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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1 — İslam Kalkınma Bankasının 28 Şubat - 2 

Mart 1983 tarihleri arasında Cidde'de yapılacak top
lantılarına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek 
olan Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'na, Dev
let Bakanı Sermet Refik Pasin'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi ile; 

2 — 17.2.1982 gün ve 2628 sayılı 1982 Malî Yılı 
Bütçe Kanununun 27 net Maddesine tiki Bent Eklen
mesine; 

2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununun 27 
nci Maddesine Bir IBent Eklenmesine; 

2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı (A) İşaretli Cetvelin Adalet Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarılarının, 
1982 yılı Bütçe Kanunu uygulamasının bitmesi ne
deniyle geri gönderilmesine dair Başbakanlık tez
keresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3 — Hastalıkları nedeniyle Serda Kurtoğlu'nun 
10 Şubat 1983 tarihinden itibaren 20 gün, Siyami Er-
sek'in 31 Ocak 1983 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle izinli sayılmalarına dair Başkanlık tezkeresi ka
bul edildi. 

4 — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının maddele
ri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 9 uncu 
madde kabul edildi, 7, 8 ve 10 uncu maddeler Ana
yasa Komisyonuna geri verildi. 

21 Şubat 1983 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 19.25'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGÎL 
'BaJş'kan 

BaşkanveküM 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâltip Üye 

Ali Nejat ALPAT 
Kâltip Üye 

»>••« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — 60 inci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

(1) 333 S. Sayılı Basmayazı, 14.2.1983 tarihli 55 
inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Geçen Birleşimde 11 inci madde 
okutulmuş ve söz alan üyelerin de isimleri kaydedil
miş bulunmaktadır. 

Söz sırası Sayın Gölcüklü'de; Sayın Gölcüklü?... 
Yok. 
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Sayın Ender, söz sırası sizin efendim, 11 inci mad
de üzerinde; buyurun. Süreniz 10 dakikadır Sayın En
der. 

MUZAFFER ENDER — 'Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

11 inci maddede evvela, iki küçük redaksiyon üze
rinde durmak istiyorum; 

Cümlenin gelişine göre, 45 inci sayfada, «Silahlı 
Kuvvetler mensuplarından» sonra bir, «ile» bağlacı
nın ilave edilmesi cümlenin bütünlüğü bakımından 
yerinde olur, 

«Kısıtlı olanlar» dan sonra bir virgül konması 
yerinde olur. 

«Siyasî partiye üye olamayacakları gibi» Olan
lar ve olamayacakları. Türkçede fiil tekrarları doğru 
değildir sık, sık. «Olamayacakları» yerine, «kaydedi-
lemeyecekleri» kelimesini kullanmak daha doğru olur 
cümle yapısı bakımından. 

Üzerinde esas durmak istediğim şey, uygulamada 
bu maddenin doğurabileceği güçlüklerdir. Şöyle ki, 
bu madde de, görüldüğü gibi, yeni Anayasamızın bazı 
hükümleriyle eski Seçim Kanununda «Milletvekili 
seçilme» şartları içinde yer alan bazı maddelerin mez-
cedilmiş olması ve bunlara ilaveten, 12 Eylül'den 
önce ve sonra görülen bazı olayların bu maddeye ek
lenmesiyle meydana getirilmiştir. Yalnız, partilere 
üye kaydedilirken, mümkün olduğu kadar kolay bir 
şekilde formalitenin yapılması lazımdır. Dikkat edil
diği gibi bu maddede o kadar çok formalite vardır 
ki, vatandaşlarımız, vergi dairesine para yatırırken 
bile sıkıntı çekiyorlar, Devletin bürokrasinin soğuk-
laştığı yüzüyle sık sık karşılaşmamak için her çare
ye baş vuruyorlar, ama bu maddede öyle şartlar ge
tiriyoruz ki, vatandaşlarımız bir sürü yerden bazı ev
rak düzenleyip partiye üye olarak kaydolmak mec
buriyetinde kalacaklardır. Bunu da kolay kolay Tür
kiye'de hiç 'bir vatandaş yapmaz. Zaten üye kaydet
mek için partilerde kapı 'kapı dolaşıyor, hani bir 
imza bile almakta güçlük çekiyorsunuz. Bu kadar 
şartın yerine getirilmesi çok zordur bir vatandaş için. 
Bu durumda eski delege sisteminden daha az bir üye 
kaydı yapılabilir ki, delege sisteminin meydana getir
diği zorluklardan çok daha fazlasını doğurabilir. Eli 
kalem tutan birkaç açıkgöz ileride sandalya bekle
yen, koltuk bekleyen, milletvekilliğine, belediye baş
kanlığına hevesli birkaç açıkgöz bunları kendi ken
dilerine düzenleyebilir, bazı kimselerden imza alabi
lir, yapabilir, onlara önder olabilir ve kendi adamla
rını partiye üye kaydettirebilir. Böylece siyasî ha

yatta delege sisteminin meydana getirdiği mahzurlar 
daha fazlasıyla devam edebilir. 

Ben Komisyondan, bu maddeye bu hususta for
maliteleri kolaylaştırma hususunda bir yenilik getir
mesini isterim, mümkün olursa bir kolaylık sağlan
masını isterim. Gerçekten vatandaşımız devlet dai
relerine gitmekten, para yatırırken bile gitmekten, 
hoş karşılanması gereken bir durumda gitmekten çe
kiniyorlar, bu durumda hiç kimse gidip de, efendim 
adlî siciller karıştırmaz, ne bileyim emniyetten evrak 
getirmez, bunlarla uğraşamaz üye kaydolabilmek için 
ve bu da ileride pek çok mahzurlara yol açar. Seçim 
sistemini tamamen belli kişilerin inhisarına sokar. Bu 
hususta Komisyonun biraz daha dikkatli davranma
sını arzu ederim. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Azgur buyurun efendim. 

FUAT AZGUR — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Tasarının 11 inci maddesi, siyasî partilere üye 
olacaklar için getirdiği yasaklar bakımından Anaya
samıza aykırı gördüğüm için bu maddeye muhalif 
kalmış ve Tasarıya karşı oy yazısı yazmıştım. Şimdi 
bu konudaki görüşlerimi biraz daha ayrıntılı bir şe
kilde arz edebilmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli, arkadaşlarım; 
Anayasamız «Siyasî Haklar ve Ödevler» adını ta

şıyan 4 üncü bölümde; seçme, siyasî partilere üye ol
ma ve milletvekili seçilebilme haklarını 67, 68 ve 76 
ncı maddelerinde ayrı ayrı düzenlemiş ve her birisi
ni değişik şartlara bağlamıştır. Ezcümle 67 nci mad
de 3 üncü fıkrada önce müspet bir ifade ile kimlerin 
seçmen olabileceği belirtilmiş ve «Yirmibir yaşını 
dolduran her Türk vatandaşı, seçme ve halkoylama-
sına katılma hakkına sahiptir.» dedikten sonra he
men altındaki fıkrada bu hükmün istisnaları ayrı ay
rı gösterilmiştir. Kimlerin seçmen olamayacağı bu 
maddede hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre; «Si
lah altında bulunan er ve erbaşlarla, askerî öğren
ciler, ceza ve tevkif evlerinde bulunan tutuklular ve 
hükümlüler oy kullanamazlar.» yani bunlar seçmen 
olamayacaklardım 

Görüldüğü gibi, burada bir tahdidat vardır. Ana
yasamız sınırlı bir şekilde kimlerin seçmen olamaya
cağını belirtmiştir. Bunların arasına başkalarını da
hil etmek, hangi sebeple olursa olsun Anayasamıza 
açık bir aykırılık teşkil eder. Söz gelimi; madde ceza 
ve tevkif evlerinde bulunan hükümlülerin oy kulla-
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namayacaklarım ifade etmiştir. Şu halde tahliye edil
miş olanların elinden seçimlerde oy kullanma hakkı 
alınamaz. ' Eğer alınırsa bu, Anayasaya açık bir ay
kırılık teşkil eder. Yine aynı şekilde maddede; silah 
altında bulunan er ve erbaşların, seçimlerde oy kul
lanamayacakları tahdiden belirtilmiştir. Özel Kanun
da bunların arasına hangi mülahazayla olursa olsun 
başka bir asker zümresinin, mesela subayların dahil 
edilmesi hukuken mümkün değildir. Bu, Anayasaya 
açıkça aykırılık teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine siyasî haklar arasında yer alan ve 76 ncı 

maddeyle düzenlenen milletvekili seçilme yeterliliği 
bakımından da Anayasamız aynı yolu izlemiştir. 
Maddenin 1 inci fıkrasında, «Otuz yaşını dolduran 
her Türk, milletvekili seçilebilir.» dedikten sonra, 
sonraki fıkrasında kimlerin milletvekili seçilemeye
ceklerini tahdidi bir şekilde göstermiştir. Bu tahdidin j 
dışına çıkmak ve birtakım yeni yasaklamalar getir
mek, Anayasadaki sınırlamayı anlamsız bir hale ge
tirir. Konumuzu teşkil eden ve partilere üye olmak 
hakkını düzenleyen 68 inci maddede de aynı esasa 
uyulmuştur. Maddenin 1 inci fıkrasında 21 yaşını 
doldurmuş olan vatandaşların partilere girme ve çık
ma hakkından genel olarak bahsedilmiş, maddenin 
son fıkrasında partilere üye olamayacaklar sınırlı bir 
şekilde sayılmıştır. Bunlar; «Hâkimler ve savcılar, 
yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim 
kurumlarındaki öğretim elemanları, Yüksek Öğre j 

tim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının 
memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet I 
bakımında işçi niteliği taşımayan diğer kamu görev
lileri, öğrenciler ve 'Silahlı Kuvvetler mensupları,. 

Görüldüğü gibi, madde metninde seçmenlik hak
kıyla ilgili 67 nci maddedeki ceza ve tevkif evlerinde I 
bulunan hükümlü ve tutuklulardan söz edilmediği j 
gibi milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76 
ncı maddedeki bazı hükümlülerden de bahsedilme-
m ektedir. Anayasa koyucu tutuklu ve hükümlü olan
ların da partilere üye kaydedilmesinde herhangi bir 
sakınca görmemiştir. 

Komisyonumuz bu sınırlamanın dışına çıkmış ve 
76 ncı maddedeki milletvekili seçilmeye engel teş
kil eden kayıtlamaların bir kısmını daha Tasarının 
11 inci maddesine ithal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Muhalefetimizden, Tasarının 11 inci maddesinde 

yer alan ve bir partiye üye olmaya engel sayılan 
suçlan hafife aldığımız veya bu suçluları mazur gör- j 
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düğümüz anlamı çıkarılmasın. Saygı gösterdiğimiz 
husus; Kurucu Meclisimizin Anayasayı yaparken 
göz önüride tuttuğu düzenlemedir. Anayamız hü
küm giymiş olanlar dahil bütün milletin Anayasalı
dır. Bazı suçlardan hüküm giymiş olanların hangi 
haklardan yoksun kalacağı yine Anayasamızda gös
terilmiştir. Vatandaşlara tanınmış olan anayasal bir 
hak eğer Anayasada özel bir hüküm varsa, ancak o 
zaman bu hükme dayanılarak kanunla ıskat oluna
bilir. Aksi halde vatandaşın anayasal bir hakkının 
elinden alınması hiç bir gerekçe ile hukuka uygun 
gösterilemez. 

Komisyonumuz, maddenin görüşülmesi sırasında 
edindiğim kanaate göre; bazı suçlardan hüküm giy
miş olanların partilere üye olamayacaklarını, Tasa
rının l'l inci maddesine ithal ederken, şu gerekçelere 
dayanmıştır; Komisyonumuzun bir gerekçesi şöyle
dir : «Anayasamızın 13 üncü maddesi, temel hak ve 
hürriyetler, kamu yararı, kamu düzeni gibi amaçlar
la sınırlanabilir, demiştir. Tasarının 11 inci maddesi 
düzenlenirken Anayasanın 68 inci maddesinde öngö
rülen siyasî partilere üye olma hakkının sınırı bu 
amaçla genişletilebilir.» 

