbiî olarak artık iki 
maddenin ayrı ayrı düzenlenmesi bir zorunluluk hali
ne gelmiştir. 

Saygılarla arz ederim;. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

I Değerli üyeler; Sayın Peköz'ün önergesine Ko
misyon katılmıyor. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan; bu açıklama 
ve madde başlığının değiştirilmesi ve son fıkranın da 
çıkarılması karşısında, ben önergemi geri alıyorum. 
Yalnız, ilavesini istediğim hususları 8 inci maddede 
tartışacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sıra Sayın Tosyah'nın önergesinde. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; 

Komisyon yerine getirmiştir, önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sizin bu önergenizde «Türk vatandaşları» kelime

si var. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım; o 

husus üzerinde tartışma açılmadan Komisyondan so
rulsun. 

BAŞKAN — Sayın Akyol; önergeyi tetkik ettiniz, 
buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; 

Doğrusu, bu konuyu Komisyonumuzda, Sayın 
Tosyah'nın hassasiyetinden emin olduğumuz için, çok 
tetkik ettik. Maddenin anlamı değiştiği zaman bazen 
«Türk vatandaşı» ibaresinin kullanılması gerekiyor, 
bazen genellikle «vatandaş» denilmesi yetiyor. Nite
kim, Sayın Tosyalı da bilecekler, Anayasada da bunu 

I tartıştık ve anlama göre «vatandaş» veya «Türk va-
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tandaşı» dedik. Komisyonun buradaki fikri budur; 
Anayasayla da bağlantılı olduğu için arkadaşımız 
herhalde kabul edeceklerdir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Önergemi geri alı

yorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Yarkın'ın, 5 inci maddenin 3 üncü fıkra

sıyla ilgili önergesi var. Bu çıktı zaten. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan; benim çıka

rılması konusunda önergem var. 
BAŞKAN — Var efendim, geliyor, sıra ile geli

yor. 
Sayın Yarkın'ın önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 5 inci madde

sinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

«Siyasî parti kurma hakkı, Kanunun dördüncü kıs
mının birinci bölümünde yasaklanan amaçlarla kul
lanılamaz.» 

BAŞKAN — Evet, Sayın Genc'in hatırlatması ye
rinde. Sayın Genç, hem üçüncü hem dördüncü fıkra
ların maddeden çıkarılmasını istemekteler. 4 yerine 
geliyor. 3 için bir açıklamanız?... 

ŞERAFBTTtN YARKIN — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bilahara Sayın Yarkm. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, 2 nci 

fıkra ile ilgili önergem;, çok özür dilerim, okundu mu 
acaba?... Yoksa ben farkına mı varmadım?... 

BAŞKAN — önergeleri Kanunlarda görevli ar
kadaşlarımız ve Divan Üyesi Arkadaşım sıraya koy
muşlardı. Ta'biî bu 28 - 30 önergede biraz evvel ve 
sonra gelme gibi durumlar olalbiliyor; kusura bakma
yın. Yalnız 'burada iki önerge arasında Sayın Genc'e 
bir öncelik vermek gerekiyor. 3 üncü fıkranın, eğer 
Genel Kurul önergeye katılarak çıkarılmasını ister
se sizin değişiklik önergenize lüzum kalmayacaktır. 

Buyurun Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Şimdi 5 inci maddenin 3 üncü fıkrasındaki ifa

denin aynını parti yasaklarıyla ilgili 79 uncu madde
de bulmak mümkündür. Bir kanunda tekrarlardan ka
çırtmak bence iyi 'bir kanun yapma tekniği bakımın
dan zorunludur. 79 uncu maddede diyor ki, «Bu ama
ca yönelik faaliyette bulunamazlar ve 'başkalarını 
bu yola teşvik ve tahrik edemezler.» Yine aynı keli-

ı meleri tekrarladıktan sonra 5 inci maddenin 3 üncü 
fıkrasında da «... amacıyla siyasî parti hakkı kullanı
lamaz» demektedir. Yani ikisinde sayılan ifadeler ve 
hangi almaçlarla siyasî parti kurulamayacağı ve han
gi amaçları güdemeyeeekleri her iki maddede ifade 
olarak aynı. Bence bu 5 inci maddenin 3 üncü fıkrası
nı kaldırdığımız za'man zaten 79 uncu maddedeki ya
saklamalar karşısında siyasî partiler bu amaçları gü
demezler. Bu itibarla bir tekrardan ibarettir. Kaçınıl
ması gerektiğine inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genc'in önergesiyle ilgili, Sayın Tünay?... 
EVLÎYA PARLAK — Aleyhinde. 
BEKtR TÜNAY — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Tünay çok daha evvelden işa

ret buyurdular. 
Buyurun Sayın Tünay. 
BEKtR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Madde başlıklarına baktığımız zaman birisinde 

parti kurma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılmaya-
cağı ifade ediliyor, 79 uncu maddede genel olarak 
demokratik devlet düzeniyle temel hak ve hürriyet-

I lere aykırı a'maç ve faaliyetler zikrediliyor. İkisi ara
sında fark vardır. Belki ifadeler aynı olabilir; fakat 
bu maddenin tedvininde bu ifadelerin 5 inci maddede 
bulunmasında zaruret olduğu kanısındayım; çünkü 
madde başlıkları tamamen ayrı ayrı şeyleri ifade edi
yor. Anayasada da gördük ki, bu ifadeler tam olarak 
bu kalıp içerisinde muhtelif maddelerde geçmekte
dir, burada da geçmesinde hiçbir mahzur yoktur. 

Arz ederim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederüm, 

Evet, Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
I Sayın Genc'in çıkarılmasını istediği fıkra 3 üncü 
> fıkra 4 üncü fıkra diye belki dikkatten kaçıyor, bir 

defa okumakta yarar var. 

«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin 
varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyet
leri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafın
dan yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sos
yal sınıflar üzerindeki egemenliğini sağlamak veya 
dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair 
herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya 
herhangi bir diktatörlük türüne dayanan bir devlet 

| düzeni kurmak amacıyla siyasî parti kurulamaz.» 
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Yani, burada yasaklanan amaçlardan birini tü
züğüne, programına yazıp içişleri Bakanlığına mü
racaat ederken götürürse İçişleri Bakanlığı hemen 
diyecekki, «Yok, bu kanunda hakkın yok.» 

Arkadaşımızın ısrarla buraya getirmek istediği 79 
uncu maddede düzenlenen mesele aynı değil. Orada 
bütün bu amaçlar olmaksızın normal olarak, mutat 
olarak, olağan olarak kurulmuş olan bir siyasî parti 
gidişi içinde şu veya bu sebeple 79 uncu maddede 
sayılan bir yasağa aykırı 'hareket etmişse onun karşı
laşacağı müeyyide başkadır. O kapatma. Burada hak 
doğmaz; yani bu konularda siyasî parti kurma hakkı 
hiç yoktur. Daha kuruluşta manidir. 

Bu bakımdan her ikisinin muhafazasında aşağı 
yukarı hayatî zorunluluk vardır. 

Bu itibarla Sayın Genc'in önergesinin reddedilme
sini Komisyonumuz arzu etmektedir. Yüksek takdir
lerinize sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Komisyon Sayın Genc'in önergesine katılmıyor. 

Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 

Evvela Sayın Yarkın'ın 2 nci fıkra ile ilgili öner
gesini de okutuyorum, ondan sonra 3 üncü fıkra ile 
ilgili önergeye geçeriz. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 5 inci madde 

2 nci fıkrasının, Anayasamızın 68 inci maddesinin 
3 üncü fıkrası hükmüne uygun olarak, «Siyasî par
tiler, önceden izin almaksızın serbestçe kurulur ve 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde faaliyette bulunur
lar» şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Önce 3 üncü fıkra

yı ele alalım. 3 üncü fıkrayı konuşmaya başladık 
da o bakımdan Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 2 nci fıkrayı okuduk sizin isteğinize 
uyarak, onu görüşelim efendim,. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, değer
li üyeler; 

«Siyasî Parti Kurma Hakkı» olarak başlığı değiş
tirilen, uygun bir şekle getirilen 5 inci maddenin 2 
nci fıkrasında «Siyasî partiler, Anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde, önceden izin almaksızın serbestçe ku
rulurlar.» denilmektedir. 

Şimdi, burada serbestçe kurulma Anayasanın em
ridir, önceden izin almaksızın kurulma Anayasanın 
emridir; zaten o buraya dercedilmiş bulunuyor. An
cak, «Anayasa ve kanunlar çerçevesinde önceden izin 
almaksızın serbestçe kurulurlar» denilince izin al
maksızın kurulmanın Anayasa ve kanunlar çerçeve
sinde bazı şartları var gibi bir izlenim taşıyabilir. As
lında kuruluş bildirisinin verilmesiyle birlikte tüzel
kişilik kazandığına göre, şu halde bunun bir şarta bağ-
lanimasına aslında gerek yoktur; ancak fıkra bu 
amaçla düzenlenmiştir demek istemiyorum. Yalnız, 
Anayasanın 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına hep 
birlikte bakmakta yarar vardır. 3 üncü fıkra aynen 
şöyle diyor : «'Siyasî partiler önceden izin almaksı
zın serbestçe kurulur ve Anayasa ve kanunlar çer
çevesinde faaliyette bulunurlar.» Orada «... faaliyet
lerini sürdürürler» diyor, ben buraya uymak için 
«faaliyette bulunurlar» şeklinde ifade ettim. 

Benim önergem Anayasanın 68 inci maddesinin 
3 üncü fıkrasıyla tamamen aynıdır. Demek istiyorum 
ki, «Siyasî partiler önceden izin almaksızın serbestçe 
kurulur.» Evvela Anayasadaki bu hükmü aynen vur
gulamakta yarar vardır, sonra faaliyetlerinin (Ki, si
yasî partilerin faaliyetleriyle ilgili Tasarıda bir başka 
hüküm de yoktur) yine Anayasada yer aldığı gibi 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde olacağını vurgula
mak istiyorum, önergem, tamamen 68 inci maddenin 
3 üncü fıkrasına yakın şekildedir veya benzer şekil
dedir. Bir başka değişikliği de içermemektedir. 

Bu itibarla, önregemin kabulünü Yüksek Heyeti
nizin takdirlerine sunuyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın'ın önergesi üzerinde lehte aleyhte 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Yarkın Arkadaşımızın tabiatıyla Anayasaya 

dayanan fikri haklı; yalnız organik bir kanun olan 
Siyasî Partiler Kanunu işte bunu açmıştır; yani faa
liyetleri tabiatiyle serbestçe kurulmakla başlamıştır; 
alma (Şu şu şu sınırlamalar ki, onlar oldukça uzun
dur ve Kanunun çeşitli yerlerine yayılmıştır.) bu ko
nulanda sınırlama getirilmiştir. 

Siyasî partilerin serbestçe yürütecekleri faaliyet
leri de Kanun Tasarımız teker teker saymıştır; işte 
teşkilatı, seçimleri, adayları vesaire gibi. 
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Kısacası, arkadaşımız haklı, metin iyi; takdir Yü
ce Kurulunuzundur. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler, Komisyon önergeye katılmıyor. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Genel Kurulun tak

dirine bıraktı efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Takdire bırakma» demek, ka
tılmama demektir. Tabiî, Genel Kurulun takdirine 
kalmıştır. 

Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yarkın, ikinci önergeniz; üçüncü fıkra ile 
ilgili idi; okutmuştum. 

Bu önergeniz hakkında buyurun efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

5 inci madde siyasî partileri kurma hakkını 
düzenliyor, büyük ölçüde. Ben de başlangıçta he
men şunu düşündüm; bu kurma hakkı düzenlendi
ğine ve hangi amaçları güdemeyeceği de bir başka 
bölümde ayrıca yer aldığına göre, buraya yasaklayıcı 
bir hükmün konulmasında gerek yoktur gibi düşün
düm; ama sonra güdemeyeceği almaçlarda partinin ku-
rulmamasınında «Siyasî Partilerin kurulması» bö
lümünde bir fıkra olarak yer almasında yarar gör
düm. 

Ancak, bu fıkrayı, yani 5 inci maddenin üçüncü 
fıkrasını okumuyorum ben, 79 uncu maddenin birin
ci fıkrasını okuyorum. Kelime, kelime aynı. Lütfen 
5 inci maddenin üçüncü fıkrasından izleyelim, ben 
79 uncu maddenin birinci fıkrasını okuyorum : 

«Siyasî partiler, Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din, mezhep ayrımı yaratmak veya 
sair herhangi bir yoldan...» diye devam etmekte; ta
mamen şimdi 5 inci maddeyi okumuş oldum. Hal
buki, 79 uncu maddeyi okuyorum. 

Sayın üyeler; 
Ben, bu, buradan kalksın demiyorum. Anayasa

mızın «Siyasî Partilerle İlgili Yasaklar» kısmında bi
rinci bölüm «Yasaklanan amaçlar» dır. 

Bu amaçlarda sadece 79 uncu madde yok. 78 in- I 
çi madde var, 80 inci madde var. Eğer 78 ve 80 inci » 

maddeleri de birlikte okursak (Ki, lüzum yok bura
da, işte tamamen yazıyor.) Türkiye Devletinin Cum
huriyet olan şeklini, Anayasanın 2 nci maddesiyle 
belirtilen esaslarını, Anayasanın 3 üncü maddesi ile 
açıklanan Türkiye Devletinin ülkesi, milleti ile bö
lünmez bütünlüğünü sayıyor ve bu amaçları güde
mezler diyor. 

Yine 80 inci maddede «Demokratik düzenin ko
runması» deniyor ve «... Atatürk milliyetçiliğine bağ
lı, demokratik, İtlik, sosyal hukuk devleti niteliğine 
ve adalet anlayışına uymayan amaçlar güdemezler.» 
diye devam ediyor. 

Benim önerim şu; hangi amaçları güdemeyecek-
lerse, o amaçlarla da parti kurma hakkı kullanıla
maz, kurulamaz. Onun için ben bu maddeyi de ay
nen tekrar etmekten ziyade şöyle düzenliyorum; «Si
yasî parti kurma hakkı Kanunun dördüncü kısmının 
birinci bölümünde (Şimdi okuduğum üç maddedir) 
yasaklanan amaçlarla kullanılamaz.» 

Önergem bundan ibarettir ve sanıyorum daha da 
genişletilerek kullanılmama halini düzenlemektedir; 
ama Kanuna da uygundur. Çünkü, bir kuruluş gü
demeyeceği amaçla parti de kuramaz veya kuruluş 
meydana getiremez. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkm. 
Değerli üyeler, bu önerge üzerinde söz isteyen var 

mı efendim?... 
EVLİYA PARLAK — Lehinde söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Lehinde, buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Sayın Yarkın'ın verdiği önerge; (Ki, açıklamasın

da da bunu çok güzel ifade ettiler) hangi amaçlarla 
kurulamayacağı konusunda çok daha geniş sınırlar 
getirdiği için bu önergenin kabul edilmesinde bü
yük yararlar var bence. 

Mevcut Tasarının bu fıkrası okunduğu zaman (Ki, 
arkadaşımız karşılaştırdı, ben bir daha okumuyo
rum.) yalnız 79 uncu maddeyi kapsar şekilde bir 
durumu vardır. Halbuki, bence bundan daha önem
lisi siyasî partiler 78 inci maddede belirlenen ve mad
deler halinde sıralanan dokuz konuda da amaç güde
mez ve bu amaçla parti kuramaz. 

Bunun arkasında 80 inci maddede «Demokratik 
düzenin korunması» konusunda yine siyasî partilerin 
bu amaçla kurulamayacağını önemle ifade eden bir 
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yasaklama kısmı vardır. Bu üç maddenin birleşik ola- I 
rak tekrar zikredilmesi de mümkün olmadığına göre, I 
hepsini içine alan bu önergenin üçüncü fıkra olarak 
5 inci maddeye alınmasında gelecek açısından, yeni I 
kurulacak olan partilerin taşıyacağı amaçlar yönün- I 
den ve özellikle sayın sözcünün ifade ettiği gibi, İçiş- I 
leri Bakanlığı dördüncü kısmın birinci bölümündeki I 
bu üç maddeyi aldığı an amaçlara yaklaşımı dahi I 
olan partiye müsaade etmeyecektir. I 

Bunu ifade etmek istiyorum. Saygılarımla yük- I 
sek takdirlerinize arz ederim. 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Bu konuda Sayın Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. I 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; I 

Sayın Yarkın'ın önergesine iki açıdan değinmek I 
lazım. Birincisi; 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında I 
böyle ileriye bir yollama, bu taç madde dediğimiz, I 
genel ilkeleri gösteren maddelerde yapılması uygun I 
olmayan bir metottur. Buradaki tembih unsuru, bu- I 
radaki ikaz unsuru ve buradaki (Sayın Parlak'ın söy- I 
lediği gibi) İçişleri Bakanlığı görevlilerine görev Ver- I 
me fonksiyonu birden düşüverir; yani Kanunu eline I 
alan 'bakacak üçüncü fıkrada 79 uncu madde vesaire. I 
Bu zamanla dikkatten kaçar. I 

Saniyen arkadaşlarımızla mutabıkız; yani Genel I 
Kurulu bu konuda tenvir etmek için söylüyorum. I 
Demek ki, onlar da bizimle aynı görüşteler. Şimdi I 
mesele kalıyor bunu nerede düzenleyelim?... Nerede I 
daha göze batar, nerede daha düzenlenmesi teknik I 
olarak ve fonksiyon olarak uygundur?... I 

Pek talbiî arkadaşlarımız kabul edeceklerdir ki, I 
bu kadar temel bir hüküm Kanunun sonlarında yer I 
alan yere atıf suretiyle gösterilemez. Yapılacak şey I 
şudur; burada bunu düzenleyelim, bu şekliyle kal- I 
sın. Çünkü, hakkın özüne bağlanmış olan bu un- I 
surlar burada kalsın ve 79 uncu maddeye geldiğimiz I 
zaman eğer arkadaşlarımız atıf tekniğine uygun bu- 1 
luyorlarsa, o zaman yukarıya atıf, önceye atıf maı?- I 
tikîdir, makuldür ve sistem de 'budur. I 

Yoksa, mesela; Medenî Kanunda suiniyeti, iyi I 
niyeti tarif eden 20 tane madde var. Başta bunlara I 
atıfta bulunulmaz, önce iyi niyet nedir tarif edilir, I 
sonra ona atıfta bulunulur, ona göndermede bulunu- I 
lur. Kanun tekniğinin gereği budur ve icabı budur. I 

Şimdi, diyorlar ki; «Orada bazı ilaveler var.» O I 
ilaveler noktasından mesele kapalıdır. Yeri geldiği I 
zaman beraberce tartışacağız ve ilk sınırlama olarak, | 
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bu taçtaki bu sınırlama; bu hakkın kullanılmasının 
hemen önündeki manialar olarak kâfidir. Biz, kendi* 
lerinin bu konuda daha özgürlükçü olduklarını takip 
etmiştik. Binaenaleyh, orada bu meseleyi, 79 ve 80 
inci maddelere geldiğimiz zaman beraberce tartışı-
rız. 

Komisyonumuzun görüşü, tem/biti edici, ikaz edici, 
uyarıcı ve görev verici şekilde ve teknik bakımdan 
da esasen böyle olması lazım geldiğinden, bu açık 
ibarenin, hemen Siyasî Partiler Kanunu açılınca 5 in̂  
ci maddesinde görünmesinden yana ve arkadaşımı
zın önergesinin kabul edilmemesinden yanadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

EVLİYA PARLAK — Sorum var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Sözcü, «Bu madde 

böyle kabul edilsin 4 üncü kısma gelindiğinde gereki
yorsa o zaman tartışırız» diyor. Buradaki atıfları, 
5 inci maddeden, buradan geriye doğru yapmış olu
yorlar. Acaba, yine kendi ifadelerine göre, kendi 
amaçlarına göre deniliyor ki, bir parti kurulurken 
ilk anda hangi amaçlarla kurulup kurulmadığı veya 
daha önceki maddede kabul ettiğimiz, Anayasa içe
risinde ifade edilen, demokratik esaslara uygun olup 
olmadığını incelemek bakımından hangi yetkili bu 
Kanunun tamamını inceleyecek de, 80 inci maddede, 
5 inci maddeye atıf yapıldığını, böyle bir düzenleme 
olduğunu görecektir?... Eğer atıflar yapılacaksa, aca
ba burada yapılıp da ileriye doğru inceleme imkânı 
verilemez mi?... Bunu öğrenmek istiyorum. Aksi hal
de nereden bilecek?... Çok iyi bir inceleme yapması 
gerekmektedir partileri kapatma gayesi ile ki, bunu 
da Cumhuriyet Başsavcısı yapacak. Hangi maddelere 
dayanarak bir belge düzenleme zorluğu içine girmeye
cek midir?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?... Buyu

run Aşkın. 

AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, bir temel 
hakkın (Burada siyasî parti kurmak hakkı söz ko
nusu) kullanılmasında, bu hakkın kullanılmasının 
anaçerçevesini çizmek ile o hakkın uygulamaya ak-
tarılllmasından sonraki şartları düzenleme arasında 
genişlik bakımından, kapsam bakımından fark bu
lunması gerekmez mi?... Dolayısıyla, genel esaslarda 
öyle bir anasınırlama, anaçerçevenin bulunması ge
rekli değil midir?... Ve daha önceki maddelerde ya
pılan bir tartışmada, esas kısımlarda mı yer almalı-
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dır, ikinci üçüncü, dördüncü bölümlerde mi yer al
malıdır konusunda getirilen teknik açıklama burada 
geçerli değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sorum var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, 

önce kanun tekniği açısından, Sayın Sözcünün haklı 
yönleri vardır; ancak hemen ifade edeyim ki, kanun 
lar bir bütün olarak ele alınır ve dolayısıyla, kanun
da, baştaki maddeden sondaki maddeye atıf yapıla
maz veya sondaki maddeden başa atıf yapılır şeklin
de kesin bir zorunlük olmadığı kanısındayım. 

Şunu da öğrenmek istiyorum : Siyasî partilere ya
saklanan amaçlar bölümünde yer alan maddelerde 
şu, şu, şu amaçları güdemezler şeklinde yer alan ya
saklardan, güdemeyeceği amaçlarda, siyasî parti kur
ma hakkı kullanılabilecek midir?... Bunu öğrenmek 
istiyorum. Benim önergem, güdemeyeceği amaçlarda 
da siyasî parti kurma hakkı kullanılmasın şeklinde
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, bütün çalışmalarımız 
sırasında, gayreti ile hepimizin takdirini kazanan 
önerge sahibi arkadaşıma duyduğum büyük saygı se
bebiyle, Genel Kurulumuzda biraz önce aldığımız 
karara temas etmemiştiktı. Orada da bu üçüncü fık
ranın böyle yer alması yolundaki Komisyon görü
şünü Genel Kurulumuz oylamıştı. Bu noktadan ha
reket ederek şunu ifade etmek istiyorum ki, üçüncü 
fıkra, hakkın tanınması ile ilgilidir. Bu tanınmaya 
koyulacak manianın mahiyeti, kapsamı, vüsati baş
kadır. 

78, 79 ve 80 inci maddelerdeki uygulama ile il
gili, yani siyasî partinin mitingi ile, söylevi ile, prog
ramı ile ve değişiklikleriyle ilgilidir. Yani, uygulaması 
ile ilgilidir. Bu itibarla, hakkın özüne bağlı olan yer
deki durumla, kullanılması ile ilgili durumu birbi
rinden ayırmakta esasen ve teknik olarak zorunluluk 
vardır. Arkadaşımız eğer dikkatlice tetkik ettiyse, di
ğer maddelerdeki hususlar da esasen üçüncü fıkrada 
yasaklanmıştır. Orada diyor ki, «Cumhuriyete karşı 
olamaz.» Burada da diyor ki, «Türk Cumhuriyetine 
karşı davranamaz, varlığını yok edecek şekilde dav
ranma amacı güdemez.» 

Yani, aslında, anamaddemıiz, hakkın tanınmasına 
bağlı olan maddemiz burada olduğu için, hakkın ta
nınmasıyla ilgili bir açıklamanın ve tashihatın burada 
yapılması lazımdır. 

Sayın Tünay'ın bir evvelki önerge ile ilgili yap
tığı konuşmaya da göndermede bulunarak, bu fık
ranın bu şekli ile burada aynen bırakılması görüşün
de olduğumuzu saygılarımızla arz ederim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeye Sayın Ko
misyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Muratoğlu'nun bir önergesi var, 5 inci mad
denin üçüncü fıkrası hakkında. 

Sayın Muratoğlu?... Yoklar, önergeyi işleme ko
yamıyorum efendim. 

Sayın Devrimsel'in önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 

üçüncü satırındaki «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerindeki egemenliğini sağlamak» kelimele
rinden hemen sonra, «Lâikliğe aykırı olarak, Dev
letin; sosyal, iktisadî, siyasî ve hukukî temel nizam
larını kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydur
mak» hükmünün eklenmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Fikri DEVRİMSEL 
BAŞKAN — Önerge üzerinde açıklamada bulun

mak üzere buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, de

ğerli arkadaşlar; 

Ben aslında bu önergemi geri alacaktım; fakat 
Komisyon Sözcüsünün son açıklamalarından sonra 
tekrar tartışılmasında yarar gördüm. 

Sayın Sözcü «Hakkın tanınması vüsati ile hak
kın uygulama alanını, uygulama şeklini tanzim fark
lı şeylerdir.» dediler. Bundan hareketle, partilerin ku
rulmasındaki hakkın kullanım hudutlarını belirten 
bu maddede dikkat edilirse, Devletin şahsiyetine kar
şı işlenen suçlarla ilgili Ceza Kanununun bölümün
den bazı suçların unsurlarını da bir bir gösterecek 
şekilde madde düzenlenmiştir. Tabiî ki, doğrusu da 
budur. 

Devletin bir kişi ve zümre tarafından yönetilme
sine karşı koyulan hüküm doğru, aynen Ceza Kanu
numuzda da var. Sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal 
sınıflar üzerinde egemenliğini tesis, Ceza Kanunu-
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muzda 141 ve 142 nci madde ile yasaklanmıştır, doğ
ru. Hemen aynı bölümde bulunan, meşhur 163 üncü 
maddede lâikliğe aykırı olarak, Devletin; sosyal, ik
tisadî, siyasî ve hukukî temel nizamlarını kısmen de 
olsa dinî inanç ve esaslara uydurmak... Bu, hakkın 
kullanımının hudutlarını belirten bu maddede, Ceza 
KanunUmuzdaki unsurlarla beraber yok. Benim öner
diğim cümleler 87 nci maddede aynen var; fakat bu 
bir yerde uygulama ile ilgili. Yine uygulama ile ilgili 
olmasına rağmen, 5 inci maddedeki «Devletin, bir kişi 
ve zümre tarafından yönetilmesi ve sosyal bir sınıfın, 
diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak» 
şeklindeki aynı tabir 79 uncu maddede de var. Be
nim önerdiğim tabir 87 nci maddede yer almış, 5 in
ci maddeye bu bakımdan girmemiştir. Hakkın kulla
nımı kapsamı ile ilgili olduğundan ve de uygulamada 
kolaylık getireceğinden, ayrıca genel esaslarda bulun
masına inandığımdan teklif ettim. Oylarınıza arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Değerli üyeler; önergenin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, önerge

mi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel önergelerini geri 

alıyorlar. 
Değerli üyeler; Sayın Yarkın'ın, Sayın Narlıoğlu' 

nun, Sayın Tosyalı'nın, Sayın Kuzuoğlu'nun, Sayın 
Girmen'in, Sayın Gürbüz'ün, Sayın Sarıoğlu'nun, Sa
yın Sarp'ın, Sayın Öztürk'ün bu maddenin 4 üncü 
fıkrasının bu maddeden çıkarılarak 9 uncu maddeyle 
birlikte görüşülmesi istekleri vardır. Komisyon he
men bu maddenin müzakeresine başlamadan evvel 
konuyu kabullendiklerini söylediler. Bu itibarla bu 
önergeleri kesin oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine aynı maddeyle ilgili Sayın Şengün'ün, Sa
yın Göktepe'nin, Sayın Ender'in önergeleri var. Bun
lar son fıkra ve sürelerle ilgilidir. Binaenaleyh son 
fıkra görüşüleceği zaman bu sayın' üyeler görüşleri
ni o zaman iletirler. Bu itibarla işleme koymuyorum. 
Değil mi Sayın Göktepe?.. 

İBRAHÎM GÖKTEPE — Sayın Başkanım, nasıl 
takdir buyurursanız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Komisyon Başkanı Aldıkaçtı'dan şunu öğ

renmek istiyorum; bir sayın üye redaksiyonla ilgili 
ilk görüşmede bazı tekliflerde bulunmuştu. O konu
da bir görüşünüz var mı? Yapılan teklifler, düzelt
meler şeklinde; kelimeler değişiyor, veyalar kalkıyor, 
noktalı virgüller konuluyor, onunla ilgili görüşünüzü 
öğrenmek istiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Ender arkadaşı
mızın mütalaası için kendileri Komisyonumuza ka
dar geldiler, beraberce de görüştük; Anayasa met
ninden aynen aldığımız için kendimizi fazla değişikli
ğe mezun görmedik, bu konuda arkadaşımız da bi
zimle mutabıktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ederim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Yolga buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Redaksiyondan 

bahsedildiğine göre ben de bir noktayı belirtmek is
tiyorum. Anayasanın 68 inci maddesinde «izin al
maksızın» kelimesinden sonra «serbestçe» kelimesi 
yoktur. Aslında iki kavram tamamiyle birbirine eşit
tir, geri alınması suretiyle düzeltilebilir, «izin almak
sızın» deyince «serbestçe» kavramı da içinde mün-

Sayın Devrimsel'in önergesinin yerini almak yo
lundaki, ilk ilhamları doğruydu, çünkü okurken bir 
zühul eseri olarak bir sosyal sınıfın diğer sosyal sı
nıfın olduğunu, fakat din esasına dayandığının bu
lunmadığını 3 üncü fıkrada söylediler, daha doğrusu 
orasını okumayı zühulle geçtiler. Din ve mezhep ayı
rımı yaratmak ve herhangi bir yoldan bu kavram ve 
görüşlerle, herhangi bir diktatörlük kurmak. Bu var
dır, binaenaleyh ilk fikirleri doğrudur. «Türk Ceza 
Kanununun 163 üncü maddesi buraya girmiyor» de
diler. Özellikle zabıtname için hassasiyet göstererek 
söylüyorum; 163 üncü maddede de dinî esas ve inanç
lara uydurmak amacıyla siyaset yapma vesaire ya
saklanmıştır, yani tam ibare buradan 3 üncü fıkraya 
alınmıştır. Pek tabiî olarak bu 3 üncü fıkra bir taç 
hükümdür, bir genel vecize hükmüdür, vecize mahi
yetinde bir hüküm olması lazımdır, genel esaslarda 
yer almaktadır. Bu itibarla bütün detayları yoktur, 
ama arkadaşımız ve sayın Genel Kurulumuz mutma
in ve müsterih olsunlar ki, öngörülmüştür, vardır. 
Bu itibarla değerli arkadaşımdan, meslektaşımdan, 
bu noktadaki ilk fikrine dönmesini rica ediyor. Aksi 
halde önergesinin kabul edilmemesini istirham edi
yorum. Teşekkür ederim, 
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demiçtir. Bunun zapta geçmesi bakımından belirtiyo
rum, arzu ederlerse bu kelimenin çıkartılması daha 
iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Anayasanın hükmünü 
biraz daha kuvvetlendirmek için kullandık. 

BAŞKAN — Kuvvetlendirmiş oluyorsunuz, kal
masını düşünüyorsunuz. Teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; maddeyi başlıklarıyla... 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, redak
siyon bakımından bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Maddenin 2 nci ve 

3 üncü fıkralarında iki sözcüğe değinmek istiyorum. 
2 nci maddenin sondan 2 nci satırında, «... din ve 
mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yol
dan bu kavram...» biçiminde devam ediyor. Burada 
Arapça «sair» sözcüğü yerine tam karşılığı olan «baş
ka» sözcüğünün kullanılması uygun düşmez mi? 

3 üncü fıkradaki sözcük, bu fıkra Komisyonca ge
ri alındığı için söylemesem de olabilir, ancak bu fık
ranın 9 uncu madde ile birlikte düzenlenmesi sırasın
da dikkaite alınması bakımından arz edeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, unutabiliriz belki, ora
da bu temenninizi, teklifinizi yapınız. Rica edeyim 
efendim .i 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Peki Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, Sayın Cebeci'nin müta
laasına katılıyorum, ama anlattığım gibi bu meseleyi 
biz Anayasadan çektiğimiz için değiştirmeyi düşünmü
yoruz efendim. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Değerli üyeler; 5 inci maddeyi başlıktaki değişik

lik ve son fıkranın çıkması şekliyle, kesin olarak ka
bul edilen önergede de belirtildiği veçhile... 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, madde oy
lanmadan önemli gördüğüm bir konuda soru sor
mak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, soru konusunu bili
yorsunuz, hemen her önergede ve maddenin ilk gö
rüşmesinde de sorusu olanlar sormuşlardır, ama bu
yurun efendim. 

MEHMET HAZER — Efendim, maddede dine 
dayalı, mezhebe dayalı partiler kurulamayacağı, da
ha başka bir deyimle din ayrılığına, mezhep ayrılığı

na dayalı partiler kurulamayacağı kaydı vardır. Bu 
zannediyorum tarikat ayrılığını da ihtiva eder. Bu
nun da maddeye girmesi lazım gelir. 

Bir başka nokta : Buradaki hüküm dinî mahiyette 
parti kurulamayacak anlamındadır. Dine karşı parti
lerin kuralamayacağına dir birşey düşünmüyorlar 
mı?.. Dinsizlik partisi, kontrklerikal partisi gibi söz
cüklerin de bu maddede yer alması lüzumuna inanı
yorlar mı?..; Acaba Komisyon bu hususta bir şey 
düşünüyorlar mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tec
rübeli arkadaşımız Sayın Hazer'in mütalaasını metin 
olarak değil, ama zabıtname olarak tamamlamak is
terim. Din ve mezhep esasına dayalı parti kurula-
mayınca bunun içinde dnisizlik partisi, tarikat parti
si, mezhep partisi, bunları küçültücü parti, buna da
yalı devlet nizamını kurmaya matuf parti, kısacası 
bununla ilgili bütün kavramları içine alan bir yasak
tır ve zannediyorum bu kendi içinde yasak yeterlidir. 
Anayasamız da bunu böyle kaleme almıştır. Müsterih 
olsunlar, zabıtname için gerekçe yerine kaim olmak 
üzere Komisyondaki görüşmelere de atfen bunu arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
İBAŞKAN — Sayın üyeler; 5 inci maddeyi başlık

taki değişiklik ve dikkate alınan kesin kabul edilen 
önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Üye olma ve üyelikten ayrılma serbestliği 
MADDE 6. — Yirmibir yaşını dolduran ve siyasî 

ve medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan 
her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gös
terilen şartlara ve usullere göre siyasî partilere üye 
olmakta ve üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse aynı zamanda birden fazla siyasî partinin 
üyesi olamaz; aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî par
tilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeler?.. Sayın Hamitoğulları, Sayın Bilge, Sayın Gü-
ray söz almış bulunuyorlar, bilahara pek söz vere
meyeceğim. O itibarla tekrar soruyorum : Madde 
üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Hamitoğulları, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, affederseniz eğer, ar
kadaşımızın belki temas edeceği noktaya da değine-
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bilir; Komisyonumuz önergeleri dikkate alarak bazı 
değişikliklerle huzurunuza geliyor; bunları arz ede
yim. 

BAŞKAN — Bu açıklamalarınız 5 inci maddede 
çok faydalı oldu; rica edeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Aynı şekilde, önergelerin önceden veril
mesine bir kolaylık oluyor... 

BAŞKAN — Efendim, bunu tabiî biz değerli üye
lerden her vesileyle rica ediyoruz; hatta Başkanlık Di
vanı olarak da madde üzerindeki önergelerin bir gün 
evvel verilmesi hususundaki istirhamımız da bu mak
satlaydı. Çünkü Komisyon tetkik edemezse ve mad
denin müzakeresi sırasında önerge verilirse o mad
denin sıhhatli bir şekilde görüşülmesi ve kabul edil
mesi mümkün olmuyor. İnşallah bir süre sonra belki 
kesin bir Genel Kurul kararı alırız ve görüşülecek 
maddelere ait önergelerin bir gün evvelden verilme
sini kabul edersiniz, bu suretle daha sıhhatli bir mü
zakere yapmış oluruz. 

Buyurunuz Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; 

önerge sahiplerinden bazıları geçmiş tecrübele
rin ışığı altında bir siyasî partinin birden fazla ka
demesine veya aynı derecedeki birden fazla kademe
sine üye olunmasının da yasaklanmasını istemişlerdi. 
Komisyonumuz (Bu yolda çok da fikir yar) bunları 
dikkate alarak, müzakere ederek bu fikri kabul et
miştir; yani bu yoldaki önergeleri, o önergelerin pa
ralelinde dikkate almayı kabul etmiştir. Binaenaleyh, 
arkadaşlarımız bu noktaya değinmeden de bu işi gö
türebiliriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar değerli Komisyona görüştüğümüz 

Tasarıyı hazırlamaktan ötürü teşekkür etme fırsatı
mız olmadı. Gayet tabiîdir ki Tasarının daha mü-
kemmelleşmesi yönünde haliyle hep eksiklikler, hep 
noksanlıklar üzerinde duruyoruz. Bu 6 ncı madde
nin ikinci fıkrasında bu fırsat çıktığı için memnu
num. 

«Kimse aynı zamanda birden fazla siyasî partinin 
üyesi olamaz; aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî parti
lerin hepsinde birden sona ermiş sayılır.» fıkrasında 
büyük isabet olduğu kanısındayım ve geçmişte ka

lan partilerde bu hususun ne denli sömürüldüğü göz 
önüne alındığı zaman bu ikinci fıkradaki hükmün ya
rarı daha iyi anlaşılmaktadır. 

İkinci fıkranın isabeti dolayısıyla Komisyona te
şekkürlerimi sunuyorum; ama maddenin birinci fık
rasında da fikir olarak yine anlamlı bir nokta vardır 
ve siyasal partilere belli koşullarda üye olabilecekle
rin hem üye olmada hem de üyelikten çekilmede ser
best oldukları belirtiliyor. Bunda da büyük bir isa
bet vardır; yalnız bu maddeye dayalı olarak ileride 
gelecek olan ve özellikle seçimi kayıtlı üyelere bağ
layan modelle birikte düşündüğümüz zaman bunu 
gerçekleştirecek yapının oluştuğunu söylemek zevkin
den yoksunum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada bir partiye üye yazılanların bu üyelikten 

ayrılmaları konusunda serbestlikleri vardır; ama üye 
yazılmada aynı serbestlikten söz edilemez; bu temi
nata bağlanmamıştır, lleriki maddelerde, bir partiye 
üye olabilecek niteliklere sahip olunduğu halde baş
vuracakların üye yazılma hakları teminata bağlan
mamıştır. Bu maddenin birinci fıkrasında bu nedenle 
bir boşluk vardır. Bunun teminata bağlanması lazım
dır. 

Bizim karşı olduğumuz; ama öyle anlaşılıyor ki 
Değerli Komisyonun sırası gelince yine böyle celalet-
le, şiddetle ve hayranlığımızı uyandıracak şekildeki 
hitaplarıyla, tavırlarıyla savunacakları o maddeye gel
meden belirtmede yarar görüyorum. 

Bu nasıl sağlanacaktır?.. Bir partiye başvuruyor
sunuz ve sizin muhtemelen o partiyi yönetenler ba
kımından onların ileri sürecekleri adaylara oy verme
yecek nitelikte ve görüşlerde olduğunuz anlaşıldığı za
man üyeliğiniz rahatlıkla reddedilir ve bunun karşı
sında bir teminatınız yoktur. Bu teminatı getirmeden 
«partilere üye yazılmakta ve ayrılmakta serbestsiniz» 
demek mümkün değildir. Bunu bu teminatı getirme
den dediğiniz zaman 6 ncı maddenin isabetle tespit 
edilmiş olan birinci fıkrasının işlerliği mümkün de
ğildir değerli arkadaşlarım. Onun için, buradaki ser
bestlik sadece partilerden ayrılma noktasında önü
müze gelmektedir; partilere yazılmada, maalesef ya
zılabilirle şartlarına sahip olan vatandaşlar bakımından 
bir güvence yoktur. 

Bu nedenle söz almak gereğini duydum. Bu ne
denle değerli dikkatlerinize ve Komisyonunun da tak
dirlerine saygılarımla birlikte arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
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Sayın Güray, buyurunuz efendim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; 

Anayasa Komisyonunun ilk önergemizi kabul su
retiyle bir partiye birden fazla şekilde kayıt imkânı
nı kapamasına teşekkür ediyorum; yalnız 6 ncı mad
dede bir başka eksiklik daha kendini göstermektedir. 
Çünkü partiye girişlerin tamamen serbest olduğu iba
resi, partiye girebilmek için bazı şartların yerine ge
tirilmesini engellememelidir. Onun için 6 ncı mad
deye bir ikinci fıkra ilavesi görüşündeyim. Bu görü
şümü huzurunuzda şimdi açıklıyorum, önergemin 
okunmasından sonra söz alma gereğini duymayaca
ğım. 

6 ncı maddenin ikinci fıkrasına partilere nasıl üye 
kaydolunabileceği konusunda bir açıklık getirmek ge
rekmektedir. Çünkü tatbikatta görülmüştür ki, bazı 
kişilerin sadece adı ve soyadı yazılmak suretiyle par
tilere üye kaydı yapılmaktadır. Bazen aynı isimde üç 
dört kişinin ortaya çıktığı görülmektedir. Partilere 
kaydolurken herhangi bir nüfus kaydı veyahutta ika
metgâh senedi bile getirilmediğinden çoğu zaman bu 
konularda bazı itirazlar meydana gelmektedir. Zaten ! 
uygulamada; derneklerde, sendikalarda, hatta Sosyal ' 
Sigortalar Kurumuna işveren olarak primini ödemek J 
durumunda olanlarda bile bu kargaşa görülmekte- J 
dir. Bunun yanında, delege listeleri geldiğinde de par
ti mührünü elinde tutanın bütün yakınlarını ve bazı 
kişileri alelusul bu listelere yazdığı da yine yaşan
mıştır. 

O nedenle, ikinci fıkranın düzenlenmesi esnasın
da, kişinin partiye üye olabilmek için dilekçe ile baş- j 
vurması ve buna nüfus kayıt örneğini eklemesi zo- j 
runluluğunu getirmek istiyoruz. Bunun sebebi, çoğu i 
zaman «Ben başvurmadım, üye değilim» şeklindeki ! 
itirazları önlemek ve bir de kişinin kim olduğunu 
açık seçik bir şekilde, itiraz halinde tespit edebil
mektir. Bu hususun eklenmesi halinde üyelerin def
terlerinin incelenmesi bakımından yargı organlarına 
da kolaylık sağlanacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bendeniz bu maddenin düzenleniş biçimi itiba

riyle fazla teferruatlı, fazla ayrıntılı olduğunu düşü
nüyorum ve bu itibarla da yerinin burası olmaması 
gerektiği kanısındayım. Çünkü maddede «Yirmibir ya

şını dolduran ve siyasî ve medenî hakları kullanma 
ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı, kanunda 
ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere gö
re siyasî partilere üye olmakta ve üyelikten çekil
mekte serbesttir.»; ondan sonra da aynı partinin muh
telif kademelerine üye olma yasağı getirilmektedir. 

Şimdi bu oldukça ayrıntılı bir düzenleme. Ayrın
tılı bir düzenleme olması itibariyle burada yeri ol
maması gerekir. Çünkü Birinci Kısmın başlığında 
«Genel Esaslar» deniyor. 

Diğer taraftan İkinci Kısmın İkinci Bölümünde 
de «Üyelik ve Organlarda Görev Alma» başlığı var
dır. Şu «Üyelik» tabiri siyasî partilerde üye olma ma-

- nasını ifade ediyor. Halbuki hemen o İkinci Bölümün 
birinci maddesi olarak konulan 11 inci maddede 
«Partilere üye olamayacak kimseler»den söz ediliyor. 
Halbuki önce partilere üye olacak kimselerin şartları 
nelerdir, bunu belirtmeli, ondan sonra üye olamaya
caklara geçilmelidir. 

Bu itibarla bendeniz bu 6 ncı maddenin buradan 
alınarak İkinci Kısmın İkinci Bölümünün başına kon
masının daha uygun olacağı düşüncesindeyim. 

Bu kabul edilmediği takdirde şöyle de olabilir : 
6 ncı maddede sadece bir taç maddesi olarak Ko
misyonun belirttiği veçhile, «Her Türk vatandaşı ka
nunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usul
lere göre siyasî partilere üye olmakta ve üyelikten 
çekilmekte serbesttir.» denilebilir. Yukarı kısım, birin
ci satırda belirtilen yirmibir yaş, siyasî ve medenî 
hakları kullanma ehliyeti meselesi burada 10 uncu 
maddede veya 11 inci maddeden önce konulacak 
olan bir maddede parti üyeliğine girmenin şartları 
belirtilir : «Partiye üye olabilmek için yirmibir yaşını 
bitirmek ve medenî ve siyasî haklara sahip olmak ge
rekir.» diye burada konabilir. Bu olmadan partilere 
üye olamayacaklara dair olan hükmü koymakta bir 
mantıkî silsile mevcut olmadığı kanısındayım. Ya 6 ncı 
maddeyi doğrudan doğruya 11 inci maddeden önce 
10 uncu madde olarak kabul ederiz veya o kabul 
edilmediği takdirde 6 ncı maddeyi sadece bir prensip 
maddesi olarak «Her Türk vatandaşı partilere girmek
te, çıkmakta serbesttir.» şeklinde kısaltarak ifade ede
biliriz. 

Bendeniz bu hususta bir önerge vermiş bulunu
yorum. O zaman da görüşlerimi belki tekrar açıkla
ma imkânı hâsıl olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Hamitoğulları arkadaşımız üyeliğe serbest 
girişin nasıl sağlanacağını ileride tartışacağımızı söy
ledi. Kendisi de burada olmadığı için günü ve zamanı 
geldiğinde beraberce görüşmek üzere... 

Sayın Güray'ın nüfus kâğıtlarıyla ilgili, yani üye
nin nüfus hüviyet cüzdanı suretiyle beraber kaydını 
yaptırması konusunu bir detay olarak gördük. Kendi
lerinin iki önergesi vardır. Birincisini saygıyla telak
ki ettik. İkincisinin de yerinin, eğer izin verirlerse, 
kolaylaştırrnak için söylüyorum, 12 nci madde civarı
na taşınmasında büyük isabet var. Çünkü üyeliğe 
kabul şartları, merasimi, kâğıdı, belgesi orada dü
zenlenecek. 

Hocaların hocası Hocamızın mütalaasına şu nok
tadan bir görüşümüz olacak : Anayasal üye olma ve 
üyelikten serbestçe çıkma ilkesini bu taç madde ola
rak düzenlemek zorundayız; ama belki bunun bazı 
unsurlarını üyeliğe kabul meselesine taşımakta yarar 
olabilir. Bunu da maddenin bünyesine girdiğimiz za
man, Hocamızın da katkılarıyla düzenleyeceğimiz 
kanısındayım. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. 

EVLİYA PARLAK — Bir soru sorabilir miyim 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Efendim, bu 6 ncı mad
denin birinci fıkrasının 12 nci maddenin ikinci fık
rası ile yani «Siyasî partiler, üye olma istemlerini, se
bep göstermeksizin reddedebilirler.» fıkrası ile bir 
çelişkisi yok mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Arz edeyim Sayın Başkanım; 

Eğer bir siyasî partiye alacağı üyeleri serbestçe 
seçme hakkını vermezseniz, bakınız şöyle bir durum 
ortaya çıkar : O bölgede bin üyesi olan bir siyasî 
partiyi manen çökertmek isteyen bir karşı parti ken
di militanlarından 5 bin kişiyi gönderir, üye yaptırır. 
Eğer siyasî partiye buna direnme hakkı vermezseniz, 
bu, siyasî parti olmaz. Müsterih olsunlar, siyasî par
tilerin en fazla ve en geniş şekilde üye kabul etme. 
lerini sağlayacak şartlar Kanunun felsefesinde ve ay
rıntılı hükümlerinde vardır. Yeri geldiği zaman bun
ları beraberce tartışacağız. 

Üye olma serbestisi, üye alma serbestisini de içe
rir. Hukukta üyeliğe kabul için bir tüzelkişiyi zor
layabileceğimiz şartlar son derece sınırlıdır. O baş
vuran kişinin ekonomik özgürlüğünü ortadan kaldı
ran, yaşama hakkını ortadan kaldıran gibi bazı mun
zam şartlar bulunursa, o takdirde üyeliğe kabul tale
binin reddi, hakkın kötüye kullanılmasını teşkil eder 
ve bu şekilde bu talebin kabul edilmesi lazım gelir 
yolunda meşhur İsviçre Federal Mahkemesinin içti
hadına dayalı bir teori vardır; ama bu siyasî partiler
de geçmez ve zannediyorum arada da bir çelişki 
yoktur. 

Saygılarla arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir de Sayın Akkılıç'ın sorusu var Sayın Akyol, 

rica edeyim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Sayın Komis

yon Sözcüsü Akyol buyurdular ki, «3 - 5 kişi gelir, 
bir partiyi çökertmeye çalışır.» Kanımca 3 - 5 kişi 
öyle zihniyette iseler de o partiyi çökertemez. Yalnız, 
buradaki tehlike, bir partide belirli bir hegemonya 
kurmuş olan zümre yalnız kendi taraftarlarını al
mak şeklinde bir yola giderse bence parti için çok 
daha tehlikeli bir durum yaratılmış olur. Ne derler 
Sayın Sözcü? Bence bu konu üzerinde durmak la
zım. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Akkılıç Hocamıza teşekkür ediyo
rum. Bir noktayı açıklığa kavuşturmak için daha işin 
başında fırsat verdiler Komisyonumuza. 

Bizim dayandığımız temel ilke, tabana tam da
yalı siyasal örgütlenme esasıdır. Bu da üyelerin ya-
zımıyla mümkündür. Dedikleri doğrudur. Bir kade
me, diyelim ki (A) vilayetinin (b) ilçesinin yöneticileri 
kendilerini seçtirecek kadar bir çoğunluğa sahip ol
muş, başka üye yazımını kabul etmiyorlar. Diyelim 
ki, bin üye var; bunlardan 300'ü muhalif, 700'ü mu
vafık; eğer 300'ün üzerine muhalif olabileceklerini 
düşündükleri (Belli olmaz, oydur bu) 500 üye daha 
kabul ederlerse 800'e 700, iktidardan düşeceklerdir 
diye düşünebilirler ve bunu reddedebilirler. 

Tabiî, bu şekilde global bir müracaatın reddedil
mesi halinde bütün parti üst kademelerinin denetim 
yetkilerinin olduğu bir tarafa, doğrudan doğruya mü
racaat eden üyelere de itiraz hakkı verdik ki, onlar 
partinin üst kademelerini harekete geçirebilsinler ve 
bu haksızlık, yani demokrasiyi kökünden kaldıracak 
olan bu haksız tutum önlenebilsin diye. 
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O maddelerin detayına geldiğimiz zaman gerçek
ten hiçbir tarafı tutmadan, ki tarafımız yok, hele de 
siyasal mekanizmadaki haksızlıkları önleyecek en iyi 
çözümleri beraberce ve Hocamızın da katkısıyla bu
lacağımıza inanıyorum. 

Tekrar saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan... 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, sual değil efen
dim, redaksiyon için. 

BAŞKAN — Sayın Yolga ve Sayın Tünay, öğle
den evvelki çalışma süremiz dolmuştur; öğleden son
ra zamanımız var, rica edeyim. 

Saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

» > • • - « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, AU Nejat ALPAT 

IBAŞKAN — Değerli üyeler, 58 inci Birleşimimi
zin ikinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Tünay'la, Sayın Yolga birer soru soracak
lardı; Sayın Tünay, buyurun efendim. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, ben mutaba
kata vardım, kendilerine arz ettim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — 6 ncı maddede, «si

yasî ve medenî» deniyor. Normal olarak hukukta ön
de gelen medenî haklardır, önemsiz bir nokta; fakat 
bir takdim tehir düşünülür mü? 

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

ALDIKAÇTI — Hay hay efendim, olabilir efendim; 
«medenî ve siyasî» şeklinde kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — İBu gene bir redaksiyon mahiyetinde; 
Sayın Aldıkaçtı, maddeyi oyladığımız zaman, bu dü
zeltmeyi yaparak oylayabiliriz. 

Değerli üyeler, madde üzerinde verilen önergeleri 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Partiler Kanunu Tasarısının 6 ncı madesinin, ikin

ci kısmında ikinci bölüm başına alınmasını saygılarla 
arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 
Şerafettin YARKIN 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının 6 ncı maddesinin 12 nci madde ile birleştirile
rek aşağıda yazılı olduğu üzere tedvin edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Üyeliğe kabul şartları ve üyelikten ayrılma : 
Madde 6. — Yirmibir yaşını dolduran ve siyasî ve 

medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her 
Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösteri
len şartlara ve usullere göre siyasî partilere üye ol
makta serbesttir ve parti organlarında görev alma 
hakkına sahiptir. Siyasî parti üyesi olmaya kanuna 
göre engel hali bulunmayanların üyeliğe kayıtları ya
pılabilir. 

Siyasî partiler, üye olma istemlerini, sebep göster
meksizin reddedebilirler, 

Ancak, üyeliğe kaydını isteyen kimsenin, istemini 
reddeden teşkilât kademesinin bir üstündeki teşkilât 
kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz 
hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 
Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üyelik için 
başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, 
aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilemez. Siyasî 
parti üyeleri, üyelikten çekilmekte serbesttir. 
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Bir kimse, aynı zamanda birden fazla siyasî parti
nin üyesi olamaz; aksi halde üyelik sıfatı, bu siyasî 
partilerin hepsinde birden sona ermiş sayılır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte 

olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 6 ncı madde
sinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini saygı
larımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 
Madde 6. — Yirmibir yaşını dolduran, siyasî ve 

medenî hakları kullanma ehliyetine sahip her Türk 
vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şart
lara ve usullere göre siyasî partilere üye olmakta ve 
üyelikten çekilmekte serbesttir. Üyelik kaydı ve üye
likten çekilme istekleri bizzat ilgilinin yazılı isteği ile 
olur. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına «Siyasî Partiler 
Kanunu Tasarısı» nın 6 ncı madde kenar başlığı ile 
aynı maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini saygı ile arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
Partilere girme ve partilerden çıkma serbestliği : 
Madde 6. — Yirmibir yaşını dolduran, siyasî ve 

medenî hakları kullanma yeterliğine sahip bulunan 
her Türk vatandaşı Kanunda ve parti tüzüğünde gös
terilen şartlara ve usullere göre siyasî partilere girme 
ve siyasî partilerden çıkmakta serbesttir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Yasa Tasarısının 6 ncı maddesinin 

ikinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi saygı 
ile arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY özer GÜRBÜZ 
Madde 6, fıkra iki; «Kimse aynı zamanda birden 

fazla siyasî partinin üyesi olamaz, aynı Partide birden 
fazla yere kayıt yaptıramaz.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan siyasî partiler Kanunu Tasa

rısının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmünün aşa
ğıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

«Kimse aynı partinin birden çok teşkilatına ve 
birden fazla partiye üye olamaz. Aksi halde üyelik 
sıfatı sona ermiş sayılır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 6 ncı madde

nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nihat KUBÎLAY A. Güngör ÇAKMAKÇI 

«Kimse aynı zamanda birden fazla siyasî partinin 
veya aynı partinin birden fazla teşkilatının üyesi ola
maz. Aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî partilerin hep
sinde birden sona ermiş sayılır. Bir siyasî partiden is
tifa eden kimse en az bir seçim dönemi geçmeden 
başka bir siyasî partiye üye olamaz.» 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 6 ncı madesine aşağıdaki meitnin üçün

cü fıkra olarak eklenmesini saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
«Kimse aynı zamanda bir siyasî partinin ayrı ayrı 

teşkilat birimlerine üye olamaz; aksi halde üyelik sı
fatı bu birimlerin hepsinde birden sona ermiş sa
yılır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasa Tasarısının 6 ncı madde

sinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
«Madde 6. — Son fıkra; Kimse aynı zamanda 

birden fazla siyasî partinin üyesi olamaz. Aksi halde 
üyelik sıfatı bu siyasî partilerin hepsinde birden so
na ermiş sayılır ve bir yıl müddetle hiçbir partiye üye 
olarak kaydını talep edemez.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Yasa Tasarısının 6 ncı maddesinin 

ikinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi saygı 
ile arz olunur. 

Feridun GÜRAY Özer GÜRBÜZ 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Bir dakika rica edeyim. 
S. FERİDUN GÜRAY — Komisyonun beyanı 

muvacehesinde önergemin 12 nci maddeye naklini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Önergeleri okutmaya devam ediyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 6 ncı maddesine aşağıdaki metnin dör

düncü fıkra olarak eklenmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Abbas GÖKÇE 
«Normal seçim tarihinden altı ay veya daha az 

bir süre önce istifa eden kimse ancak seçim yapıl
dıktan sonra başka bir partiye üye olabilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 333 sıra sayılı Siyasî Par

tiler Kanunu tasarısının 6 ncı Maddesine yeni bir fık
ra olarak : 
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(Siyasî Partye üye olmak veya üyelikten çekilmek 
propaganda amacı ile kullanılamaz.) 

Hükmünün eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Mehmet AYDAR 

Gerekçe : 
Anayasamızın 67 nci maddesi vatandaşlara, ka

nunda gösterilen şartlara uygun olarak, «bir siyasî 
parti içinde siyasî faaliyette bulunma hakkını vermiş 
ve hakkın kullanılmasını kanunla düzenlemeye bırak
mıştır. 

Ayrıca; 
1961 Anayasasının 56 ncı maddesinde olduğu gibi, 

yeni anayasamızın 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
«vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre par
tilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir.» 
demektedir. 

Tasarının 12 nci maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 9 uncu maddesi, 
siyasî partiye üyeliğin kabulünü şarta bağlamıştır. 

Tasarının 12 nci maddesine ait gerekçede, isabetle 
«bir siyasî parti belli bir programa inanan insanlar 
topluluğudur. Programa inanç duyulmadığı kanaatini 
hâsıl eden bir kimse partiye alınmayabilir.» denil
miştir. 

Demokratik 'hak ve hürriyetlerin en önemlilerin
den biri o partiye üye olma ve üyelikten ayrılma 
olayı, geride bırakılan 30 yılı aşan süre içinde, de
mokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları siyasî 
partilerce, ciddiyet sınırlarını aşan ölçülerde istismar 
edilmiş ve propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Tek
lif, bu durumu önlemeye matuftur. 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; ilk önerge Sayın Bil-
ge'nin. 

Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bendeniz başlangıçta, arkadaşlarımla birlikte bu 6 
ncı maddenin bu kısımdan çıkarılarak ikinci kısmın 
ikinci bölümü başına alınması hususunu derpiş et
miştim. Esas itibarıyla da bu görüşümü muhafaza 
ediyorum. Çünkü, 6 ncı madde mevcut şekliyle ve 
hatta arkadaşların da vermiş olduğu önergeler isti
kametinde düşünülürse birçok ayrıntıları içermektedir. 
Halbuki birinci kısım genel esaslar olarak ancak ge
nel nitelikte olan şeyleri ihtiva etmesi gerekir. Burada 
ayrıntılar olduğuna göre, yani 21 yaş ve siyasî ve me
denî haklara sahip olma gibi hususlar; bunlar esas 
itibarıyla ikinci kısmın ikinci bölümü, ki şu başlığı 
taşıyor; «Üyelik ve Organlarda Görev Alma.» Üyelik; 
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yani üye olmanın şartlarını ihtiva etmesi lazım gelir. -
Bu itibarla 6 ncı maddenin öteki tarafa aktarılması 
uygun olacaktır. 

Ancak bu kabul edilmediği takdirde sadece şöyle 
olabilir; 

«Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde 
gösterilen şartlara ve usullere göre siyasî partilere üye 
olmakta ve üyelikten çekilmekte serbesttir.» 

Yani, sadece bu kısım 6 ncı madde olarak kala
bilir; fakat diğer kısımların öteki tarafa, yani ikinci 
kısmın ikinci bölümüne aktarılması uygun olur. Şu 
bakımdan da uygun olacaktır; çünkü ikinci bölüm 
biraz önce de belirttiğim gibi, «Üyelik ve Organlarda 
Görev Alma» başlığını taşımaktadır. «Üyelik» başlık
ta bir kelime olarak ifade edilmiştir; ancak 11 inci 
madde partilere üye olamayacak kimselerden söz et
mektedir. Evvela üye olabilecek kimseler belirtilmeli 
ki, ondan sonra da üye olamayacaklar bir istisna ola
rak ortaya çıksın. 

Bu itibarla; bendeniz 6 ncı maddenin, hiç olmazsa 
21 yaş ve siyasî, medenî haklarla ilgili kısmının öteki 
tarafa aktarılmasının uygun olacağını düşünmekteyim. 
Önergemiz bu şekilde umumiyeti itibarıyla kabul edil
mediği takdirde sadece bu kısmın alınmasının uygun 
olacağını düşünmekteyim. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bilge'nin önergesi üzerinde lehte aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. 
S. FERİDUN GÜRAY — Lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; mü

saade buyurunuz buradan arz edeyim. 
Komisyonumuz da 12 nci maddede siyasî parti 

üyeliğine kabul şartlarını düzenlediklerini belirtmişler 
ve benim önergemin de dilekçeyle başvurma bölü
münü bu kayıt süresine ekleme şeklindeki önergemin 
de orada görüşülmesini istemişlerdir. 

Şimdi, 21 yaşında olmak ve medenî ehliyetine sa
hip bulunmak gibi durumlar da bunun şartlarından 
ibarettir. Bu bakımdan, bunların da orada gözetilme
si gerekir kanısındayım, önerge bu bakımdan haklı
dır; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı, önergeyle ilgili gö

rüşünüzü arz ediniz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
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Biz, genel esasların 6 ncı maddesinde üye olma
nın genel ilkesini getirdik. Yani kimler üye olabilir? 
Bu sorunun burada ele alınmasını kendi mantığımız 
açısından uygun gördük; çünkü siyasî partileri kurma 
hakkını 5 inci maddede düzenlemiştik, 6 ncı madde 
de de kimlerin siyasî partiye üye olabileceğinin ilke
sini koymayı gerekli gördük. 

İkinci bölüm ise, bu partilere üyeliğe kabul şartla
rını ve partilere 6 ncı maddede ileri sürülen nitelik
leri haiz olmasına rağmen, kimlerin üye olamaya
caklarını da ayrıca orada bir istisnaî hüküm olarak 
getirdik. Onun içindir ki; bizim anlayış tarzımız buy
du. Arkadaşımız Sayın Bilge başka bir görüş ileri 
sürüyor. Bu bir üslup meselesidir, belki bir düzen 
meselesidir, bir plan meselesidir. Biz bu planı uygun 
gördük, uyguladık; takdir Yüksek Heyetinizindir 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Komisyon Genel 
Kurulun takdirine bırakıyor. 

Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

İkinci önerge Sayın Peköz'ün. 
Sayın Peköz, önergeyi okutmuştuk. Önergeyle il

gili açı'klamanızı rica ediyorum. 
Buyurun. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar-

kadaşlarım; 
5 inci maddenin müzakeresi sırasında açıklık ka

zanan hususlar dikkate alınırsa, bu hususları dikka
te alarak ben önergemden vazgeçiyorum. Ancak, Sa
yın Bilge Üstadımızın da ifade ettiği gibi, bu madde 
bir genel esas, bir prensip maddesi olmaktan ziyade, 
muhteva itibariyle biraz detaya inen hususları ifade 
etmektedir. Bu espri içinde maddenin yine aynı bö
lümde, genel esaslar bölümünde yer alması; ancak 
maddenin genel esaslar esprisi içinde daha basit ha
le getirilmesinde yarar vardır. Bunu bir öneri olarak 
Komisyonun ve Yüksek Kurulun takdirine arz ediyo
rum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Yarkm. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; bu 

konuyla ilgili bir sorum olacak. Daha önce kabul et
tiğimiz 5 inci maddede, «Vatandaşlar siyasî parti kur
ma hakkına sahiptirler» diye hükme bağlandı. Ger
çekten genel esaslara girecek niteliktedir bu; ama yi-
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ne teşkilat bölümünde, 8 inci maddede «Siyasî par
tiler, milletvekili seçilme yeteneğine sahip en az on-
beş kişi tarafından...» Yani birinde hiçbir kayıt koy
madan «Vatandaşlar siyasî parti kurma hakkına sa
hiptir» diyoruz; ama şartlarını ikinci bölümde gös
teriyoruz. 

Aynı esası, 648 sayılı Kanunda olduğu gibi, 648 
sayılı Kanunun o konu ile ilgili maddesi şöyle. «Her 
Türk vatandaşı, Kanunda ve parti tüzüğünde göste
rilen şartlara ve usullere göre siyasî partilere üye ol
makta ve dilediği anda üyelikten çekilmekte serbest
tir.» Genel esaslarda yer alacak ilkenin böyle olması 
gerekir; ama diğer şartlar üyeliğe kabul kısmındaki 
bölümde yer alırsa daha uygun olacaktır. Bu düzen
lemeye katılırlarsa uygun olur. 

Arz ederim. 

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

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, şu halde bu tabiî 

bir önerge olarak gelmedi. Sayın Yarkın bunu... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Komisyon benimsiyor, kabul edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Bunu kabul ediyorsunuz, onu diğer 
önergeler tamamlandıktan sonra, maddeye yeni şekli 
verirsiniz. 

Sayın Peköz, bu önergeyi ayrıca işleme koymuyo
rum. 

ATALAY PEKÖZ — Komisyon bizim temenni
lerimizi benimsemiştir. 

BAŞKAN — Tabiî sizin temenninizi Sayın Yar
kın da tekrar ettiler, teşekkür ederim Sayın Peköz. 

Sayın Ender'in önergesinde sıra. 
Buyurun Sayın Ender. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, benim getir
diğim önergede, altıncı maddenin birinci fıkrasının 
sonuna «üyeliğin kaydı ve üyelikten çekilme istekleri 
bizzat ilgili tarafından da yazılı olarak yapılmalıdır» 
cümlesinin ilavesinden ibarettir. Bu da şu endişem
den ileri gelmektedir. Uygulamada üye kayıtları çok 
büyük önem taşımaktadır. Bazen siyasî hayata me
raklı olan kimseler, siyasî hayata atılacak olan kimse
ler bu noktada çok fazla hileye tevessül edebilirler. 
Sahte imzalarla üye kaydı yapılmaktadır, sahte imza
larla üyelikten çekilmeler yapılmaktadır. Bunlar da 
seçimler esnasında, adayların seçimi esnasında büyük 
rol oynamaktadır. Bu sebeple ben böyle bir kaydın 
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konmasını uygun görürüm. Komisyon ve Genel Ku
rul bu durumu benimserlerse memnun olurum. Her
halde daha isabetli iş yapmış oluruz kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Ender'in önergesi üzerinde lehte ve aleyhte 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Değerli arkadaşımız Ender'in endişelerine tama

men katılıyoruz; fakat hukuken bir kişi yerine başka
sının istifa mektubunu yazması mümkün değildir. 
Bu kişisel bir haktır; ancak kendisi istifa edebilir bir 
insanın. Eğer başkası bu işi yaparsa sahtekârlık yap
mış olur, suç işlemiş olur; onun için katılamıyoruz 
maalesef, özür dilerim. 

Haklısınız tamamen; ama mümkün değil, Ceza 
Kanununun hükümlerine girer efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ender, Genel Kurula suna
yım mı, yoksa bu açıklama üzerine vazgeçiyor mu
sunuz?.. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, bu 
kaydın konmasına ben bir mahzur görmüyorum. Ön
leyici tedbir olarak bir kısmını dahi önlemek faydalı
dır millî iradeyi sağlamak bakımından. 