Değerli arkadaşlarım; 

Ancak, bu gerekçe her şeyden evvel yine Anaya
sanın 13 üncü maddesine aykırıdır. Çünkü, bu mad
deye göre kanunla getirilecek sınırlamanın Anayasa
nın sözüne ve ruhuna uygun olması şarttır. Anaya
samızın 68 inci maddesi sözüyle de, ruhuyla da parti 
üyeliği sınırlamasını kesin bir şekilde tespit etmiştir. 
Böyle bir tespit mevcut olmasaydı, o zaman kanun
la demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 
olmamak şartıyla belli amaçlar istikametinde her 
türlü sınırlama getirilebilirdi. Komisyonumuzun bu 
gerekçesi geçerli sayılacak olursa, o takdirde 68 inci 
maddede yer almadığı halde, işçilerin de diğer me
murlar gibi partilere üye olamayacakları ileri sürü
lebilir. O zaman maddede yasaklananları bir bir 
saymanın hiç bir anlamı kalmaz. 

Komisyonumuzun 2 nci bir gerekçesi şu şekil
dedir; «Bazı yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş 
olanların veya anarşist ve teröristlerin siyasî partile
re üye olması kabul edilirse, bunlar zamanla partile
rin üst kademelerine kadar yükselir ve ülkenin yöne
timinde söz sahibi olabilirler.» Şüphesiz bu gerekçe
nin Anayasaya aykırılıkla bir ilgisi oyktur; ancak tat
bikatta doğrulanma ve gerçekleşme olanağı çok söz 
götürür bir gerekçedir. 
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Siyasî partiler her şeyden evvel partilerine top
lum içinde saygı kazanmış olanları üye kaydetmek 
zorundadırlar. Seçimlerde başarıları ancak bu yolla 
mümkün olabilir. Rakip partiler kadrosuna mürte-
kip, mürteşi veya hırsızları doldurmuş olan partile
ri elbette kamuoyu huzurunda teşhir ve terzil ede
ceklerdir. Anarşist veya teröristleri bünyesine alan 
partilerin kimlere yataklık ettiğinin ortaya çıkması 
bakımından bu gibilerin partilere üye kaydında ka
muoyunu aydınlatma bakımından denebilir ki yarar 
bile vardır. 

Öte yandan, siyasî parti içinde politikanın zir
vesi milletvekilliğidir. Anayasamızın 76 ncı maddesi 
ise bu gibi hükümlülerin milletvekili olamayacakları
nı esasen açıkça hükme bağlamıştır. Kaldı ki, hiç sa
bıkası olmayanlardan milletvekilliğine kadar yüksele
rek nasıl anarşik olayların teşvikçisi oldukları, hat
ta bazılarının bakanlık mevkiini ele geçirdirten son
ra nasıl kaçakçılarla işbirliği yaptıkları, nasıl rüşvet 
olaylarına karıştıkları mahkeme hükmüyle sabit ol
muştur. O halde Komisyonumuzun bu duygusal ni
telikteki gerekçesini de geçerli saymak mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Azgur, süreniz dolmuştur; 
lütfen bağlayın efendim. 

FUAT AZGUR — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım, 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında Komisyonumuzun Tasarının 12 nci mad

desine getirdiği bir hüküm vardır ki, bu hükmün en 
önemli sebebi şaibeli kişilerin partilere girmesini ön
lemektir. Bu hüküm aynen şöyledir : «Siyasî parti
ler, üye olma istemlerini, sebep göstermeksizin red
dedebilirler.» Bir bakıma bu fıkradan maksat parti
ye üye olmak isteyen bazı kişileri geçmişinden bahse
dip rencide etmeden refüze edebilmektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısaca ve özetle; Anayasalar bazı konuları sı

nırlı bir şekilde saymak yolunu tutmuşlardır. Bu gi
bi tahdit söz konusu olduğu zaman kanun koyucu 
bu tahdidin dışına çıkamaz. Eğer çıkarsa hiçbir ge
rekçe bunu mazur gösteremez. Bu mutlaka Anaya
saya aykırılık teşkil eder. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur. 
Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 

Benden önce konuşan Sayın Azgur benim söyle
yeceklerimin çok büyük bir kısmını ifade etmiş oldu
lar. Ben de kendi anlayışım çerçevesinde daha kısa 
olarak birkaç şey söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu ana kadar Sayın Komisyon maddelerde Ge

nel Kurula izahat verirken yaptığımız Anayasanın 
çerçevesi içerisinde kalmaya dikkat ettiklerini belirt
tiler. Anayasanın çizmiş olduğu çerçeve içerisinde 
kalındığı sürece Yüce Kurulun da tasvibini görmüş
tür. Ancak 11 inci maddede, 45 inci sayfada, «Silah
lı Kuvvetler mensupları» dendikten sonra «Kısıtlı 
olanlar siyasî partilere üye olamayacakları gibi, zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vur
ma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu 
gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle 
hüküm giymiş olanlar da affa uğramış olsalar bile 
siyasî partilere üye olamazlar.» denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunların hepsi arzu edilen şeylerdir; ancak ben 

konuyu iki yönlü almak istiyorum. 
Birincisi; düşünün, ocak - bucağa kadar indiril

mek istenilen bir parti teşkilatında ocak - bucakta 
kaydedecekleri üyelerin bu durumlarının mevcut olup 
olmadığını kim araştırıp nasıl tespit edecektir?.. Bu
nun zorluğu, bunun imkânsızlığı ortadadır. 

Ben genellikle bunun üzerinde değil de, doğru
dan doğruya bugüne kadar kendimize prensip olarak 
aldığımız, almamız gereken Anayasa açısı yönünden 
birkaç şey söylemek istiyorum. 

Anayasanın partilere kimlerin girip kimlerin gi
remeyeceğini vurguladığı 68 inci maddesinin son fık
rası, «Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları 
mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim 
elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 'kamu 
kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki gö
revlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteli
ği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Si
lahlı Kuvvetler mensupları siyasî partilere giremez
ler.» şeklindedir. 

O halde, biz iki ay önce yaptığımız Anayasaya 
yeni getirdiğimiz bir madde ile ters düşmemeliyiz. 
Çünikü bu Anayasa bizim hazırladığımız ve milletin 
büyük ölçüde tasvibini gören bir Anayasadır. Ayrı
ca, bu Anayasada verilmiş hakları geri almak iki 
ay sonra Yüce Kurula tekrar gelmemeli. Şöyle ki: 
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Okuduğum Ikısım milletvekili olamayacaklar için 
getirilmiş olan 76 ncı maddenin sondan bir önceki 
paragrafında aynen geçmektedir. Kimlerin milletve
kili olamayacağı sayılırken, «Zimmet, ihtilas. irti-
Ikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık» diye sayılmak
tadır. Bunlar alınmış ve iburaya monte edilmiştir. 

Şu halde, gelecek Seçim Kanununda milletvekili 
seçilebilmek için gerdkli şartları sayarken bütün 
bunları sayacağız, partilere giriş için de aynı şeyleri 
saymış olacağız. Bu, Anayasa ile taban tabana zıt
tır ve tezat teşkil ediyor. Bence bu «Kısıtlı»dan son
raki kısmın kaldırılaralk çerçeve halinde Anayasaya 
uygun hale getirilmesi ve derihal Yüce Kurulda 'ke
sin oylamasına gidilmesinde bir mahzur görmediği
mi ve bunun bu şekliyle olmasının bizim de Anaya
saya saygımız ibalkımından elzem olduğu kanaatiyle 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ben önerge

lerimle ilgili olarak konuşacağım. 
BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, madde üzerindeki görüşmeler bit

miştir. Önergeler var. Önergelerden evvel Komisyo
nun Sözcüsünü dinleyelim efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, sorular daha 
sonra mı? 

BAŞKAN — Daha sonra efendim. 
Buyurunuz Sayın Eryılmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başjkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Her şeyden önce, daha önceki üslubumuza da 
uygun olarak önce ıkonunun hukukî yönünü sonra 
da siyasî yönünü gayet kısa bir şekilde, mukayese
li olarak Yüce Kurula arz etmelk istiyorum. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, Anayasamızın 
68 inci maddesi hukukî yönde tadadi ve tahdidi bir 
şekilde sınırlama getirmemiştir. Bunu biraz daha açık
lamak istiyorum. 

68 inci maddenin son hükmü Danışma Meclisi
mizin sınırlama getireceğine dair bir hükmü değil
dir, Danışma Meclisinde ibu tartışılmamış bir konu 
idi. Bu Millî Güvenlik Konseyinde tartışma konusu 
yapılmış ve Millî Güvenlik Konseyinin Anayasa 
Komisyonu tatbikatta olduğu gibi, aynen bu şekil
de, bazı ıkamu kesiminde bulunanların siyasî parti
lere girmemesi için, bunlar hep bize sunulan gerek

çede yazılıdır, partilere üye olamayacakları, kamu 
ikesiminde bulunan'lann yazılmıştır. Kamu kesimi için 
bir sınırlama getirilmiştir. 

Her şeyden önce durumun bu şekilde olduğunu 
Yüce Meclise arz etmek isterim. 

1961 Anayasasında da anyı hükümler mevcut 
idi. 1961 Anayasasından sonra çıkan 648 sayılı Ka
nun da bu bizim getirdiğimiz düzenleme şeklinde dü
zenlenmiştir. O Kanunda da «Herhangi bir suçtan 
milletvekili seçilme yeterliğini kaybedenler partilere 
üye olamazlar.» hükmünü getirmiştir. Bizim getirdi
ğimiz hüküm bundan da daha hafif bir hükümdür. 

Şimdi Yüce Kurulun değerli üyelerine sesleniyo
rum: Biz burada 1961 Anayasasının getirdiği hü-
ıkümden daha hafif bir hüküm mü getireceğiz?... 
Partilere açık iltihak rejimini kabul mu edeceğiz?... 
Partilerin kamu tüzelkişisi olmadıkları, partilerin 
Anayasamızdaki düzenlemede Devlet teşkilatı içeri

sinde yer almadıkları bilinen fcir gerçek olmakla 
beraber, partilerin Devlet hayatında oynadıkları rol 
küçümsenemez. 

Bu ba/kımdan, Anayasada tahdididir, sınırlaması 
vardır, 'biz bunu göz önüne almayalım... Yalnız Ana
yasada o zaman 21 yaşını dolduran her Türk vatan
daşı girebilir. 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası 
anca'k ve ancak partilerden çıkma serbestliği tanı
mıştır. İltihak serbestliğinde gerök 11 inci madde, ge
rek müteakip madde düzenlenirken serbestlik 'tanı
mamıştır. İleride bu, tartışmalara konu olacağı için, 
zabıtlara geçirilmesi için bunları söylüyorum. Bu, 
Alman Anayasasında da böyledir, Federal Alman 
Partiler Kanununda da böyledir, 1961 Anayasasın
dan sonra çıkan Partiler Kanununda da böyledir, bi
zim getirdiğimiz sistemde de böyledir. 

Biz şimdi 76 ncı maddenin sınırlamış olduğu kim
seleri nasıl partilere alabiliriz?... Komisyonumuz bu 
hususu bir tatil gününde mesaisinin büyük bir kıs
mını buna »atfetmek suretiyle bu konuyu enine bo
yuna tartışmış bulunmaktadır ve Komisyonumuzdan 
bir arkadaşımızın muhalefet şerhine rağmen, Komis
yonumuzun ekseriyeti bu görüşlere varmıştır ve Ge
nel Kurula da şükranlarımı arz ederim; 11 inci mad
de münasebetiyle verilen önergeler daha ziyade mad
denin düzeltilmesine müteveccih bulunmaktadır. 

Şunu peşinen arz etmek isterim ki, 76 ncı madde
deki hükümlere bir göz attığımız takdirde, bunlar 
milletvekili seçilemeyecekler; ama bir partinin ge
nel organlarında, en yüksek merkez organlarında, 
genel idare kurulu üyesi olabilecekler... Bu çelişkiyi 
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Yüce Kurulunuzda bifbiriyle bağdaştırmak mümkün j 
değildir, büyük bir çelişkidir. 76 ncı maddede sa- I 
yılmış olanlar milletvekili seçilemeyecekler; ama par- I 
ti yönetim kurullarında görev alabilecekler... Bu 
76 net maddedeki sayılanları şöyle bir gözden geçir- I 
diğimiz takdirde (Arkadaşlar da zaten buna iltihak j 
etmekteler); kaçakçılar, dolandırıcılar, sahteciler, 
anarşik olaylara katılanlar, bunlar partiye girecekler, 
partinin de genel merkezine kadar tırmanacaklar. I 

Affa uğramış olsalar bile 'konmayacak diyor. Biz | 
burada getirdiğimiz bir hükümle affa uğrayanları I 
bundan çıkartmış bulunmaktayız. Buna da yine te- I 
şekkür ederim, verilen önerigeler ıbize ışık tutmuş- I 
tur. Affa uğramış olanları çıkarttık, önergeler ışık 
tuttuğu için çıkartmış bulunrnaiktayız. 