BAŞKAN — Peki efendim, sunayım efendim. 
Değerli üyeler, Sayın Ender'in önergesine Sayın 

Komisyon katılmıyorlar. Bu itibarla önergenin dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Cebeci'nin önergesi. 
Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 

Tasarının «Üye olma ve üyelikten ayrılma ser
bestliği» kenar başlığını taşıyan 6 ncı maddesinin bi
rinci fıkrasının sonunda «Siyasî partilere üye olmak
ta ve üyelikten çekilmekte serbesttir.» denilmekte ve 
bu suretle kenar başlığında «ayrılma», maddede ise, 
«çekilme» gibi iki ayrı sözcük kullanılmaktadır. Kal
dı ki, bu madde Anayasanın 68 inci maddesine göre 
düzenlenmiştir. Anayasanın bu maddesinde ise, «Par
tilere girme ve partilerden çıkma» kenar başlığı ka
bul edilmiş ve madde metni de buna uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

Anayasaya uyumu sağlamak bakımından Tasarı
nın bu maddesinin kenar başlığının «Partilere girme 
ve partilerden çıkma serbestliği» şeklinde düzenlen-
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meşini, birinci fıkranın ise, yine aynı uyumu sağla
mak bakımından «21 yaşını dolduran, siyasî ve me
denî hakları kullanma yeterliğine sahip bulunan her 
Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösteri
len şartlara ve usullere göre siyasî partilere girmede 
ve siyasî partilerden çıkmakta serbesttir.» Burada 
bir de, bir arkadaşımız da söylemişlerdi, «21 yaşını 
dolduran »'dan sonra «ve»'yi kaldırıyoruz; çünkü 
«siyasî»'den sonra tekrar «ve» geliyor, «21 yaşını 
dolduran, siyasî ve medenî hakları kullanma yeter
liğine» şeklinde devam ediyor. 

Şimdi önergem ile fıkrada da redaksiyon bakımın
dan bu değişikliği arz etmiş oluyorum. 

Daha evvel, sabahleyin 5 inci madde üzerinde 
yaptığımız görüşmelerde, Anayasa Komisyonunun, 
Anayasa metnindeki Arapça sözlüklere bile çok bağ
lı kaldığını gördük, Anayasaya uyumu sağlamak ba
kımından bu önerimin de kabul edileceğini umuyo
rum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Cebeci'nin önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon, buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım. 

Anayasa müzakereleri sırasında beliren, ortaya 
çıkan bir sorun tekrarlanmakta ve bu sorunun orta
ya çıkması da dil sorununun Memleketimizde ne ka
dar önem kazandığını ortaya koymaktadır. 

Biz, kanunlarda mevcut kelimeleri kullandık. Sa
yın Değerli Cebeci arkadaşımız onların Türkçeliğini 
tartışıyor. Biz bu Türkçeliği tartışmaya yetkili deği
liz, şahsen değilim. Biz, kanunlarda neyse o kelime
leri kullandık ve sanıyorum ki, hatalı bir yol da tut
madık. Bundan dolayı kelimenin burada kalmasında 
hiçbir engel olmadığı kanaatindeyiz efendim. Onun 
için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başlık üzerinde bir teklifiniz var, değil mi? «Üye 

olma ve üyelikten ayrılma serbestliği.» 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Hem başlık üzerinde, 

hem de metin üzerinde Anayasaya uyumu sağlamak 
bakımından Anayasadaki sözcüklerin kullanılmasını 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Değerli üyeler, Sayın Cebeci'nin önergesine Ko

misyon katılmıyor. Sayın Cebeci'nin önergesinin dik
kate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Güray'ın, Sayın Doğu'nun, Sayın Kubilay'-
ın, Sayın Gökçe'nin ve Sayın Özdoğan'ın bazı nok
talarda birbirine yakın, bir noktada birbirinden ay
rı önergeleri var. 

Evvela Sayın Komisyondan şunu sorayım : Bu 
6 ncı maddenin ikinci fıkrasının yer değiştirmesi, baş
ka bir maddeye veya ikinci bölüme geçmesi konusun
da bir kararınız, teklifiniz var mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, müzakerelerin ba
şında arz etmiştim. Bu soru soruldu ve karşı olduğu
muzu söyledik, oylandı ve... 

BAŞKAN — Hayır, oylanmadı da... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Oylanmadı mı efendim? Peki özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Hayır oylanmadı da, demin sayın 
üyelerin bu maddenin bir kısmında bir değişiklik ya
pılacağı ve bir kısmının ikinci bölüme geçirileceği 
belirtilmişti. Bu kısım, «Yirmibir yaşını dolduran..;» 
diye başlayan kısım değil mi efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. «Yirmibir yaşını 
dolduran ve siyasî ve medenî halkları kullanma ehli
yetine sahip bulunanların nitelikleri ikinci kısımda... 

BAŞKAN — Bu kısımla alakası olmadığı için 
ikinci fıkraya ait önergeleri görüşüyoruz. 

ANAYASA KOMÎSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Alakası değil de Sayın Başkanım, 
onu daha uygun görüyoruz efendim; önerge sahibi
nin teklifine uyarak. 

BAŞKAN — Önerge yok da yalnız bir şifahî açık
lama var. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki, o şifahî açıklamaya katıldık 
efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayını Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Önergelerimizi zaten 

kabul etmişlerdi, hepsi aynı mahiyettedir. 
BAŞKAN — Sayın Doğu işaret ettiler, herhalde 

bir küçük açıklama yapmak istiyorlar; Sayın Doğu' 
ya bu imkânı verelim. Buyurunuz Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 
izleyebildiğim kadarıyla konuya ilişkin değişiklikleri 
içeren dört - beş tane önerge var; fakat bunların için
de en kısa ve en özlü olan benimkidir. Komisyona 
sorduktan sonra oylamanızda fayda görüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, ben de teşekkür ederim, 
yalnız, diğer önergelerle bir fark var; sizin ve Sayın 
Özdoğan'ın önergesinde bir fark var. Sizler, hem ay
nı partinin muhtelif yerlerdeki teşkilatına üye olu
namaması, hem de başka partilere, bir partiye üye 
olanın diğer... Diğer önergelerde tek bir parti mevzu
bahistir, mesela Sayın Güray'ın önergesinde. Onun 
İçin birbirinden farklı. Yani bir vatandaşın muhtelif 
partilere üye olmaması gerektiğini, buna ait bir hük
mün konmasını istiyorsunuz; fakat diğer sayın üye
ler de yalnız bir partinin Türkiye'de mevcut muhte
lif yerlerdeki teşkilatına ayrı ayrı üye olamayacağını 
ileri sürüyorlar. Birbirinden farklı. Bu önergeler üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. O halde Sayın 
Komisyonun ve Sayın Gökçe'nin de söz isteği var, 
buyurunuz Sayın Gökçe. 

ABBAS GÖKÇE — Efendim, benim önergem 
biraz farklıdır, izin verilirse önergemi izah edeyim 
ya da tensip buyurulacak bir anda izah edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi önerge sahiplerinden 
Sayın Doğu kısa bir açıklama yaptılar. Sizinki de 
farklı olduğuna göre kısa bir açıklama da siz yapı
nız. Buyurunuz. 

ABBAS GÖKÇE — Benim arzım şu: Sayın Gü
ray'ın önergesini kabul eden Komisyon üyesi arka
daşlarımıza Yüksek Huzurunuzda teşekkür etmeyi 
borç bilirim. Biraz geç olsa da kabul edildi; çünkü 
daha evvel Komisyon içerisinde benim bu yoldaki 
bir teklifim kabul edilmemiş idi. Bu yön'den Sayın 
Güray'a da teşekkür ediyorum. 

Benim önergem biraz farklı. Komisyonda da bu
nu arz ettim; fakat Komisyona yine kabul ettireme
zim. Yüce Genel Kurulun hakemliğine başvuruyo
rum. 

Şimdi, ben diyorum ki, üçüncü fıkra olarak şu 
eklensin: Kimse, aynı zamanda bir siyasî partinin 
ayrı ayrı teşkilat birimlerine üye olamaz; aksi halde 
üyelik sıfatı bu birimlerin hepsin'de birden sona er
miş sayılır. Nite'kim, bundan bir evvelki fıkra buna 
benzer bir hükmü taşıyor. Şimdi, Sayın Güray'ın 
önergesini kabul eden saygıdeğer arkadaşlarım ve 
Komisyon, sadece aynı partinin birden fazla şube
sine, birimine üye olamaz, keyfiyetini kabul ettiler. 
Ancak, geçmişin acı tecrübeleri var. İstanbul'da ve 
birço'k yerlerimizde görülmüştür ki, adeta hazır kıta 
gibi birçok kişiler Sarıyer'e kaydedilmiş, Bakırköy'e 
kaydedilmiş, Eminönü, Üsküdar ve birçok yerlere 
kaydedilmiş ve buralarda seçimlere katılmıştır, önse
çimlere katılmıştır, işte bunun önlenmesi için, ikinci 
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fıkrada kabul edildiği gibi bir müeyyideye de bağ
lanmasını öngördüm. 

Müzakereler sırasın'da saygıdeğer arkadaşlarım 
bana karşı çıktılar ve dediler ki, «Buna gerek yok 
efendim, bu iki yerde oy kulanırsa, 298 sayılı Kanu
nun 160 inci maddecinde bunu önleyici müeyyide 
var» Fakat, Yüce Huzurunuzda arz edeyim, muhte
rem arkadaşlarım bun'da yanılgı var; çünkü 160'ıncı 
maddeyi aynen okuyorum : 

«Her kim, oy Verme sırasında seçmen yeterliği ol
madığını bildiği halde, oy vermeye teşebbüs eder ve
ya verirse üç aydan bir yıla kadar...» Buradaki un
sur nddir?.. Her kim, oy verme sırasında seçmen 
yeterliği olmayacak. Bura'da öyle bir durum yok. 
Partilerin muhtelif şubelerine aday olma, kaydolma 
keyfiyeti var ve önseçimlerde bu hileli bir şekilde 
kullanılabilir. Bunu önleyici hiçbir müeyyide yok. 
Bu bakımîdan ikinci fıkrada olduğu gibi, «...aksi hal
de üyelik sıfatı bu birimlerin hepsinde birden sona 
erer.» 

Yine muhterem arkadaşlarım dediler ki, «Efen
dim ölür mu, bir memur bir yerden başka bir yere 
tayin edildi, şurada burada ya da unuttu, muhtelif 
yerlerde kayıtlı bulundu. Bunun üyeliği niye sona 
ersin.» 

AHMET SENVAR DOĞU — Memura yasak. 
ABBA'S GÖKÇE — Sona ermesi hiçbir sa

kınca yaratmayacaktır. Sona ermesi demek, yeniden 
partiye kayıt olmama demek değildir. Üyeliğin so
na ermesinin sonucu şudur: Eğer oy kullanmışsa üye 
olmayan bir kişi oy kullanmıştır ve bu oy geçersiz 
sayılacaktır. 

Hakem olarak Yüce Kurulunuzu saygıyla selam
lıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Afdikaçtı, beş önerge var. Önergeleri zatı-

âliriize gönderiyorum. Hangisine kesin katılıyorsa
nız onu oylatacağım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Peki efendim. 

Efendim biz, Sayın Güray'ın önergesini incele
dik, ona katılıyoruz. Diğer arkadaşlarınki nedir bil
miyorum. Çünkü, Sayın Doğu'nun önergesinde aynı 
partinin iki şubesine üye olan kişinin de üyelikleri
nin düşeceği belirtiliyor, bunda bir güçlük yok, erte
si gün hemen tekrar bir talepte bulunabilir. 

BAŞKAN — Diğer önergelerde de b'ir vatanda
şın diğer partilere üye olması yasaklanıyor, ancak 
bir partiye üye olabiliyor. Başka bir partilere üye 
olamaz, şeklinde teklifler var. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, me
tinde var efendim, diğer partilere üye olmama ya
sağı. 

BAŞKAN — Evet metinde var Sayın Güray. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Sayın Gök-

çe'nin önergesinin aleyhinde konuşacaktım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin Sayın Ay-

dar özür dilerim görmedim, şimdi katıldıkları bir 
önerge var onu oylarınıza sunacağım. Sayın Aldıkaç-
tı tamam mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, Sayın Güray'ın öner
gesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güray'ın önergesine katılı
yorsunuz. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, bir 
daha okuyalım. 

BAŞKAN — Efendim, bir daha okuyalım. 
(S. Feridun Güray'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor Sayın Ana

yasa Komisyonu. 
MAHMUT AKKILIÇ — Müeyyide konusu Sa

yın Başkan. 
SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 

önerge sahibi olarak söz istiyorum. 
BAŞKAN — Soru soruyorsunuz, sorunuzun ce

vabını alalım. Sayın özdöğan önergelerin hepsini in
celettik yalnız buna katılıyorlar. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başka
nım, benim önergemi de beş arkadaşın önergesiyle 
'beraber Komisyona verdiniz. Benim önergemde bu 
maddenin 2 nci fıkrasında gördüğüm noksanlık mü
eyyide eksikliğinin bulunması; onun için bir müeyyi
de getirmiştik müsaade ederseniz gerekçesiyle açık
layayım. Komisyonun tetkik etmesi de uygun olabi
lir. 

BAŞKAN — Sayın Özdoğan ben bir defa oku
yayım, müeyyide konusunu Sayın Akkılıçta soru
yorlar okuyorum. 

Sayın Aldıkaçtı, Sayın Özdöğan'ın bir önergesi 
var aynı zamanda bu konuda Sayın Akk iliç'in da 
sorusu var, aynen şudur önerge: 

Sayın Başkanlığa 
Kimse aynı zamanda birden fazla siyasî partinin 

üyesi olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasî par
tilerin hepsiride birden sona ermiş sayılır ve bir yıl 
müddetle hiçbir partiye üye olarak kaydını talep ede
mez. 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
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BAŞKAN — Bir müeyyide, diğerleri hemen he
men aynıdır, yalnız Sayın Özdoğan benimki farklı
dır diyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDÎKAÇTI — Sayın Başkan, lütfen dikkate alın
mak üzere oylanmasını rica ediyorum bütün öner
gelerin efendini. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Evet. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

ben Sayın Güray'ın önergesine katılıyorum, öner
gemi geri çekiyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz ve geri çekiyorsu
nuz. 

MEHMET AYDAR — Efendim, önergen'in aley
hinde söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde, buyurun Sa
yın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Tartışılmakta olan 'konunun iki ayrı yönü vardır, 
birinci yön parti üyeliğidir. İkinci yön, seçmen liste
lerimde birtlen fazla seçmen listesine kaydolup deği
şik yerlerde oy kullanma olayıdır. Burada bir karı
şıklık; Söz 'konusudur. Zaten Türkiye'deki tatbikatta 
birden fazla çok na'dir hallerde parti kaydına rastlan
mıştır; ama önlenmek istenen birden fazla sandıkta 
oy kullanmak ise, bu kadar tartışmaya gerek yok
tur; çünkü görülmüştür, yani aslında parti teşkilat
ları kendi içinde 'birden fazla üye kaydına karşı çı
karlar sfiz 'karşı çıkmasanız 'b'ile; ama önemli olan 
o günü geldiği zaman Seçim Kanununda düzenlen
mesi lazım gelen konudur. 

Birden fazla sandıkta oy kullanmayı engellemek
tir olay budur lütfen karıştırılmasın. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon Başkanımızın istediği veçhile 

değil de, hepsi önergelerin dikkate alınsın verilsin 
diyorlar, ortada iki önerge var, diğer bir önerge et
rafında birleşildİ, Sayın Güray'ın önergesi etrafın
da. Müeyyide isteyen 'iki önerge var, biri Sayın öz-
doğan'ın, diğeri Sayın Güngör Çakmakçı'nın. Bu iti
barla, bu önergeleri müeyyide isteyen önerge daha 
farklı, dikkate alınması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Kabul edenler... Etmeyenler... Müeyyide iste
yen önergen'in dikkate alınması kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh, maddeyi 'bu önerge 'ile birlikte Komis
yona veriyorum. Sayın Komisyon sizin önerge, bu 
önergeye katılm'azsanız sizin önergeye dönülecektir. 

ABBAS GÖKÇE — Hayır oylanmadı efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergeleri de oylamadık, Sa

yın Aldıkaçtı daha evvel Sayın Güray'ın önergesine 
katıldılar, sonradan da vaz geçtiler, o itibarla onu 
da oylamadık Komisyona veriyorum. 

Bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair Sayın 
Gökçe'nin önergesi var. Sayın Gökçe bir fıkra ek
lenmesini istiyorsunuz, buyurun açıklayın. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Ben 6 ncı maddeye ayrı bir fıkra eklenmesini 
öneriyorum. Bu fıkranın evvela gerekçesinden söz 
etmek istiyorum: 

Geçmiş siyasî tecrübelerimizde görülmüştür ki, 
seçimlere kısa 'bir zaman kala türlü nedenlerle men
faat ve benzerî nedenlerle grup grup vatandaşlar par
tilerden istifa ettiriliyor ve başka 'bîr partiye kayıt 
ettiriliyor bu muhtelif gazetelerde, telekomünikasyon 
vasıtalarında kamuoyuna duyuruluyor, eski Vatan 
Cephesi deneyi hepimizin kulaklarımızda ve buna 
"benzer istifalar, kayıtlar hepimizin malumu. 

Bu nedenle şöyle bir fıkranın eklenmesini öngö
rüyorum: «Normal seçim tarihinden 6 ay ve daha 
az bir süre önce 'istifa eden kimse ancak seçim ya
pıldıktan sonra başka bir partiye üye olabilir.» As
lında getirdiğimiz Tasarı ile 3 ay evvelinden parti
lere kayıt işlemi dondurulmuş bulunuyor; fakat 3 ay
dan evvelki günler için herhangi bir yasaklama yok, 
3 ayı da ben böylece 'bir garantiye bağlamak isti
yorum, seçim sathı mailine girilmişken, herhangi bir 
paftMen bir sebeple grup halinde istifalar temin edi
lip böyle propaganda vasıtası yapılmasın. 

Efendim, buna karşı denebilir ki, aynı maddenin 
1 inci fıkrası ile çelişmez mi bu; çünkü 6 ncı mad
denin 1 inci fıkrasında «Yirmibir yaşını dolduran ve 
siyasî ve medenî hakları kullanma ehliyetine sahip 
bulunan her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzü
ğümde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasî par
tilere üye olmakta ve üyelikten çekilmekte serbest
tir.» Denebilir ki, efendim, bir yanda 1 inci fıkrada 
böyle diyorsunuz, sön fıkrada da 'diyorsunuz ki, nor
mal seçim tarihinden 6 ay ve daha az bir süre önce 
iscJfa eden kimse ancak seçim yapıldıktan sonra baş
ka bir partiye üye olabilir, bu bağdaşır mı? Ben bağ
daşır diyorum; çünkü memleket yararı, kamu yararı 
Söz konusudur. Bu siyasî faaliyetler sonunda, seçim
ler sonunda iktidara gelme devletin, milletin istikbali 
ile kamu yararı ile yakından ilgilidir. 
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Nitekim, Anayasamızın 13 üncü maddesi: «Temel 
hak ve hürriyetlerin sınırlanması» matla'bı altındaki 
13 üncü maddesi «Millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
genel asayişin, kamu yararının... (ve devam ediyor 
«şu şu sebeplerle» diye) Anayasanın sözüne ve ru
huna uygun olarak temel ha'k ve hürriyetler sınırla
nabilir.» 

Şimdi, bir devletin istikbali, • bir seçimle bir ikti
darın kaderi söz konusu; 'böyle bir oyunu önlemek 
için altı ay öncesinden (Altı ay ve altı aydan daha 
bir kısa süre öncesinden) istifa eden kimse, seçim
den sonra ancak istediği bir partiye kayıt olabilsin 
diyorum. Tabii, takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Gökçe'n'in önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Şair diyor ki «Aczinin giryesidir bence bütün 
âsârım» Geçmişte çektiğimiz çileler, bir kısım tedbir
leri almaya bizi mecbur etmektedir. Tam seçim sathı 
mailinde kitle halinde falanca partiden istifa, falan
ca partiye iltihak sözcükleri, gazetelerin büyük man
şetlerinde yer aldığı gözlerimizin önündedir. 

Bu nedenle Sayın Gökçe'n'in teklifinde isabet var
dır; ancak bendenize göre, altı aylık süre uzun fır 
süredir. Bunu eğer tensip ederler üç aya indirirlerse, 
son derece isabet olur, 'böyle bir tedbir alma'kta ya
rar vardır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasanın 68 inci maddesini okumakla sözle

rime 'başlıyorum. «Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve 
usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma 
hakkına sahiptir.» Sayın Gökçe'nin getirdiği öner
gede, partiden çıkan cezalandırılmaktadır; bu, Ana
yasanın 68 inci maddesi ile bağdaşmaz olduğu kanı
sındayız, teklife katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergenin dikkate 
almıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 
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Sayın Aydar'ın bir fıkra eklenmesi ile ilgili bir 
önergesi var. Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Sayın Gökçe'nin demin görüşülen ve süre sınırı 
getiren önergesinin aksine, Sayın Komisyon Başka
nımızın da Anayasadaki yeri itibariyle ifade buyur
dukları siyasî partiye girme çıkma hakkının, anaya
sal bir hak olduğunu, bunun cezalandırılamayacağı-
nı ifade ettiler; buna yürekten katılıyorum; ancak 
demin Sayın Öztürk arkadaşımız, Türkiye'deki bîr 
gerçeği açrklfkla ifade buyurdular. Benim önergem, 
bu geçmiş dönemdeM propaganda mahiyetini taşı
yan partilere girme çıkmayı, hiçbir siyasî partinin 
propaganda maksadı ile kullanamayacağı hükmünü 
getirmektedir ve durum şudur: 

«Siyasî partiye üye olmak veya üyelikten çekil
mek, propaganda amacı ile kullanılamaz.» Gerekçeyi 
tespit ettiğim esas içerisinde arz ediyorum. Anayasa
mızın 67 nci maddesi vatandaşlara, kanunda gösteri
len şartlara uygun olarak "bir siyasî parti içinde si
yasî faaliyette 'bulunma ha'k'kını vermiş ve 'hakkın 
kullanılmasını kanunla düzenlemeye bırakmıştır; an
cak, ayrıca 1961 Anayasasının 56 nci maddesinde 
olduğu gibi, yeni Anayasamızın 68 inci maddesinin 
birinci fıkrası «Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve 
usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma 
hakkına sahiptir.» der. Tasarının 12 nci maddes'i ile 
13.7.1965 tarihli ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun 9 uncu maddesi, siyasî partiye üyeliğin ka
bulünü şarta bağlamıştır. Tasarının 12 nci madde
sine ait gerekçede, isa'betle «B'ir siyasî parti belli bir 
programa inanan insanlar topluluğudur. Programa 
inanç duyulmadığı kanaatini hasıl eden bir kimse, 
partiye alınmayabilir.» denilmiştir. Demokratik hak 
ve hürriyetlerin en önemlilerinden biri olan partiye 
üye olma ve üyelikten ayrılma olayı, geride bırakı
lan 30 yılı aşan süre içinde demokratik siyasî haya
tın vazgeçilmez unsurları siyasî partilerce ciddiyet sı
nırlarını aşan ölçülerde istismar edilmiş ve propa
ganda aracı olarak kullanılmıştır. 

Teklifim, bu durumu önlemeye matuftur. Yüce 
takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Aydar'ın önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
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Sayın Aydar'ın, yaşadığımız olaylardan esinlene
rek ve bu olayların tekrarlanmasını önlemek amacı 
ile getirdiği önergeye maalesef katılamıyoruz; çün
kü bunun tatbik kabiliyetinin olmadığını ve daha 
çok fazla karışıklıklara yol açacağı kanısındayız. Ko
misyonumuzda konu etraflıca tartışılmıştır ve şu ör
nekle derhal ka'bul edilmemiştir. 

Eğer, bir gazetede bahsettiği havadis, partinin 
dahli olmadan, partiden partiye geçen üyelerin ver
diği bir bilgi üzerine çıkarsa ne olacak, parti aleyhi
ne takibata mı geçilecek, propaganda kavramı bu
rada gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? 

Onun içindir ki, bir seçim öncesinde bu gibi ka
rışıklıklara yol açacak bir tedbirin getirilmesinde 
faydadan fazla zarar görüyoruz efendim, katılamıyo
ruz maalesef. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, Komis

yon Başkanımızın verdiği, örnek, görüş, tabiî Sayın 
Yüce Komisyonun kendi mantığı içinde bir örnek
tir. Benim önergem, kendim tarafından iza'h edil
miştir ve za'bıtlara geçmiştir. 

Katılmadıkları anlaşılmıştır. O itibarla, önerge
min işlemden kaldırılmasını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Değerli üyeler; 6 ncı madde, dikkate alınan öner

ge ile Komisyondadır. 7 nci maddeye geçiyorum ve 
7 nci maddeyi okutuyorum. 

Siyasî partilerin teşkilatı 

MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez 
organları ile il, ilçe, köy ve mahalle teşkilatından, Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel meclislerin-
deki ve belediye meclislerindeki gruplarından ibaret
tir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz iste
yen arkadaşların isimlerini kaydediyorum. 

Sayın Uzunoğlu, Sayın Parlak, Sayın Öztürk, 
Sayın Fırat, Sayın Haznedar, Sayın Fahri Öztürk, 
Sayın Genç, Sayın Dinçer, Sayın Alpdündar ve Sa
yın Dikmen... 10 sayın üye söz istemişlerdir, tik söz 
Sayın Uzunoğlu'nun. 

Sayın Uzunoğlu'na söz vermeden evvel bir husu
su arz etmek istiyorum. Şimdi söz alan sayın üyeler 
aynı zamanda önerge vermiş bulunuyorlar ve öner
gelerin çoğu da bu köy ve mahalle teşkilatıyla ilgi
lidir Sayın Aldıkaçtı. Bu konuda Komisyon olarak, 
önergeleri de daha evvel incelemiş bulunduğunuza 
göre, eğer bir görüşünüz, bir kararınız varsa, bunu 
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açıklarsanız belki arkadaşlarımızın, söz alan arka
daşlarımızın bir kısmı zaman tasarrufu bakımından 
bizlere yardımcı olurlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, tamamen anlıyo
rum sizi; fakat maalesef bu önergelerin hepsi bize 
iki gün evvel veyahut 24 saat evvel verilmiş değil, 
sadece iki tanesi daha önce verilmiş, diğerleri sonra
dan verilmiştir. İncelemeye fırsatımız olmadı. Şimdi 
burada Komisyon üyesi arkadaşlarla müşavereler 
yaparak sonuca varmaya çalışıyoruz; onun için ba
ğışlayın bizi. 

BAŞKAN — Oldu, rica ederim. Teşekkür ede
rim. 

I 

Sayın Uzunoğlu, buyurunuz efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım. 
Tasarının 7 nci maddesinde siyasî partilerin teş

kilatı, merkez organları, il, ilçe ve Büyük Millet Mec
lisindeki, il genel meclislerindeki ve 'belediye mecl'is
lerindeki gruplarının dışında köy ve mahallelere ka
dar genişletilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Genel olarak her ülkenin kanunları kendi top

lumlarının ve bünyelerinin özelliklerini ve eski 
yaşanmış acı tecrübelerini yansıtmaktadır. Örne
ğin; bizde bildiğiniz gibi seçmen yaşı 21 ola
rak tespit edilmiştir 18 yerine, İsviçre'de başka 
bir konuda 4-5 sene öncesine kadar kadınlara seçme 
hakkı tanınmamıştır, bu ancak son zamanlarda ve
rilebilmiştir İsviçreli kadınlara. Biz burada kanun
ları hazırlarken toplumumuzun, bünyemizin özellik
lerini her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Si
yasî Partiler Kanununda yine böyle toplumumuzun 
özelliklerini ve yaşamış olduğumuz tecrübelerin bize 
vermiş olduğu ilhamları da göz önünde bulundurarak 
hazırlamak ve tedvin eylemek durumundayız. 

Parti teşkilatının köy ve mahallelere kadar ya
yılmış olmasının sakıncalarını geçmişte acı tecrübe
leriyle birlikte hepimiz gördük ve yaşadık. Bizde ge
nellikle bir 'benzetme yapmak icap ederse, genellikle 
diye söylüyorum; ülke çapında particilik bir nevi 
futbol kulübü taraftarlığı gitti mütalaa edilmiştir ve 
katı uygulamalar içinde cereyan etmiştir, öyle ki, bu 
açıdan hadiseye baktığımızda medenî tartışma orta
mı yerine kırıcı, düşmanca davranışlar daha çok ha
kim olmuştur, hatta daha ileri giderek söyleyebiliriz 
ki, bir yerde (Ta'biri mazur görmenizi rica edeceğim) 
düşman kardeşler olgusu faile yaratılmıştır, öyle ki, 
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aynı ailerfin fertleri içinde bile bu tür hadiselere he
pimiz şahit olmuş bulunmaktayız. Aynı yerde muh
telif partilerin üyeleri 'birbirleriyle özellikle köylerde 
selamı sabahı kesmişlerdir, yine arkadaşlarımızın 
Tasarının tümü üzerinde yapmış oldukları görüşme
lerde 'belirttikleri gibi kahvelerini ve oturdukları yer
leri dahi ayırma yoluna gitmişlerdir. 

Hal böyle iken parti teşkilatını köy ve mahalle
lere kadar yayma'k kanımca 'bu eski ayrılmaları 
tekrar su üzerine çıkarabilecek niteliktedir. Bir nevî 
imkân hazırlamış olacağız diye düşünmekteyim. 

Komisyonumuzun Sayın Sözcüsünün bir fikrine 
ben de iştirak ederim; Sayın A'kyol, partilerin ta
bana dayalı olmasını vurgulamışlardır. Ben de şah
sen buna candan katılmaktayım ve bu fikri pay
laşmaktayım. Elbetteki partiler tabana dayalı olmak 
lazım gelir; ama bunu böyle düşünürken ve parti 
teşkilatını tabana indirirken bunun mahzurlarını da, 
Sayın Hocamın biraz önce belirtmiş olduğu gibi, rea
liteleri göz önünde bulundurarak daima düşünmek 
ve ona göre değerlendirmek ve tartmak durumunda
yız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sonuç olarak şu hususu belirtmek istiyorum. Şim

diki şartlarda ve bugün'k'ü nazik ortamda bizce par
ti teşkilatının köy ve mahallelere kadar indirilmesi 
sakıncalı; çeşitli yönlerden sakıncalı mütalaa edil
mektedir. Ama bu hususta katı bir fikre sah'ip olma
dığımı 'bilhassa 'belirtmek i'sterim. Zira ileride sosyal 
'bünyemizde olumlu gelinmeler ortaya çıktığı takdirde 
eîbette'ki o zaman bu Kanunda yapılacak değişiklikle 
ve eğitim sistemimizin, özellikle ortamımızın geliş
mesi sayesinde ileride o zaman bu tür bir değişikliğe 
gitmök elbetteki mümkün bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz eder, teşekkürlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Sayın Parlak, Buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Kanun Tasarısının tümü üzerinde yaptığım konuş

mada da bu konuya özellikle yer vermeye çalışmış
tım. Tasarının Türkiye gerçekleriyle bağdaşmayan en 
önemli yanının, getirilmek istenilen şimdiki bu si
yasal teşkilatlanma modelidir bence. 

Daha önce de arz etmiştim; Anayasayı yaparken, 
başta Sayın Komisyonumuz olmak üzere Yüce Ge
nel Kurulumuz daima 12 Eylül öncesindeki demokra
tik yaşantımızdaki aksaklıkları her madde için dik
kate alarak bir düzenleme getirmiştir. Bunun en so

mut örneği de yine Anayasayı yaparken siyasî parti
ler için getirdiğimiz kısıtlamalardan biri sayılan yan 
kuruluşlarının kabul edilmemesidir. O zaman gerçek
ten şahsen ben bunların kaldırılmamasını düşünür
ken, Sayın Komisyon Başkanı Hocamız ve Komisyon 
Sözcüsünün verdiği bilgiler ışığında ve geçmişteki 
olayları da düşününce gençlik kolları, kadın kolları 
gibi yan kuruluşların Türkiye'de kurulmasını önle
dik. Buna paralel meslek kuruluşlarıyla, sendikalar
la bağlantılarını sağlayacak hükümleri de kaldırdık; 
sağlamayacak hükümler getirdik. 

Bunu niçin yaptık?.. Çünkü Türkiye'de politika 
yaygınlaştıkça, herkes politikanın içine girince, mem
leketi 12 Eylüle getiren durumlar meydana geldi. Şim
di bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz, 40 binleri 
aşan köy ve mahallede, kırsal kesimde parti teşkilat
lanmasına yer vereceğiz, deniliyor. 

Şimdi, köy ve mahallelerde teşkilat kurduğumuz 
zaman, ben gerçi hatırlamıyorum, küçüktüm; ama ço
ğunuz daha iyi hatırlarsınız ve bu kürsüden ifade edil
miştir, biz de okuduklarımızdan ve duyduklarımız
dan; denemesi yapıldığı yıllarda köylüler (Ki, bu ka
dar siyasî çekişmeler olmadığı halde) kahvesini, ca
misini, hatta mezarlığını ayırdıklarını öğrenmiş bu
lunuyoruz. Şimdi de köylerimizde yaşayan halk, nü
fusumuzun 2/3'üne yakındır. Eğitim seviyeleri hepi
nizin malumudur. Kültür seviyeleri de aynı şekilde. 
Siyasî çekişmelerde veya mücadelelerdeki bilinçlen
me derecesi de bilinen seviyededir. Üstelik köy kesi
minde, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın hep
si (Ki, % 99'u) yeterki 21 yaşını doldursun; siyasî 
partiye üye olabilecektir. Halbuki bakıyoruz ilçeler
de, şehirlerde memurlar olamaz, öğrenciler olamaz, 
subay olamaz, hâkim sınıfında olanlar olamaz ve bu
nun benzeri birçok kamu görevlisi kesinlikle siyasî 
partilere üye olamaz. Bu, bir kere nüfusun büyük 
bir kütlesini bir yasaklamaya sokmuş oluyor, şehir 

Tümü üzerindeki konuşmalara cevap verirken Sa
yın Hocamız; «Yan kuruluşlarla bu yaygınlaşma aynı 
değildir» diye bir ifade kullandılar. Yan kuruluşların 
amacı ne idi?.. Gençlik kolları; siyasî partilerin amaç
larını, gelişmesini, belirli yaştan sonraki gençler ara
sında yaygınlaştırmak... Kadın kolları; özellikle Tür
kiye için bence çok büyük önem taşıyan bir yan ku
ruluştu. Çünkü halen görüyoruz ve bir problemdir 
Türkiye'mizde; demokrasi hayatımıza kadınların kat
kısı gelişmiş ülkelere göre hayli geri durumda kalmış
tır; ama acı örnekleri ve durumu gördüğümüz için 
bunlardan feragat etmek zorunda kaldık. 

— 559 — 
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ve ilçelerde (Ki, gelişmiş en aydın kütlenin olmasına 
rağmen); ama köy kesiminde % 99'u 21 yaşını dol-
durmuşsa, medenî haklarını kullanması sözkonusu 
ise partiye üye olabilecektir. 

İkinci çoğalma nedeni de, hepimiz biliyoruz, köy 
kesiminde zamanı geçirmek bile bir meseledir. Gide
ceği yeri yoktur. Sürekli olarak çiftçilikle uğraştığı 
için, (Genellikle hayvancılık veya çiftçilikle) boş va
kitleri oldukça fazladır ve ne olacaktır?.. Bu vakit
lerinden artan zamanını sürekli politikada, aileler ara
sında, mahalleler arasında, zaten birtakım ihtilaflar 
vardır; kız kaçırmadan tutalım mera otlatmasına ka
dar, tarla sınır ihtilafına kadar. Dolayısıyla bunu 
politik çekişmelere dönüştürecekler. Her parti bir 
yarışa girecektir; o köyde benim de teşkilatım ol
sun diye. 10 hane varsa bu 10 hanenin her birisi 
belki bir partiyi kapacaktır ve çekişme o düzeye ge
lecektir ki, yeni kan davalarının doğmasına, (Yine 
burada ifade etmek istiyorum) sebep olacağımızdan 
endişeliyim. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, yarım dakikanız var. 
EVLİYA PARLAK — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Hocamız; «Efendim, 12 Eylül öncesinde de 

bu örgütler yoktu; ama anarşi oldu; ne oldu?..» Ar
kadaşlar anarşi nerede çok oldu?.. % 90'ı şehir mer
kezlerinde oldu. Milletçe avunduğumuz tek nokta 
anarşinin köye girmemesiydi. Anarşi köye girmiş ol
saydı herhalde 12 Eylülden önceki olaylar daha faz
la büyüyecekti ve belki de içsavaş patlak verecekti. 
Geçen gün yine arz ettim; eğer o zaman bu model 
olsaydı diyorum, günde 20 kişi ölüyordu ortalama, 
belki bu 200'e çıkacaktı ve dolayısıyla böyle bir ge
lişme toplumumuzun bünyesine uymadığı için, bunu 
yaparsak, endişe ediyorum bu Kanun bir nevi siyasî 
cinayetler kanunu olabilir. Ayrıca önergem vardır; 
sırası geldiğinde de arz etmek isteyeceğim. 

Saygılarımla yüksek takdirlerinize sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sözlerime, konuya girmeden, çalışma sistemimize 

dokunarak geçmek istiyorum. 

Değerli Komisyonumuz eldeki çok değerli modeli 
kullanarak ve de bu Mecliste elde olunan deneyim
lerle önemli bir kanunun görüşülmesine geçtik ve gö
rülüyor ki, üyelerimiz konu üzerinde son derece du
yarlıdır. Bu Tasarının bence beş, on maddesinden 
bir maddesi de 7 nci ve 22 nci maddesiyle parti teş-
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kilatlarına yön veren maddesidir. Komisyonumuzdan 
bir şey istirham ediyorum. Başkanlığa gelen öner
geler çok olsa bile, aynı espriyi dile getirmektedir. 
Siyasî partilerin köy ve mahalle teşkilatlarının kal
dırılması yolundadır. Binaenaleyh, geç gelmiş olması 
tetkiklerini güçleşiirmemelidir. Mesele meydandadır. 
Eğer tavırlarını zamanında ortaya koyarlarsa pek 
çok hatibin sözü bitebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasarının geneli üzerinde arz ettiğim gibi, iki 

müesses konu Komisyonumuzca değiştirilmiştir. Bun
lardan bir tanesi de şu anda bahse konu olan 7 nci 
maddede sözü edilen köy ve mahalle teşkilatıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önce konuyu tarihî çerçevesi içinde, sonra sosyal 

çerçevesi içinde ve bugünkü durumda neden böyle 
bir şeye lüzum görüldüğünü kısaca arz etmek isti
yorum. 

Toplumumuzda hiçbir müessese siyasî partilerin 
köy ve mahalle teşkilatı kadar deneyime sahip değil
dir. Çok partili hayata geçtiğimiz 1945'lerden 1960'la-
ra kadar uygulanmış; zararları görülmüş, bilinmiş ve 
bilinçli surette 8 numaralı Kanunla Temmuz 1960'da; 
bilerek, düşünerek ve bilinçle bu teşkilatlara son ve
rilmiştir. 

Daha sonra 1961 Anayasamız yürürlüğe konmuş. 
Anayasanın emri olarak 1965'de çıkarılan 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda, siyasî partilerin mutaba
katıyla böylesi bir teşkilata yeniden yer vermenin ge
reksizliği belirlenmiştir. 

Arkadaşlar bir şeyi dile getirmemiz lazım. Hepi
miz bürokrasiden ve siyasî deneyimlerimiz az olarak 
bu Meclise geldik. 1965'deki Meclis bizden daha si
yasî deneyimi güçlü bir Meclisti. O Meclis mutabık 
kalarak böyle bir teşkilata yer vermez iken, bugün 
bir reaksiyon olarak, yürürlükte kaldığı sürece sakın
caları görülmüş, kaldırıldığı sürece hiçbir sakınca gö
rülmemiş, faydası müşahade edilmiş bir konuyu ye
niden deniyoruz. Komisyonumuza son derece saygıy
la ve de güvenle bağlıyım; ama beni bağışlasın, bir 
ruhî itme yoksa bu deneme niye?.. Nerede tutuna
cağız? Bu toplumun da kendine mahsus denediği, 
oturttuğu müesseseler olacaktır. Bu müesseselerden 
biri, dünyada örnek teşkil edecek biçimde bu teşki
latlara gerek olmadığıdır. 

Bu teşkilatların sosyal sakıncasına gelince : 
Değerli arkadaşlarım; 
Bir zaman önce hepinizin yüreği titreyerek (Tüm 

arkadaşlarımın duygularına tercüman olduğumu tah
min ediyorum) üç kardeşe burada idam cezası ver-
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dik. Sebebi kan davasıydı. Gönül ister ki, tüm bu 
sakıncalardan kurtulalım; ama köy gerçeği bu. Hâlâ 
kan davasının üç kardeşi birden idama mahkûm et
tiği bir topluma sahibiz. Ümit eder ve dileriz ki, bu 
toplum çok yakın bir gelecekte böylesi sakıncalı bir 
ortamdan kurtulsun. 

Geneli üzerinde arz ederken, köyü kaynaştıran bir 
kısım unsurların nasıl parçalandığına örnekler arz et
tim. Köy, tarihî geleneğini yaşatan, yekdiğeriyle kar
deş gözüyle geçinen kuruluşlardır; bir kısım oturmuş 
ananeleri vardır. Onların arasına şu veya bu partiyi 
sokarak, onları kamplara bölmenin büyük sakıncaları 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köye dayalı naçiz bir arkadaşınız olarak arz edi

yorum, köy deyince Vaniköy'den, Yeşilköy'den, Ka
dıköy'den bahsetmiyorum. Köylerimizin bir yapısı 
vardır. 

Kaldı ki, köyde teşkilat kurmaya da bugünkü ula
şım araçları içinde çok zorunlu halle karşı karşıya 
değiliz. Üye olacaksa ilçeye iner ve üyeliğini sürdü
rür; ama köylüyü karşı karşıya getirmenin gereği 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk; yarım dakikanız var. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bağlıyorum Sayın Başka

nım. 
Değerli Komisyonumuzdan istirhamım; Genel Ku

rulda çoğunluğu üzerinde toplayan birkaç müessese
den bir tanesi olan bu konuda taassuba kapılmadan 
ve mutlaka Komisyonun kararı geçerli olmalıdır bi
çiminde değil, Genel Kurulun temayülünü değerlen
direrek üyelerin önerilerini kıymetlendirirse ve mad
deyi bu yolda değiştirme yoluna giderse zannımca 
isabetli olacaktır, böylesine zararlı bir müesseseden 
kurtulacağız. Ayrıca bu toplumun kendine mahsus 
deneyimlerle elde ettiği bir kısım siyasî tecrübele
rin temeli üzerinde oturma imkânını elde etmiş ola
cağız. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Görüştüğümüz madde ocak ve bucak teşkilatla

rıyla mahalle teşkilatlarının tekrar kurulmasını ön
görmektedir. Ancak, biz bu deneyimleri 15 sene ka
dar Türkiye olarak hep birlikte yaşadık. Bunun fay
da ve mahzurları muhakkak ki vardır, bunlar her 
zaman münakaşa edilebilir. Ancak, mahzurlarının baş

ta geleni ve en büyüğü, temelde köylerde büyük bö
lünmelere yol açacağıdır. Bu mahzurlar 1965 yılında 
648 sayılı Yasanın 17 nci maddesiyle ortadan kaldı
rılmış ve ocak, bucak teşkilatları lağvedilmiştir. 

Şimdi buraya kadar çok faydalı olan bir teşki
latın lağvından sonra eğer bu teşkilat iddia edileceği 
gibi çok faydalı idiyse, partiler yaşamları boyunca 
Yasama Organına bir kanun tasarısı getirir, yeni 
baştan 648 sayılı Yasanın 17 nci maddesini değişti
rir ve ocak, bucak teşkilatlarının ihyasını isterlerdi. 
Partilerden bugüne kadar böyle bir talep gelmediği
ne göre, partiler buna ihtiyaç duymamışlardır. Buna 
ihtiyaç duyabilmek için tatbikatını yapmış olmak 
gerekir. Tatbikatını yapan partiler bu ihtiyacı getir
memişlerdir. 

Kaldı ki, partilerin ocak ve bucak teşkilatları ye
rinde görev yapan parti sorumluları vardır. Parti so
rumluları partinin ihtiyaç duyduğu girişimleri o böl
gelerde yapmakta, gereken bilgileri getirmekte. Eğer 
gaye o köye, o mahalleye hizmetse, bunların hepsi 
bilgi olarak parti merkezlerine gelmektedir, bir' ek
siklik mevzubahis değildir. 

Ancak, tekrar eski haline gitmesi gibi bir ko
nunun da burada görüşülmesi büyük bir tezat teşkil 
eder. Zira, Anayasanın 52 nci maddesi işçi kuru
luşlarını daha siyasetle uğraşmaktan men etmiş ve 
«siyasî amaç güdemezler» demiştir. Ayrıca Anayasa
mızın 68 inci maddesinin son iki paragrafı hepini
zin de malumu olduğu üzere, hâkimler, savcılar, yük
sek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurum
larındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kuru
lu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur 
statüsündeki görevliler, ayrıca partilerin yan kuru
luşları; bunların hepsini yasaklamıştır. Neden yasak
lamıştır?.. Hatırlıyorum, Anayasa müzakereleri es
nasında Sayın Komisyon bunların mahzurlarını bö
lücülükle dile getirmişlerdir. 

Bugün neden işçi kuruluşlarına siyaset yasağı ge
tirilmiştir?.. Sebebi şudur : Bunlar üretimi direkt 
ilgilendiren işçilerin kurduğu kurumlardır. O halde 
ekonomi bir ülkenin temelidir. Bunu etkileyen ku
rumlara siyaseti sokmamak istemiştir. Bugün köylü 
ekonominin temelini teşkil eden en büyük nüvedir. 
Türk ekonomisini ayakta tutan en büyük gücün içi
ne siyaseti soktuğunuz anda ekonomiye en büyük 
darbeyi vurmuş olursunuz. O halde siyaseti köye, 
ocağa, bucağa sokmamak gerekir. 

Netice olarak şunu arz etmek istiyorum : Ocak, 
bucak teşkilatlarının kurulmasının faydaları; belki 
il seviyesinde parti oligarşisini zorlaştırır. 
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BAŞKAN — Sayın Fırat; bir dakikanız var. 
AYHAN FIRAT — Partilerin tüm yurt sathı

na yayılmasını temin eder. Partilerin teşekkülünde 
tüm yurttaşların yer almasını temin eder. 

Ancak, şunu da kabul etmek lazım ki, siyasetle 
uğraşmak isteyen her yurttaş, siyasetle uğraşmak 
imkânına sahiptir; ama köyde değil, ilçeye gelip kay
dolur ve siyasetle uğraşabilir. 

Mahzurlarına gelince : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Mahzurlarını saymak istemiyorum, büyük ayrım 

ve bölücülük olur. Anarşik olaylar son derece hızlı 
olarak köylere yayılır. İltimas mekanizması oralarda 
son derece kuvvetlice işler. En büyük mahzurların
dan biri de, eskiden olduğu gibi, ocak ve bucak teş
kilatı mensuplarının kamu görevlilerini büyük çapta 
rahatsız edecekleri de bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Onun için bunu yeniden ihya etmekte fayda yok

tur. 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Sözlerime başlamadan evvel, eğer müsaade eder
lerse Sayın Başkanı bir noktada ikaz etmek istiyo
rum. Çünkü deminden beri söz alan arkadaşların ko
nuşma sürelerini dikkatle takip ettim, 5 inci dakika 
dolmadan «Yarım dakikanız var» demeye başladılar. 
Oysa, benim bildiğim kadarıyla maddeler üzerin
deki görüşmeler 10 dakika ile sınırlandırılmış idi. 

Ocak - bucak teşkilatı, yeni şekliyle köy ve ma
halle teşkilatıyla ilgili olarak çok şey söylendi, çok 
münakaşası yapıldı, halen de üzerinde lehte ve aleyh
te görüşler ileri sürülen; ancak kesin ittifak sağla
namayan bu konunun elimizde bulunan Tasarıda ka
rara bağlandığını görüyoruz. 

Kendi kendime, «Acaba Komisyon bu karara var
mak için ne gibi gerekçeler tespit etti?» diye sor
dum. Bu gerekçeleri öğrenmek için de Sayın Komis
yon Başkanının Tasarının tümü üzerindeki söz alan 
değerli arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili görüş ve 
tenkitlerine cevap verirken ileri sürdüğü fikirleri 
dikkatle izledim. Hemen ifade edeyim ki, Sayın Baş
kanın ortaya koyduğu neden beni tatmin etmedi. Bel
ki aceleye geldi, konuya bütün detaylarıyla gireme
di; fakat hepimiz dinledik, söylenen sözler henüz 
hafızalarımızdan silinmedi. Hatırlayacaksınız, Komis

yon Başkanı, «12 Eylülden evvel ocak - bucak teş
kilatı yoktu, bölücü olaylar yine cereyan etmedi mi?..» 
şeklinde bir gerekçe ile köy ve mahalle teşkilatının 
kurulmasının mahzurlu olamayacağını belirtmek iste
di. 

İtiraf edeyim ki, bu kadar önemli bir karar için 
12 Eylül öncesi vaki olan ve çok başka nedenlere 
dayanan, değişik amaçlar güden olayların örnek ola
rak gösterilmesindeki mantığı anlayamadım. Yani, 
«Köy ve mahalle teşkilatının doğurabileceği gerginlik
ler, bölünmeler başka nedenlerle de ortaya çıkabili
yor. Bu gibi olayları sadece böyle bir teşkilatın var
lığına bağlamak doğru değildir.» demek mi istemiş
lerdir?.. Hiç kimse «Bu tarihe kadar bölücü faaliyet
lerin tek sebebi köy ve mahalle teşkilatlarıdır» gibi 
bir iddiada bulunmamıştır. Bu nedenle de böyle bir 
savunmaya neden gerek görüldüğünü anlamak kabil 
değildir. 

Biz, ülkemiz için tehlikeli gördüğümüz, bölünme
ye götürecek sistemlerin, davranışların, sebeplerin tü
müyle ortadan kaldırılmasını, buna imkân hazırla
yacak şartların yaratılmamasını istiyoruz. Bu nedenle 
de Sayın Komisyon Başkanının ileri sürdüğü gerek
çeye katılmamıza maalesef imkân göremiyorum. 

Aslında niyetli değilken, bu görüşlerle ve düşün
celerimi ifade etmek üzere; özellikle Sayın Başka
nın bu gerekçesinden sonra söz almak lüzumunu his
settim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, 27 Mayıs 1960 tarihinden önce 

bütün partilerin ocak - bucak teşkilatı kurmaları im
kânı vardı. Siyasî partiler bu imkânı kullanmışlardı 
da; ancak 4.7.1960 tarih ve 8 sayılı Kanun ile ocak -
bucak teşkilatları yasaklanmış ve mülga 648 sayılı 
Kanunun 5 ve 17 nci maddeleriyle siyasî partilerin 
köy ve mahallelerde tüzükleri öngördüğü takdirde 
parti temsilcileri bulundurabilecekleri kabul edilmiştir. 

Ocak - bucak teşkilatları neden yasaklanmıştır?.. 
Bu sorunun cevabını ve bu kararın gerekçelerini sa
nırım uzun uzadıya açıklamaya gerek yok. Son 25 
yıllık siyasî parti faaliyetlerimizi hatırlamak dahi bu 
kararın alınmasında o günkü şartlara göre haklı 
gerekçeler bulunduğunu tespite yeterlidir. Esasen ko
nunun müzakereleri sırasında söz alan değerli üye
lerin birçoğu bu konuya açıklık getiren beyanlarda 
bulundular. Özet olarak; ocak - bucak teşkilatları 
halkımızın kamplara ayrılmasına neden olmuş, siyasî 
gerilimi daima ve aşırı derecede canlı tutarak bu ay
rımı fikir seviyesinin de ötesinde bir husumet cep-
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nesine dönüştürmüştür. Bu halin devamına ülke ya
rarları açısından şüphesiz müsaade edilemezdi ve edi
lememiştir. 

Yasaklama kararından sonra aradan 20 yılı aşan 
bir süre geçmiştir. Ülke bu süre içinde topyekûn bü
yük siyasî deneyimler geçirmiştir. Halkımız da siyasî 
terbiye ve alışkanlıklar bakımından önemli aşamalar 
kaydetmiştir. Bunları bir gerçek olarak kabul etmek 
zorundayız; ancak bu gelişmelere bakıp bu gerekçe
lere dayanarak önümüzdeki hür demokratik düzende 
köy ve mahalle teşkilatlarına müsaade edecek miyiz?.. 
Bu hususta çok düşünmek zorunda olduğumuza ina
nıyorum. 

Niçin köy ve mahalle teşkilatının kurulması iste
niyor?.. Bunun için geçmişte çeşitli nedenler ileri sü
rülmüştür. Demokrasinin tabana yayılabilmesi için 
bu tarz bir teşkilatlanma gerekli görülmüştür. Par
tilerin demokratlaştınlması bakımından, siyasî faali
yetlerin kitlelerin iştirakine açık bir şekle getirilmesi 
lüzumuna işaret edilmiştir. «Partilere oligarşik eğilim
lerin frenlenmesi için parti iradesinin teşekkülünde 
tabanın görüşlerinin bütün açıklık ve etkinlikle or
taya konulabilmesi için köy ve mahalle teşkilatı ku
rulması şarttır» denmiştir. Köy ve mahalle teşkilatları 
birer siyasî mektebe benzetilmiş, nüfusumuzun bü
yük bir bölümünün yaşadığı köylerde teşkilat kurul
maması halinde oralarda yaşayan yurttaşlarımızın si
yasî haklarının kısıtlanmış olacağı ifade edilmiştir. 

Bu görüşleri daha da çoğaltmak mümkündür. Pek 
çoğunda da şüphesiz gerçek payı vardır ve ağırlık 
taşıyan görüşlerdir; ancak bir defa daha tekrar ede
lim : Bütün bu haklı nedenlere rağmen içinde bulun
duğumuz şartlar köy ve muhtarlık teşkilatlarının ku
rulmasına müsaade etmek için müsait midir?.. İşte bu 
soruya müspet cevap vermek oldukça güçtür. 

Daha kısa bir süre önce bir başka nedene dayalı 
olarak (Sayın Başkanın da belirtmiş olduğu gibi) ül
kenin ve milletin bölünme, parçalanma noktasına gel
diğini hatırdan çıkarmamamız gerektiği kanısında
yım. Biz, toplumumuzun çeşitli katları arasında sa
çılmış bu nifak tohumlarını ayıklama, bunların aç
tığı yaraları kapama, milleti eskiden olduğu gibi bir 
ve bütün haline getirme çabasındayız. Bu istikamet
te önemli yol aldığımız da muhakkaktır; ancak top
lumu sağlığına kesin olarak kavuşturmadıkça, onu, 
toplum yapımızda 20 yıl evveline göre siyasî bilinç
lenme yönünden önemli gelişmeler olmuştur gibi tah
minlere dayalı gerekçelerle bir defa daha riske sok
mak için vaktin henüz erken olduğu kanısındayım. 

Bırakalım, demokrasinin bütün icaplarıyla kurulup 
işleyebilmesi için zorunlu olduğu ifade edilen bahis 
konusu teşkilat biçimi üzerinde nihaî kararı daha 
sakin ve kararlı bir ortam içinde gelecek parlamen
tolar versin. 

Takdir Yüce Meclisindir. Teşekkürlerimi arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Buyurun Sayın Fahri öztürk. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri; 
Eğer 12 Eylül öncesi dönemde siyasî partilerin 

bucak ve köylerde ve şehirlerde de mahallelerde teş
kilat kurabilmeleri mümkün olabilseydi, aşırı ideolo
jilerin bu kademede yer bulabilmeleri kolay kolay 
mümkün olmazdı kanısındayım. 

Bu kademelerde parti teşkilatının menedilmiş ol
ması, vatandaşların siyasî kanaatlerine göre bu de
rece uç noktalara kadar tasnife tutulmalarına yol 
açılmaması içindi. Geçmişte mahalle kahvelerinin, köy 
kahvelerinin particiliğe göre ayrılması, 27 Mayıstan 
sonra kanun koyucuyu bu tahdide sevketmiştir. Me
seleye sırf bu noktayı nazardan bakılırsa tedbirde isa
bet vardır; fakat particilik mahalleye, bucağa, köye 
giremediği halde ideolojik akımlar, illegal örgütler 
girebilmişlerdir. Bu kademelerde bu akımların ve ör
gütlerin karşısına legal siyasî hiçbir engel çıkmamış
tır. Ne legal parti teşkilatı vardı, ne de parti fikri
yatını savunacak insanlar. Partiler arasında bölünme
mişlerdi; ama çok daha korkunç bir bölünmeyle kar
şı karşıya kalmışlardır. Legal bölünmenin yerini yer
altı örgütleri alabilmiştir; üstelik anarşi ve terör ile. 

Öte yandan yeni Anayasa ile siyasî partilerimiz 
Devletin çok yakın murakabesi altına alınmıştır. Her 
hareketleri Devletin malumu bulunacaktır. Vatandaş
lar arasında parti bakımından eskisi gibi bölünmeler 
de kolay kolay mümkün olamayacaktır. Buna karşın 
başka tedbirler de düşünülebilir; fakat uç kademeler
de legal siyasî mihraklar bulunmazsa, ideolojik akım
lar ve bunların beraberinde getirdikleri gayrimeş-
ruluk, bu kademelerde meşru siyasî mukavemetle 
karşılaşamayacaktır. 

Bu nedenle, Tasarının 7 nci maddesinin aynen be
nimsenmesini takdirlerinize sunuyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 7, 22 ve 36 ncı 
maddeleri köy ve mahalle teşkilatları ile ilgili geti
rilmiş yeni sistemlerdir. 

Malumunuz olduğu üzere, demokrasilerde önemli 
olan geniş halk kitlelerinin yönetimde söz sahibi ol
masıdır. Gerçek demokrasi o zaman tecelli eder. Ak
si halde mevcut yönetimde çok az kişinin söz sahi
bi olduğu bir azınlık yönetimi haline dönüşür. 

Şimdi, siyasî faaliyette bulunmayı meslekî teşek
kül mensuplarına yasaklıyoruz, sendikaya yasaklıyo
ruz, kamu kurumu niteliğindeki meslekî teşekküllere 
yasaklıyoruz, öğrencilere yasaklıyoruz, anarşik ve 
ideolojik olaylara karışmış olanlara yasaklıyoruz, 
(Var 11 inci maddede) Devlet sırrını açıklayanlara 
yasaklıyoruz ve daha bir çok kişilere yasaklıyoruz. 
Peki kim yapacak, bu siyasî faaliyetlerde kim buluna
cak?.. 

Yani, şimdi siyasî faaliyette bulunma imtiyazını 
çok küçük bir elit sınıfa mı bırakacağız, yoksa ki 
Devletin yönetimini, demokrasiyi gerçek memlekette
ki fikirleri, duyguları temsil edebilecek bir güce mi 
bırakacağız?.. 

Şimdi, 1960 yılını ele alalım : 
Değerli arkadaşlar; 
1960 yılından önce memleketimizde ocak - bucak 

teşkilatı vardı. Bir de köy hayatını yaşayan arkadaş
larımız bilir. Köydeki vatandaş daha aklıselimdir. 

Şimdi, köy ve mahalle teşkilatında çalışan kimse
ler «siyasî faaliyetlerin çarıklı erkân-ı harbi»dir. On
lar aklıselimi ile siyasî faaliyetleri doğru yola yönel
tebilirler. 

Şimdi, köy ve mahalle teşkilatı siyasî faaliyette 
bulunmadığı zaman ne olacak?.. Kendi menfaat ve 
çıkarlarını düşünen il ve ilçe teşkilatındaki kişiler, 
köylere gittikleri zaman her türlü yalan ve dolanı 
götürebilirler; ama köy ve mahalle teşkilatı kurulur
sa vatandaş bu işin içine kendisi girer. Girer ve ge
len siyasîlerin doğru söyleyip söylemediklerini daha 
yakından takip eder. 

Köy ve mahalle teşkilatları siyasî faaliyetten uzak
ta bulununca o zaman ne olacak?.. Her giden bunları 
kandıracak. Köydeki vatandaşlarımız temiz duygulu 
insanlardır, çabuk inanan insanlardır. Bu işlerle uğ
raşmadıkları için, böyle menfaate dayanan siyasî faa
liyetlerin altında yatan gerçek dışı durumları bilme
dikleri için onlara çabuk inanırlar; ama köy ve ma
hallede oturan vatandaşlarımız bu olayların içine gir
dikleri zaman, parti merkezlerinden gelen siyasî faa
liyetlerle ilgili bildirgeleri incelerler, diğer partilerin 

faaliyetlerini incelerler ve birbirleri ile daha yakın 
temas etmek suretiyle orada aklıselimi bulurlar. 

Yüce Atatürk, «Bu memleketin hakikî efendisi 
köylüdür.» demiş. Siz şimdi köylüye nasıl siyasî faa
liyette bulunma yasağını getiriyorsunuz?.. Yani yasak 
değil de aslında teşkilat kurmamak demek, siyasî faa
liyete bir kısıtlama getirmek demektir. 

Sonra, köylerde ve mahallelerde muhtarlık ve be
lediye seçimleri var. Bunlar da fiilen particilik esası
na dayanıyor zaten; yani bir teşkilat kurup kurma
mak meselesi bunu engeller bir durum mudur?.. 

Değerli arkadaşlar; 
Demin 1960 yılından bahsettim. 27 Mayıs 1960 

öncesi olayları incelediğimiz zaman, bu olayların 
gerçek müsebbibi ilçe ocak ve bucak teşkilatlan de
ğildi. Eğer 27 Mayıs 1960 ihtilali olmasaydı o zaman 
muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ço
ğunlukla iktidara gelirdi. Çünkü, köylü rejimine de 
sahip, vatanına da sahip. Milletinin asil duygularını 
en iyi temsil eden bir kitledir. 

Şimdi, 12 Eylül 1980 tarihinden önceki olaylarla 
bunların bir mukayesesini yaptığımız zaman, 12 Ey
lül 1980 tarihinden önceki olaylarla, 27 Mayıs 1960 
yılından önceki olaylar çok farklı bir zeminden doğ
maktadır. 

Bu itibarla, mahalle ve köylerde siyasî faaliyet
lerde bulunacak teşkilatların kurulmasında bence hiç
bir sakınca yoktur ve vatandaşın bizatihi kendisini 
yöneten kişileri yakından takip etmesi imkânını ver
miş oluruz. 

Bu itibarla, kanaatimizce bunlardan bunu esirge
memek lazımdır. Esirgediğimiz zaman köylü vatandaş 
o zaman, o saf duyguları ile, temiz duyguları ile, ina
nan duyguları ile kötü niyetli insanların sözlerine 
inanmış olur. 

Bunlardan dolayı Siyasî Partiler Kanun Tasarı
sında getirilen en iyi hükümlerden birisi budur. Ta
mam, köy ve mahalle teşkilatındaki kuruluşlarda za
rarlı faaliyetlerde bulunmayı önlemenin çarelerini ara
yalım; ama bunu buraya koyalım. 

Sonra zaten birtakım köy ve mahallelerde bazı 
fikir çatışmaları olabilir, bu doğaldır; ama illa bunun 
siyasî faaliyetlerden doğduğunu iddia etmenin bence 
çok haklı ve gerçeğe uygun bir neden olduğu inan
cında değilim. 

Şimdi, köylüler küçük ünitelerdir. Bunlar her za
man birbirlerine selam veren, birbirleri ile konuşan, 
birbirlerinin dertleri ile yakından ilgilenen kişilerdir. 
Bunlar daha bir yanyana gelip de kendi partilerinin 
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iyi veya kötü taraflarını birbirlerine anlatma imkân
larına sahiptirler. 

Yalnız bu 7, 22 ve 36 ncı maddelerin birlikte 
incelenmesinde Sayın Komisyonun bir konuyu cevap
landırmasını istiyorum. Bir mahallede birden fazla 
teşkilat kurulabilecek mi, kurulamayacak mıdır?.. Ya
ni, 36 ncı maddede tekil anlamda kullanılmış, bu ko
nuda da bir cevap verilirse memnun olurum. 

Saygılar sunarım. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bir açıklama yapabilir miyim Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Cevabı, bütün söz alan arkadaşlar 
konuşsunlar, ondan sonra verirsiniz Sayın Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; bilmiyorum zatıâli-
nize intikal ettirdiler mi, Komisyonun da cevap hak
kı konuşanlarla orantılıdır; yani epeyce konuşma hak
kımız olacak demek istiyorum. 

BAŞKAN — Hesap edeceğim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Lütfen hesap edin, o zaman o sü
reyi biz paylaşacağız aramızda efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sayın Dinçer, buyurun efendim. 
RECAt DİNÇER — Çok muhterem Başkanımız, 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Biz milletimizin en büyük toplumunu teşkil 
eden kırsal alanda yaşayan köylümüzün, altyapı 
sorunlarını halledememişiz, ekonomisini halledeme-
mişiz; zavallı çiftçi, o muhterem köylü sabah eza
nında kalkıp, akşam kararıncaya kadar tarlasında, 
bağında, bahçesinde, ahırında milletimizin açlıkla sa
vaşını veren bir ortam içerisinde çalışırken; biz kö
yümüze geçmişten ders almadan yine politikayı sok
maya çalışıyoruz. . 

Pirinci çorbada görmek, bunu bilmeyenlerle bu 
meseleyi tartışmak kolay olmaz. Bugün köylümüzün 
sabahtan akşama kadar verdiği uğraşı bilmek lazım 
gelir. 

Ben zaman zaman ifade ettim. Hayatımın 30 yılı 
köyde geçmiştir. En yakın şu Ankara ilinin bin küsur 
köyüne gittim, en az 400 köyünde geceleri yattım. 
Sabahtan akşama kadar bu çiftçimiz neler yapmak
tadır, bu üretimini nasıl sağlamaktadır?.. Bunu ke
sintisiz köye gidip görmek lazım gelir. 

Köylünün oyalanmaya hiçbir vakti yoktur. Eğer 
biz köylümüzü oyalarsak, memleketimiz içte de aç 

kalır, dışa da ihraç etmemezlikten dolayı döviz sağla
yamaz ve böylece diğer ihtiyaçlarımızı da temin ede
meyiz. 

Arkadaşlar; 
Biz anayasa yapmıyoruz. Eğer anayasa yapsay

dık bugün burada bu konuda biraz daha titiz dav
ranırdık. Köylümüz dün ne ise, bugün ondan çok 
farklı değil. Sadece farklı, hepimiz gibi çok şükür, 
ayakkabısı yırtık değildir, elbisesi paçavra halinde 
değildir; ama bunun nispetinde, bir mersedes arabaya 
alınan benzinin karşılığında traktörüne aynı fiyattan 
akaryakıt almaktadır. Demek ki, üretim girdileri de 
bir hayli zordur. 

Bugün biz, bir çiftçinin tarlasına gübre atama
masından dolayı endişe duymaktayız yavaş yavaş. Pa
halı gelmektedir, rizikolu bir iştir. Eğer attığı gübre
nin bir afet karşısında sonucunu alamaz ise, onun 
rizikosunu geriye almak, sağlamak bir köylü için 
zordur, yıkımdır. 

Ben size bir misal ile hayatımdaki küçük bir anı
yı anlatayım müsaade ederseniz : 

Niğde'de 5 yıl kaldım. Bir köye gitmiştim; yon
ca götürdüm. Daha yoncanın ismini de, cismini de 
bilen yok. Hayvanımıza bir yiyecek maddesi... Git
tik, köyde büyük bir kahvehanede gerekli bilgiyi ver
dik; «Bunu şöyle ekeceksiniz, şöyle atacaksınız, şu 
kadar kilogram atacaksınız ve sonuçta da gerekli kül
türel tedbirlerini de şöyle yapacaksınız...» Döndüm 
geldim. 