Yine ıbu arada şunu hemen ifade etmek isterim 
ki, Komisyonumuz Genel Kurulun haklı, hukukî is- I 
teklerini her zaman yerine getirecektir. Bu anlayış 
içerisinde olduğumuzu, konuşmaların kısa bir sü- I 
rede neticelenmesinde fayda gördüğüm için arz et- I 
mek istiiyorum. i 

Gelelim bir başka yönüne: Komisyonumuzda mu- I 
halif kalan arkadaşımız siyasî yönünde derler ki, 
«Partiler bunları almasınlar ©fendim. Zaten kendile
rine yetki verdik 12 nci maddede; bunları almasın
lar.» 

Öyle partileri bulduktan sonra mesele yok; fa- I 
kat bunları bile bile alacak partiler var. Anarşistleri, 
hüküm giymiş anarşistleri alacak partiler var; geç- I 
misimizde olmamış mı?... Biz buraya niçin toplan- I 
mış bulunuyoruz arkadaşlar?... 1961 Anayasasının I 
hükümleri mevcutken yapılan Siyasî Partiler Kanu- I 
nundan daha hafif hükümler mi getireceğiz?... Buna 
rağmen bazı noktalarda demokrasinin gereği olarak I 
daha hafif hükümleri de getirmiş bulunmaktayız. I 
8 inci madde görüşülürken Yüce Genel Kurulunuza I 
bu hususu arz etmiş bulunmaktayım. I 

Bu bakımdan yeni maddeyi düzenlemiş bulunmak- I 
tayız ve öyle tahmin ederim ki, bu madde de Yü- I 
ce Kurulun tasvibini kazanacaktır; önergelere de I 
ışik tutar ve bazı önerge sahiplerinin önergelerini geri I 
almasına sebep teşkil eder düşüncesiyle yeni düzen- I 
lediğimiz maddeyi Yüce Kurulunuzda aynen okumak I 
istiyorum: I 

«Madde 11. — Yirmibir yaşını dolduran ve mede- I 
nî ve siyasî haklan kullanma ehliyetine sahip bulu- I 
nan her Türk vatandaşı, siyasî partilere üye olabi- I 
lir.» I 

Sayın Bilge Hocamızın, maddenin olumsuz yön- I 
de değil, olumlu yönde düzenlenmesi gerektiği görü- | 
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süne ve Sayın Yarkın'ın da «21 yaş» ifadesinin baş
langıçtaki hükümlerde değil, 11 inci maddede yer 
alması temennisi igöz önüne alınarak birinci fıkra 
bu şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Hâkimlerle 76 ncı maddedeki sayılanları birbiri
ne karıştırmamak için (Çünkü biz bu istisnayı o ka
dar ayırdetmişiz ki, o 76 ncı maddede sayılanlara 
hâkimler, savcılar karışmasın diye) ikinci fıkra ola
rak düzenledik. O da aynen şöyledir: «Hâkimler ve 
savcılar, yüksek yargı organları mensupları, Yüksek
öğretim Kurumundaki öğretim elemanları, Yüksek
öğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşla
rının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hiz
met bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlileri, öğrenciler, Silahlı Kuvvetler mensupla
rı siyasî partilere üye olamazlar.» 

Bundan geçiyoruz, 76 ncı madde: «Kısıtlılar, ağır 
hapse veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha faz
la hapis cezasına hüküm giyenler, zimmet, ihtilas, 
rüşvet, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kı
zartıcı suçlarla, ticarî kaçakçıhk, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma veya Türk Ceza Kanunu
nun İkinci Kitabının Birinci Babının Bir ve İkinci 
Fasıllarında yazılı suçlardan hüküm giyenler siyasî 
partilere üye olamazlar.» 

Aramızda, Komisyonun içinde bulunan ve çalış
ma yıllarının büyük bir kısmını Ceza Hukukuna has
retmiş ve bunu en yüksek yargı organlarında da uy
gulama imkânı bulmuş bulunan Sayın Kavalalı ve 
Sayın Yazar, bu hususların teknik yönlerini de her 
zaman Yüce Kurulunuzda anlatmaya hazır vaziyet
tedir, bu bakımdan da Sayın Uyguner'e de öyle tah
min ediyorum ki bu düzenleme daha uygun gelecek
tir. 

Maruzatım bu kadardır, Tasarı enine boyuna en 
ince noktalarına kadar Türk toplumuna yararlı par
tilere girecek üyeleri tespit etmiş bulunmaktadır, Bun
dan Yüce Kurulun sayın üyelerinin hiçbir endişesi
nin olmamasını Komisyon adına bildirmek isterim, 
saygılarımı arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Bu konuşmanızdan anladığım kadarıyla 11 inci mad
dede yeni bir düzenleme getirmiş bulunmaktasınız 
Komisyon olarak^ 

ANAYASA KOMİSYONU ADİNA AZMt ER
YILMAZ — Evet efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa verirseniz, bunu 
hem okutalım, hem de şu anda elimizde 11 inci mad
denin başka bir metni yok. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Takdim edilecek, öyle tahmin ediyo
rum. 

BAŞKAN — O zaman müsaade edin, Başkanlığa 
verildiğinde bunu bir okutalım, belki bazı arkadaş
ların Önergeleri üzerinde yeni 'bir düzenleme söz ko
nusu olabilir. 

EVLİYA PARLAK — Sayın OBaşkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, mümkün

se yeni madde çoğaltılsın, dağıtılsın; daha iyi anla
şılır hale gelir. 

BAŞKAN — Efendim yeni maddede Sayın Er-
yılmaz'ın biraz evvel "ifade buyurdukları gibi, bir 
tersine anlamla, olamayacaklar değil de, evvela ola
caklar sayılmış, ondan sonra eski maddeyi aynen 
getirmiş bulunmaktadırlar. Yani, 11 inci maddenin 
birinci fıkrasında yapılan tenkitler göz önüne alına
rak, evvela girmesi mümkün olan kişiler sayılmış; 
yani 21 yaşını doldurmuş, medenî ve siyasî haklarını 
kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatan
daşı siyasî partilere üye olabilir. 

Eski 11 inci maddede yahut daha evvel huzuru
nuza getirilen maddede ise böyle foir fıkra yoktu, bir 
tamamlayıcı unsur olarak getirilmiş; bilahara da da
ha evvel 11 inci maddedeki hüküm aşağı yukarı ay
nı getirilmiş, sadece bir fıkra olarak da ikinci bir 
ilave yapılmış,, 

Maddeyi okutacağım, elinizdeki metinle lütfen 
karşılaştırınız, pek farklılık olmadığını, sadece tersi
me takdim yerine olumlu bir takdimden başlandığını 
göreceksiniz. 

11 inci maddenin Komisyondan gelen biçimini 
okutuyorum: 

«Partilere üye olma,; 
MADDE 11. — 21 yaşını dolduran ve medenî ve 

siyasî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her 
Türk vatandaşı siyasî partilere üye olabilir. 

(Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları men
supları, Yükseköğretim Kurumundaki öğretim ele
manları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum 
ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileriyle, 
yaptıkları hizmet bakımından aşçı niteliği taşımayan 
diğer kamu görevlileri, öğrenciler, Silahlı Kuvvetler 
mensupları, siyasî partilere üye olamazlar. 

Kısıtlılar, ağır hapse veya taksirli * suçlar hariç 
5 yıl ve daha fazla hapis cezasına hüküm giyenler; 
zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikâb hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas 

gibi yüz kızartıcı suçlarla, ticarî kaçakçılık, resmî iha
le ve alım satımlara fesat karıştıran veya Türk Ce
za Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babının Birin
ci ve İkinci Fasıllarında yazılı suçlardan hüküm gi
yenler siyasî partilere üye olamazlar.» 

BAŞKAN — «Affa uğramış olsalar bile» deyimi 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Efendim soru sormak isteyenlerin kayıt işlemi baş
lamıştır: 

Sayın Tutum, Sayın Devrimsel, Sayın Hamitoğui-
ları, Sayın Erdem, Sayın Haznedar. 

Efendim 5 üyenin soru sorma hakkı bulunmak
tadır Cuma günü almış olduğunuz kararla. Bu ne
denle saydığım 5 üye ile kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUIM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Komisyonumuzun 11 inci maddenin yeniden dü

zenlenmesine ilişkin olan önerisi, önceki önerilerin
den çok daha gelişmiş, çok daha netleşmiştir; bu ba
kımdan kişisel olarak Komisyona teşekkürlerimi sun
mak isterim. Yalnız, Komisyonumuzun öyle anlaşılı
yor iki, vazgeçemediği bir alışkanlığı var, ki bu her
halde öteden beri hepimize büyük ölçüde sirayet et
miş durumda. O da: Anayasanın hükümlerinin aynen 
tekrarı. 

Bu tekrar, büyük ölçüde Sayın Uyguner'in daha 
evvel işaret ettiği gibi, Anayasanın direktif niteli
ğindeki bazı hükümlerinin aynen geçirilmesi uygu
lama pratiği açısından herhangi bir yarar sağlama
yacağı için, ıbazı sakıncaları da beraberinde getiriyor. 
Bunun ibir tanesi düzeltilmiştir Sayın Başkan; ben 
ikincisini soruyorum, o da hepimizin bildiği gibi 
«iKamu görevliliği statüsü» dür. «Memurlar ile yap
tıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan di
ğer kamu görevlileri» tabiri hukukî bir tabir değil
dir, Anayasamızın bir direktifidir; bunu uygulama 
pratiğine indirgemek sanıyorum yasamanın kanun 
koyucu olarak yasa yaparken yapabileceği bir iştir. 

Dolayısıyla «işçi niteliği taşımayan diğer kamu 
görevlilerinden ne kastedilmektedir? 

648 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde bu ayrın-
tılanmıştı. Acaba, o tür pratik değeri olan bir tanım
lama getirmek istemezler mi, yoksa bunu Seçim Ka
nununa mı ertelemek isterler? Bu konuda tabiî Ko
misyona yardımcı olmaya hazırız; yalnız bu konuda
ki genel yaklaşımların ne olduğunu öğrenmek istiyo
rum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan; 
Sayın Sözcüyü dikkatle dinledim. Yeni getirilen 

düzenlemedeki son sözcükler, «Türk Ceza Kanunu
nun ikinci kitabının birinci babının, birinci ve ikin
ci fasıllarındaki yazılı suçlardan hüküm giyenler» ta
biri var. 

Öncelikle sorum şu : 
Bu Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, bi

rinci ve ikinci fasıllarında yazılı suçlardan hüküm 
giyenler sözcüğü, bundan önceki getirdikleri madde
deki «İdeolojik veya anarşik eylemlere katılma tah
rik veya teşvik suçlarından hüküm giyenler» sözcü
ğünün yerine mi getirilmiştir? 

Sözcünün kürsüdeki açıklamalarından anladığımı
za göre, «ideolojik ve siyasî suçlara katılan, tahrik 
ve teşvik eden kişiye partinin en üst kademesindeki 
organlarda görev alma yetkisini tanıyalım mı?» dedi
ler. 

Öyle anlaşılıyor ki, önceki maddedeki bu söz
cüklere karşı bu ikinci kitabın birinci ve ikinci fa
sıllarındaki hükümleri koymuşlardır. Öyle ise, büyük 
bir yanılgı var. Şuradan var büyük bir yanılgı : (Mü
saade ederseniz sorumun ikinci kısmını da tamamla
mış olayım). 