Değerli arkadaşlarım; bir gün sonra beni müdü
rüme şikâyet ettiler; «Efendim, ziraat teknisyeni Re-
cai Dinçer geldi, falan partilinin kahvehanesinde bize 
yonca dersi verdi.» dediler. Benim de savunmam şu 
oldu; «O köyde bir tane kahvehane vardı.» Ama ina
nın, 1,5 ay sonra yine aynı köye gittiğimde üç tane 
kahvehane vardı. 

Ne yaptım biliyor musunuz?.. O zamanlar an
tepfıstığı ile ilgili bir aşılama projemiz vardı; An-
tepfıstığını acaba menengiç ağaçlarına nasıl aşıla* 
yalım, diye yine köye gittik. Bu defa evvela o ilk 
gittiğimiz kahvehaneye girdim, orada iki saat ter 
döktüm, ondan sonra çıktım, (B) partilinin kahveha
nesine girdim, ondan sonra (C) partilinin kahvehanesi
ne girdim... Bakınız bir memur nasıl oyalanıyor, nasıl 
israf ediliyor?.. 

Şimdi biz getiriyoruz köylümüze hâlâ bu metodu 
sokmaya çalışıyoruz. Köylümüz asildir. Bugün bu şe
kilde teşkilatlanmayı o kadar arzu eden insan de-
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ğildir. Sabahtan tarlasına gidip, akşama kadar ter 
döken insandır. Biz geleceğiz bu insanları tekrar po
litika ile uğraştıracağız.. 

Takdir Yüce Kurulundur. Saygı ile arz ederim. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bana göre Kanun Tasarısının can alıcı noktalarıy

la ilgili bir maddesini görüşüyoruz. 
Değerli arkadaşlarım genellikle çok şey söylediler. 

Ben yine bir değişik şey söyleyeceğim. Gelin isterse
niz 12 Eylül öncesine değil, 27 Mayıs öncesine de gi
delim. Bakalım oralarda neler olmuş; 23 yıl önceye 
gidelim, 23 yıl önceyi Sayın Komisyonumuzla bera
ber yaşayalım. Belki o zaman Hocam Türkiye'de de
ğildi; o günleri yaşamadı ise hafızasını tazeleyelim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Türkiye'de idim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Vatan cephesini 
kuralım köylerde, olur mu?.. «Ahmet oğlu Mehmet, 
Mehmet oğlu Süleyman, Süleyman oğlu Memiş, Memiş 
oğlu falan toptan Vatan Cephesine geçtiler...» Mezar
lıklarda okunmadık taş kalmamıştı. Vatandaşlar öyle 
cepheleşmişlerdi ki, birbirini kurşunlayacak hale gel
mişlerdi. Onu mu yapmak istiyoruz?.. 

Sayın Başkan; çok önemlidir. Bazı arkadaşlar ve 
de Komisyon Başkanımız, «Bazı hallerde politikayı 
yaygınlaştıralım ki, gerçek demokrasi olsun» diyor
lar. Buna kargalar güler... Eğer politikayı köye, kente 
sokmak suretiyle, kırsal bölgelere sokmak suretiyle 
kahvehaneleri bölmek, vatandaşları ayrı cephelere sok
mak, değişik görüşlü insanların değişik camilerde 
Allahın huzuruna bile ayrı, ayrı gitmesi politika ise 
yere batsın o politika... («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Soruyorum Komisyon Başkanından: Önseçim da-
lavereleriyle birlikte kasabada boğulmak istenen kül
türlü insanların oyuna gerek yok. Çünkü, onlar par
tili olamayacağı için önseçimde oy kullanamayacaklar; 
Ama Meclislere gelecek seçkin kimselere böylece mani 
olmak suretiyle, belli listelere oy vermek suretiyle, 
milyonlarca insanın gerçekten politikaya katkısını ön
lemek nerede, politikayı köye götürmek, yaymak ne
rede değerli arkadaşlarım?.. Anlamak güç... Herkes 
ondan şikâyetçi; Ama bazı arkadaşlar her nasılsa 
köye gitmede, politikayı köye götürmede yarar gö
rüyorlar. 

Sebepler bellidir, hiç kimse kamufle edemez. Ana
yasa ile kadın kollarını, gençlik kollarını siz savun

dunuz. Neden?.. Sendikalar, kooperatifler, vakıflar... 
Binalar politika yapmaz ki, onların içindeki insanlar 
da köylü idi; neden mahzur gördünüz?.. 

Milleti hizipleştirerek politize etmek suretiyle, bu, 
memlekete büyük kötülükler yapılmıştır. (Tekrar bu 
kötülüklere bu Meclis müsaade etmeyeecktir, etme
melidir de... 

Köylerde politika eğer yararlı olsa idi Sayın Baş
kan; değerli arkadaşlarım; mutlaka 12 Eylül öncesi 
iktidarlar bunu denerlerdi. Herşey ellerinde idi, yasa 
yapmak da ellerinde idi. Politikaya onların çok ge
niş kapsamlı ihtiyacı vardı. 23 yıl onların hiç ihtiyaç 
duymadığı bu hüküm, bütün kötülükleriyle temayüz 
etmiş, ortaya çıkmış bu husus, 23 yıl sonra, hem de 
Danışma Meclisi Tasarısı ile ortaya çıkmaktadır. Bu
na evet dememeliyiz değerli arkadaşlarım. 

Köylü efendimizdir; doğru... Köylüyü bırakalım 
da köyünde, kahvehanesinde rahat dursun, kardeş 
kardeş otursun, birbirine düşman olmasın; ama «Mec
lise adam seçeceğiz» (O köylü tabiri ile) dediği zaman, 
yeni urbalarını giyerek kasabaya indiğinde politikasını 
yapsın. Köyle politika yapılmış ne çıkar?.. Hizip ya
ratır, cenazelere gidilmez, camileri ayrılır, camilere 
gidilmez. Gerçek budur değerli arkadaşlarım. Buna 
müsaade etmemelisiniz. Fikriyat bellidir. 

Arkadaşımızın bir tanesi, «Hani köylü efendimiz-
di...» dedi. İnsaf; Büyük Atatürk «Köylü efendimiz
dir» dediği zaman, hangi hallerde köylü efendimiz
dir, onu da söyledi; «Köylünün buğdayını yediğimiz 
için köylü efendidir. Köylünün yaptığı bütün ürün
leri kasabalılar yediği için köylü milletin efendisidir.» 
dedi. «Ama, köylüyü efendi yapmak için köye yol, 
köye su, köye okul, köye köprü, köye ebe, köye sağ
lık ocağı» dedi; «Köye parti ocağı» demedi Büyük 
Atatürk. 

Lütfen bu doğrultuda Sayın Komisyonumuz, te
mayülümüz ortaya çıkmıştır, son sözünü söylesin, bi
zi daha fazla uğraştırmasın. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu kadar fazla aleyhte konuşmadan sonra, elbet

te ki bir de, yalnız Anayasa Komisyonumuz değil, 
Anayasanın karşısında toplum olarak, vatandaş olarak 
herkes eşit olduğuna göre; köylü ve şehirli düşünme
den, vatandaş için konuşmak bir haktır. (Alkışlar) O 
bakımdan konuşmamı bu yönden mütalaa etmenizi 
sizlerden istirham ederim. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Memleketimizde çok partili döneme geçildikten 

sonra, 12 Eylül 1980 tarihine kadar geçen süre içer
sinde demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru 
olarak benimsediğimiz ve inandığımız siyasî partile
rimizin, demokrasinin temel kurallarına saygılı ve 
bağlı kaldıkları, iddia edilemez. Bilakis, memleketi
mizde kurulmuş olan partilerin, huzur ve güvenin bo
zularak, temel hak ve özgürlükler yok edilerek demok
ratik rejimin yıkılmasına kadar varan kargaşa orta
mının yaratılmasında paylarının büyük olduğu bir 
gerçektir, işte bu gerçekten hareket edilerek, 12 Eylül 
1980'den sonra bütün partiler kapatılmış ve feshedil
miştir. 

Bu kısa açıklamamdan maksat, şu anda partilerle 
ilgili teşkilat görüşülürken, Türkiye sınırları içerisin
de vatan sathında tek bir parti ve kuruluş yoktur. 
Binaenaleyh, hiç bir etki altında kalmadan yeniden 
bir düzenlemeye gitmekte olduğumuzu düşünerek ko
nuşmama devam ediyorum, 

Bütün bunlara rağmen, hiçbir şey milletimizin la
yık olduğu idare tarzının demokratik rejim olduğu 
inancımızı sarsmamış ve Atatürk Milliyetçiliği inkılap 
ve ilkeleri doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletinin temel esaslarını ve şeklini belir
leyen yeni Anayasamız yapılmıştır. Bu Tasarı da, ge
lecekte milletimizin idaresinde ve mukadderatında rol 
alacak partilerin, Anayasamızın temel kurallarına da
yalı ve tanıdığı sınırlar içersinde, demokratik esaslara 
uygun kurulmalarını, teşkilatlanmalarını, yetki ve faa
liyetlerini düzenlemek ve sonuç olarak, iktidara gel
mek amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. 

, Partiler için sonuçta iktidara gelmek amaç ve ik
tidara gelinceye kadar kamu faaliyetlerini etkilemek 
ve denetlemek de görev olduğuna göre, her şeyden 
önce amaca ulaşmada vazifenin yapılabilmesi bir teş
kilat işidir. Buna da müessir olan başlıca faktörler; va
zife, memleketin idarî bölümü, coğrafî yapısı, nüfus 
dağılımı, içtimaî ve kültürel seviyesi, ulaşım imkânları 
ve maddî olanaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu yönleriyle maddeyi incelediğimizde, siyasî par

tilerin görevlerini yapabilmeleri, vatandaşlarımızın, 
Anayasa ve Kanunlarımızın sınırları içerisinde siyasî 
haklarını rahatlıkla kullanabilmeleri için, teşkilat, iller
den köy ve mahallelere kadar idarî bölüme uygun ola
rak yaygınlaştırılmıştır ve doğrudur; idarî bölüm ba
kımından. İdarî bölümüne uygun olarak bir teşkilatın 
kurulmasının da güçlükleri vardır. Kesin olmamakla 
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beraber, edindiğim bilgilere göre, bugün Türkiye'de 
60-70 bin civarında kentlerden köylere doğru irili 
ufaklı yerleşim bölgeleri vardır. Fransa ile hemen he
men aynı nüfusa sahip olduğumuz kabul olunursa, 
Fransa'da bu 10-15 bin civarında değişmektedir. 

Memleketimizin bölgelere göre coğrafî yapısı ve 
ulaşım imkânlarının kolaylık ve güçlükleri yanında, 
illerden ilçelere ve ilçelerden köylere doğru nüfus da
ğılımında büyük farklar vardır, içtimaî ve kültürel 
seviyemizdeki farklara, maddî imkânlarımızı da ila
ve edersek, ülke çapında köy ve mahallelere kadar 
ciddî bir teşkilatlanmanın güçlüklerini anlamakta zor
luk çekmeyiz. Bu zorluklar ve bazı üye arkadaşları
mızın haklı olarak, seneler önce köy ve mahallelerde 
kurulmuş olan parti teşkilatlarının vatandaşlar arasın
da, kırgınlık, nifak, bölücülük, inancı kötüye kullan
ma gibi mahzurlar yarattığını düşünerek, partilerin 
görevlerini ve vatandaşlarımızın yasal haklarını rahat
lıkla yapmalarına ve kullanmalarına engel mi çıka
ralım?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir defa, bütün bu kötülükler köylerimize, anarşi

de olduğu gibi, illerden aşağıya doğru gitmiştir. Köy
lerden illere doğru; yani yukarıya gelmemiştir. Ocak 
ve bucak teşkilatı kaldırılah 17 sene olmuştur. Bu za
man içersinde her bölgede yaşayan vatandaşlarımızın 
içtimaî yaşantılarında, kültürel seviyelerinde, siyasî gö
rüş ve düşüncelerinde çok büyük farklar olmuştur. 
Şunu bir misalle açığa koymak istersek; 17-18 sene 
evvel dünyaya gelmiş olan bir çocuk, bugün hemen he
men nerdeyse seçme hakkına sahip olacaktır. 

Bugün olduğu gibi, geçmişte de Türkiye Cumhuri
yeti demokratik bir hukuk devletiydi. Geçmişte köy
lerde sayılan bu kötülükler ve onu takiben 12 Eylül 
1980'e kadar gelen senelerde anarşi ve bölücülük, dev
leti yıkmak derecesine kadar varan olaylar hepimizin 
gözleri önünde cereyan ederken, Deylet parti yöneti
cileri, bağımsızlığıyla övündüğümüz yargı organları
mız neredeydi?.. 

Muhterem arkadaşlar; 
IBir teşkilatı kurmak ve onu köy ve mahallelere ka

dar yaygınlaştırmak önemli değil, önemli olan; sağ
lam bir yapıya oturtulması, idaresi, denetimi, kontrol 
ve murakabesidir. Bu yapılmadığı sürece, kursanız da, 
kurmayıp temsilci de tayin etseniz, yine aynı mah
zurlar olacaktır. Arz ettiğim gibi, idarî bölüm, coğ
rafî yapı ve ulaşım imkânları bakımından böyle yay
gın bir teşkilatı kısa zamanda kurma güçlükleri var
dır; fakat Tasarıya göre aceleyi gerektiren hiçbir se-
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bep yoktur. Tasarının şartlarına göre, teşkilatını ta
mamlayan seçimlere arzu ettiği zaman girebilir. Bu
nu da arz etmekteki maksadım; bazı arkadaşlarımın 
konuşmasından sanki bütün partiler ilk seçimlere gi
recekmiş gibi bir hava ile işe başlıyoruz. Bu kadar 
yaygın bir teşkilat kolay iş değildir, seneler ister. Ku
rabilen seçimlere girecektir, kuramayan 5 sene sonra 
girsin, 10 sene sonra girsin. 

Maddî durum da böyledir. Bunda da aceleyi ge
rektiren bir sebep yoktur. Yasanın koyduğu şart
lara uygun olaralk parayı temin eden, memleket sat
hında istediği sınırlara kadar teşkilatını yaygınlaştı
rabilir. 

Muhterem; arkadaşlar; 
Sonuç olaralk, siyaset yapmak ve siyasî hakları 

kullanmak yasalara göre her vatandaşın hakkı ise, 
parti teşkilatı illerden köy ve muhallelere kadar ku
rulmalıdır. Aksi halde, ileri sürülen sebepler; köyler
de oluyor da, il ve ilçelerimizde olmuyormuş gibi 
bir anlam taşır. Ayrıca, edindiğimiz tecrübeler şunu 
da göstermiştir ki, köylerde ve küçük yerleşim böl
gelerinde meydana gelen olaylar çabuk ortaya çıka
rılabilmiştir. Bu sebepten anarşi de, uzun seneler köy
lere girip teşkilatlanamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen 1 dakikanız var, lüt
fen bağlayınız. 

ALÎ DİKMEN — Tamamlıyorum Sayın Başka
nım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün bu yönleriyle madde uygundur; eğer bir 

demokrasinin kurallarını oynayacaksak tam oyna
yalım. Eğer bunu yerine getiremeyeceksek, bir kısım 
vatandaşa, yasal olan hu haklarını yasaklar gibi bun
ların teşkilatlanmasına mani olup, sanki köylünün 
yanına gittiğimiz zaman, köyden, şehirliye gelince 
de şehirli olmayalım. 

Benim maruzatım bu (kadar, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Hamitoğulları buyurun efendim. 
IBEŞİR HAMİTOÖULLARI — Sayın Başka

nım, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; 
Ne duygusal yaklaşımlarla, ne de Türkiye'mizin 

ıköy gerçeğine yaygınlaştırılması mümkün olmayan 
kısmî bir - iki gözlemle 7 nci maddeyi tahlil etmek 
ve değerlendirmek mümkün değildir değerli arkadaş
larım. Siyaset sosyolojisinin gerçekçi projektörleri ile 
tahlil edilmesi ve aydınlatılması gereken bir madde
yi (görüşmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasî Partiler Yasasının tümünü oluştururken, sa

dece ve yalnız mazide «talihsiz» diye nitelendirilme
si gereken bazı deneyimleri göz önünde tutmak mec
buriyetinde ve yanılgısında olmamak gerekir. Ge
lecekteki Türkiye'mizin ihtiyaçları İle güncel Türki
ye'nin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmak 
mecburiyetindeyiz. Bu ikili gerçek göz önüne alınır
sa, 7 nci madde daha kolaylıkla anlaşılabilir. 

IBen Anayasa Komisyonumuzun değerli üyeleri
ne, bu maddenin bir kısmı dolayısıyla teşekkür borç
lu olduğumu hissediyorum. Köyle, köylük yerlerle, 
yüzyıllar boyunca ihmal edilmiş kırsal alanı yeni
den isabetle ortaya çıkardığı için teşekkür borçluyuz; 
ama üzülerek ifade edeyim İki, aynı şeyi mahalle, 
ocak ve bucaklar için söylemek mümkün değildir,; 
Onun için konuyu bu bazda tartışmaya gireceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hemen kısaca arz edeyim; Türkiye'nin nüfus ya

pısında, Türkiye'nin ekonomisinde köylerin egemen 
bir yeri vardır. Türkiye demokrasisi köysüz sağlıklı 
temeller üzerine kurulamaz. Köysüz demokrasi, Tür
kiye'de halifesiz demokrasi anlamına gelmektedir. 
Köysüz demokrasi ise, Türkiye'de iktisadî kalkın
mayı besleyecek kaynakları da kurutmaktadır. Siya
sete kötü bir gözle bakmamak lazım değerli arka-
daşlarım.i İki şeyi bir diğerinden ayırmak mecburi
yetindeyiz. Siyaset, bir memleektin gelişmesi için 
başvurulacak en bilimsel yol ve yöntemleri bulma 
sanatıdır. Bununla, kötü siyaseti bir diğerinden ayır
mak lazımdır. Gelin, hep birlikte kötü siyasete karşı 
çıkalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer siyasal partiler köy sathında örgütlenmese 

bakın neler oluyor: Değerli arakadaşlarımm bir kıs
mı 1950'lerden bu yana talihsiz bazı siyasal deneyim
leri çok yanlış analiz ettiler. Oradaki bozulmalar 
köylerden kaynaklanmıyor; iyi oluşmamış, Türkiye' 
nin gerçeklerine göre güçlü oluşamamış bazı partile
rin köylerdeki çatışmaları tahrik etmeleri sonucu
dur; yani köy bundan mesul değildir. Bundan so
rumlu olan, yetersiz partilerdir, sömürüye dayanan 
partilerdir, Türkiye'ye hizmet etmeyi kendilerine tek 
prensip edinmeyen partilerdir; ama bu Yasa ile biz 
bu yolların tıkatılması gerektiği İnancındayız, bunu 
yapmak durumundayız. Köye barış götürecek, köye 
uzlaşma götürecek, köye kalkınma götürecek siyasî 
partilerin kurulduğu yerde ise, köye barış gider; 
köydeki sağlıklı noktaların kentlere ve doruğa yan
sıması da mümkün olur. 
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Değerli arkadaşlarım; I 
Köye hizmet Türkiye'de siyasal lilktidarların de

mokrasi ortamında oluştukları andan itibaren baş
lamıştır ve bunu bir hakikat olarak ifade etmek gere
kirse, demokrasiye geçtiğimiz 1950'lerden sonra köy
lü, kırsal alanda mal ve hizmet üretenler, ancak üret
tiklerinin gerçek değerini alabilmişlerdir. Köylü oya 
ve siyasal partilere kavuştuktan sonradır ki, ancak 
köye hizmet gitmiştir. Eğer köyü buradan çıkarırsak, 
hizmet götürülmesi gereken köyler ve kalkınamadık-
ları takdirde Türkiye'nin kalkınmasını sınırlayacak 
olan köyler, geri kalmıştığa mahkûm edilecektir ki, 
bunu aranızdan hiç kimse istemez değerli arkadaşla
rım. Demek ki köye hizmet gitmeyecektir, duracak
tır, 

İkincisi; köylerimizin siyasal eğitiminin demokra
si içerisinde geliştirilmesi engellenecektir. Sorarım si
ze; köylük yerde, teşklatların olmadığı bir ortamda 
kuracağınız siyasal partilerin (ki bunların güçlü ol
masını temenni ediyoruz) olumlu fikriyatı, olumlu 
gayretleri nasıl çimlenecektir köyde?.. Oraya da git
meyecektir. Oraya gitmemesi sadece köylülerin eğitil
mesini, demokratik sürece katılmalarını engellemek
le kalmayacaktır değerli arkadaşlarım, orada bırak
tığınız boşluk, meşru partilerce doldurmadığımız 
boşluk, oluşmasını temenni etmediğimiz haksız ideo
lojilerin, gayri ideolojilerin ve yaklaşımların taraftar
ları tarafından derhal işgal edilecektir. Siyaset sos
yolojisi bunu açıklıkla ortaya koymuştur değerli ar
kadaşlarım. 

Bir başka önemli nokta : Eğer köyler politika dı
şında bırakılacak olursa, köylüler politika dışında 
kalır. İşçilere, sendikalara politika yapmak imkânı 
verilmedi 1982 Anayasamızda; bu yaklaşımla köylü
yü de bertaraf ediyorsunuz. Türkiye'de politikayı il
çelerimizin, şehirlerimizin belli yörelerine sahip olan
ların inhisarına mı bırakacağız?.. O inhisarda kalan 
toplumsal tabakalarla mı Türkiye demokrasiye gide
cek?.. Mümkün değildir arkadaşlarım. Onun için di
yorum ki, köylerin kalması, ocak, bucak ve mahal
lelerin çıkması gerekir. Ocak ve bucaklar da zaten 
büyük ölçüde kentler ve kasaba - iîçe yöresinde ku
rulmaktadır. Eğer biz güçlü partiler oluşmasına kat
kıda bulunursak, eğer bunları köylere götürürsek, 
köyün sağlıklı temelinden itibaren, doruğu, partileri 
ıslah etmek imkânını buluruz, bu güçlü partilerimizin 
sağlıklı fikirlerini köye ulaştırırız ve Türkiye'de de
mokratik süreçler, iktisadî, sosyal ve siyasal bakımdan 
bir bütünleşmeye kavuşur. Onun için, köy gerçeğini | 
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iyi bilmek, göz önüne almak ve buraya yansıtmak 
lazım. Köyle sınırlı bir düzenleme, en uygun bir sı
nırlama olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Sayın Başkanım on dakikayı kullanmamam te

mennisinde bulundu. Zannediyorum yüce takdirleri
nize önemli gördüğüm noktalan arz ettim. 

Yüce takdirlerinize güvenerek, saygılar sunuyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları, 

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

arkadaşlarım; 

Önemli bir meseleyi müzakere ediyoruz; parti 
teşkilatını hangi seviyeye kadar götüreceğiz?.. 

1960 öncesi, il, ilçe ve ocaklara kadar, köylere 
kadar parti teşkilatları götürülmüştür. 1960 sonrası 
parti teşkilatları ilçe kademesinde bırakılmıştır. Bu
nun iyi tarafları, siyasî sükûnet sağlayan tarafları 
olmuştur; ama bunun kötü tarafları da olmuştur. 
en kötü tarafı da, köylere ve mahallelere konulan 
parti temsilcileri, genellikle tayinle gelmiştir ve tayin
le gelen parti temsilcileri ne köyü temsil edebilmiş
tir ne mahalleyi temsil edebilmiştir ve (Sayın Hocam 
sık sık bahseder oligarşi konusunu kasabalarda, ilçe
lerde, illerde teşekkül eden parti oligarşisinin sebebi 
de buradadır. Çünü; ocak kongrelerinde, mahalle ve 
köy kongrelerinde eskiden o köyün ve mahalle halkı
nın iradesi, partilerin iradesi kongrede tecelli edebi
liyordu. Bir seçimdi çünkü kongre de; ocak başkanı 
seçiliyordu, ocak idare heyeti seçiliyordu, bir irade 
tecellisi vardı; ama temsilcilerle bu irade tecellisi or
tadan kalkmıştır ve burada bir arıza meydana gel
miştir. 

Meseleyi bir diğer yönden düşünürsek; elbette bu
rada Yüce Heyetiniz işin iyi ve kötü taraflarını or
taya koymak mecburiyetindedir. Arkadaşlarım köy
lerdeki ayrılıklardan bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim köylerimizde, hatta kasabalarımızda, ayrı

lık olan yerlerde zaten öteden beri bu ayrılıklar var
dır. Bendeniz Î968'de Mazıdağı Kaymakamlığına 
gittiğim zaman, kasabanın ortasında yeşil hat vardı 
ve kasaba iki mahalleye ayrılmıştı. Okulları, cami
leri, kahveleri, her şeyi ayrıydı; yani Devlet de o 
fiilî ayırıma uyarak ayrı okul yapmıştı. Bu ayrılık 
politik değildir; 1968'de ne ocak vardır, ne bucak var
dır. Bu ayrılık sosyaldir. Özellikle kan davasının po-
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litika ile ilgisi yoktur; kan davası olan yerlerde öte
den beri bunlar vardır; arkadaşlarım bilirler. 

Şimdi, öteden beri olan hadiseleri, «Cami ayırı
mıdır, okul ayırımıdır, mezarlık ayırımıdır» diye ge
tirip politikaya bağlamayı, tam isabetli ve haklı bula
madım; ama ne var ki, ocak ve bucak teşkilatları, 
yani politika bu ayrılıkları bir noktada biraz daha 
körükleyebiliyor. Meseleyi herhalde bu yönden mü
talaa edersek, daha doğru bir sonuca varmış olaca
ğımız kanaatindeyim. 

Arkadaşlar; 
Meselenin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri or

taya koymaya çalışıyorum. Muhakkak ki, politika 
sadece teşkilat meselesi değildir. Eğer köylü vatan
daş, şehirli vatandaş oyunu serbestçe kullanabiliyor-
sa, iradesini ortaya koyabiliyor demektir; ama şe
hirliye ve kasabalıya politik teşkilatlanma imkânı 
verirken, köylüye vermemeyi de, doğrusu haksızlık 
olarak görürüm. Türkiye nüfusunun bugün % 50'si 
şehirlerde yaşıyorsa, % 50'si de köylerde yaşıyor. 
Niçin bir tarafa siyasî teşkilatlanma imkânı verirken, 
bir tarafa vermeyelim?.. 

Kaldı ki, bizim köylerimizde politik cinayet çok 
azdır. Bakın, Türkiye'de olayların en az olduğu gün 
seçim günleridir. Seçim günleri Türkiye'de olay ol
maz. O halde, Türk Milleti iradesini kullanırken 
büyük bir sükûnet içerisinde hareket edebilmeyi de 
başarabilmektedir. 

Şimdi, bu işi öyle sanıyorum ki, hissiyata dökme
mek lazımdır; köy - şehir meselesine de dökmemek 
lazımdır. Şehirlinin köylüden, köylünün şehirliden 
politik şuur bakımından daha yüce veya daha yük
sek olduğunu söylemek de mümkün değildir. Mese
leyi bu yönden mütalaa eden arkadaşlarıma kesinlik
le katılamıyorum. Meseleyi, 1960 öncesi uygulamala
ra bakarak da bir sonuca vardırmak mümkün de
ğildir. 1960 öncesi olaylar bambaşka ölçülerde, bam
başka zeminlerde cereyan etmiş olaylardır ve Türki
ye'nin 1960 öncesi şartları, bürokrasi ile halk ara
sında ve halkı temsil eden ve fiilen ortaya çıkmış 
olan ocak başkanları arasında dengeyi temin edeme
menin ıstırabıdır. Türkiye, 1950 öncesinde büyük ve 
katı bir bürokrasi baskısından 1950 sonrası halik ira
desine geçmiştir ve bu geçişte denge temini kolay ol
mamıştır. Memurun hukuku nedir, vatandaşın hak
kı nedir?.. Bu noktada dengeyi elan temin edebilmiş 
olduğumuzu da, 12 Eylül'e gelirken dahi temin ede
bilmiş olduğumuzu da söylemek zordur. Memur var
dır, vatandaşın gelip en masumane isteğini söyleme

sini baskı telakki etmektedir. Yani vatandaş, görevi
ni yapmayan memura, ister ocak başkanı kanalıyla 
olsun, ister partisinin diğer teşkilatı kanalıyla olsun, 
herhangi bir müracaatta bulunmayacak mıdır?.. Bu
nu her zaman baskı şeklinde mütalaa etmek, bunu 
her zaman politik bir baskı olarak görmek mümkün 
değildir; Parti kademeleri bir noktada halkın sesini 
duyuran makamlardır. 

Netice itibariyle bir konuya daha temas etmek 
istiyorum. Türkiye'nin okuma - yazma seviyesi, kül
tür seviyesi yükselmektedir. 1927 sayımlarına bakın, 
okur - yazar oranı % 10'dur. 1950 sayımlarına ba
karsanız % 34'dür. 1980 sayımında % 67, % 68'lere 
ulaşmıştır ve erkek nüfusta bugün okur - yazar ora
nı % 80'dir. Az mesafe aldığımız söylenemez. Her
halde siyasî teşkilatlanmayı ve siyasî olayları düşü
nürken de, ister köyde, ister şehirde olsun, kültür 
seviyemizin, politik tecrübemizin bir belli oranda 
yükselmekte olduğunu da düşünmek mecburiyetinde
yiz. 

Ben Komisyona şu noktada katılamıyorum : Eğer 
ocak teşkilatları partiye üye kaydetmeye yetkili ise 
ve partiye üye kaydına ocak idare heyetleri karar 
verecekse, bunu mahzurlu görürüm. Kaydı belli bir 
noktada dondurmak lazımdır; ama bir belli nokta
da da ocaklarda, mahallelerde ve köylerde partilile
rin kendi aralarında toplanmak suretiyle temsilcileri
ni seçmelerinde, 1980 öncesi tayinle gelen temsilci 
sistemine göre, fayda mülahaza ettiğimi arz etmek 
istiyorum, 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Tasarının geneli üzerinde söylenenlerden son
ra, madde üzerinde de bu ocalk - bucalk teşkilatıyla 
ilgili çok geniş eleştiriler yapıldı. 

Önce, şöyle bir imaj yaratıldığı kanısındayım: 
Sanki köylüye siyaset yasağı getiriliyormuş gibi bir 
imaj yaratılıyor kanısındayım. Bazı teşekküllere; der
neklere, vakıflara, sendikalara ve sairelere getirilen 
siyaset yasağı başka şeydir, buradaki düzenlemeler
de ocak ve bucalk teşkilatının köye gitmesindeki sa
kıncayı belirtirken, bunun amacı başka şeydir. Bu
nun hiçbir zaman köylüye siyaset yasağı getirmekle 
uzaktan, yakından hiçbir ilgisi yoktur, önce bunu 
isabetle ortaya koymak lazım. 
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Sonra, köylünün bugün en yakın ilçe örgütü için
de teşkilatlanıp, kaydolup aynı örgüt içinde iktisadî 
ve sosyal çıkarları doğrultusunda ağırlığını koyma 
olanağı her zaman vardır. Mesele, köye huzurun mu, 
huzursuzluğun mu götürülüp götürülmeyeceği nok
tasındadır. 

Konuşmacıların konuşmalarından aldığım bazı 
cümlelere de dokunmak istiyorum. Sakın yanlış an
laşılmasın, bu sözleri söyleyen arkadaşlara yönelik 
değildir sözlerim; ancak fıikir düzeyinde değerlendir
meden ibarettir.; 

Sayın Dikmen Paşam, «Anarşi ilden köye gitti, 
köyden ile (gelmedi. Köyde örgüt kuralım.» dediler. 
Şimdi, 12 Eylül öncesi Türkiye'de, taşrada Devlet 
kademesinde görev yapan tüm arkadaşlarım çok iyi 
bilirler ki, bazı partiler Türkiye'de anarşiyi bizzat 
yönettiler. Şimdi düşünüyorum da, biran için anarşi
yi bazı kanaatlardan yöneten siyasî örgütler, yasal 
meşruluk içinde bulunan bu örgütler teşkilat olarak 
şayet köye gitselerdi, Türkiye hangi vahim olay
larla karşı karşıya kalacaktı arkadaşlar?... («Bravo» 
sesleri, alkışlar) Değil bunu görmek, düşünmek bile 
insanın tüylerini diken diken ediyor. Bilhassa Dev
letin mülkî örgütünde, adlî örgütünde çalışan arka
daşlarımız bunun çilesini bizzat çekmiş ve içinde ya
şamışlardır,) 

«Partinin bulunduğu yer eğitim yeridir. Parti, 
halkı siyasî bakımdan eğitir, legal örgüt bulunan ye
re illegal örıgüt ve düşünce gitmez.» deniyor. İs
tanbul'un Taksıim (Meydanında legal örgüt yok muy
du; niye vahşet oldu?... 

Şimdi bir mesele de şudur: Partilerin ocak - bu
cak teşkilatı köye gideceği zaman, bu levhaları köy
de nereye asacaklardır... Şehirlerdeki bir avukatın, 
toir mühendisin, bir mimarın bürosu gibi bir katta, 
Ibir odada büro olarak mu açacaklardır?... Hayır, ke
sinlikle değil; köydeki bulunan bir veya iki kahve
de A partisi, B partisi levhalarını koyacaklar, bu 
kahve A partisinin ocak teşkilatı, şu kahve B parti
sinin ocak teşkilatı, olacak. 

Arkadaşlar; 
12 Eylül şuuru içinde ve sorumluluk duygusu İçin

de, toplumda birlik, beraberlik ve huzuru sağlamak 
için oluşmuş olan Danışma Meclisi, bugün vatan
daşlarımızın tarlasından çıktıktan sonra, bürosundan 
çıktıktan sonra, dükkânını kapattıktan sonra, yemek 
masasında, çay içerken bir masa etrafında veya bir 
oyun oynarken oyun masası etrafında değişik düşün
cedeki insanların bir araya gelip, İş dışındaki zaman-
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larını birlikte geçirerek sohbet etmelerini ve birlik 
ve beraberliklerini sağlayacak bir vasat hazırlamak 
durumundayız. 

Ne yapıyoruz (bu teşkilatlarla?... Demin söyledi
ğim gibi, (Tabelaların asılacağı yeri onun için be
lirttim) fiilî olarak biz vatandaşa, «Siz işinizden, gü
cünüzden çıktıktan sonra, sakın ola ayrı düşüncede 
olan partiler bir araya gelmeyiniz, hepiniz ayrı ayrı 
kahvelere gidiniz.» diyoruz. 

Biz Ibu Tasarıyla, bu teşkilatla bana öyle geliyor 
ki, kurmak istediğimiz toplum huzurunun temeline 
bir dinamit koyuyoruz. Buna, zannediyorum, eleş
tirilerden de edindiğim İzlenime göre, Yüce Danış
ma Meclisimiz fırsat vermeyecektir. 

Deniyor ki, «Ocak teşkilatı demokrasinin ocağı 
idi.» Ocağı idi; ama o ocak huzur ocağı idi, demok
rasinin, halkın huzur ortamına incir ağacı dikilecek bir 
ocak değildir arkadaşlarım. 

Bir de deniyor ki, «Partiler teşkilat olarak de
mokrasi üreten kurumlardır; bunlar illerden başlaya
cak, ta köye kadar gidecek.» Evet, demokrasi üre
ten kurumlardır, teşkilatlardır doğru; ama herhalde 
Anadolu toprağı üzerinde Avrupa igübresiyle demok
rasi üretmememiz lazım arkadaşlar. Yerli imkânla
rımıza, kendi öz imkânlarımıza bakmamız lazım. Av
rupa'da, Amerika'da siyasî inceleme yapanların tü
mü «Siyaset ve tartışma seçimlerle başlar, seçimlerle 
biter; ondan sonra böyle şey yok.» diyorlar. 

Şimdi, Türkiye'de köyde, kahvede ve örgüt bu
lunan her yerde yılın 365 günü 5 sene süre ile (Se
çimi 5 yıldan 5 yıla da yaparsanız) her gün siyaset 
konuşulacak. Televizyonda yapılan bir programı iyi 
anımsıyorum; Mecliste uçuşan çantalar, vuruşmalar, 
kavgalarla hemen arkasından meydanlar dakıi, üniver
site bahçelerindeki, fabrika 'bahçelerindeki çatışma
lar... Burada başlayan, taşrada aynen devam ediyor. 

Halkla kamuoyu yoklaması yaptım geçen hafta 
tatil arasında. «Prtilerin üst kademeleri görünüşte 
kavga ediyorlar, çekişiyorlar, birbiriyle vuruşuyor
lar; ama köşeyi döndükleri zaman aynı masa etra
fında oturup, yirie kendi âlemlerine bakıyorlar; fa
kat onların arasındaki o husumet bizde kalıcı etki 
bırakıyor, bizde köklü husumetlere dönüşüyor, kan 
davalarına dönüşüyor, akralbayı akrabadan ayırıyor, 
köy yerinde herkes birbirinin yüzüne bakıyor, büyük 
önü alınmaz olaylara neden oluyor bu.» diyorlar. 

'Bu nedenlerle arkadaşlar, bu ocak - bucak teşki
latının, Türkiye gerçeği dikkate alınarak; etnik ger
çek, dinsel ıgerçek, mezhep gerçeği dikkate alınarak, 
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bu gibi teşkilatların Ikesinlikle kurulmasına izin ve
rilmemesi lazımdır; 'bütün ıbu söylediklerime artı, 
ocalk - bucak teşlkdlatı demek her ünitenin başında 
bir parti yetkilisi demektir. Devletin bürokratik ka
demesini yönlendirmeye çalışacak yeni partili yet
kililer üretmekten başka ıbir işe yaramayacaktır. 

Bu duygular içinde, bu ocalk - bucaık teşkilatının 
bu Tasarıdan çıkarılmasını takdirlerinize saygılarım
la arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Tünay, buyurun efendim. 
BBKÎR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Şu ana kadar konuşan bütün arkadaşlarımı dik

katle dinledim; onların konuştukları hiçbir noktaya 
değinmeyeceğim. Değinmedikleri birkaç nokta var; 
bu noktalarda da sayın arkadaşlarımın ve Sayın Ko
misyonun imali fikir etmesi için söz almış bulunu
yorum. 

Bu ocak - bucak, köy ve mahalle teşkilatının ku
rulması, teorik olarak, Anayasal olarak uygun gö
rülebilir; fakat tatbikata geçildiği zaman son derece 
güç. Ben, parti kurmuş, birkaç ilde il ve ilçe teşkilatı 
kurmuş bir arkadaşınız olarak bunu arz ediyorum size. 

Diyoruz ki Anayasada, «Partilerin malî denetimi 
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.» Düşünelim, 
Anayasa Mahkemesi bu parti denetimini, malî sorum
luluğunu hangi köye gidip denetleyecek?.. Parti kura
caksınız, teşkilat kuracaksınız; Türkiye'de 40 bin 
tane köy var, bu köyler tabela ister, bu köyler tüzük 
ister, yönetmelik ister, Atatürk büstü ister, bayrak 
ister; bunların sağlanması ne kadar milyona, ne 
kadar milyara mal olacaktır, bunlar hesap edilmiş mi
dir?.. 

Sonra, Anayasa, siyasî partilerin kurulmasını ön
görüyor; ama bu değildir ki, her köyde, her ocakta, 
her bucakta yeni bir şey kuralım... Çünkü, «Şunu 
yapar, bunu yapar.» demiyor; gayet açık durum. 

Ben bu iki noktayı özellikle belirtmek için söz 
aldım, takdir Yüce Heyetinizindir. Saygı ile arz 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Değerli üyeler, bir ara vereceğim, bundan sonra 

Sayın Komisyondan konuşan arkadaşlarımıza cevap 
rica edeceğim. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17.20 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 58 inci Birleşimimizin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Madde üzerinde konuşan sayın üyelere Sayın Al-
dıkaçtı cevap verecekler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; biz Sayın Eryılmaz'la bir
likte iki kişi olarak konuşacağız, ikimiz beraber ko
nuşma süresini paylaşıyoruz. Ondan sonra ben ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Komisyon adına buyurun Sayın Eryılmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Köy ve mahalle teşkilatına neden lüzum gördü
ğümüzü evvela hukukî açıdan, sonra da siyasî açıdan 
Yüce Kurulunuza arz etmek istiyorum. 

Her şeyden önce belirtmek istediğim bir husus 
vardır; o da bu mukaddes çatı altında menşeimiz 
ne olursa olsun gerçeği aramak ve bulmaktır. 

Evvela hukukî açıdan konuyu ele alıyorum. Ana
yasamızın 69 uncu maddesinin gerekçesinde parti içi 
demokrasiden bahsedilmektedir. Altını çizerek söylü-
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yorum; parti içi demokrasinin olması için teşkilatlan
manın da demokrasi ilkelerine uygun bir teşkilatlanma 
olması lazımdır. Adına «Köy ve mahalle teşkilatı» 
diyoruz. Buradan seçilecek delegeler, ilçe kongresini teş
kil edeck;; ilçe kongrelerinden seçilen delegeler; il kong
resini teşkil edecek; il kongresinden seçilecek delegeler 
de partinin en yüksek organı olan büyük kongreyi teşkil 
edecektir. Tabandan partinin en üst seviyesine, bu şe
kilde bir seçim olmadığı müddetçe hangi tedbirleri 
alırsak alalım; parti oligarşisine mani olamayız. Geç
mişin acı tecrübelerini gördük; ama bu geçmişin acı 
tecrübelerinin de kabahati kimindir. Acaba köy ve 
mahallelerdeki teşkilatlanmadan mıdır, yoksa 1950'ye 
kadar olan iktidarlara, sert iktidarlara karşı bir tep
kinin neticesi midir? 

Sayın Göktepe burada gayet güzel belirttiler; biz 
dengeyi yaratamadığımızdan dolayı 1950 - 1963 ara
sındaki olayları görmüş bulunmaktayız. 1950'den 
sonra her köyde ocak ve bucakların acısını çekmişsek, 
1950'den önce karakolların, tahsildarların acısını çek
medik mi? Sert idarenin acısını çekmedik mi? Valilerin 
zulmünü çekmedik mi? 1950'den sonra bir tepki ola
rak çok yumuşak bir idare gelmiştir; ama 1950'den ön
ceki o sert idarenin arayıcısı durumuna geçmeyelim. 
O zaman ne derler? Danışma Meclisine seçilmiş bü
rokratlar, ancak ilçede donduruyorlar; sonra parti içi 
demokrasiden bahsediyorlar nasıl olacak bu parti içi 
demokrasi? 

Hangi tedbiri alırsak alalım, parti içi demokrasi
nin olması mümkün değil. 

Ziraatçilere sesleniyorum; eğer bu memleket dün
ya ülkeleri arasında kendi kendine yeter bir duru
ma gelmişse, köylünün zevkle istihsal yapmasından 
dolayıdır. 27 Mayıs yapılmıştır, 27 Mayısta ilimle uğ
raşanlar damgasını basmışlardır; beşerî münasebet
lerde geç ikalınmıştır. Beşerî münasebetlerde yeter 
derecede halkla işbirliği yapılamamıştır diye, kalkın
ma seviyemiz düşmüştür. 1950 - 1960 arasında istih
sale katılan köylümüz istihsalini artırmıştır, bu bir 
gerçektir. 

Gelelim; kabahat köylüde midir, kabahat şehir
lide midir konusuna. Bunu da tartışalım. 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; balık baştan 
kokar. Politikacı «Rey bize, yol size» diyorsa ka
bahat köylüde mi? Politikacıdadır. 1960'tan sonra 
da böyle olmuştur. Ocak - bucaklar 1960'ta kaldı
rılmıştır. 1964'te siyasî partiler zamanında değildir. 
Temmuz 1960'ta kaldırılmıştır. Bir tepki eseri olarak 
Siyasî Partiler Kanununda da yer almıştır. Zannet-
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meyin ki Siyasî Partiler Kanunu, 648 de bu Meclis
lerde görüşüldüğü zaman sütliman bir şekilde bütün 
partiler bunun kaldırılmasına parmak kaldırmışlar
dır. Hayır, kaldırmamışlardır ve burada ocak - bu
cakları savunan pekçok milletvekilleri vardı. Belki 
de 10, 20 rey farkı ile kabul edilmiştir. Bütün parti
ler işbirliği ile oybirliği ile bunu kaldırmamışlardır. 
Tutanakları tetkik ettim. Aradan 20 sene geçmiştir; 
partilerin yatay teşkilatlanmasına sınır getirilmiştir. 
Bu sınırla kadın kolları kuramaz, gençlik kolları ku
ramaz. Geçmişte, 12 Eylülden önceki hastalıklar do
layısıyla; bunların aleyhine değilim. Anayasada yer 
alan hükümlerdir, Anayasada yer alan hükümlerin 
sıcağı sıcağına elbette ki savunucusuyuz. Biz de bu
nun savunmasını yapmış durumdayız. 

Bir de partilerin dikey örgütlenmesini durduru
yoruz; ondan sonra da partiler içi demokrasiden bah
sedeceğiz. Her şeyden önce doğru konuşmamız la: 

zım. İleride bizi de sigaya çeken bazı konuşmalar 
olabilir. O bakımdan Yüce Kurulunuzu saygı ile se
lamlıyorum. Gerçekler budur. Buna göre oylarımızı 
kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri, aziz arkadaşlar; 

Sizlere sunuş konuşmamda da belirttiğim gibi, 
Siyasi Partiler Kanununun en önemli konularından 
birisi, köy ve mahalle örgütleri sorunudur. Bu soru
nun üstünde, getirdiğimiz düzen hakkında konuşan 
arkadaşlarımızın çok büyük çoğunluğu karşı görüş
te olduklarını açıklamışlardır ve çeşitli değerlendir
melere dayanmışlardır. Elbette bütün arkadaşların, 
karşı olan arkadaşların görüşlerini cevaplandırmaya 
belirli bir sıra içinde başlayacağız; fakat evvela çok 
sübjektif olan bir iki noktaya değinmek istiyorum. 

Sayın Alpdündar arkadaşımıza cevap olarak şu
nu söyleyeyim. 1954 - 1955'ten itibaren Türkiye' 
deydim, daha önce de askerlik görevini yaptım, as
kerlik görevini yaparken mümkün olduğu kadar po
litikanın dışındaydım; fakat üniversiteye girince meş
gul olduğum ilim dalı dolayısıyla (Anayasa Hukuku) 
ister istemez bütün politik olayları izledik. Onun an
lattığı ve başka bir arkadaşımızın biraz fazla abart
tığı olayları hep beraber gözlemledik. 

Burada söz alan arkadaşlardan Sayın Ali Mazhar 
Haznedar, benim açıklamalarımda anarşinin önlen-
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mesi için mahalle ve köy teşkilatının kurulmasını 
duyunca yüreği kabarmış, vicdanında tepkiler belir
miş. Kendi vicdanını yatıştırmak ve yüreğinin kabar
tısını gidermek için, zabıttan konuşmamı açıklıyo
rum/ 

«Şimdi en önemli konulardan birine geliyorum. 
Üzerinde en fazla tartışma yapılan konulardan birisi, 
köy ve mahalle örgütleri. Bu konuda söz alan arka
daşlarımız lehte ve aleyhte görüşlerini açıkladılar. 
Demokrasi kurallarının gerçekleştirilmesi temel oldu
ğuna göre, her şeyden önce bütün yurtta bu örgüt
lenmenin yapılmasını bir ideal olarak istemek, her
halde demokrasiye inananlar için kaçınılması müm
kün olmayan bir amaçtır, bir görevdir.» tşte biz kur
duğumuz statüyü bu temel fikir üzerine oturttuk ve 
burada açıkladık. Ondan sonra sorunun diğer yanını 
ele alarak bugünkü ortamda sorunu soru olarak or
taya attık, cevabını vermeden, acaba bu örgütler 12 
Eylülden evvel mevcut olsaydı ne olurdu dedik, Sa
yın Evliya Parlak «Bir misli fazla olabilirdi» dedi. 
Olabilirdi, olmazdı tartışıyoruz. Bunu bilimsel olarak, 
kimse cevaplandıramaz; çünkü Türkiye'de bunun 
sosyolojik incelemesini yapacak, anketi yürütecek 
kuruluşlar henüz maalesef yoktur. Burada sadece 
herkes sübjektif olarak kendi indi kanaatini açıklar; 
fakat benim bu açıklamayı yapmaktan amacım, Sa
yın Ali Mazhar Haznedar'ı yatıştırmak içindir. Bir 
arkadaşımızın ruhî bunalımlara düşmesini istemem. 

MEHMET HAZER — Burada en sağlam arka
daşımızdır, yıllardan beri tanırız. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, çok rica edi
yorum. Biz Sayın Başkana karşı son derece saygılı 
davranarak konuştuk, kendileri de bu hususa riayet 
etsinler; herhangi bir arkadaşımıza bu şekilde sata-
şamazlar. Biz de şeklimizi değiştiririz. 

BAŞKAN— Müsaade edin efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, zabıtlara 
baksınlar, beni mantıksızlıkla itham ettiler. 

MEHMET HAZER — Çok kötü bir politikacı 
olacaksın Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Sayın Ali Mazhar Hazne
dar, beni mantıksızlıkla itham etti, ona cevap veri-
yorunh 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
ben de söz hakkı istiyorum. 

| ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Gayet tabiî söz hakkı iste
yebilirsiniz. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, müsaade bu
yurun, 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, lütfen kestirmeyin hatibin sözünü. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Bizim bu temel iddiamız; 
yani «Demokrasiye inananlar için kaçınılması müm
kün olmayan bir amaçtır, bir görevdir» sözünü, Sa
yın Mustafa Alpdündar «Buna kargalar bile güler» 
dediler, ben gülmüyorum Sayın Mustafa; çünkü kar
ga değilim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Neyi yakıştırıyor
sun Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon Başkanı
nın konuşmasından sonra, üye arkadaşlarımız tabiî 
cevap vermeyi gerektiren bir konu olursa söz ala-

t caklardır. Onun için lütfen bırakalım Sayın Aldı
kaçtı konuşmalarına devam etsinler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Evet, biz gülmüyoruz ve ko
nu üstüne ciddiyetle eğiliyoruz ve o kadar cİddi-

I yetle eğiliyoruz ki, Anayasa Komisyonunda konu 
I en fazla tartışılan bir sorun olarak ortaya çıkmış 
I ve yüksek huzurunuzda açıklamaktan çekinmiyorum, 

üç defa karar değiştirilmiştir; o kadar ciddiyetle so
runun üzerine eğildik; bu, sorunu ne kadar titizlikle 

I incelediğimizi gösterir, yoksa başka hiç bir anlamı 
yoktur ve esasen Anayasa Komisyonunun Raporun-

I da da gördüğünüz gibi, muhalefet şerhleri vardır. 
I Ben burada çoğunluğun görüşünü arz ediyorum. 

I Sayın arkadaşlar; 
Genel görüşmemde de açıklamaya çalıştığım gi-

I bi, ocak - bucak teşkilatının ortadan kaldırılması 
1960 yılında, 1950 ile 1960 arasındaki olaylar de-

I ğerlendirilerek yapılmıştır. Bu değerlendirme doğru 
I muydu, yanlış mıydı, şimdi bunun üzerinde hüküm 
I vermek belki çok geç çünkü 20 yıl oldu; fakat ocak 
I - bucak teşkilatının kaldırılmasını isteyen arkadaşlar 
I yine aynı temellere dayanmaktadırlar. Bu onların ta-
I biî en doğal hakkıdır ve dün de belirttiğim gibi, kah-
I velerin, camilerin ayrıldığından ve hatta mezarların 
I (Sayın Evliya Parlak arkadaşımızın demesine göre) 
I ayrıldığından bahsettiler. Dün de belirttim, belki bir 
I iki köyde mezar ayrılmıştır, bilmiyorum; fakat bunu 
J genelleştirmek ve bunu bir hukuk kuralına temel 
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olarak almak çok yanlış bir görüş ve tutumdur. Bu- 1 
nu burada belki söylememek daha iyi olur; ama köy 
ve kahvelerin ayrıldığı eskiden beri söylenirdi, cami- I 
lerin ayrıldığı eskiden beri söylenirdi, Fikri Dev- I 
rimsel arkadaşımız kahvelerin niçin ayrıldığını da 
anlattı; çünkü her partiye bir merkez lazım ve her 
biri ancak bir kahvede merkez açabiliyor. Onun 
için belki de bu ekonomik zorunluluktan dolayı köy- I 
lerde doğal olarak bir ayrım ortaya çıkmıştır, her par
ti, kendisi bir kahvede toplanmaya başlamıştır. I 

Aradan geçen süre içerisinde, bugün getirmek is- I 
tediğimiz değişikliğe karşı çıkan arkadaşlar, adeta 
bir pazarlık yaparmışcasına bizim siyasî partinin yan 
kuruluşlarını kaldırdıktan sonra, köy ve mahalleler- | 
de teşkilat kurmak istememizi bir çelişki veyahutta 
kendisi kendisiyle tutarlı olmayan bir eğilim olarak 
göstermek istemektedirler. I 

Sayın arkadaşlarım; I 
Sendikaların, gençlik teşkilatlarının, kadın teşki- I 

latlarının veyahutta bölgeyi güzelleştirme teşkilatla
rının köy ve ocakta teşkilat açmakla bir ilişkisi yok
tur. Köy ve mahallelerde ocak - bucak teşkilatını 
kurmak demek, o köyün içinde, o bölgede o partinin 
tabanını oluşturmak demektir. Bir parti, kuruluşu
nun en alt noktasından başlayarak en yukarısına ka
dar değerlendirilir. Köy ve mahalle teşkilatının yeri, 
kavramı parti teşkilatının alttan yukarıya kuruluşuy
la ilgilidir. Halbuki yan kuruluşlar, partinin kendi 
politikasını uygulatmak için çıkarttığı suni örgütler
dir, belirli bir anda faaliyete geçeceklerdir; kamuo
yunu etkilemeye çalışacaklardır ve parti politikasını 
gerçekleştireceklerdir. 

Şimdi, benim burada anlamakta güçlük çektiğim 
husus şudur : Velevki bu yan kuruluşlar, yasaklan
mış olsa bile, tunların içindeki üyelerin faaliyette 
bulunmaları ve siyasî parti örgütüne girmeleri engel
lenmiş midir?.. Hayır. Buna mukabil, köylülerin, köy
lü vatandaşlarımızın örgüt kurmaları engellenmek is
tenmektedir. Bu, açıkça, hiç tartışmasız bir şekilde 
Anayasanın 10 uncu maddesine aykırıdır. Anayasa
nın 10 uncu maddesi kanunlar önünde eşitlik ilkesi
ni getirmektedir ve kanunlar önünde eşitlik ilkesi 
uyarınca, kanunlar önünde bütün vatandaşlar eşittir, 
bütün vatandaşlar kanundan aynı şekilde yararlanır
lar. Eğer, köylülerden siz bu hakkı almak isterseniz | 
köylülerden bu hakkı almayı bizim Anayasa Komisyo
nunun çoğunluğu getirseydi o zaman Anayasanın 10 
uncu maddesiyle ters düşerdi, eşitlik ilkesine aykırı ha
reket etmiş olurdu ve siyasî faaliyette bulunmaktan J 
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köylüleri menetmek, sadece köylü vatandaşlara bu 
imkânı tanımamak, getirilmek istenen hürriyet düze
nini kökünden sarsan bir tutumdur. 

Sayın arkadaşlarım, Komisyon görüşü lehinde ko
nuşan ve görüşlerini açıklayan arkadaşlara ayrı ayrı 
teşekkür ederim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Ötekilere?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Ötekilere de teşekkür ede
ceğiz efendim, acele etmeyin; zaten başında söyle
dik. Yalnız tabiidir ki, bana destek sağlayanlara da
ha fazla teşekkür ederim. Bu da doğal bir şeydir. 

Demek ki bu sonuca Anayasanın 10 uncu mad
desine dayanarak vardık ve köyde oturan vatandaşın, 
şehirde oturandan farklı olmaması gerektiği felsefe
sini savunmaya çalıştık, yoksa anarşi ile ilgili husus
larımız sadece siyasî bir görüştü. Bunun da bugün
kü ortamda yararlı olabileceğini, ancak bunun da tar
tışılabileceğini belirttik. 

Demek ki sorunu salt hukuk açısından ele alma
mız ve gerçekte demokrasi kurallarına uyup uymadı
ğını araştırmamız ve kendimizi demokrasi kuralları
na uydurmamız gerekir. Bunun içindir ki, daha ev
velce de söylediğim gibi, Sayın Öztürk arkadaşımı
zı yatıştırmak için söyleyeyim, Komisyon taassuba 
kapılmamıştır, bu hususta hiç endişe etmesin. Ko
misyon, biraz evvel söylediğim gibi konuyu rahat rahat 
tartışmıştır, birkaç defa tartışmıştır ve bugün de, eğer 
dikkate alınmasına dair bir karar verilecek olursa, 
onu da yeniden dikkate alarak inceleyecektir, sorunu 
tekrar gözden geçirecektir; ama çoğunluğumuz de
diğim gibi bir demokrasi sorunu olan, yaptığımız 
Anayasayla tutarlı olmamız gereken, Anayasanın 
belirli 10 uncu maddesini ihlal etmeden bir Siyasî 
Partiler Kanunu oluşturmak olduğuna göre, Yük
sek Heyetten bizi desteklemelerini ve bu hususta ve
rilecek önergeleri kabul buyurmamalarını rica ede
rim, . 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hiç değişmeden 
mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR
HAN ALDIKAÇTI — Onu efendim önergelerle 
görüşürüz, o tartışma konusu değil. Tabiî elbette 
önergeler verilirse sorunu inceleriz ve karara varırız 
efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Soracağız efendim, yalnız Komis
yondan muhalif bir arkadaşımızın Sayın Gökçe'nin 
konuşması olacak. 
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Sayın Aldıkaçtı, konuşmanız tamamlandı mı? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI OR

HAN ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Komisyon 
Başkanı olarak ben Sayın Gökçe'nin konuşmasına 
müsaade buyurmamanızı rica ediyorum; çünkü ço
ğunluğun görüşü en sondur, kendisi daha önce söz 
alıp konuşması gerekirdi. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Usule de uygun değil 
efendim. 

'BAŞKAN — Tüzüğümüzde mani bir hüküm yok. 
Sayın Komisyon Başkanı neticede yine söz alıp ge
reken cevabı, açıklamayı yapabilirler. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, İçtü
züğümüzün 59 uncu maddesine göre daha önceden 
kayıt yaptırması ve söz alması lazımdı muhalefetiy
le ilgili olarak. Şu noktada söz veremezsiniz efen
dim. Takdir Başkanındır efendim. («Doğru, doğru» 
sesleri) 

BAŞKAN — Tüzüğümüzde, mutlaka bir sayın 
üyenin konuşması için söz kaydı tamamlandıktan 
sonra konuşulmaz, söz verilmez diye bir hüküm yok. 
Biz onu diğer Sayın Başkanvekili arkadaşımızla mü
zakerelerin selameti ye daha süratle neticeye varma 
yönünden uyguluyoruz. 

iSaym Aldıkaçtı, buyurun konuşmanızı bitiriniz. 

ORHAN ALDIKAÇTI — Bitirdim efendim, soru
ları bekliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı kürsüden ayrılma
dan soruları sordurayım. 

ilk soruyu Sayın Akkılıç bir tezkere ^yazarak iste
di. Buyurunuz Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Anayasa Ko
misyonu Başkanımız konuşmaları arasında, yanlış an
lamadıysam (Dikkatli konuşmamız lazım, çok alını
yorlar) «Sosyologlar bu konuda araştırma yapmamış» 
dediler. Bu konu 1950-1954'lerden beri Türkiye'nin 
bir yarası idi. Siz Anayasa Komisyonu ve Anayasa 
Hocası olarak acaba bu konuda araştırma yaptırma 
ihtiyacını buraya gelmeden evvel duydunuz mu? Bu bir. 

İkincisi; bu çalışmalara başladıkları zaman, bıra
kın Anadolu'nun diğer köylerini, ilçelerini Ankara'nın 
aşağı-yukarı 600-700 köyü vardır. Acaba bu köylerin 
onda birine bir ziyaret yapıp da (Kendileri olmayabi
lir, arkadaşları vasıtasıyla) nabız yoklaması yaptırdı
lar mı? 

Efendim, biyolojide ve teknolojide Batının ya da 
başka bir ülkenin yaptığı araştırmanın sonuçları o 
ülkede getirilip uygulanabilir; ama ben sosyolojiden 
ve sosyal bilimlerden başka bir ülkenin yaptığı araş

tırmanın sonuçlarının, örf ve âdetleri tamamen ayrı 
olan bir ülkeye getirip uygulamaya aklım ermiyor. 
Bu konuda isterdim ki, bizim bizzat bilim adamları
mızın ülkenin en ücra köşesine giderek orada tespit 
ettikleri dilekleri, nabızların sesini buraya getirsinler. 
En mükemmel çözüm öyle olurdu. 

Bu konuda ne buyururlar? Onu öğrenmek isterim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, soruyla doğrudan doğruya ilgili de

ğil; fakat müsaade buyurursanız ben cevap vermek is
tiyorum; ama izin hakkı sizin efendim. 

Evvela bir kere şunu açıklamak isterim, konuş
mamın hiç bir yerinde ender olarak hiç bir yerinde 
Batıda böyledir, böyle yapalım demedim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Onu ben dedim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Biyolojide, sosyolojide başka bir ül
keden alınan sonuçları gelip uygulamak, böyle bir şey 
söylediniz efendim, ben bunu bu şekilde yorumladım, 
böyle değilse özür dilerim. Ben hiç bir zaman Batı 
ülkelerinde şöyledir yahutta Batıdaki sosyolojik ince
leme budur, burada yapalım demedim, o zaman soru
nuzu anlayamadım. 

MAHMUT AKKILIÇ — Anlaşılmamış efendim. 
BAŞKAN — Tamamlasın Sayın Akkılıç. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Belki ide siz anlatamadınız canım, 
hemen anlamadılar demeyin, belki siz anlatamıyor
sunuz. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ben anlatamamışım, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç ilave bir açıklamamı 
yapacaksınız, lütfen buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ben Sayın Aldıkaçtı'nın 
sözünü şöyle dedim, buyurdular ki, bu konuda sos
yologlarımız araştırma yapmamışlardır. Tamam mı 
efendim, ondan sonrası bana aittir. Diyorum ki, bi
yolojide ve de teknolojide yabancı ülkelerde elde edi
len bir araştırma sonucu getirilir bir başka ülkede 
uygulanabilir, sonuçlar alınabilir; ama sosyolojide bu 
öyle olmaz. Ben isterdim ki, sizin buraya getirdiğiniz 
taslağın temeli yapmış olduğunuz veya yaptırdığınız 
veya sosyologlarımızın yaptırdıkları araştırmaya da
yanmalıydı. Dayanmadığına göre burada gölge var
dır, sonucuna güvenemeyiz. 

Buyuruyorsunuz ki, oraya da götürelim, ama 20-25 
seneden beri uygulama ne göstermiştir. Ben gittim 
Sayın Aldıkaçtı, görüştüm, köylü diyor ki, bizi kavga 
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ettirmeyin, bunu öğrenmek istiyorum sizden, bunu 
yaptınız mı diyorum? (Alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî bir öğretim üyesi arkadaşımın 
bu şekilde soru sorması beni çok müşkül bir mev
kide bırakıyor. Aslında bu soruyu sormaması gere
kirdi; çünkü o da benim gibi bir üniversite mensubu, 
o da benim gibi üniversitelerin imkânını biliyor, o da 
benim gibi üniverstelerin aldıkları tahsisatı biliyor. 

Yalnız onun görüşlerine şunu ilave etmek isterim; 
böyle bir araştırma yapmak için her şeyden evvel mü
tehassıs elemanlar gereklidir. Bizim ülkemizde böyle 
mütehassıs elemanlar yoktur, yetişmemiştir. Eğer birisi 
yapmaya kalkarsa yanlış yapar. Eğer yapanlar varsa, 
başarıyla yürütenler varsa onları da saygıyla karşılarız 
ve inceleriz; fakat 1950-1954 yılları ve ondan sonraki 
olayları sosyolojik açıdan bir inceleme yapan mün
ferit çabalar olmuştu. Bu münferit çabalar da politik 
eğilimlere göre birbirine zıt görüşler açıklamıştır. 

Bakın biz burada Anayasa Komisyonu olarak ve 
bu Komisyonun acizane Başkanı olarak sadece kendi 
edindiğim kültür ve bilgi ile size sorunu hukuk açı
sından getirdim, bakın sosyoloji kelimesini ağzıma da
hi almadım. Dedim ki, yaptığımız Anayasa gereğince, 
Anayasanın 10 uncu maddesi gereğince bağlıyız ve 
bağlı olduğumuz için bu örgütleri kurmamız gerekir, 
demokrasi kurallarının kayıtsız şartsız temel uygula
masıdır. 

Onun içindir 'ki, bu incelemenin bilimsel olarak 
yapılmadığını bildiğimize göre bana bu hususta bir sual 
sormanız ünıiversitesknizin zaafını ortaya koyar, (koy
du bir kere daha. Teşek'kür ederim efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Peki affedersiniz siz ve 
çalışanlar asistanlarınıza hangi doktarayı yaptırıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ak'kılıç rica edeyim, siz so
ruyu sordunuz, Komisyon Başkanı cevabını verdi, 
tekrar karşılıklı bir görüşmeye başlarsak bu işin so
nu gelmez, rica edeyim lütfen. 
< Sayın Aldıkaçtı, diğer arikadaşlar da sorularını 
sorsunlar 'hepsine birden cevap verirsiniz oldu mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, eğer sorular arasın
da bir ahenlk varsa veririm, ama birbirinden ayrı so-
rularsa hepsini ayrı ayrı cevaplandırmam gerekir, 
takdir zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Ben sordurayım da, kısa sorarlar 
tahmin ediyorum. 

Sayın Aklkılıç'tan sonra Sayın Fırat istediler, çok 
kısa olsun Sayın Fırat rica ediyorum. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkanım birinci su
alim; Sayın Eryılmaz'dan. Sayın Eryılmaz 468 sayılı 
Yasanın, yani ocak, bucak teşkilatlarını 'kaldıran ya
sanın 5 - 1 0 farkla karar altına alındığını söyledi
ler. 

16 sene müddetle bu şekilde devam eden bir ya
sanın mahzurlu olduğu görülmüş olsaydı, o günkü 
partiler tekrar bu ocak ve bucalk teşkilatlarını kur
mazlar mıydı? Bir. 

İkinci sualim, Sayın Komisyon Başikanındandır. 
Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, ocak, bucak teş-
'kilatını 'kaldırmakla köylüyü siyasetten men etmiş ölü
yoruz. Ben şimdi sormak istiyorum, 12 Eylülden ön
ceki partiler köylüyü siyasetten men mi etmişlerdir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, iyi bir 

raslantı ve şansımız olarak şu anda Komisyon Baş
kanı bir üniversite mensubu, 'bir 'kariyer mensubudur. 
Hukukumuzda yaşayan ve 'Mecelleye de giren de
nenmişi yeniden denemeyiz düsturunu benimserler 
mi? 

Köyü tanımayanların ıköy edebiyatının bizim top
lumumuza zarar verdiğine kani midirler? 

Köy teşkilatı kurarak köylüyü kardeşçe yaşama
dan öte bölmeye yönelik teşkilatları (köye kadar gö-
türmemekle, siyaset yasağını bir mi tutmaktadır
lar? 