Şimdi, birinci ve ikinci fasıllardaki suçlar, Devle
tin arşı ulusal şahsiyetine karşı suçlar ve Devlet aley
hine cürümler. Bunların en son maddesi 163 üncü 
maddeye kadar gidiyor; ondan öteye yok. Demek ki, 
Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddeden sonraki 
suçlardan mahkûm olan birisi siyasî amaç ve mahkû
miyeti olsa dahi parti üyesi olabilecek. 

Örneğin, siyasî amaçlı olarak ticaret yerlerini ka
pattıranlar, siyasî amaçlı gasp yapanlar, siyasî amaç
lı afiş yapıştıranlar, siyasî amaçla Türk Ceza Kanu
nunun 448, 449, 450 nci maddelerine göre adam öl
dürenler (Hatta birden ziyade adam öldürenler) gi
rebiliyor. 

Yani, Sözcünün kürsüden söyledikleri beyanla, 
maddede getirdikleri kısıtlama birbirini tutmuyor, ör
neğin, siyasî amaçla üç kişiyi öldüren kişiye bu ya
sak gelmiyor; çünkü bir ve ikinci fasıllar bunları al
mıyor. Bu nedenle meselede bir önemli çelişki var 
veya bir unutkanlık var, yazma var. 

Arz ederim, bu konuda açıklama rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 

Yalnız, 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olan-
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lar diye yeni getirdikleri metinde bir fasıl var; ben 
de onu arz edeyim efendim zatıâlinize. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Efendim hemen müsaa
de ederseniz bir cümle söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — 5 yıldan aşağı mahkû

miyeti gerektiren siyasî suçlarla ilgili, safahatlarla 
ilgili hüküm dahi var; yani çok hüküm var. 5 yıl 
mahkûmiyet süresi de yetmez efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan; Ta
sarının 6 ncı maddesi 11 inci maddesi ve 12 nci 
maddesinin içerikleri arasında yakın bir bütünlük ol
masına rağmen 11 inci maddenin maalesef bölüm 
başlığı pek isabetle tespit edilmiş intibaını vermemek
tedir. «Üyelik ve Organlarda Görev Alma» başlığın
da yer alan 11 inci ve ,12 nci maddelerde organlarda 
görev almaya ilişkin herhangi bir tespit yoktur efen
dim. 

Bu nedenle 11 inci madde düzenlenirken bölüm 
başlığının da buna uygun bir hale gelmesinde Sayın 
Komisyon yarar görürler mi, bu yönde bir değişik
liği düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istiyorum 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Yani yalnız İkinci Bölümün başlığının «Üyelik» 
olarak yeterli olup olmayacağını soruyorlar. Aşağıda 
madde metninde, «Organlarda Görev Alma» başlık 
ibaresini ilgilendiren organ yok diyorlar. 

Sayın Erdem, buyurun efendim. 

SADİ ERDEM — Sayın Başkan; biraz evvel lüt
fedip okuttunuz ve Sayın Komisyonun size takdim 
ettiği hususlar daha evvel burada geçmediği için bel
ki ufak da olsa hata yapabilirim, fakat Komisyo
nun benimsediği, yazdırılan metinlerin bize verilme
sinde fayda var, bundan mahrum edilmiş durumda
yız. Kendileri okurken «Türk vatandaşı olmayan» 
kaydını duymadım; acaba bu var mı, yok mu? Kendi 
yazılarında okunduğu şekilde «Türk vatandaşı ol
mayanlar» demiyor. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, müsaade ederseniz 
okuyayım mı efendim? 

«Ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı» 
demek suretiyle Komisyon bu defa, «01mayanlar»ı 
müspet hale getirmiş efendim. 
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SADİ ERDEM — Ben bunu bilmediğim için sor
dum efendim. 

Soracağım üç husus vardı, arkadaşlar temas etti
ler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALI MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ben esas itibariyle Sayın Tutum'un değinmiş ol
duğu noktaya değinmek istiyordum. Burada siyasî 
partilere üye olamayacaklar arasında eski metinde, 
ki yeni metinde de aynısı var; «Kamu kurum ve ku
ruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptık
ları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer 
kamu görevlileri» ibaresi geçiyor. 

Malumuâliniz yeni Anayasamız eski Anayasaya 
nazaran değişik bir hüküm getirmiştir. Eski Anayasa
mızda kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürek
li görevlerin sadece memurlar eliyle görülebileceği 
derpiş edilmekte iken yeni Anayasamızda bu husus 
«Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür» 
şekline dönüşmüştür. Bu vaziyette devamlı ve aslî 
bir görevi de işçi niteliğinde bir vatandaşımızın ka
mu kurumlarında görmesi imkânı bu Anayasayla 
belirmiş olmaktadır. 

Diğer taraftan, «Yaptıkları hizmet bakımından 
işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri» söz
cüğü ile acaba işçi niteliği taşıyor mu, işçi niteliği 
taşımıyor mu münakaşasının ileride birtakım ihtilaf
lara yer verebileceğini düşünmekteyim. Bu açıdan 
düşünülürse acaba Sayın Komisyon buradaki bu 
yasak getiren hükmü Anayasanın 128 inci madde
sindeki kelimelerle ifade etme yoluna gitmeyi düşü
nür mü? Yani, kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî 
ve sürekli görevlerde çalışan kamu görevlileri şek
linde bunu tarif edebilir miyiz; onu istirham edecek
tim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon... 
HALİL GELENDOST — Tavzih mahiyetinde 

bir soru sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — «Tavzih mahiyetinde» diyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
HALİL GELENDOST — Efendim; «İdeolojik 

ve anarşik eylemlere katılma.» Bu müphem bir tabir 
efendim. 

Biz Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu 
Adalet Komisyonunda incelerken, görev ve yetkileri
ni incelerken, bunlar ayrı ayrı hususlardı. Şimdi, «Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin görev ve yetkisine gi
ren suçları işleyenler» tabirinin kullanılmasını acaba 
düşünürler mi? 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, zaten biraz evvel 
Komisyonun huzurunuza getirip sunduğu yeni me
tinde bu ibareler yer almıyor efendim. Yani, «İdeolo
jik veya anarşik eylemlere katılma» ibaresi artık yok 
efendim. «Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babının birinci ve ikinci faslında yer alan» 
şeklinde yeni bir düzenleme getirdiler. 

HALİL GELENDOST — 163 giriyor mu? 
BAŞKAN — Efendim, o kitap içinde olan bütün 

maddelerin girdiğini, sonuna kadar olan kısmın gir
diğini de biraz evvel ifade buyurdular. 

Komisyon adına Sayın Eryılmaz buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkanım; Cahit Tutum arkada
şımıza ben cevap vereceğim. Ceza hukukuna ilişkin 
suallere de Sayın Kavalalı cevap vereceklerdir. 

Cahit Tutum arkadaşımıza her şeyden önce te
şekkür ederim, yeni düzenlemeyi olumlu bulduğu 
için. Sayın Tutum arkadaşımızın bir tereddüdü var, 
gerçekten memur niteliği, memur - işçi tartışması 
20 seneden beri yapılmıştır, işin içinden çıkılamamış-
tır ve değişik kararlar verilmiştir. Kim işçidir, kim 
memurdur konusu halledilememiştir, işte bu hüküm 
de Güvenlik Konseyinin Anayasa Komisyonu tarafın
dan konulmuş ve aynen şöyle ifade ediliyor : 

«Maddeye eklenen diğer bir fıkrayla da siyasî 
partilere giremeyecek kamu görevlileri belirtilmiştir. 
Bu fıkrada bir taraftan sayma sistemine gidilirken, 
diğer taraftan değişik yorumlara sebebiyet verilme
mesi amacıyla «Kamu kurum ve kuruluşlarının me
mur statüsündeki görevlileri» deyimine madde met
ninde yer verilmiştir. Ayrıca yaptıkları hizmet bakı
mından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri 
ile öğrenciler de buna sayılmıştır. 

Yani arz etmek istediğim husus; hiçbirisinin dı
şarıda kalmaması bakımından, ister fikrî mesaide ça
lışsın, ister memur olarak çalışsın, hiçbirisinin parti
lere giremeyeceklerini belirtmek amacıyla konulmuş
tur; ister işçi niteliğinde mühendis olsun, ister işçi 
niteliğinde müsteşar olsun. 10095'ler filan bunların 
hepsi kalkmıştır. Devlet kuruluşunda, yani bu Ana
yasanın sistemi içinde, benim anladığım Devlet ku
ruluşunda çalışıyorsa ne olursa olsun giremeyecek 
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hükmüdür. Benim anladığım budur; ama Anayasada
ki hükmü de aynen almış bulunmaktayız. Bizim hük
mümüz budur, Anayasadaki hüküm de budur. Ge
rekçesini de Yüce Kurulunuzda arz etmiş bulunmakta
yım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Buyurunuz Sayın Kavalalı. 

ANAYASA KOMtSYONU ADINA A. MÜMİN 
KAVALALI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Değerli meslektaşım Fikri Devrimsel biraz evvel 
vaki sözlü sorusunda, ilk düzenlemede değişiklik ya
parak, «Devlet sırlarını açlğa vurma ve ideolojik ve
ya anarşik eylemlere katılma ve bu suçlara tahrik 
ve teşvik» deyimleri yerine, bu defa düzenlediğimiz 
maddede «Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının bi
rinci babının bir ve ikinci fasıllarında yazılı suç
lardan hüküm giyenler» deyimini kullanmaklığımı-
zın nedenini ve bu değişikliğin Ceza Kanununun bu 
bab ve fasıllar dışında kalan bazı anarşik eylemlere 
katılma fiillerini, bu düzenleme ile hariç tuttuğumuz 
anlamına gelip gelmeyeceği şeklinde bir sual tevcih 
etmiş bulunmaktadır. Efendim, her şeyden önce şu 
hususu arz etmek isterim. Bizim, Anayasanın 76 ncı 
maddesi hükmünden aynen aktardığımız, «Devlet sır
larını açığa vurma» deyimi Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabında birinci babın, birinci faslında sözü 
edilen 125 inci maddesindeki vatan hainliği, 126 ncı 
maddesindeki Devlet aleyhine silah kullanmak, 127 
nci maddesindeki Devlet aleyhine yabancı ile an
laşma, 128 inci maddesindeki Devleti harp tehlike
sine maruz bırakmak, yabancı devlet aleyhine asker 
toplamak, 129 uncu maddesinde tarifini bulan harp 
zamanında düşmana yardım etmek, 130 uncu mad
desinde tarifini bulan harp zamanında taahhütlerini 
ifadan kaçınmak, 131 inci maddesinde yer alan as
kerî raçları tahrip etmek, 132 nci maddesinde tarifi
ni bulan Devl«t güvenlik ve siyasî belgelerini tahrip 
etmek, 133 üncü maddesinde yer alan askerî ve si
yasî casusluk, 134 üncü maddesinde tarifini bulan 
millet aleyhine casusluk, 135 inci maddede tarifini 
bulan askerî yerlerde casusluk, 136 ncı maddede 
tarifini bulan Devlet sırlarını ifşa (Bu deyime 
dikkat buyurunuz), 137 nci maddede yer alan 
siyasî ve askerî casusluk ve nihayet 138 inci mad
dede yer alan keşiflerde casusluk, 139'daki harp 
zamanında itaatsizlik, 140'daki yabancı memlekette 
zararlı faaliyet gibi, suçların tümünü ifade etmedi
ği için daha bir yasal ve genel deyim kullanılarak 
bu suçları da kapsar biçimde «Türk Ceza Kanununun 

— 667 

ikinci kitabının birinci babının birinci faslındaki cü
rümler» deyimi getirilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, «İdeolojik ve anarşik eylemlere 
katılma» deyimi yerine, «Ceza Kanununun ikinci ki
tabının birinci babının ikinci faslında yazılan suç
lar» deyimi kullanılmıştır. Bunun nedeni de şudur. 
Bu suçlar biraz evvel arz ettiğim suçları takiben, 
ihtilal icra için birleşmek 141, ihtilal propaganda
sı ve övme 142, izinsiz uluslararası dernek kur
mak 143, düşman devletten nişan ve rütbe almak 
144, Türk Bayrağını, ulusal alametlerini tahkir et
mek 145, Devlet kuvvetleri aleyhine cürümler 146; 
yani Anayasa ve devletin temel düzenini değiştir
mek, bozmak, kaldırmak, Bakanlar Kurulunu zor
la değiştirmek, görevini yapmaktan men 147, ya
bancı hizmet için askere yazmak veya silahlandır
mak 148, hükümet aleyhine halkı isyana tahrik 149, 
askerî itaatsizliğe teşvik 153, (Sırayla hepsini oku
mayacağım, çok fazla efendim, atlayarak gidiyo
rum) cürüm sayılan yayınları nakletmek 162, yı
kıcı gerici faaliyetler 163 üncü maddeleri içeren 
bir faslı ihtiva ettiği için ve yasal bir deyim ola
rak Ceza Kanunundaki bölüm ve fasıl başlıkla
rının zikredilmesi daha isabetli görüldüğü için, bu 
şekilde yeni bir düzenleme getirilmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşımız, bu getirdiğimiz düzenleme 
ile mesela silahlı siyasî amaçlı gasp suçlarının, si
yasî amaçla adam öldürme suçlarının, düzenlenen 
madde metni dışında tutulmuş olduğu, bu suçları 
işleyenlerin siyasî partilere girebilecekleri gibi, bir 
düzenleme getirildiği tezini ileri sürdüler. Oysa ki, 
dikkat buyurursanız, yeni düzenlememizde madde
nin baş tarafında «Kısıtlılar, ağır hapis veya tak
sirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis ceza
sına hüküm giyenler» deyimine yer verilmiş bulun
maktadır. Değerli arkadaşımızın sözünü ettiği bu 
suçlar, ağır cezalı cürümlerdir. Her şeyden önce 
ağır hapse mahkûm edilecekleri için siyasî parti
lere bu nedenle yine de giremeyeceklerdir; fakat bü
tün bunları teker teker saymaya maddeten imkân 
yoktur. «O halde yüz kızartıcı suçları niçin saydı
nız?» diyebilirsiniz. Dikkat buyurursanız, yukarıda 
maddede «Ağır hapse hüküm giyenler ile en azın
dan beş sene ve daha fazla hapis cezasına hü
küm giyenler» deyimleri yer almıştır. Yüz kızartıcı 
saydığımız suçlardan hüküm giyenlerin bir kısmının 
beş seneden daha az hapis cezasına hüküm giymiş 
olmaları ihtimal dahilinde idi. Uygulamada bu müm-
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kündür. Böyle olunca, her halükârda bu suçların 
teker teker sayılması yukarıda bahsedilen ağır ha
pis veya beş seneden fazla hapis cezasına hüküm 
giymeseler dahi, bu suçlar nedeniyle herhangi bir 
cezaya mahkûm edildiklerinde yine de bunların si
yasî partilere girememesinde, alınmamalarında isabet 
mütalaa edilmiştir. 

Diğer taraftan, değerli arkadaşımız yine sorusun
da «Bu yeni düzenleme tarzı ile bu bölüm ve fasıl 
dışında kalan ve ancak mesela beş sene hapis ceza
sını gerektirmeyecek, daha az hapis cezasını gerek
tirecek, örneğin Türk Ceza Kanununun 311, 536, 537 
nci maddelerinde sözü edilen afiş asma, bazı suç
lara tahrik fiilleri gibi fiillerden hüküm giyenler, 
anarşik eylemlere tahrik ve teşvik edenler deyimini 
kullanmazsak, siyasî partilere girebilecek» dediler. 

Arkadaşlar; 
Anayasanın 76 ncı maddesindeki düzenleme, mil

letvekili olamayacaklarla ilgili bir düzenlemedir. Oy
saki getirdiğimiz 11 inci maddedeki düzenleme, siyasî 
partilere üye olamayacaklarla ilgili bir düzenleme
dir. Filhakika bu siyasî partilere üye olacak arka
daşlar, kişiler, partinin en üst kademelerine kadar 
gelebilirler; ama herhalde bu kişiler milletvekili ola
bilmek için 76 ncı maddedeki sınırlara tabidirler. 
Binaenaleyh, biz partilere üye olamayacaklarla mil
letvekili olamayacaklar arasında bu yönüyle bu ka
dar eşit bir sınırlama getirmeyi isabetsiz gördük, 
aradaki ayrımı bu nedenle yapmış, maddeyi bu şe
kilde düzenlemiş bulunmaktayız. Bilmiyorum tatmin 
edebildim mi? ' 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavalalı. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 

MAHMUT AKKILTÇ — Efendim soru sorabi
lir miyim?.. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Sayın Ak-
kılıç, daha evvelki Birleşimde aldığımız karara gö
re, ancak madde üzerinde beş arkadaşımız soru sora
caktır. Zaten önergeler üzerinde de soru sorma hak
kı mevcut değildir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının 12 nci maddesinin, sistematik bakımından 
11 inci maddeyle yer değiştirmek üzere kanun met
ninde yer almasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Atalay PEKÖZ 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının 

başındaki, «Türk vatandaşı olmayanlar» deyiminin 
metinden çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, öner

gemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Sayın Devrimsel, 

zaten «Türk vatandaşı olanlar» diye yeni bir düzen
leme var. Önergenizi geri aldınız, işlemden kaldırıl
mıştır. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 11 inci mad

desinin dördüncü satırında, «... kısıtlı olanlar...» iba
resinden itibaren yer alan hükmün Anayasanın 68 
inci maddesinin son fıkrası ile getirilen sınırlamayı 
aşması nedeniyle maddeden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Turgut KUNTER 

Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 11 inci madde

sinin birinci fıkrasında «Kaçakçılık» kelimesinden 
önce, «Cürüm nevinden» ibaresinin eklenmesi say
gıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜR AY 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Partiler Yasa Tasarısının 11 

inci maddesindeki «öğrenciler» ibaresinin çıkarılarak 
yerine aşağıdaki cümlenin ilavesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
İlave edilecek cümle : Lise veya eşidi veya daha 

alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olan
lar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Partiler Yasası Tasarısının 11 

inci maddesinin son cümlesindeki, «Devlet sırlarını 
açığa vurma» ibaresinin ya madde metninden çı
karılmasını veya «Devlet sırrı olarak yasalarda be
lirtilmiş bilgileri açığa vurma» biçiminde değiştiril
mesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 
KAMER GENÇ — Önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, önergenizi işlemden 

kaldırıyorum efendim, geri almanız nedeniyle. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Partiler Yasa Tasarısının 11 
inci maddesinin son cümlesindeki, «İdeolojik veya 
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anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tah
rik ve teşvik» ibaresinin madde metninden çıkarıl
masını arz ederim. 

Kamer GENÇ 
KAMER GENÇ — önergemi geri alıyorum Sa

yın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergeniz işlemden kaldırılmıştır 

Sayın Genç. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 11 inci mad
desinin son satırındaki «affa uğramış olsalar» iba
resinin metinden çıkartılması saygıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

S. FERİDUN GÜRAY — Çıkartılmıştır Sayın 
Başkanım, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz işlemden kaldırılmıştır 
Sayın Güray. 

Aynı mealde diğer önergeler de var, onları da 
okutacağım efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 11 inci mad

desinin son satırındaki yer alan «affa uğramış ol
salar bile» tabirinin maddeden çıkarılmasını arz ve 
talep ederim. 

Remzi BANAZ 
REMZİ BANAZ — önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî partilere üye olacaklarda aranacak şartla

rın, milletvekili olmak isteyenlerde aranacak şartlar
la büyük oranda aynı olmasında zorunluluk bulun
madığı; diğer yandan Tasarının 103 üncü maddesi
nin son fıkrasındaki, «İşlediği fiil af veya sair su
retlerle cezanın ve hukukî sonuçlarının ortadan kalk
ması ile parti üyeliği hakkının kendiliğinden geri 
döner» hükmüyle paralellik kurulması gerektiği yön
lerinden; Tasarının 11 inci maddesinin son satırın
daki, «affa uğramış olsalar bile» ibaresinin madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım, ta-
biatiyle önergenin gereği yerine gelmiş, ancak öner
genin üzerinde söz alabileceğim düşüncesiyle bir ko
nuyu açıklamak istiyorum. Acaba bunu kısa olarak 
arz etmek mümkün müdür? 

BAŞKAN — Tabiî önergeniz hakkında kısa bir 
açıklama yapabilirsiniz, önerge sahibi olarak sorunu
zu da onun içinde sorabilirsiniz, yalnız müsaade 
ederseniz sırası gelince sorabilirsiniz. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının 11 inci maddesinin son satırındaki, «affa 
uğramış olsalar bile» bölümünün metinden çıkarıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 
ABDÜLBAK1 CEBECİ — Tabir çıkarılmış; fa

kat başka bir durum var, onun için kısa bir konuş
ma yapacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 11 inci madde

sinin sondan bir önceki satırında, «tahrik ve teşvik» 
kelimelerinden sonra virgül konularak, «Anayasayı 
ihlal» kelimelerinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

BAŞKAN — Sayın Peköz, efendim iki madde
nin yer değiştirilmesini istiyorsunuz, önergenizle il
gili bir açıklama yapacak mısınız? 

ATALAY PEKÖZ — Kısaca açıklamak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Peköz 

bir açıklama yapsınlar da ondan sonra Sayın Er-
yılmaz. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Yanlışlık oldu. Bize tevcih edilmiş bir 
sual olarak anlaşıldı. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. Müsaade 
ederseniz Sayın Peköz kısa açıklamalarını yapsın
lar efendim. Zatı âlinize söz vereceğim. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Komisyon izharı rey eyledi. Bu itibarla konuş
mam bir ağırlık altında kalmış oluyor. 

Efendim, benim anladığıma göre, evvela kaide 
vazedilir, o kaidenin istisnası bilahara yazıbr. Mad
denin başlığı, «Üyelik ve Organlarda Görev Alma» 
şeklinde ifade edilmiş. O halde evvela üyeliği yaza
cağız. Kaide budur, esas budur. İstisnayı ondan son
ra yazacağız. Komisyon, «Partilere üye olamayacak 
kimseler»i alıyor, benim görüşüme göre tersten alı
yor. 

BAŞKAN — Sayın Peköz, müsaade ederseniz 
bir noktayı ıttılaınıza arz edeyim. 
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Efendim, Komisyon 11 inci maddede yeni bir 
metin getirdi. Bunun başlığı, müsaade ederseniz he-
mence söyleyeyim de, «Partilere üye olamayacak 
kimseler» olmaktan çıktı, tersine «Partilere üye ol 
ma» diye başlıyor ve birinci fıkrasında da, müsaade 
ederseniz okuyayım : «Yirmibir yaşını dolduran ve 
medenî ve siyasî haklarını kullanma ehliyetine sa
hip bulunan her Türk vatandaşı siyasî partilere üye 
olabilir» şeklinde değiştirildi efendim. 

ATALAY PEKÖZ — O zaman oldu efendim. 
Yalnız bir de parti organlarında görev alma soru
nu var. Benim elimdeki Komisyonun metninde gö
rev almadan söz edilmiyor. Nasıl ki bir siyasî parti
ye üye olma serbesttir ve bu da bir haktır, üyenin 
organlarda görev almasının da bir hak olarak belir
tilmesinde zaruret görüyorum. Daha önce 6 ncı 
maddenin 12 nci maddeyle birleştirilmesi hususunda 
verdiğim önergemde bu hususa da değinmiştim, an
cak o önergenin 6 ncı maddeyle ilgili bölümünü 
geriye almıştım. Bu görev alma hususunu da Komis
yona bir öneri olarak arz ediyorum. Dikkate alın
masını istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Peköz'ün önergesi üzerinde Sayın Komis

yon, zannederim «ikinci Bölüm» diye başlayan kı
sımda, biraz evvelki konuşmalardan anlaşıldığına 
göre, «Organlarda Görev Alma» bölümünü çıkartı
yorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkanım, Sayın Hamitoğulları' 
nın temennisine uyduk ve «Organlarda Görev Alma» 
ibaresini çıkarıyoruz, başlık sadece «Üyelik» oluyor. 
Bu suretle de Sayın Atalay Peköz'ün isteği yerine gel
miş oluyor, bu tereddütleri de giderilmiş oluyor. Biz 
yeni düzenlememizin ışığı altında ve Sayın Hamit-
oğulları'nın isteğinin yerine geldiği ışığı altında ihsası 
reyde bulunduk. Bu bakımdan bunun bu şekilde zap
ta geçmesinde yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın Peköz, Sayın Komisyon «İkinci Bölüm» 

diye başlayan kısımda, «Organlarda Görev Alma'yı 
çıkardıklarını, yalnız «Üyelik», başlık bu ve ayrıca, 
«Partilere üye olma» diye 11 inci maddede kimlerin 
üye olabileceği hususundaki bir başlıkla, bir fıkrayla 
girmektedir. Buna göre önergenizi işleme koymaya 
devam edeyim mi? 