Köylüye selam, köye selaim kafilesine; bundan 
evvel pek çok benzerini gördüğümüz köye selam 
'konuşmalarına üzülerek Komisyon Başkanımızın da 
katıldığını görmekteyim (Naçizane). Geneli üzerinde 
arz ederken yatırıma yönelen bir 'kısım davranışlar
dan bu Meclisi uzak tutmanın gerekliliğini belirt
miştim, bu kanaatimi paylaşırlar mı? 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları kısa olsun lütfen. 
BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım 

çok kısa olacak efendim. Değerli Başkanımıza şunu 
yöneltmek istiyorum yormamak için: 

Geçmişteki partiler arası ilişkiler ortada, liderle
rin bile bir araya gelmediği bir ortamda, Iköy düze
yindeki çalışmaların ve kavgaların 'kaynağı ıköy mü
dür, yoksa barış iletemeyecek, uzlaşma üretemeyecek 
nitelikteki partiler midir? Nedenini bulma'k için so
ruyorum, teşelkkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Devrimsel buyurun efen
dim. 

BÎKRJİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sora
cağım sorulardan bir tanesi Sayın Eryılmaz'ın konuş
malarıyla ilgili, fakat buraya soruyorum: 

En önemli nokta Sayın Komisyon Başkanının 
bu şekildeki bir örgütlenmenin, dikey örgütlenme
nin, köy ve mahallede örgütlenmeyi önlemenin Ana
yasanın 10 uncu maddesiyle çeliştiğini söylüyorlar. 
'Bu Anayasayı yapan Komisyonun 'Başkanı olmaları 
nedeniyle sözleri çok büyülk önem arz etmektedir 
iki, bu Anayasayı ve Tasarıyı yapan komisyonun Baş
kanı olarak Genel Kurulda tartışan bizler de vardık. 
Şimdi bu maddenin yorumunda anlaşamazsak, 10 
uncu madde kanun önünde eşitliktir, vatandaşın ka
nunun önünde eşit olması demektir, herkes dil, renk, 
ırk, cinsiyet vesaire diyor. 

Geçiyorum 3 üncü fıkrada diyor ki: «Devlet or
ganları ve idare makamları bütün işlemlerinde ka
nun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket et
mek zorundadırlar.» 

Şimdi, devletin organları ve idare makamlarının 
vatandaşa götüreceği hizmet ve işlemleriyle ilgilidir. 
Yukarıdaki nedenlerle farklı davranmayacak anla
mına gelir. Yoksa, ibir siyasal parti örgütünün köye, 
örneğin bir arkadaşımızın mezraya kadar gitsin de
mesi gibi, yani bu gitmezse kanunî bir eşitlik acaba 
ihlal ediliyor gibi anlaşılabilir mi? 

Eğer öyle anlaşılıyor idiyse, bu madde Tasarıda 
da aynen gelmişti, Sayın Komisyonun Tasarısında 
gelmişti, acaba 10 işçi ve daha aşağı sayıda işçi ça
lışan yerlerde sendikal haklar uygulanmaz diye mad
de getirmişlerdi, o madde Anayasanın bu madde
siyle nasıl kabili telif idi. Bu nedenle, kanun önünde 
eşitlikten maksat, köylü vatandaşın parti kurmasına 
engel yok; ilçe teşlkilatına girmesine, kaydolmasına 
engel yok, delege olmasına engel yok, oy kullan
masına engel yok; yani Anayasanın 10 uncu mad
desine aykırı olur şeklindeki düşüncelerinin daya
nağı hususunda mutabakat birliğimiz, yoktur; aca
ba ibu düşüncelerimi idare makamları ve Devlet or
ganlarının hizmeti açısından düşünmezler mi? Birin
cisi bu. 

ikincisi, Sayın Eryılmaz «1950'den önceki sevk 
ve idareden çok çekmedik mi, validen çekmedik mi, 
karakoldan çekmedik mi» dediler. 

12 Eylülden önce Devleti arar hale gelen bu top
lum, işte Devleti müşfik ve de otoriter gören bir an
layışla, Devletin valisinin, Devletin jandarmasını, za

bıtasını tahkir, tezyif ve de güçsüz bir hale getirme
den dolayı yine bu kurulan ocak - bucak teşkilatla
rıyla, partizanlık nedeniyle güçsüz hale gelip 12 Ey
lülden önce Devletin haline gelmemizin bir nedeni 
de o değil midir? Sayın Eryimaz'a soruyorum^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Alpdündar, buyurun. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

ben Sayın Anayasa Komisyonu Başkanından şunu 
sormak istiyorum: 

Biz, geçmişin çok kötü günlerini gören, yaşayan 
insanlar olarak, particiliğin tekrar köylere kadar git
memesini; vatandaşlar, köyün hizipleşmeden, parçalan
madan kurtarılmasını isterken, vatandaşlardan yüz
lerce mektup aldım, «Aman bizleri bölmeyin, ne 
olur tekrar köylere politikayı sokmayın» şeklinde 
mektup aldım. Acaba, Sayın Komisyon Başkanı va
tandaşlardan, «Ne olur, Anayasanın 10 uncu madde
sindeki eşitliği bize de, köye tabela götürerek, parti
ciliği köye göndererek yapınız» diye mektup almış 
mıdır? 

Eğer, vakit kaybolmazsa bu mektuplardan çok 
ilginç pasajlar okuyabilirimi; Başkanlığa da teslim 
edebilirim. Lütfen, bu kadar ısrarlı olmalarının ne
denini anlamakta güçlük çekiyorum, açıklarlar mı, 
kendileri 'böyle zarflı pullu Türkiye'nin dört bir 
ucundan gelmiş yüzlerce mektup ortaya koyarak 
«Ne olur bize politikayı ıgönderin, köyümüzü bu 
haktan mahrum etmeyin» diye 'bir mektup görmüş
ler midir? Bir açıklama yaparlarsa memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, iki ta

ne soru yönelteceğim, lütfeder cevap verirlerse min
nettar olurum. 

Birinci sorum, Sayın Komisyon Başkanı Anaya
sanın 10 uncu maddesine dayanarak, metinde bulun
mayan bir gerekçeyi ortaya koymuştur. Neden daha 
evvel 7 nci maddeye bu görüşleri bir gerekçe ola
rak eklenmemiştir? 

İkinci sorum; Türkiye'de siyasî parti kurma 15 
kişiye verilmektedir. Köyde parti kurma konusu bu 
15 kişi tarafından gerçekleştirilmezse; çünkü bunun 
maksadı, tamamen kuruculara ait olacağından; ku
rulmayan partiler nedeni ile köydeki vatandaşların, 
Anayasanın 10 uncu maddesi durumu karşısındaki 
vaziyetleri ne olacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak, buyurun. 
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EVLÎYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli | 
arkadaşlarım; I 

Benim sorum, Komisyon adına konuşan değerli I 
sözcü Eryılmaz'dandır. I 

Sayın Eryılmaz, madde üzerinde yapılan konuş- I 
malara verdiği cevapta yani bir nevi maddenin ge- I 
rekçesini açıklarken 1950 - 1960 arasındaki ve 27 I 
Mayıs Devrimi ile biten ocak - bucak uygulama- I 
sini savunup, 1950 öncesindeki yönetimi yermişler- I 
dir. Acaba bu görüş kendilerine ait kişisel bir dü- I 
şünce midir, yoksa Komisyonun düşüncesi midir? I 
Bunu öğrenmelk istiyorum. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünay, buyurun. I 

BEKİR TÜNAY — Sayın Komisyon Başkanı 
Anayasanın 10 uncu maddesinden bahsederek eşitti- I 
ği belirtti. Anayasanın 68 inci maddesi «Vatandaş
lar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere ğir- I 
me ve partilerden çıkma hakkına sahiptirler.» diyor. 
Acaba, ıbu deyim ile, bugüne kadar siyasî hayatın, 
siyasî faaliyetin 'köye kadar gitmemesini nasıl bağ- I 
daştırıyorlar, onu anlamak istiyorum. 

Anayasa bir bütün olduğuna göre, onu bütün 
olarak ele almak gerekmez mi? I 

Çok kısa konuşmamda da belirtmiştim, siyasî par- I 
tilerin malî sorumluluğunun doğrudan doğruya Ana- I 
yasa Mahkemesiine verildiği yazılıdır. Bu malî so
rumluluk nasıl yerine getirilecektir? 

Bunun eki olarak, belki muhterem hocamızın I 
göstermediği Siyasî Partiler Kanununun 73 üncü 
maddesinde, bunu ilçeler yolu ile yaptıracağız diye- I 
bilecekler midir; ilçeler yolu ile yapılmasını kabul 
ettiklerine göre, bu zımmen parti teşkilatlarının ilçe
lerden daha aşağı inmesinin önlendiği manasına gel- I 
mez mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Narlıoğlu, buyurun. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, şimdiye kadar soru soran bütün arkadaşlar mad
deye aykırı oldukları için sordular. Ben maddeyi be
nimsiyorum; ama benimsediğim kadarı ile bazı so
ruların cevabını öğrenmek istiyorum. I 

Sayın Başkan, siyasî partilerin dikey teşkilatlan
ması, demokrasinin gerçekleşmesi için gerekli değil 
midir; demokrasi tekâmüllere yerleşmez mi; bu yer
leşme geri çekme ile önlenmez mi; kökü olmayan 
bir ağaç gibi bu altyapı yok olursa, eskiden olduğu | 
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gibi partiler cılız kalmazlar mı; 40 bin, hatta 43 bin 
köyümüz var, her köy 500 nüfusa göre hesap edilir
se 20 milyonun üzerinde kişi var, bu kişileri parti 
teşkilatı kurmadan alıkoymak demokrasi midir? 

Bu sorulara cevap istiyorum. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dikmen buyurun. 
ALÎ DİKMEN — Efendim, ben genel görüşmem

de bir teşkilatın kurulması hakkındaki bazi güçlük
leri ortaya koymuştum. Buna rağmen, bu teşkilatın 
köylere kadar yaygınlaştırılmasından yanayım. An
cak, bu Tasarıya göre bir parti seçim hakkını kazan
dıktan sonra, yani seçime girebilmek için bir teşki-
lanlanması var «35 ilde ve onun bir kısım ilçelerinde 
teşkilatlanacaktır» diye. Bu Tasarıya göre, her par
ti, yani köylere kadar, mahallelere kadar bütün mem
leket sathında teşkilat kurmaya mecbur mu? Onu 
öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aldıkaçtı, hemen cevaplara geçelim; çün

kü, belki diğer sayın üyeler de tekrar soru sormak 
isteyeceklerdir. Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, ben de bunu elim
den geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Yalnız, çok 
özür dilerim, hemşehrim Kâzım Bey'in sorularını çok 
hızlı konuştuğu için zaptedemedim; onun için sıra 
kendisine geldiği zaman, yeniden her sorusunu tek
rarlamasını rica edeceğim. 

Şimdi, Sayın Ayhan Fırat'ın sorularını cevaplan
dırmaya başlarken, bir ufak noktaya değinmek isti
yorum. Burada, kürsüde, dertlerini anlatmaya, gö
rüşlerini Yüksek Kurula arz etmeye çalışan konuş
macı ve konuşmacıya yöneltilen hitaplara eğer ko
nuşmacı cevap vermeye kalkarsa tenkit edilen sadece 
konuşmacı olmamalıdır. Mantıksızlıkla bizi itham 
ettikleri zaman elbette ona cevap vermek hakkına sa
hibim. Bu, konuşmacının üyelere sataşması demek 
değildir. 

Bunu söyledikten sonra bir sorusuna teşekkür 
ederim; «12 Eylül'den önce ocak, bucak teşkilatı hak
kında hiç bir şikâyet yoktu. Neden bu değişikliğe yol 
açıldı?.. Köyle siyasetten men edilmiş midir?.»... 

AYHAN FIRAT — Ocak, bucak teşkilatı 12 Ey
lül'den önce yoktu. Dediniz ki «Bu, köylüyü siyaset
ten menetmek olur» Acaba 12 Eylül'den önce köy
lü siyasetten men mi edilmiştir?.. Bunu sormuştum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi efendim, 12 Eylül'den önce 
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Türk köylüsü diğer vatandaşların yararlandıkları bir 
haktan yararlanamamıştır. Bütün vatandaşlara ve-
yahutta il ve ilçelerde oturan vatandaşlara tanınan 
bir hak kendilerine tanınmamıştır, bundan yoksun 
kalmışlardır. Sorunun cevabı budur efendim. Yok
sa seçimlerde oy vermek veyahutta herhangi bir ko
nu hakkında sadece görüşünü belirtmek bir politika 
yapmak değildir. Politikaya o pasif olarak katılmak 
demektir. Aktif olarak politikaya katılmak, gelip ta
bela koyup müzakere etmek, görüşmek,' partinin il
keleri doğrultusunda, partinin belli görüşleri doğrul
tusunda memleket sorunlarına çözüm yolu aramak
tır. 

Genel sorulardan birisi, (Hangi arkadaşımın sor
duğunu hatırlayamıyorum, ismi gelince gelecek; fa
kat şimdiden söyleyeyim; çünkü çok önemli bir ko
nu, açıklamamda değinmedim) dendi ki, 1960'da 
kaldırıldı; ne gibi ihtiyaç doğduğu için, ne gibi za
rarları görüldüğü için bugün yeni bir yolla eskisine 
dönülüyor ve denenmişi yeniden denemek faydalı 
olur mu olmaz mı?.. Bunu Sayın Öztürk söylediler ga
liba. 

Sayın arkadaşlarım; 
Demokrasinin gelişmesinde hak ve hürriyetler bir

denbire konmamıştır, bir gelişmeyle konmuştur. Ka
dın hakları Türkiye'de 1934'te konmuştur. 1934'ten 
evvel Türkiye'de bir karışıklık var mıydı?.. Yoktu. 
Fakat kadın hakları konmuştur bir gelişme neticesin
de. Bu kadın hakları, dünyada demokrasiye örnek 
gösterdiğimiz isviçre'de 1969 yılında konmuştur. On
dan evvel İsviçre'de bir karışıklık var mıydı?.. Her 
toplum kendi gelişmesi içerisinde demokrasinin belirli 
aşamalarını, belirli zamanlarda geçer ve gerçekleşti
rir, demokrasi için gerekli olan müesseseleri kurar. 

Bizde de durum böyle olmuştur. 1950 ila 1960 ara
sında (Tabiî tartışmıyorum, söyledim) müessese za
rarlı görülmüş, kapatılmış; biz bugün yeniden bu 
müesseseyi demokraside geliştiğimize inanarak kuru
yoruz. Aradan 20 sene geçmiştir. Bu hakkı, bu Ana
yasal hakkı köylümüze vermeden demokrasiyi kur
manın mümkün olacağını da sanmıyoruz. Ama olur, 
yarım olur. Arkadaşlar bahsettiler; Türkiye gelişecek
tir. Bir gün Anayasada kamu hizmetlilerine tanınan 
sınırlamalar muhakkakki kaldırılacaktır. Bunda hiç 
şüpheniz olmasın. Ama o da bir gelişme sonunda 
olacaktır. Biz bugünkü gelişmeyle, biz bugünkü ge
lişme sonunda, bu Anayasa hükmü muvacehesinde 

bu hakkın tanınması gerektiğine inanıyoruz ve Ana
yasada da köylüyü, mahalle ve köyleri örgütlenmek 
hakkından mahrum eden bir hüküm olduğunu bu
lamıyoruz. Varsa arkadaşlarımız söylesinler. Anaya
sada bütün vatandaşlara tanıdığımız eşitlik hakkı bu
nu gerektirir ve şu eşitlik hakkını da bir nokta üze
rinde tekrar biraz müsaade buyurursanız açıklaya
yım, açıklamak istiyorum; çünkü sorunun temeli bu. 

Eşitlik, herkesin eşit olması, herkesin bir arada 
bulunması demek değil, eşitlik, bir kanun önünde 
eşitlik, kanunun bütün vatandaşlara, uygulanması ge
reken vatandaşlara aynı şekilde uygulanması demektir. 
Galiba Fikri Devrimsel arkadaşımız sordu, dedi ki 
«Bu hüküm muvacehesinde 10 kişiden az olan yer
lerde niçin sendika kurulmasını menettiniz?.» Biz 10 
kişilik yerlerde fazlasında sendika kurulabileceğine 
hüküm getirttik. Burada çok büyük fark var. 10 ki
şiden fazla yerlerde sendika kurulur deyip de yine on
lar arasında bir ayırım yapmaya kalksaydık o za
man olmazdı işte, o zaman eşitlik hakkını ihlal et
miş olurduk. Eğer 10 kişiden aşağı olanlara, aşağı 
olan müesseselerde sendika hakkı kurulmaz, sen 
dika kurulmaz dediğimiz zaman hepsinde kurulmaz 
anlamı, o hüküm eşit olarak bütün o müesseselere 
ve bütün o işçilere uygulanır. Mesele bu idi. Sorun 
bir Anayasa hükmü olarak getirilmiştir ve ondan son
ra değiştirilmiştir vesaire. Fakat meselenin aslı, ka
nunlar önünde eşitlik kavramının aslı budur, bunun 
böyle anlaşılması lazımdır. 

Şimdi Sayın Öztürk'ün birinci sorusunu cevaplan
dırdım, ikincisini lütfen.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, sorularım 
sözlü olduğu için mealen tekrar ediyorum. 

Bir tanesi, denenmişi yeniden denemek mevzuuydu, 
onu söylediler. İkincisi, köyü tanımayanların köy ede
biyatı yaparak bu memlekete zarar verdiklerine ina
nıyorlar mı?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hemen bunu cevaplayayım. Elbet
te edebiyatla bir memleketin ve bir toplumun sorun
ları çözülmez efendim. 

Diğer sorunuz lütfen.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Genel konuşmamda arz 

ettiğim gibi bu Meclisin kalıcı kanunları, kurucu ka
nunları çıkarabilmesi için politikayı tecil etmesi bi
çiminde idi. Sayın Başkanımın bir sözünü de dile 
getirerek ifade etmiştim; şimdi bu sorumu tekrar edi
yorum: Köye selam konusu bugün burada tekrar dile 
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geldi. Böylesine bu Meclisin politika yapmasından 
kurucu kanunlara zarar getireceği inancında mıdır?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hiç şüphesiz hayır efendim ve el-
betteki bu sözleriyle dolaylı suretle bana hitap edi
yor, benim tutumumu değerlendirmek istiyor. Bu 
Mecliste, bu Yüksek Mecliste toplumdaki mevcut 
müesseselerle ilgili açıklamalar yapılmıştır, kanunlar 
teklif edilmiştir, değişiklikler yapılmak istenmiştir; 
kimsenin bir yere selam gönderdiği kanısında değilim. 
Herkes vazifesini vicdanına, kanunlara göre yapı
yor («Bravo» sesleri, alkışlar) 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir dördüncü sorum daha 
vardı Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Dördüncü sorunuz... 
KÂZIM ÖZTÜRK — Vardı, yani yeni ihdas et

miyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, dördüncü sorusunun 

da cevaplandırılmasını istiyorlar.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Rica ederim, vazifem efendim. 
BAŞKAN — Tekrarlayın lütfen. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Köye teşkilat kurmakla köy

lünün siyasetten menedilmesi aynı şey midir?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, ben köylünün siyasetten 
menedildiği sözünü eğer kullanmışsam belki sürçilisan 
ettim, özür dilerim. Dedim ki, bu hakkın kullanılması 
köylüden alınmıştır. Yani il ve ilçelerde vatandaşların 
örgüt kurma hakkı köylüden alınmaktadır; bunu söy
ledim efendim. Eğer öbür türlü söyledimse özür di
lerim. 

Efendim, şimdi Sayın Hamitoğulları'nın sorusunu 
bekliyorum efendim.. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, kısaca lütfen.. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

köy düzeyindeki çalışma ve kavgaların kaynağı köy 
müdür, yoksa Türkiye elden giderken bile bir araya 
gelemeyen, parti doruklarını işgal eden insanların ve 
güçsüz partilerin sorunu mudur Sayın Başkanım?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım bu soruyu cevap-
landıramayacağım efendim. 

BAŞKAN — Diğerlerine devam edelim Sayın 
Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Devrimsel, sorunuzu cevap

landırdım galiba efendim yahut sizi tatmin etmedi; 
ama bir açıklama yaptım galiba.. 

BAŞKAN — Evet, evet.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Alpdündar'ın sorularını rica 
edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Alpdündar, çok kısa rica edelim efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Hay hay efendim. 
Biz kendi görüşlerimize vatandaşlardan aldığımız 

yüzlerce mektuplar «Aman köye politika sokmayın; 
bizi tekrar bölmeyin; bizi partizan hale getirmeyin; 
kahvelerimizi, camilerimizi ayırmayın» diyorlar. Aca
ba size, «Mutlaka bizi o Anayasanın eşitlik ilkesine 
kavuşturmak için köye tabela gönderip yeniden teş
kilatlanın» diye mektup veya herhangi bir başvuru 
var mı efendim? Arzu ederseniz mektupları Başkan
lığa takdim ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Alpdündar, ben sizin kadar 
tanınmış değilim; bana böyle mektuplar gelmedi. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydar, soruları lütfen tekrar
layalım. 

MEHMET AYDAR — Sayın Komisyon Başka
nımıza zaman kazandırmak isterken zabıtlara intikal 
eden sorularımı tekrar etmek suretiyle bendeniz zaman 
kaybına sebebiyet vermek istemiyorum Sayın Başka
nım. Anayasanın 10 uncu maddesi demin gerekçe 
olarak ortaya konulmuştu. Sayın Komisyon Başka-
nımızca. Niçin 7 nci maddenin gerekçesi olarak ya
zılmamıştır. Bir bunu sordum. 

Bir de parti teşkilatlanması mahalle ve köylere 
kadar uzanmadığı takdirde ki, bu teşkilatları ku
racak olanlar parti kurucularıdır; devletin de yardı
mı yoktur. O halde, parti teşkilatına kavuşmamış olan 
mahallenin Anayasanın 10 uncu maddesindeki ka
nun karşısındaki eşitlik durumu nedir diye sormuştum. 

Teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI :— Efendim, eşitlik durumunu anlattım 
artık tekrarlamıyorum; fakat sadece niçin gerekçeye 
konmadığını söyleyeyim. 

Bizim, Komisyon olarak bu şekilde bir tepki duya
cağını belki düşünmedik. Boşluk olduğu muhakkak; 
eğer bilseydik ki böyle tepkiler gelecek korduk; ama 
konmamış işte burada. 
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Sayın Bekir Tünay... 
BAŞKAN — Sayın Bekir Tünay, tekrar edecek

seniz galiba. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — 10 uncu maddeyle 68 inci maddeye 
ilişkin görüşlere dayanarak bir sonuç çıkartınız o 
sonucu kaydedemedim efendim. 

BEKÎR TÜNAY — Bu Anayasa bir bütün ol
duğuna göre bu bütünlük içerisinde 10 uncu madde 
dile getirilirken 68 inci madde de göz önüne alına
maz mı idi? Burada da eşitlik var. Çünkü, her vatan
daş, her insan istediği partiye girip çıkmaya mezun
dur. Bu bir. 

ikincisi; malî sorumluluk Anayasamızca doğrudan 
doğruya Anayasa Mahkemesine verilmiş. Bu malî 
sorumlulukta siyasî partilerin malî sorumluluğunu 
köye kadar kim denetleyecek. Eğer burada «Elimiz
deki Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 73 üncü mad
desinde, bunların denetimi ilçeler tarafından yapıla
cak» denilecekse, bu zımnen siyasî parti kuruluşla
rının ilçelere kadar olmasını tasavvur etmektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Tünay, yani 
benim değirmenime su getirdiniz; gerçekten 68 inci 
madde vatandaşların partilere girip çıkma hakkını 
düzenlemektedir. «Vatandaşlar siyasî parti kurma ve 
usulüne göre partilere girip, partilerden çıkma hak
kına sahiptir.» Bu hak, vatandaşın kullanabileceği 
bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bir siyasî parti ör
gütünü vatandaş bulunduğu mahallede kurabilmelidir. 
Yoksa köyden 15, 20 kilometre mesafedeki, 40 kilo
metredeki mesafedeki ilçeye gelerek partiyi kurmak 
çabasına girişmesi vatandaşa güçlük çıkartır. 

Onun içindir ki efendim, vatandaşın bu siyasî 
hakkını kullanabilmesini sağlamak için bile, bu bizim 
aklımıza gelmemişti; 68 inci madde uyarınca mahalle 
ve köylerde de siyasî parti örgütünü kurma hakkını 
tanımak gerekir. 

Denetime gelince. Anayasa Mahkemesinin yapaca
ğı denetim parti genel merkezinin hesaplarıdır. Yoksa, 
köy örgütünün, il örgütünün hesapları değildir. On
ları genel merkez aracılığıyla isteyecek ve kontrol 
edecek, denetleyecektir efendim. Binaenaleyh, bir en
gel yoktur efendim. Belki... 

BEKlR TÜNAY — Siyasî Partiler Kanununun 
73 üncü maddesinde... 

BAŞKAN — Sayın Tünay... 
BEKlR TÜNAY — Hayır, orayı cevaplamadılar 

efendim. 

BAŞKAN — Sorunuzu sordunuz, cevabın bir kıs
mı verildi... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, arz etmeye çalıştığım gibi, 
hesaplar genel merkeze gidecektir oradan intikal ede
cektir efendim. 

Sayın Narlıoğlu'nun sorusuna çok çok teşekkür 
ederim. Zaten başta da açıklamaya çalıştığım gibi, 
biz bir demokrasi kuralının, ilkelerinin en iptidaî şek
linin memleketimizde uygulanmasının gerçekleşmesi
ni istedik. Yani, o da, bütün vatandaşların siyasî hak
lardan yararlanmaları, örgütlenebilmeleri ve demokra
sinin vazgeçilmez unsurları olarak tanımladığımız si
yasî partilerden yararlanmalarını sağlamak, görüşle
rini aktarabilmektir. Elbette ki bu, en alt kademeden, 
tabandan başlayarak, ne kadar tabandan başlarsa yu
karıya doğru o kadar olumlu bir şekilde gelişerek 
kamuoyunun, (Hiç olmazsa kamuoyu diye abarttım) 
parti mensuplarının, parti üyelerinin görüşlerini yan
sıtır. Burada da memleketin, üzerinde durmuyorum; fa
kat çok önemli bir kısmını teşkil eden köylü vatandaş
larımızın bulundukları yerde örgütlenmelerini engel
lemek onların bu siyasî hakları kullanmalarına engel 
olmak demektir. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen'in de bir sorusu vardı 
Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu Tasarıya göre, partilerin seçime 
girmek hakkına. 

ALt DİKMEN — ifade edeyim efendim. Kısaca 
şu. 

Bu Tasarıya göre, bütün partilerin zorunlu olarak 
( köylere kadar örgütlenme mecburiyeti var mıdır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, yoktur. Bu Tasa
rıya göre, elbette ki partilerin örgütlenme mecburiyet
leri yoktur; sadece seçime katılabilmek için parti 34 
il'de ve her il'in yarısında örgütlenmek zorundadır 
o kadar, isteyen, istediği yere kadar gider. 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, teşekkür ederim. 
Sizi çok beklettik, teşekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben teşekkür ederim Sayın Başkan 
size ve eğer sürçü lisan ettiysek arkadaşlardan da özür 
dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergelere geçiyoruz; 
yalnız Sayın Gökçe'nin... 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan, ben de 
cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Peki, buyurun Sayın Eryılmaz. («Ye
ter artık» sesleri) 

Değerli üyeler, siz soru sordunuz; sorular için, 
bu Tasarının görüşülmesiyle ilgili aldığımız usul ka
rarında soruları tahdit etmediniz, yani «Sayın Baş
kan yeter» demek bu pek yerinde olmuyor. Siz soru 
sordunuz, elbette Komisyon cevabı verecektir. Müsaa
de buyurun versinler efendim; ama bilahara kararı
nızı değiştirir, soruları da, konuşmaları da tahdit eder
sek, zannederim o yola gitmek zorunda kalacağız; 
çünkü bakın bugünden itibaren 11 günümüz var, 
önümüzde 100 küsur maddelik bir tasan var. O iti
barla biz Başkanlık Divanı olarak, biraz ölçülü bir 
usul uygulamak istedik; fakat kabul buyurmadınız. 
(Tabiî sizin kararınız bizim uymak zorunda bulun
duğumuz bir karardır. O itibarla sorunların cevabı 
verilecektir. 

Buyurun Sayın Eryılmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Önce, bana soru soran arkadaşlara teşekkür ede
rim. Ben işin bir hukukî yönünü, bir de siyasî yönü
nü belirtmiştim. Hukukî açıdan bana bir sual tevcih 
edilmedi. Bana sualler siyasî açıdan tevcih edildi. Si
yasî olayları değerlendirmede bir matematik kesinlik 
yoktur; bunu da soru soran arkadaşlar pek iyi bilirler. 

Sayın sıra arkadaşım Fırat'ın sualini cevaplıyorum. 
«17 seneden beri mademki partiler bunu istiyorlarda 
niçin kurmadılar?», «Okullar olmasaydı Millî Eğitim 
Bakanlığı çok iyi idare edilirdi» sözü burada da ge
çerlidir. Ocak - bucak teşkilatı, köy ve mahalle teş
kilatı mihnet dolu bir teşkilattır, iktidara gelen oligar
şi hep şikâyet etmiştir delegeden ve delegenin de 
seçmemesi neticesini doğurmuştur; fakat yine delegeyi 
daraltmamak için delegeden vazgeçmemişlerdir; köy 
ve mahalle teşkilatını da yararlı olduğu halde kurma
mışlardır; esasında zararlı olduğuna inandıkları için 
değil, o şekildeki bir idare işlerine geldiği içindir. Bu 
Yüce Mecliste milletvekilliği yapan sayın üyeler var
dır ve bunun teşhisini de bu şekilde koyarlardır ve 
burada yine tutanakların dili vardır, incelendiği za
man bu gerçeği anlamakta güçlük çekmeyeceğiz. Ba
na böyle bir açıklama fırsatını verdiği için Sayın Fı
rat'a teşekkürlerimi arz ederim. 

ikinci sual Sayın Devrimsel'in. Ben burada ko
nuşmalarımı çok kısa yaptım, 1950'ye kadarki sert 
idare bir felsefedir. Tasvip etmediğim, Sayın Gökte-
pe'nin de tasvip etmediği, 1950'den sonraki yumuşak 
idare de yerinde değildir. Biz bir dengeyi getirememi-

şizdir. Başımıza ne geliyorsa dengesizlikten dolayı ge
liyor Sayın Devrimsel. Bunun felsefesine varmak 
lazımdır. Biz yaşımız icabı bu çatı altında toplanan 
sayın üyeler 1950'deki ve 1950'den önceki olayları 
yaşamış insanlardır; ama bu bir toplumun gelişidir. 
O zaman işbaşında bulunanları eleştirmek doğru de
ğildir. 1950'yi yaşamış insanlarız, o zamana kadar 
sert idare vardı. Bu memlekette maalesef bu bir ger
çektir, 1950'den önce köylü ikinci sınıf bir vatandaş 
olarak görülmekteydi. Gerçektir, malını getirip sat
tığı halde vergisini ödeyemiyordu. iktisadî imkânsız
lıklar bunu icap ettiriyordu. Belki yanlıştır, değer
lendirmedir, baştan da arz ettim. 

İSMAİL HAKKI DEMlREL — Yanlış. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMl ER

YILMAZ — 1950'den sonra geniş halk kitlesinin 
denetim yetkisi artmıştır, bu bir gerçektir; ama bu 
denetim yetkisinden bürokrasimiz şikâyet etmiştir. 
Denetim yetkisi o derece artmıştır ki, sert idareyi ten
kit ettiğimiz gibi, bir yumuşak idare meydana gel
miştir, dejenere olmuştur. Biz dengeyi yaratamamı-
şızdır, bunun felsefesi budur. Benim bildiğim budur, 
öyle tahmin ederim ki bu. 

Gelelim Sayın Evliya'ya. Şimdi Sayın Evliya be
nim konuşmalarım için derler ki, «Komisyon adına 
konuştunuz.» Elbette ki biz Komisyonda konuşaca
ğımızı tespit etmedik; ama Sayın Başkanımın da bu
rada ifade ettiği gibi, bu konu Komisyonda uzun 
boylu tartışılmıştır, bütün bunları Komisyonda da 
söyledim ve bu konuşmalar neticesinde biz bir teş
kilat kurmaya karar verdik; ama teşkilatın eni ne 
olur, boyu ne olur, nereye kadar gider, 3 bine mi 
gider, 5 bine mi gider, buna Yüce Meclisiniz karar 
verecektir. Biz bir örnek getirdik, partiler için, de
mokrasi için bunları getirdik. Önergelerin ışığı al
tında bu yeniden müzakere edilir, tartışılır ve bir 
neticeye varılır. Bilmem arz edebildim mi? 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Eryıl
maz. 

Sayın Haznedar; «Sataşma var» dediniz ve söz is
tediniz. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Müsaade eder
seniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çok kısa lütfeder misiniz; çünkü 
müzakereler çok uzadı? 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Gayet tabiî efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
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Zannediyorum bizim bu Meclisteki hikmeti vücu- | 
dumuzun esas nedenlerinden birini teşkil eden bir Ka
nunu görüşmekteyiz; yani fevkalade önemli bir Ka
nun ve hepimizin endişesi ve arzusu, bu Kanunun 
mümkün olduğu ölçüde memleket gerçeklerine uygun 
bir şekilde ortaya çıkması. I 

Bu kadar önemli bir Kanunu görüşürken arkadaş
ların birbirini incitici yoldaki beyanlarıyla bir nok
taya varmak mümkün değildir. O nedenle de bu nevi 
hitaplardan mümkün olduğu ölçüde, hatta tamamıyla 
içtinap etmek gerektiği kanısındayım. 

Sayın Komisyon Başkanının benim konuşmamla 
ilgili olarak sözlerimden alındıkları anlaşılıyor. Oysa, 
yaradılış itibarivle hayatımda hiç kimseyi kıracak söz 
sarf etmemeye gayret etmiş bir arkadaşınızım. Öyle 
zannediyorum ki kendisi benim sözlerimi çok yanlış 
anladılar. Okuduğum metin elimde, zabıtların aynı
dır, şimdi size bir bölümünü tekrar edeceğim. 