ATALAY PEKÖZ — Lüzum yok, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. Öner
geniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Tan, buyurunuz efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarının 11 inci maddesinin kısıtlı olanlar diye 

başlayan ve devam eden, kimlerin siyasî partilere üye 
olamayacaklarını gösteren düzenlemesinin Anayasa'nın 
68 inci maddesindeki siyasî partilere üyelik için ge
tirilmiş yasaklama ve sınırlamayı aştığı düşüncesinde 
olduğumuzdan çıkarılmasını önerdik. 

Aslında maddenin tümü üzerinde yapılan konuş
malar sırasında Anayasa Komisyonumuzun Sayın 
Üyesi Azgur bu konuyu Anayasa açısından ayrıntı
larıyla açıkladılar. Binaenaleyh, aynı gerekçeleri tek
rar burada söylemekten kaçınıyorum. Getirilen dü
zenleme anahatlarıyla milletvekili seçilme yeterliliği 
ile paralellik kurma yoluna gidildiğini göstermekte
dir. Oysa, bir partiye üyelik ile milletvekili seçilme 
yeterliliği arasında önemli farklar olduğu açıktır. 

Kaldı ki, yine Siyasî Partiler Kanunu Tasarısında 
daha önce görüştüğümüz bir siyasî partinin kimler 
tarafından kurulabileceğini söyleyen maddesinde, si
yasî parti kurucusu olabilmek için milletvekili seçilme 
yeterliliğine sahip 15 kişi şeklinde düzenleme getiril
miştir. O halde, bir siyasî partinin kurucularında ara
nacak şartlar ile bir siyasî partiye basit bir üye ola
cak kişi de aranacak şartlar arasında bir fark bulun
mak gerekir, bulunması da -normaldir. Yanı, bir siyasî 
partinin kurucusunda daha ağır, daha fazla şartlar 
aranması doğaldır, bu yüzdendir ki milletvekili se
çilme yeterliliğine atıf yapılmıştır. Yoksa, siyasî par
tiye üye olabilecek, üye olma yeterliliğine sahip 15 
kişi siyasî parti kurar denilmemiştir. Binaenaleyh, 
bu da parti üyeliği ile parti kuruduğu arasında ve 
milletvekilli seçilme yeterliği arasındaki farkı ortaya 
koymuştur. 

Değerli üyeler; 
Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar şunu göster

miştir; siyasî partilere üye oranı seçmenlerin % 2 
veya % 3'ü civarında ortalama seyretmektedir. Buna 
karşılık bir siyasî partiye taraftar olma veya karşıt 
olma anlamında statü % 90 - 95'idir seçmenlerin. 
Şimdi, elbetteki biz de, bu önergeyi veren kişiler 
olarak kaçakçıların, hırsızların, anarşistlerin siyasî par
tiye üye olmasını istemiyoruz. Zaten bundan sonra 
gelecek bir maddede üyelik için siyasî parti gerekçe 
göstermeden reddeder üyelik istemini diyor. Yani 
siyasî partilerin kendi otokontrollarını gerektiren, bu
nun sonucu olarak kimi üye alacak, kimi almayacak 
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ortaya çıkan bir durumdur. Biz sadece teknik açıdan, 
yani Anayasada bu konuda getirilen düzenleme ile 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısında getirilen düzen
lemenin bir karşılaştırmasını yaptık ve hukukî bir 
gerekçe ile buna karşı çıktık. 

Sözlerimi bağlarken son olarak şunu da söylemek 
istiyorum; şimdi istiyoruz ki dürüst, namuslu, pırıl 
pırıl insanların yapabileceği bir iştir siyaset, hakikaten 
de öyle olması gerekir ve siyasî parti üyeliğinde de 
bunları bu şekilde açıkça arıyoruz. O halde, bu 
kadar temiz kişilerin yapabileceği bir işi yapan bir 
kişiyi de, niçin bu işi yaptıktan sonra memuriyete 
almıyoruz? Yani, bu çelişkinin de bu temel espri 
içinde giderilmesini belirtir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ıTan. 
Sayın Tan'ın önergesi üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Komisyon buyurun efendim. 
Sayın Tan, yeni verdiğiniz metindeki 3 üncü fık

ranın metinden çıkartılmasını istemektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMl ER-
YILMAZ — Sayın Başkanım, 

Genelinde konuyu ariz amik olarak Yüce Kurul 
huzurunda arz etmeye çalışmıştım. Sayın Tan, şim
di Anayasanın 68 inci maddesinin son fıkrası ile ge
tirilen sınırlamayı aşması nedeniyle maddelerin çı
karılmasını arz ve teklif ederim demektedir. Bir defa 
68 inci maddedeki sınırlama hem tadadî, hem de tah
didi değildir. Hukukumuzdaki bu eski deyimdir, 68 
inci maddenin son fıkrasındaki sınırlama yalnız kamu 
görevlileri ve diğerleri için sınırlamadır, Millî Gü
venlik Konseyinin gerekçesinde de bu işaret edilmiş
tir, daha şümullü bir sınırlama değildir. Genelinde de 
arz ettiğimiz gibi, 1961 Anayasasından sonraki sınırla
ma bizim getirdiğimiz sınırlamadan da daha fazladır. 
Biz bu sınırlamaların bir kısmını madde metninden 
çıkarttık, yani 648 sayılı Kanundaki sınırlamadan 
daha az bir sınırlama getirdik. 

Gelelim kurucuların milletvekili seçilme yeterlili
ğine haiz olanlar tarafından teşkil edileceğini öngörü
yor yeni Kanunumuz. Eski Kanunumuzda da aynı. 
Demek ki, milletvekili seçilme ehliyeti 8 inci maddede 
göz önüne alınmıştır. Nedeni vardır, kurucular olma
sın diye, sabahleyin ben de arz ettim, bu maddeye de 
koyuyoruz genel idare kurullarına seçilmesin; çünkü 
kurucuların yetkileri muayyen bir devre için. Sayın 
Sağışman'ın bir önergesi var, bir yıl sonra kongre 
yapılsın diyor, kurucular gitsin diyor. Onların yerine 
kim gelecek? Onların yerine gelecekler genel idare 
kurullarıdır. Eğer biz bu milletvekili ehliyetine haiz 

olmayanların sınırlamasını yapmamış olsak, o 8 inci 
maddedeki mana da kaybolur. 

O bakımdan, bu konuyu tekrar tekrar huzurunuza 
getirmekte, yeniden aynı şeyleri söylemekte yarar 
görmüyorum, bu kısa açıklama ile yetiniyorum, ay
nen kabulünü ve önergenin reddini istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler, Sayın Tan ve arkadaşlarının öner

gesine Komisyon katılmadığını beyan ermiştir, öner
genin dîk'kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim: Kabul edenler lütfen işaret bu
yursun?.. Ka'bul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması ka'bul edilmemiştir efendim. 

Sayın Güray, «Kaçakçılık» kelimesinden önce 
«Cürüm nevîinden» ibaresinin eklenmesini istiyorsu
nuz; Şimdi ticarî kaçakçılık şeklinde bir düzenleme 
var. 

Sayın Güray, buyurun. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım, bu 
maddede iki önergem vardı, birisi aynen benimsen
miştir «Affa uğrasalar» ibaresi, diğeri değiştirilerek 
benimsenmiştir, önce bugüne kadar verdiğim beş 
önergeyi benimseyen Sayın Anayasa Komisyonuna 
teşekkür ederim. Bir tanesini reddettiler onu da do
ğal 'karşılıyorum. 

Anca'k buradaki değişikliği ben benimseyemedim 
şöyle; 1918 sayılı Kanuna göre, üç türlü kaçakçılık 
var. Tüketim kaçakçılığı, ticarî kaçakçılık ve toplu 
kaçakçılık. Şimdi burada «Kaçakçılık» kerimesinin 
başına «Ticarî» kelimesini getirdiler. Eğer bu ticarî 
kelimesi toplu kaçakçılığı da kapsıyor ise, bir diye
ceğimiz yok; açıklamada bulunurlar, zapta geçer ve 
öylece amel edilir. Ancak, toplu kaçakçılığı Kaçak
çılık Kanununun tekniği bakımından «Ticarî» keli
mesi kapsamaz, bu konuda tereddüte düştüm, açık
lamada bulunurlarsa veyahut ticarî ve toplu kaçak
çılık şeklinde düzeltirlerse ben de katılırım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Yani 1918 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 27 

nci maddesini birlikte söylerlerse katılıyorsunuz? 

S. FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, sadece bu hususu 
görüşmek üzere, b'ir nokta daha var, biz zaten mad
deyi geri alacağız efendim. Arkadaşlarımızın açık-
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lamalarına uygun olarak kaçakçılık kavramını yeni
den ele alacağız. 

BAŞKAN — O zaman müsaade ederseniz diğer 
önergeler de işlemde devam etsin, belki arkadaşları
mızın alacakları önergeler vardır. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDTKAÇTI — Devam edelim, belki katıldıkları
mız olur efendim. 

'BAŞKAN — Tabiî, teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Sayın üyeler; Sayın Güray'ın önergesi üzerindeki 
işlemi Komisyon yeni bir düzenleme yapacağından 
ba'hisie kaçakçılık üzerinde, şimdilik dikkate alınmak 
üzere oylanmasını arzu etmektedirler. 

Sayın Güray'ın önergesinin dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması ka'bul edilmiştir, efendim. 

Sayın Genç, bir açıklama yapacak mısınız? 
KAMER GENÇ — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Müsaadenizle önergem üzerinde açıklama yap

madan önce, Sayın Anayasa Komisyonumuzun tutu
mu hakkında bir iki laf söylemek istiyorum. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanımız, burada mad
denin tümü üzerinde yapılan konuşmaların hiçbirisi
ne katılmadılar ve ısrar ettiler; ondan sonra önerge
ler veriliyor, önergeler üzerine yeni bir madde geti
riyorlar; o maddede de, üyelerin bu getirilen madde
nin hukukî yönden araştırılması bakımından imkân
ları kalmıyor. Ben, bu madde ile ilgili olarak üç 
önerge vermiştim, ikisini geri aldım, şimdi Anayasa 
Komisyonumuz bana geri iade ediyor «Anayasa hük
müdür, katılamıyoruz.» diyor ve kendisi getirdiği 
madde ile ilave ediyor. Yine «Katılamıyoruz (Ana
yasa hükmü, 76 ncı madde)» diyor yine kendisi be
nim burada istediğim şeyi madde hükmüne koyuyor. 
Ben, buradaki birbirine değişik ifadelerin anlamını 
anlayamadım doğrusu. Önemli olan, belirli konula
rın burada enine boyuna tartışılabilmesi için, Ko
misyonumuz eğer maddeyi yeniden düzenliyorsa, mü
zakere esnasında vermesin, daha önce, burada tümü 
üzeriride konuşmalar yapılmıştır., önergeler çok ön
ceden verilmiştir; hiç olmazsa bir gün önceden üye
lere bu değişik metni getirirlerse, biz de bu konuda 
tatmin olmuş oluruz ve gerekli, sıhhatli bir incele
me, tenkit veyahut da tasvip durumunda bulunabili
riz. 

Sayın üyeler; benim önergem şu: 
Şimdi, bu 11 inci maddede yer alan «öğrenciler» 

kelimesinin, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanundaki ha
le dönüştürülmesini öngörüyor. 648 sayılı Kanunun 
8 inci maddesinde şjöyle diyor; «Lise veya eşidi ve
ya daha alt kademelerdeki öğrenim kurumlarındaki 
öğrenci olanlar, siyasî partilere üye olamaz.» Şimdi, 
Komisyonumuzun kabulüne göre, milletvekili seçil
me yeteneğine sahip kişiler ile partilere üye olan 
kişiler arasında bir eşitlik kabul edilmiş. (Son metin 
hariç) Son metinde, partiye üye olma ile milletvekili 
seçilme arasında bir tefrik kabul etmişler; ama ge
tirdikleri Tl inci maddede, ikisini de eşit ka'bul et
mişler. Anayasanın 76 ncı maddesine göre bir kişi
nin milletvekili seçilebilmesi için, 21 yaşını doldur
muş ve üniversite öğrencisi durumunda olan kişinin 
milletvekili seçilmesine engel bir durum yok; fakat 
partiye kayıtlı olmaya engel. 

Şimdi, arkadaşlar, gerçi bu konuda Anayasamız, 
biliyorsunuz öğrenimi teşvik etmektedir; şimdi, ge
tirilen hüküm ile 21 yaşını doldurmuş, ilim ve hatta 
siyasî ilimler üzerinde ihtisas yapan genç kuşaklara, 
siyasî partilere üye olma hakkı verilmiyor. Gerçi 
Anayasamızın 68 inci maddesinde «öğrenciler» denil
mektedir; ama buradaki «öğrenciler» ifadesinde, lise 
ve dengi okullardaki öğrencilerin kastedildiği inan
cındayım; aksi halde, Anayasanın bir maddesinin, 
o Anayasanın temel felsefesine açıkça aykırı hüküm 
taşıdığını kabul etmek olur. Böyle bir kabulün man
tıkla ve gerçekle bir ilgisi olmayacağı kanısındayım. 
21 yaşını dolduran, okumayan bir vatandaşı partiye 
üye kabul edeceksiniz; fakat okuyan, üniversite tah
sili seviyesindeki öğrencileri, (Bunların çok azı da 
lisede olabilir; yani iki sınıfta bir atlama meselesi) 
hatta doktora öğrencisini, partiye üye kabul etme
yeceksiniz, bu hakkı vermeyeceksiniz; ama buna kar
şın okuma yazması olmayan aynı yaştaki bir yurtta
şa bu hakkı vereceksiniz. 

Buradaki kabulün dayandığı mantığın, hangi ger
çeğe dayandığını ben anlayamadım. Bu hükümle 
gençlere güvensizlik gösterilmiştir. Gençler okumak
tan alıkoymak mı istenmektedir. Partilere, okuyan 
genç kuşakların katılarak; doğruları, gerçekleri dile 
getirmesinden mi çekinilm'iştir. Böyle bir hüküm ile 
1960 ve önceki dönemlerdeki iktidarların gayrî meş« 
ru vasıtalarla iktidarlarını korumaya çalışmaları kar
şısında, üniversite gençlerinin gösterdiği direncin bir 
karşılığı olarak bunlardan bir öç mü alınmak isten
miştir? Ben, bunun anlamını anlayamadım. Malumu-
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nuz, Yüce Atatürk; Türkiye Cumhuriyetini Türk 
Gençliğine emanet etmiştir. Türk Gençliği, elbette ki 
Türkiye Cumhuriyeti ve bu rejimin bekçisidir. Bu 
itibarla bu gençlerimizin siyasî partiler içine geçerek, 
temiz duyguları, ilim ve irfanlarını, üniversitelerde 
öğrendikleri hususları parti yönetimlerinde dile getir
melerinin anlamını anlayamadım. 

Yani, 'bununla öyle bir tutum takınılmıştır ki, 
sanki 12 EylüTe memleketi getiren tek sorumlu genç
lerdi, üniversiteli gençlerdi ve bunlardan her yönden 
öç alınmak istenmiştir. 

Benim önergemin amacı, 648 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 8 inci maddesindeki yasaklamaya uy
gun, üniversiteli gençlerin bundan dışarı tutulması; 
lise ve dengi okullardaki öğrenciler olup da 21 yaşı
nı dolduran kimseleri, partilere kaydolunmaktan men
etmek, zaten milletvekili olabiliyor bu yaştaki öğren
ciler; ama partiye üye olamıyor, bu da iyi bir man
tık 'kuralı olmaz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
AHMET SENVAR DOĞU — Aleyhinde söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğu. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Maddenin tedvin tarzı, maksada yeterlidir ka
nımca. Bir talebeyi düşünelim, (Hangi seviyede olur
sa olsun, bu fakülteyi de kapsamına alıyor) bir öğ
rencinin ilk görevi, kendisine verilecek bilgilerle mü
cehhez hale gelip, vatana millete yararlı olacak bir 
entelektüel seviye tutturabilmeyidir. Bu seviyeyi tut
turmak için yapacağı tek şey, hocasını en iyi şekilde 
dinlemektir, derslerine en iyi şekilde çalışmaktır. Po
litik düşüncesi gayet tabii ki olacaktır, insanı po
litik düşünceden soyutlamak müm'kün değildir. Yal
nız, maddede öngörülen, bunların siyasî partilere 
üye olmasına mani hükümler getirilmiştir. Bu hü
kümler, son derece yerindedir değerli arkadaşlarım. 

Bir üniversitelinin parti üyesi olması, pe'k tasvip 
edilmese gerekir. Bir düşünelim. Türkiye bir fikir ku
lüpleri furyası yaşamıştır. Bu fikir kulüplerinde, bü
tün sol partilerin, zamanın modasına uyarak, bura
lara nasıl nüfuz ettiklerini ve bu fikir kulüplerinin 
üyelerini nasıl 'kendi emelleri doğrultusunda kullan
dıklarını, bunları militan haline dönüştürdükleri he-
pirriizin malumudur, dünü unutmamak lazımdır. 

Bu gençleri partiye üye yaptıktan sonra, bunları 
militan yapmayı önlemek mümkün değildir. Bunlar, 
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gerek parti içerisinde sevdikleri kişilerin fikirlerini 
sağda solda söylemek, gerek partiye yeni fikirler ge
tirmek, hatta felsefeler getirmek suretiyle tam bir 
bütünleşme içinde olacaklardır ve 'bunların, talebe
liklerinin devamı süresince memlekete faydası olma
yacaktır değerli arkadaşlarım. 

Şimkii sorarım, benim fakültemdeki fikir kulü-
lbünün «Siyasal Bilgiler Fakültesindeki fikir kulübü
nün) Türkiye'ye ne büyük faydası dokunmuştur; bu
radan fikir kulüplerine üye olanların hepsinin parti 
içerisinde militan olduklarını beri talebelik zamanım
dan biliyorum ve devam etmiş gitmiştir ve burada 
yetişen kişiler, son derece ileride memleketin başına 
dert olacak militanlar olmuşlardır. Şimdi soralım, 
bunların Türk siyaset arenasına, memlekete faydaları 
mı dokunmuştur, zararları mı dokunmuştur? 

Bu nedenle yapılacak iş, bunlara eğitim imkânı 
sağlamaktır. Bu Yüce Devlet, kendilerine bu eğitim 
imkânım tanımıştır. Bırakalım önce bir kendilerini 
yetiştirsinler, entelektüel bir seviye tuttursunlar, da
ha sonra politika yapsınlar. 

Bu nedenle maddedeki hükmün yeterli olduğu 
düşüncesindeyim. Takdir Yüce Kurulundur. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Komisyon, Sayın Genc'in önergesi üzerin

de... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Anayasa hükmü olduğu için katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon, Sayın Genc'in önergesine katılmadığını 

beyan etmiş bulunmaktadır, önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Yarkın, açıklamada bulunacağınızı söyle
diniz. «Affa uğramış olsalar bile» ibaresi zaten çıkar
tılmıştır; buna rağmen, bir açıklamanız olacak mı 
efendim?.. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Maddenin 3 üncü 
maddeyle ilgili bir irtibatı var; onu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Sayın Komisyon, 11 inci maddenin sonundaki 

«Affa uğramış olsalar bile» İbaresini isabetli bir ka
rarla çıkarmış bulunma'ktadır, teşekkür ediyoruz. Bu 
çıkarmanın gerekçesi herhalde genel affın umumi-
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yetle ceza mahkûmiyetinden doğan diğer kısıtlayıcı 
sonuçları da kaldırmış olmasıdır. Aynı şekilde ceza 
sistemimizde birde memnu hakların iadesi mües
sesesi vardır. Bu, Türk Ceza Kanunundaki şartların 
varlığı halinde mahkemece verilmektedir. Bu kararı 
alan 'kişinin hiç suç işlememiş herhangi bir vatandaş
tan farkı kalmamaktadır. 

Şimdi, zabıtlara geçmesi bakımından sorumu arz 
ediyorum. Tasarının 103 üncü maddesinin son ben
dinde işlediği fiilin hukukî sonuçları af veya sair su
retlerle ortadan kalkan ve partisinden bu fiil dola
yısıyla daha önce ihraç edilmiş olan kişinin üyeliği 
avdet etmektedir. Burada «Af veya sair suretlerle» 
diye bir ibare kullanıldığına göre, herhalde bu «Sair 
suretlerle» şeklindeki ifadeden memnu hakların iade
si kararını almış olma gibi 'bir şey de 'kastedilmiş ola
bilir. 

Aynı şekilde 11 inci maddede sayılan bir fiilden 
mahkûm olanlar da memnu hakların iadesi kararını 
aldığı takdirde, tıpkı 103 gibi, partiye üye olma hak
kını kendiliğinden kazanmış olmaları gerekir. Ko
misyon da aynı düşüncede midir?.. Bu hususun açık
lanmasını ve zapta geçmesini arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Efendim, aynı görüşteyiz. 103 üncü 
maddeyle 11 inci madde arasında uyum sağlanmış
tır. Bahsettikleri gibi, memnu hakların iadesi konusu 
da açıkladıkları gibidir. Aynı görüşleri paylaşmakta
yız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın Yarkın, bu durumda önergenizi işlemden 

kaldırıyorum efendim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Tabiî, tabiî. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cebeci, sizin de önergeniz «affa. uğramış 

olsalar bile» deyimi içindi. Siz de açıklama yapıp 
geri alacaksınız herhalde; buyurun. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Tasarının tümü üzerinde yaptığım konuşmada 11 
inci maddedeki, affa uğramış olsalar bile partilere 
üye olunamayacağı hakkındaki hükmün yine Tasa
rının 103 üncü maddesi son fıkrasındaki hükümle 
çelişki halinde bulunduğunu ilen sürerek bu hükmün 
Tasarıdan çıkarılması gereğine değinmiş ve madde 
üzerindeki önergemi de bu maksatla vermiştim. Şim

di Komisyonun maddeyi yeniden düzenlemesinde bu 
bölümün metinden çıkarıldığını memnuniyetle görü
yoruz. Komisyona teşekkür ederiz. Ancak 103 üncü 
maddenin son fıkrasındaki sayılan suçlardan affa uğ
rayanların parti üyeliğinin kendiliğinden geri döne
ceğine ilişkin olumlu bir hüküm varken bu madde
de buna benzer olumlu bir hüküm konulmamıştır. 11 
inci ve 103 üncü maddeler arasındaki bu farkın bir 
sakınca doğurmasından endişe ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Bir sakınca doğmayacağı kanaatında-
yız. Esasında uyumu da sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Cebeci, önergenizi işlemden kaldırıyorum 

efendim. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Peki efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uğur, «Tahrik ve teşvik» kelimelerinden 

sonra bir ibarenin eklenmesini istiyorsunuz, buyurun 
efendim. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Bir siyaset adamı için Anayasayı ihlal suçlarının 
hepsi, diğer suçlardan daha önemli ve büyüktür. uBn-
lar maddede sayılan bazı suçlardan ibaret değildir 
tabiî. Sayılanların tekrarında faydalar bulunabilir; 
ancak diğer Anayasal suçları burada sıralamaya ola
nak yoktur. Bunları işleyen ve hüküm giyen bir kim
se iktidar oluşturabilecek siyasî bir örgüte üye ol
masında ve bizzat parti içinde sakıncalı olabilecek
lerinden bu önergeyi sunmuş bulunuyorum. 

Tensiplerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın üyeler; 
önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ— Sayın Başkanım, yeni düzenlememizde 
bu konu düzenlememizin metnine dahil edilmekle 
beraber, kaçakçılık ve anarşik olaylar ve 146 ncı 
maddenin de bu düzenlememizin içerisinde olup ol
madığını tartışıp bir neticeye varmak üzere bu hu
susa da katılıyoruz. 