Ben esas itibariyle ne demiştim?.. «Ocak ve bucak 
teşkilatının kurulması veya kaldırılması yolunda siyasî 
tarihimizin son 23 yıllık döneminde namütenahi bu I 
hadisenin münakaşası yapılmıştır, lehinde, aleyhin
de pek çok şey söylenmiştir ve lehte ve aleyhte 
bu kadar fazla şey olmasına rağmen, kitle halinde I 
ittifak ederek bir noktaya da gel inememiştir. Şimdi 
elimize verilen Tasarıyı tetkik ediyoruz, bu teşkilatın 
kurulmasına Komisyonca karar verildiği anlaşılıyor. 
Acaba bunun gerekçeleri nedir?» diye Sayın Komis- I 
yon Başkanının burada vermiş olduğu izahatı dikkat- I 
le izlediğimi ifade ettim ve burada ifade ettikleri I 
husus tek bir anaunsura istinat ediyor idi. Şimdi o 
kısmını okuyorum : j 

Komisyon Başkanımız şöyle demişti (Mealen gayet 
tabiî) : «12 Eylül'den evvel ocak, bucak teşkilatı yok- I 
tu. Bölücü olaylar yine cereyan etmedi mi?» Yani ana I 
tema bu, «Ocak ve bucak teşkilatı mevcut olmama
sına rağmen, 12 Eylül'den evvel yine de bölücü bir
takım olaylar cereyan etmiştir.» fikrine bütün savun
masını istinat ettirmek istedi. 

Şöyle devam ediyorum : «... şeklinde bir gerek
çeyle köy ve mahalle teşkilatının kurulmasının mah
zurlu olamayacağını belirtmek istediler. İtiraf edeyim 
ki...» Burayı lütfen çok dikkatli dinleyin Sayın Baş- I 
kan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayhay efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — «... İtiraf ede
yim ki, bu kadar önemli bir karar için 12 Eylül ön
cesi yaki olan ve çok başka nedenlere dayanan, de- j 

ğişik amaçlar güden olayların örnek olarak gösteril-
mesindeki mantığı da anlayamadım.» diyorum. Bu 
mantıksızlık anlamına gelmez. Belki ben anlamadım, 
belki tam manasıyla kavrayamadım. Bunu mantık
sızlık diye tesis etmek istediler ve ondan sonra devam 
ettim, hatta bunu yorumlamaya çalıştım, bakın ne di
yorum : 

«Yani, köy ve mahalle teşkilatının doğurabileceği 
gerginlikler, bölünmeler başka nedenlerle de ortaya 
çıkabiliyor. Bu gibi olayları sadece böyle bir teşki
latın varlığına bağlamak doğru değildir mi demek 
istemişlerdir?» 

Sonra da buna şöyle bir gerekçeyle cevap ver
mek istedim : «Hiç kimse bu tarihe kadar bölücü 
faaliyetlerin tek sebebi köy ve mahalle teşkilatıdır 
gibi, bir iddiada bulunmamıştır ki böyle bir savunma
ya gerek görülmüştür.» diyorum. «Böyle bir iddia yok 
ki, sadece tek sebep budur, binaenaleyh ocak ve bu
cak teşkilatı olmasa dahi yahuit bu olduğu takdirde 
ancak anarşist olaylar veya bölünmeye kadar gidecek 
olan birtakım vakıalar ortaya çıkar, böyle bir iddi
ada bulunulmadı ki bu savunmaya bu şekilde neden 
gerek görüldü?» diye sormuştum ve ondan sonra da 
bu gerekçelerden tatmin olmadığımı ifade ederek bu 
konudaki görüşlerimi açıklamayı uygun bulduğumu 
ifade etmiştim. 

Şimdi buna karşı Sayın Başkanımın öyle tahmin 
ediyorum ki, bunları iyi anlamadığı için veya süratli 
olduğundan dolayı iyi tespit edemediği için buna kar
şı vermiş olduğu cevapları sizlere okuyacağım, lüt
fen dinlemenizi istirham ediyorum, kendisinin fevka
lade büyük tehevvüre kapıldığı anlaşılıyor. 

Diyor ki; «Benim köylerdeki anarşik olayların 
cereyanıyla ilişkili olarak söylediğim sözler üzerine 
vicdanı kabarmış. Ruhi bunalıma düşmesini önlemek 
için açıklıyorum» diyorlar, «Müsterih olsunlar» söz
lerini sarf ediyorlar. Evvela bu sözleri kendilerine ya
kıştıramadığımı ifade edeyim. 

Yalnız bir noktayı burada işaret etmekle yetine
ceğim ve sözlerimi bitireceğim. 

Sayın Başkanın (Biraz evvel de ifade ettiğim gibi) 
benim bu masumane diye telakki ettiğim sözlerim
den çok büyük ölçüde tehevvüre kapıldıkları anlaşı
lıyor; ancak kendilerinin bu gibi durumlara meydan 
vermemesi için Sayın Başkanın sözlerine dikkat et
mesi, daha tutarlı gerekçeler bulması ve mantık ku
rallarına daha fazla önem vermesi gerekir. Aksi hal
de kendisine verilecek ve daha da sert olabilecek ce
vaplar, asıl kendilerini ruhi bunalıma, sokabilecektir 
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ve bu bunalımdan korkarım Komisyon Başkanı oldu
ğu sürece ide kurtulamayacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Haznedar. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Müsaade buyurursanız Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, böyle karşılıklı iki 
değerli üyemizin bir konuyu bu kadar genişleterek 
birbirlerini daha fazla kıracak bir yola girmelerini 
hiç uygun görmüyoruz. O itibarla, ben çok rica ede
yim, vereceğiniz cevabı şu istirham ettiğim hususa 
lütfedip riayet ederek verirseniz çok memnun olu
rum. 

Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Peki efendim. 

Sayın Başkan; 
Arkadaşımızı tabiî zabıttan dinledik; bir kere 

daha ben söze başlarken evvelki günkü konuşmamda 
köy ve mahalle örgütlerinin kurulmasını istinat etti
ğim sebebi yine atlamışlardır ve yine burada konu
şulurken, ben kendisini dikkatle dinlemeye çalıştım, 
yanlış dinlemiş olabilirim; fakat yine kendisi anarşik 
olaylara dayanarak köy ve mahalle örgütlerini kur
mak istediğimizi savunduğumu ileri sürmüştür. Bi
raz evvel okudum, tekrar ediyorum : 

«Bu konuda söz alan arkadaşlarımız lehte ve aleyh
te görüşlerini açıkladılar. Demokrasi kurallarının ger
çekleştirilmesi temel olduğuna göre, her şeyden ön
ce bütün yurtta bu örgütlenmenin yapılmasını bir 
ideal olarak istemek herhalde demokrasiye inanan
lar için kaçınılması mümkün olmayan tür amaçtır, 
bir görevdir.» 

Ben bütün savunmamı buna dayandırdım, siyasî 
bir gerekçe olarak da diğerini ileri sürdüm. Diğer hu
susu ileri sürdüğüm zaman, «Hangi mantıkla bunu 
ileri sürmüşlerdir, anlayamadım» dedi. Ben «Hangi 
mantıkla» sözü üzerinde kendi kendiime bir değer
lendirme yaptım ve «Hangi mantıkla» sözünün bir 
mantıksızlık anlamına gelebileceğini değerlendirdim. 
Kendileri böyle söylememişler; olabilir, yanlış anla
mışım; mesele yok. 

Şimdi bu, Komisyon Başkanı olarak sıkıntıdan 
kurtulup kurtulimayacağına gelince; 18 aydır devam
lı suretle hücumlara maruz kalıyorum. Görülüyor ki, 
iki ayağımın üstündeyim, sağlığım yerinde, aklım, 
kafam yerinde ve görevimi yapmaya devam ediyo-
yorum. Hiç merak etmesinler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe, demin konuşma isteğinize karşı 

şöyle bir cevap vermiştim : «Hay hay, mümkün ola
bilir» demiştim ve bu arada da bugüne kadar yaptı
ğımız uygulamaya temas etmiştim hem benim, hem 
diğer Başkam/ekili arkadaşımızın. 

O itibarla, rica ediyorum, önergelerle ilgili görüş
meler yapılırken size söz vereyim, o zaman muhale
fet görüşünüzü açıklarsanız bundan sonraki uygula
mada bir emsal olmasın. 

ABBAS GÖKÇE — Ben de bunu arz edecektim 
Sayın Başkanım, «Vakit ilerledi, çok konuşuldu, 
önergem sırasında konuşacağım» diyecektim. 

BAŞKAN — OMü; teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Değerli üyeler; 
Önergelere geçiyoruz. 
Sayın Tünay'ın, Sayın Bayer'in, Sayın Tuğ ve 

Tosyalı'nın Sayın Haznedar'ın, Sayın Zeki Çakmak-
çı'nın, gene aynı mealde Sayın Yolga'nın, Sayın Öz-
türk'ün ve Sayın Yılmaz'ın önergeleri var; bunlar 
«Köy ve mahalle» deyimlerinin maddeden çıkarılma
sıyla ilgilidir, iki günden beri görüşülen konu da bu 
meseleyle ilgilidir. Bu itibarla, kâfi görüyoruz; artık 
tekrar bu önergeler üzerinde lehte, aleyhte lütfedin, 
kabul edin tekrar bir söz verme gereği olmasın. 
Ben, Sayın Komisyondan gayet tabiî katılıp katıl
madıklarını sorup ondÇan sonra oylatacağım. 

Yalnız Sayın Hazer'in bir son söz isteği vardır. 
Değerli üyeler; 
Son sözü biz ya maddelerin oylanmasından evvel 

veriyoruz yahut tasarıların tümü üzerindeki müzake
reler bittikten sonra veriyoruz. Onun için bu madde 
oylanmadan evvel Sayın Hazer'e gayet tabiî son sö
zü vereceğim. 

Sayın Aldıkaçtı, bu önergelere, «Köy ve mahal
le» deyimlerinin Tasarı maddesinden çıkarılmasıyla 
ilgili önergelere katılıyor musunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır Sayın Başkanım, katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli üyeler; 
önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Önergelerin dikkate 
alınmast kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Diğer bir grup önergeye geçiyoruz. Bu önergele

ri birbirine çok benzer olmalarına rağmen, okutu
yorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

«Siyasî partilerin teşkilatı, merkez kuruluşları ile 
il, ilçe, köy ve mahalle temsilci üyesi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki, il genel meclisleri ile beledi
ye meclisleri gruplarından ibarettir.» 

Sayın Başkanlığa 
Yasa Tasarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde tanzimini saygıyla teklif ederim. 
Salih Necdet ÖZDOĞAN 

«Siyasî partilerin teşkilatı, merkez organları; il, 
ilçe teşkilatı; köy, mahalle, parti temsilcileri ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel genel mec
lisindeki ve belediye meclisindeki gruplardan ibaret
tir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 7 nci madde-

snin aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz 
ve talep ederim. 

Remzi BANAZ 

Siyasî Partilerin Teşkilatı. 
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez 

organları ile il, ilçe teşkilatından, parti tüzüklerinin 
köy ve mahallelerde öngördüğü görevlerden ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel meclislerin-
deki ve belediye meclislerindeki gruplarından ibaret
tir. 

Gerekçe : 
Önerge partilerin köy ve mahallelerde teşkilat kur

masını maddeden çıkartmakta, bunun yerine köy ve 
mahallelerde partilerin tüzüklerine uygun şekilde gö
revliler bulundurmasını hükme bağlamaktadır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 333 sıra sayılı «Siyasî 

Partiler Kanunu Tasarısının» 7 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

«Siyasî Partilerin Teşkilatı. 
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, merkez 

organları, il, ilçe ve belediye kuruluşu bulunan yer
leşim merkezlerindeki teşkilatından, parti tüzükleri
nin köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile j 
varsa Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel j 
meclislerindeki ve belediye 'meclislerindeki grupların- 1 
dan ibarettir.» 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 7 nci maddesi, siyasî partilerin köy ve 

mahallerde de teşkilatlanmasını öngörmektedir. 
Şifahen arz edeceğim nedenlerle siyasî partilerin 

buralarda teşkilatlanmasını; ülkemizin sosyal bün
yesini ve organik bütünlüğünü etkileyebilecek mahi
yette- gördüğümden, bu maddenin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Fenni fSIİMYELl 
«Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı, tmerkez 

organları ile il ve ilçe teşkilatından, köy ve mahalle 
görevlilerinden ve varsa Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki il genel meclislerindeki ve belediye meclis
lerindeki gruplarından ibarettir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 7 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nihat KUBİLAY 

Siyasî partilerin teşkilatı. 
MADDE 7. — Siyasî partilerin teşkilatı; merkez 

organlar ile il, ilçe, belediyeli bucak, kasaba ve köy
lerle Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel 
meclislerindeki ve belediye meclislerindeki grupla
rından ibarettir. 

BAŞKAN — Evet, önerge sahiplerinden önerge
leri hakkında açıklama yapmak isteyen sayın üye
ler?... 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, usule iliş
kin bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, bundan ön

ce aldığınız, topluca oya sunduğunuz ve dikkate alı
nan önergeler en aykırı idi; 648 sayılı Yasadaki şek
li getiriyordu. 

Bunun arkasından şu anda okunan önergelerin için
de gruplandırma olduğu zaman ikinci aykırılık sıra
sını da birisi bana ait olan, birisi de Sayın Nihat 
Kubilay'a ait olan önergelerin ele alınması gerekti
ğini vurgulamak istiyorum. 

Diğer önergelerin ise bir kelime değişikliği veya 
cümle değişikliğini içerdiğini görmekteyiz. Bunu bil
gilerinize arz etmek istiyorum; teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
HALİL GELENDOST — Sayın Başkan izin verir 

misiniz?... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, Sayın Gözü-

büyük'le verdiğimiz önergeyi, köy ve mahalle teşki
latlarının çıkarılması doğrultusunda verilen önerge
lerin içine koymanızı rica ediyorum. 

Zira bizim verdiğimiz önerge o doğrultudadır za
ten. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, öbür önergelerin içi
ne koyuyoruz. 

REMZt BANAZ — Sayın Başkan... 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, izin verir mi

siniz efendim?... 

BAŞKAN — Sayın öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, ben evvelsi gün 

akşam üzeri 7 ne i madde ile ilgili Başkanlığınıza bir 
önerge vermiştim. Bu önergem okunmadı efendim. 

BAŞKAN — önergeniz var Sayın öney, yalnız 
sizin önergeniz kasaba nüfusları ile ilgili olduğu için 
sırası geldiğinde bilahara değerlendireceğiz efendim. 

Bu okunan önergelerle ilgili zannederim yalnız 
Sayın Parlak söz almak istiyor, açıklama yapmak 
üzere; buyurun Sayın Parlak. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

Uzun zamandır bu madde üzerinde çok geniş açık
lamalar yapıldığı için fazla vaktinizi almak istemiyo
rum. 

Ancak, epey süren tartışmalardan sonra (Ki, bu 
tartışmaların çoğunda aynı sakıncaları arz ettik.) 40 
binleri aşan köy ve kasabalardaki 'durumlara göre, teş
kilatlanma modelinin mutlaka değiştirilmesi gerekti
ğini vurguladık. 

Sayın Komisyon Başkanımız da, özellikle de
mokrasinin gereği olarak mümkün mertebe yaymanın 
Anayasaya daha uygun olacağını vurguladılar. 

Bu sebeple, bu anlayışla (ki, demokrasiyi yaymak 
elbetteki hepimizin arzusudur.) ancak arz ettiğim 
gibi, Anayasayı yaparken de birçok maddelerde gön
lümüzün arzu ettiği değil, Türkiye gerçeğini dikkate 
alarak düzenlemek durumunda olduğumuzu tekrar 
hatırlarınıza sunmak istiyorum. 

Bu sebeple ben belediyelerin, özellikle belediye 
kuruluşlarının bulunduğu kasaba, köy ve benzeri yer
leşim merkezlerinin bir kıstas olarak alınmasını öner
miş bulunmaktayım. 

Bunun da sebebi şudur; bir belediye kuruluşu
nun, bir yerleşim merkezinde kurulması rastgele ol
mamaktadır. Malumlarınız olduğu üzere, belirli nü
fusa, belirli ölçülerde birtakım sosyal gelişmelere bağ

lıdır. Bunun arkasından halkın bir nevi plebisit de
diğimiz halk oylaması sonucunda karar vermesine 
bağlıdır ve Bakanlar Kurulu kararı ile bunun karar
laştırılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla belediye kurulan yerleşim merkezi 
köy, bucak, kasaba her ne ise, diğer köylerden ayrı 
bir statüye; yani bir nevi kentleşmeye sosyal alanlar
da, eğitim alanında, kültür alanında bir adım daha 
ileriye gittiğinin simgesi olmaktadır. Bu sepeble Sayın 
Gökçe arkadaşımızın da, özellikle çok güzel vurgula
dığı (Muhalefet şerhinde de ifade etmiştir.) Türki
ye'de il ve ilçelerde bugün teşkilat kurulduğu zaman 
toplam 639 oluyor. Bunun 67'si il merkezi, 572'si de 
ilçedir. 

Halbuki, toplam olarak. 1 710 tane belediye ku
ruluşu var; yani bu demektir ki, 1 071 tane köy ve 
kasabada ki, bu köy ve kasaba demin arz ettiğim gi
bi, köy olmaktan çıkmış, artık demin ifade ettiği
miz sakıncaları da bir nebze geride bırakmış; en 
azından artık kahvelerden çok, belirli bir dükkânı ki
ralayabilecek veya bir yazıhaneye tabela asabilecek 
duruma gelmiştir. 

Halkın siyasî alandaki bilinçlenmesi şehre göre bi
raz daha geri olsa da köye göre, daha küçük nüfuslu 
yere göre biraz daha gelişmiş durumdadır. En azından 
bir - iki tane ilkokulun yanında, bir ortaokulu var 
dernektir. En azından belirli günlerde (Her gün olma
sa dahi) gazete girmektedir. En azından yolu var
dır, elektriği vardır ve dolayısıyla halk demin arz et
tiğimiz geçmişteki aralarındaki ufak, basit sürtüş
meleri bahane ederek siyasal çarpışmalara sebebiyet 
vermeyecek bir duruma gelmiştir. 

ölçünün bu şekilde değerlendirilmesi konusunda 
(Ki, bundan daha aykırı eski metni öngören önerge
ler de dikkate alındığına göre.) bu önergemizin de 
Komisyonumuzun değerli görüşlerine sunulmak üze
re dikkate alınması yolunda oy kullanmanızı istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, lehinde konuş

mak istiyorum. 
REMZt BANAZ — Sayın Başkan, aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe lehinde, Sayın Banaz 

aleyhinde, evet. 
Sayın Gökçe buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Biraz evvel yüce oylarınıza 1960'dan evvelki uy

gulamayı yine uygun görmeyerek, mahalle ve köy-

— 587 — 



Danışma Meclisi B : 58 17 . 2 ,. 1983 O : 3 

lere parti teşkilatı kurulmasını önleyici çok isabetli 
bir karar aldınız. Bu yönden gerçekten Yüce Kuru
lunuza medyûn-i şükranım. 

Ancak, ortada bir gerçek var. Türkiye'nin 67 ili 
var, 572 ilçesi var. Bir de Türkiye'de belediye teşki
latı olan il ve ilçeler dahil 1 710 yer var. 

Şimdi, eğer daha evvel Yüce Komisyonumuzun 
getirdiği ve saygıdeğer 'Başkanımızın savunduğu şe
kilde kabul edilmiş olsaydı, o takdirde Türkiye'de 
belediye, köy, mahalle ve bütün birimlerde 46 bin 
yerde birden parti teşkilatı kurulacaktı. Türkiye'nin 
siyasî tansiyonu 639'dan 46 bine fırlayacaktı. Buna 
siyasî bünyemiz tahammül edemezdi. Bu yönden alı
nan karar çok isabetli olmuştur. 

Ancak, demokrasinin tabana indirilmesi de ge
rekli. Parti teşkilatlarını sadece il ve ilçelerdeki bir 
lüks olarak kabul etmemiz lazım. Ne yapmamız la
zım?... Tabana indirmemiz lazım. Tabana indirince 
Türkiye'nin gerçekleri, acı deneyimleri de var; öyley
se orta bir yol bulmamız lazım. 

Şimdi, bazı kasabalarımız var (Bazı değil bütün 
kasabalarımız öyle) bulunduğu yere göre bir nevi 
metropoliten durumunda; yani civarında bulunan 
7 - 8 köy aslında 'bu kasabaya bağlı gibi bir duru
mu var. Köylerde muhtar seçiminde partiler görev 
almadığı 'halde, partiler kanştırılmadığı halde, bu 
kasabalara partiler daha evvel gitmiş, belediye se
çimleri olmuştur ve partilerin fiilî de olsa bir teşkilat
ları vardır. 

Bu yönden, ben Sayın Parla'k'ın getirdiği öner
geye katılıyorum. Aslında benim önergem de bu ni
teliktedir. Sayın Divandan rica ediyorum, ikisini bir-
leştirsinler, ikisi birden işlem görsün. Ayrıca benim 
önergem için başka bir işleme gerek yoktur. 

Gerçekten, bu tahakkuk ettiği takdirde tabana bir 
ölçüde de olsa parti teşkilatını götürmüş olacağız. 
Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygı ile selamlarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Gökçe. Bu 

önergenizin birleştirilmesini de gerçekleştirdik efen
dim. 

Sayın Banaz, aleyhte buyurun efendim. 
REMZt IBANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Biraz önce kabul ettiğimiz önergeler doğrultusun

da eğer bu madde çıkacak olursa, biz, parti teşkilat
lanması olarak ili ve ilçeyi esas almış oluyoruz. Bir 
il, içinde kazalarıyla köyleriyle ve kasabalarıyla bir 
bütündür, il teşkilatı demek, il merkezi teşkilatı de
mek dteğildir. 

İlçe örgütlenmesine gelince, ilçede de ilçe teşki
latı, bir ilçe merkezi teşkilatı değildir, ilçeye bağlı 
bütün kasaba, köyler de dahil olmak üzere, bir ilçe 
hudutlarında tek teşkilat kurulması amaçlanmakta
dır. 

Şİmdi biz, bir ilçeyi bütünüyle içine alan ilçe teş
kilatını kurduk, bu arada ilçeye bağlı 5 tane de bele
diyelik yer var, burada da ayrıca birer teşkilat kur
duk. Şimdi bu ilçe teşkilatının yanında bu kasaba
larda kurulan teşkilatlar, civar köylerle bağlantısı 
olmayan teşkilatlardır. Dolayısıyla ilçe bütünlüğünü 
bozacak bir yapı oluşturacaktır. O nedenle ben, bu 
önergeye il ve ilçe bütünlüğünü 'bozmamak ve ilçe 
teşkilatının, o ilçe hudutlarında bütün köy ve ka
sabaları içine alan bir teşkilat olduğu gerekçesiyle 
karşıyım. Belediyelerde ayrıca ilçe dışında teşkilat 
kurulmasının sakıncalı olacağı ve sistemi bozacağı 
kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Gökçe'nin, 

Sayın Kubilay'ın ve Sayın Parlak'ın önergesine Ko
misyon katılmıyor, önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Şimdi sıra, daha evvel okunan, Sayın Özdoğan'ın, 
Sayın Banaz'ın ve Sayın İslimyeli'nin önergelerinde. 

Bu önergelerin üzerinde açıklamayı kim yapacak 
efendim?... Buyurun Sayın özdoğan. 

SALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Vermiş olduğum önergeyi, Komisyonumuzun ge
tirmiş olduğu 7 nci maddenin esasına sadık kalarak, 
yalnız «ilçe, köy ve mahalle teşkilatından» tabirini 
çıkartarak, köy ve mahallelere parti temsilciliklerinin 
getirilmesi fikrinden hareket ederek tanzim ettim, 

Parti teşkilatının kurulması büyük paralara mal 
oluyor. O nedenle «Parti temsilcisi» tabirini getir
diğimizde, patileriin teşkilatını köylere kadar götürme 
imkânını da bulmuş olacağız. 

Kısaca yapmış olduğum bir hesapla, eğer parti 
teşkilatı kurulacak olsa, sadece tabela parası olarak 
2. milyara yakın bir para gerekmektedir. (Eğer öner
gem kalbul edilecek olursa, bu kadar bir para git
mez. Temsilci, sadece partinin köylerdeki ilişkileri
ni temin edecek. Teşkilat deyince; binası, tabelası, o 
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teşkilatın başikanı, yardımcısı, kâtibi bu işleri yapar. 
Parti temsilciliğinde ise, tek bir kişi partinin o köydeki 
üyeleri arasından seçilerek gelmiş olacaktır. 

Takdir Meclisindir; arz ederim. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, bu önergeler üze

rinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Değerli üyeler, aynı mahiyetteki bu 

üç önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım... 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Komis
yon iki »önergeye de (katılmamaktadır. Bu önergeler 
doğrudan doğruya, demokrasinin dikine gelişmesini 
temin ma'ksadına matuftur. Dolayısıyla Yüce Meclis 
biraz önce, Komisyon metninden, ocak ve bucak 
teşkilatının çıkarılmasını kabul ettiğine göre, bunun 
yerine hiç değilse bir parti görevlisinin vazedilmesi 
gerekir, demokrasinin dikine gelişmesi için. 

Sayın Komisyonumuz hiçbirine katılmamasından 
mütevellit, (Beni bağışlasınlar) acaba Komisyon tek
rar kendi metinlerinde ısrar mı edecekler onun için 
mi katılmıyorlar intibaına, kuşkusuna kapıldım. 

BAŞKAN — Siz, bu şekilde soru sormuş oldu
nuz, iSayın Fırat. Size, usulün ve sorunun dışında söz 
vermem mümkün değildi esasen. Sorunun cevabını 
alalım Komisyondan ve oylamayı yapalım efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, değerli arkadaş
larım; 

Komisyon tamamen şerbettir. Dilediği metni ha
zırlayıp getirecektir. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önengenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Öney'in, Sayın İğneciler ve arkadaşlarının 
önergeleri daha evvel okundu. Kısa bir açıklama 
yapayım: İl, ilçe ve nüfusu 5 bini aşan yerleşim 
merkezleri isteği Sayın Öney'indir, tğneciler'in de 
aynı. 

A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkan, benim öner
gem de var efendim. Benim önergemi ayrı mı mü
talaa ediyorsunuz acaba?... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, sizin önergenizi de
ğerli arkadaşlarım sıraya koyarken en sona koy
muşlar. 

Önergeniz üzerinde Sayın İğneciler buyurun efen
dim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Balkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Benim teklifim ve konuşmam çok yorgun oldu
ğunuz bir saate rastladı, onun için sizi mümkün ol
duğu kadar yormamaya çalışacağım. Ancaık, bu ara
da Sayın Komisyonumuzun da biraz dikkat buyur
masını istirham edeceğim. Bunu şunun için lüzum 
gördüm; köylerde ve mahallelerde parti teşkilatı ku-
rulmamasıyla ilgili teklif, Komisyonumuz tarafından 
iltifat görmemesine rağmen, büyük bir çoğunlukla 
kabul edildi. Şimdi, benim ve arkadaşlarımın arz 
edeceği husus; bu ikisinin arasında ve Sayın Komis
yona mülayim gelmesi lazım gelen ve felsefesine uy
gun bir tarz olduğu kanısındayım. Onun için istir
ham ediyorum ilgi göstermelerine. 

Sayın üyeler; 
Artık konuşmalarımın büyük bir kısmını çıkarı

yorum, çünkü biz burada köy mü üstündür, şehir 
mi üstündür, köylüye bir hak verelim mi, vermeye
lim mi gibi, bunlar anlamazlar gibi, yanlış bir imaj 
asla kimsenin aklına gelmemektedir. Hiçbir sayın 
arkadaşımızın aklına gelmemektedir. Onun için: bu
na bu şekli, bu kokuyu vermek, son derece hepimizi 
üzdüğü ıgilbi, bütün vatandaşlarımızı da üzer. 

Burada sayın üyelirimizin pek çoğu köyleri çok 
iyi bilirler. Neden bilirler?... Bendeniz idareci ola
rak, 1945 yılından beri köyleri tanırım. Her sene 
belki 200 - 300 defa köylere gittim. Kumandan ar
kadaşlarımız gayet iyi bilir, hâkim, savcı, ark adaşla
rımız fevkalade iyi bilir. Ziraatçı', veteriner, orman
cı arkadaşlarımız fevkalade iyi bilir, teknik eleman
lar fevkalade iyi bilir, yani pek bir şey kalmıyor. 
Onun için bizim buradaki değerlendirmelerimiz süb
jektif değildir sayın arkadaşlarım, Sayın Komisyon. 
Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı ifade ediyoruz. Bu 
itibarla köylü partizanlıktan ve partizan teşkilata itil
mekten muztarip olmuştur. Ben daha başka bir şey 
söylemeyeceğim, çünkü köylerde kurulacak teşkilat 
kahvelerde kurulacağı için bir anlam taşımıyor, köy
leri bölüyordu. Bu fikir zaten kabul edildi, bunun 
üzerinde durmayacağım. 

Şimdi teklifime geliyorum; biliyorsunuz köylerden 
Tasarıya göre merkez teşkilatı, il teşkilatı, ilçe teş
kilatı kaldı. Köy ve kasabalar himmetinizde bu ku
ruluşun dışına cılktı. Yalnız bunu biraz daha tabana 
indirmekte fayda var sayın arkadaşlarım. Bizim bir 
kasaba teşkilatımız var. Kasaba diye mevzuatımıza 
göre iki bin nüfusu geçen yerler (kasaba sayılır ve 
buralarda da belediye teşkilatı vardır. Bucak müdü-
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rü olmasa bile, kaymakam olmasa bile, belediye 
teşkilatı vardır. Bizim ilçelerimizin büyük bir kısmı 
demeyim de önemli bir kısmı 2 500 - 3 500 nüfuslu 
ilçelerdir. Şimdi olanlara teşkilat kurma yetkisi veri
yoruz, verelim, uygundur. Peki hiç değilse, kasabala
rımızın ıbir kısmını da verelim !ki, hepimizin özlediği 
demokratik hayat yavaş yavaş 'köylere doğru insin. 
Zaman gelince 20 - 30 sene sonra inşallah köylerde 
de bu endişelerimizin dışında parti faaliyetleri ola
bilir. Onun için diyorum İki, mademki 3 bin 4 bin nü
fuslu ilçe merkezlerinde ibu teşkilat kuruluyor, neden 
5 bin, 10 Ibin, hatta 15 bin nüfuslu olan kasabala
rımızda dolayısıyla belediyelerimizde bu teşkliat ku
rulmasın. Bu insaflı bir görüş değildir. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, (konuşma süreniz 
doluyor efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım, bir 
dakikanızı rica ediyorum. 2 500 nüfuslu yerde kuru
yoruz, 5 bin, 10 bin, 15 bin nüfuslu Ikasabamız var; 
nahiye müdürü de yok, kaymakam da yok. Burada 
kurulmalıdır. 

Şimdi Sayın Banaz, bir noktaya temas ederek de
diler ki, «Bunları hep ilçe içinde mütalaa edelim, 
zaten oraya bağlıdır, ya bir il teşkilatına bağlıdır.» 
Öyledir; ama ıburalarda bir parti ünitesi teşekkül 
ettirirsek, ildeki toplantılara il idare heyetini yöne
tim Ikurulu seçerken, oralara katılma imkânını veri
riz bu kasabaların, bu belediyelerin. 

Teklifim şu efendim : Teklifte diyoruz ki, «mad
de 7. — Siyasî Partilerin teşkilatı, merkez organları 
ile il, ilçe, nüfusu 5 bin ve daha fazla olan 'kasaba
lar teşkilatından, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki, il 'genel meclisindeki ve belediye meclisindeki 
gruplardan ibarettir.» diyoruz. Şu halde; bu hem bir 
orta yol oluyor, hem de kasaba halkının politika ile 
ilgilenmesini sağlıyor. Benim maruzatım bundan iba
rettir. Takdir Yüce Heyetinizindir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneci
ler, 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, lehinde söz 
istiyorum. 

• > • • • 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat, zannederim 
sizin ikonuşmanız tamamlanınca bizim de çalışma sü
remiz bitecektir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, (kıymetli ar
kadaşlarım; 

Önce bir konuyu vakitsiz konuşuyorum. Bunu bi
liyorum, ancak çok mühim bir durum var. Bir boş
luk doğuyor, onu yüce takdirlerinize arz etmek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Meclisimiz biraz 
önce bir karar aldılar. Bu karara göre, ocak - ibu-
cak teşkilatları kaldırıldı, yani şu anda il ve ilçe dü
zeyinde teşkilatlanma mevzubahis. Biraz önce gelen 
iki tekliften bir tanesi, belediyelerin teşkilat içerisine 
alınması, yani belediye teşkilatı olan yerlerde parti
lerin teşkilat kurabilmeleri idi. Bu da 1 700 küsur be
lediyeyi öngörüyordu. Bu konu, Yüce Meclisçe ret 
edildi. Arkasından gelen 648 sayılı Yasa da bugün 
de tatbik imkânı olan veya 12 Eylülden önce tatbik 
imkânı olan parti sorumlularının kurulması, görev
lendirilmesi idi. Bu da kabul edilmedi. Hem kabul 
edilmezken, dikkat ettinizse, Sayın Komisyon da 
ocak - bucak teşkilatlarının kurulmasını istediği hal
de, Sayın Komisyonun ekseriyeti buna katılmadılar. 
Halbuki bu bir ara yoldu. Eğer dikine teşkilatlan
ma isteniyorsa, bunun birisinin behemehal kabul 
edilmesi elzemdir. Aksi halde ıburadan şu manayı 
çıkarıyorum; bu da ret edilirse, Sayın Komisyon 
kendi metniyle Ibaşbaşa kalmış olacaktır. Aksi halde 
Yüce Kurulun verdiği karar mucibince il ve ilçe 
teşkilatı kalacak, onun haricinde ne parti sorumlu
su, ne herhangi bir örgütlenmeye gidilememiş ola
caktır. Bu noktayı tekrar belirtmek istiyorum. Bu 
ara yoldur, onun için Ibunun behemehal bir ara yo
lun kabul edilmesi elzemdir. Teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Değerli üyeler; çalışma süremiz sona ermiştir. 

18 Şubat 1983 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.30 

....... 
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