BAŞKAN — Var mı diyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Dikkate alınmak üzere katılıyoruz. As-
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lında getirdiğimiz metinde de zaten içerde var, baş
langıçta öyle söyledim; ama dikkate alınmak üzere 
bir daha müzakere edilsin diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, Sayın Komjsyon yeni 
getirdiği metinde, zatıâlinizin önergesinde yer alan 
Anayasayı ihlal suçunun zaten Türk Ceza Kanunu
nun îkinci kitabının birinci babının 'birinci ve ikinci 
fasıllarında yer aldığını ve bu nedenle de, önergeni
zin (keridi metninde mevcut olduğunu ifade etmekte
dir efendim. 

HİDAYET UĞUR — Efendim, bu iki kelimenin 
ilavesinde... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, yeni düzenlemede 
tabiî, fasıllar olduğu için ayrıca yeniden bir tadadi 
duruma geçmelerinde tabiî Komisyon herhalde dik
kate alacaktır; onu 'bilmiyorum. Eğer ısrar ediyor
sanız o zaman oylayacağım efendim. 

HİDAYET UĞUR — Lütfen. 
BAŞKAN — Olur Sayın Uğur. 
Sayın üyeler; 
Komisyon, kendi metninde zaten Anayasayı ih

lal suçunun Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 
birinci babının 'birinci ve ikinci fasıllarında yer aldı
ğını ve bu nedenle de bu bölümde bu suç için de bir 
madde bulunduğunu hatırlatmakla birlikte dikkate 
alınması hususunu kabul ediyor musunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Bu açıklamalarınızdan sonra kabul et
miyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergenin dikkate alın
masını kabul etmediğini beyan etmektedir, önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Komisyon, 11 inci maddeyi dikkate alınan 
tek önergeyle birlikte istiyorsunuz, değil mi efen'dim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet Efendim, istiyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
11 inci madde dikkate alınan önergeyle birlikte 

Komisyona verilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
Üyeliğe kabul şartları 
MADDE 12. — Siyasî parti üyesi olmaya kanu

na göre engel hali bulunmayanların parti tüzüklerin
de gösterilen şaftlara göre üyeliğe kayıtları yapılabi
lir. Ancak, üyeliğe kaydını isteyen kimsenin, istemini 
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reddeden teşkilat kademesinin üstündeki teşkilat ka
demesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde, itiraz 
etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen 'karar ke
sindir. 

Siyasî partiler, üye olma istemlerini, sebep gös
termeksizin reddedebilirler. 

Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üye
lik için başvuranlar arasında, dil, ırk, cinsiyet, din, 
mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetile
mez. 

BAŞKAN — 12 rtci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. 

Sayın Kırcalı, Sayın Devrimsel, Sayın Bilge Sa
yın Gözübüyü'k söz istemişlerdir ve 'kayıt işlemi bit
miştir efendim. 

Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Bu maddede taslağın bütününde görülen bir ku
sur çok açık olarak ortaya çıkmakta, tasarı, siyasî 
partilerin konularına son derece müdahale etmekte
dir. İşte burada gene, bir parti tüzüğünde yer alacak 
hüküm taslakta yer almış bulunmaktadır. Madde
nin ikinci cümlesi şöyle. «Ancak, üyeliğe kaydını is
teyen bir kimsenin, istemini reddeden teşkilat kade
mesinin üstündeki teşkilat kademesine, parti tüzü
ğünde gösterilen şekilde, itiraz etmek hakkı vardır. 
İtiraz üzerine verilen karar kesindir.» 

Şimdi, bu parti içtüzüğünün bir konusu. İsterse, 
daha üst merciye de itiraz ettirebilir veyahutta itiraz 
ettiremez; itirazı, bir demokratik düzeni Anayasamız 
öngördüğü için, uygun bulsak bile bunun daha üst 
kademeye gidemeyeceği yolunda hüküm koymaya ni
çin ihtiyaç görülmüştür ve ne hakla ihtiyaç görül
müştür, yetkili görülmüştür? Bunu anlamanın imkâ
nı yoktur. Bizim kanunda, Anayasamızla çelişki arz 
eden en büyük noktalardan birisi zaten bu. 1961 Ana
yasası «îç çalışmaları ve faaliyetleri düzenlenir» di
yor. 1982 Anayasamız da «Kuruluşu ve faaliyetleri 
düzenlenir» diyor, «tç çalışmaları ve kararları demok
ratik düzene uygun olacaktır» diyor. Biz ancak bu
nu kontrol edeceğiz. 

Şimdi, partinin kademeleri arasında kimin itiraz 
edeceği; itirazın nasıl kesinlik kazanacağı burada ba
his konusu ediliyor. Hiç isabetli bulmuyorum. Son
ra, bundan sonraki fıkra da aslında çok enteresan. 
«Siyasî partiler üye olma istemlerini sebep göstermek
sizin reddedebilirler.» Peki, kişiye dedik ki biz, itiraz 
etmesini de istemiyoruz. Sebep göstermeden reddet-
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tik. Seni kabul etmiyorum. İtirazı nasıl yapacak, ne 
diyecek? Yani, iki fıkra arasında ciddî çelişki var be
nim anladığım kadarıyla. 

Ben böyle düşünüyorum. Bunun ıslahının gerek
tiğini; maddeye ve partilerin içişlerine bu kadar ka
rışılmaması; ancak sınırlarda, hudutların, yasakların 
konularak; geri kalan, bundan sonraki maddede de 
aynı konuşmayı, benzerini yapacağım; orada da par
ti küçük kongresinin kurulmasını kararlaştırmış. Efen
dim, genel başkan ne yapacak, merkez teşkilatı... Bun
lar kendilerine ait işler efendim, yani. 

Bu sebeple, burada bu hükmün konulması hem 
çelişkili, hem Anayasaya aykırı, hem maksada aykı
rı olduğu için Sayın Komisyonumuzun, konunun üze
rine daha ayrıntılı olarak girerek bunu daha ıslah 
edilmiş bir halde Genel Kurulumuza getirmesini öne
ririm saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkna, değerli 

arkadaşlar; 
Maddenin, genel olarak olumlu tanzim edildiği 

kanısındayım; ancak siyasî partilere girebilme hak
kıyla ilgili Anayasamızın 68 inci maddesindeki Türk 
vatandaşlarımızın bir partiye girme çıkma haklarının 
serbestisi; bir yandan gerek tasarının 6 ncı madde
sinde gerek Komisyonun biraz evvel aldıkları 11 inci 
maddesinde, gerekse şimdi görüştüğümüz 12 nci mad
dedeki «Siyasî ve medenî hakları kullanma ehliyeti
ne sahip olanların bir siyasî partiye girme, kaydol
ma serbestisi» hususundaki temel kural, birinci cüm
ledeki «Üyeliğe kayıtları yapılabilir» sözcüğüyle ki, 
tersinden partinin yapmayacağı anlamı da çıkıyor. 
İkinci fıkra olarak «Siyasî partiler, üye olma istem
lerini, sebep göstermeksizin reddedebilirler» şeklin
deki sözcüğün, son fıkradaki «Başvuranların dil, ırk, 
cinsiyet, din, mezhep vesair hususunda fark göze
tilmeksizin partilere üye olabileceği» temel kural ve 
serbestisiyle bağdaşmadığı kanısındayım. 

Şimdi, medenî ve siyasî hakları kullanmaya ehil 
ve yasal sakıncası bulunmayan bir kişiye, demokra
tik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan bir siyasî 
partiye girme ve çıkma hakkını serbest olarak, ilke 
olarak tanırken; bu partiye, bir kişiyi üye kaydetme
me serbestisini de verdiğimiz zaman, asıl olan bir par
tiye üye olma hakkını temelli ortadan kaldırıyoruz 
tek taraflı olarak. Burada, zannedersem bu hükmü 
parti içtüzüğüne bıraksak herhalde daha iyi olur. 
Aksi takdirde, mutlaka bir partinin üye kaydını red

dettiği zaman en azından bir gerekçe gösterme zo
runluluğunu getirmemiz lazım. 

Deniyor ki; «Efendim, bir insan yasal sakıncası 
var, kaçakçıdır, siyasî düşünce bakımından uyum 
içinde değil o partiyle.» «Sen şu suçtan mahkûmsun, 
şu şekilde suçlusun veya partimizle fikir birliği için
de değilsin seni o nedenle reddediyoruz» nasıl desin 
diyorlar. Efendim, yasal sakıncası olan adama, örne
ğin diyelim, hırsızlık suçundan mahkûm olmuş ola
na veya en basit, siyasî düşünce bakımından o partiy
le' fikir birliği içinde olmayan kişiye parti; «Yaptığı
mız araştırmaya göre, sen bizim partimizle aynı fi
kir doğrultusunda olmadığın tespit edilmiştir; bu ne
denle kaydın sakıncalı görülmüştür.» Yani, bunu de
mesinde ne mahzur var. Aksi takdirde, böyle sebep 
göstermeksizin üye kaydetme serbestisini partiye ver
diğimiz zaman, bir asıl partiye üye olabilmek husu
sundaki vatandaşın temel hakkını ortadan kaldırıp, 
bir bakıma o hakkın içini boşaltmış oluyoruz; artı, 
sonra 41 inci maddede kabul edip veya reddedileceği 
tartışmamız sonunda Yüce Genel Kurul verecek tabiî; 
ama partiye kayıtlı üyelere getirilmiş bir önseçim 
müessesesi var. 

Şimdi, «Parti üyeliğine kayıtları yapılabilir», «Ge
rekçe göstermeksizin reddedilebilir.» Bütün bu im
kânı partiye verdiğimiz zaman, emin olun önseçim
de partiye üye kaydetme yetkisine sahip bulunanlar 
bu yetkiyi fevkalade suiistimal edip önseçimlerde et
kili olmak isteyeceklerdir. Bu nedenle bu fıkranın 
«Gerekçe gösterilmeksizin reddedilir» hususundaki 
fıkranın metinden çıkarılması veya asgarî bir gerekçe 
gösterme zorunluluğunun metne konmasını takdirle
rinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Bir de önergeniz var bu konuda, önergenizi de 

açıklamış oldunuz daha evvelki Birleşimde alınan 
karar gereği. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Bendeniz, benden önce konuşan arkadaşların do

kundukları noktalara dokunmak istemiyorum; yal
nız önce bir ifade zaafına işaret etmek istiyorum. O 
da, birinci cümlede iki defa «göre» kelimesi kulla1 

nılmıştır. Bunlardan birisi kaldırılarak yerine başka 
bir kelime konulabilir. Örneğin, ikinci satırdaki «Şart
lara göre» ibaresi yerine, «Şartlarla» yahut da «Şart-
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lar uyarınca» denilebilir. Bu suretle aynı cümle içe
risinde iki defa «göre» kelimesi kullanılmak sure
tiyle bir ağırlık meydana geliyor ki, ondan kaçınıl
mış olur. 

Esas üzerinde durmak istediğim nokta; son fık
radaki «Mezhep» kelimesidir. Parti üyeliğine kabul 
şartları arasında mezhep farkı gözetilmemesi gerçek
ten yerinde bir tedbirdir; fakat acaba bu ifade ye
terli midir? Mesele buradadır. «Mezhep» kelimesinin 
«Tarikat» kavramını da içerdiği kabul edilirse, yeter
li sayılabilir; fakat «Mezhep» kelimesinin «Tarikat» ı 
da içermekte olup olmadığı hususunda tereddüt edi
lebilir. 

Bilindiği üzere, mezhep; bir dinin mevcut olan 
inanç ve ibadet kurallarını kabul etmekle beraber na
zarî açıdan o kuralların yorumlanmasındaki çeşitli 
görüşleri ifade eder. Örneğin; Sünnî ve Şiî Mezhep
lerden, bunlar arasında da mesela; Sünnî Mezhepler 
arasında da Hanefî, Şafiî veya Malikî mezheplerin
den söz edilir; fakat tarikatın ayrı bir özelliği vardır. 
Yani, mezheplerde sadece mevcut olan kuralları ka
bul etmekle beraber, yorumda fark olduğu halde; ta
rikatta ayrı bir özellik vardır. Çünkü, tarikat daha 
çok tasavvufa dayanır ve genellikle de şeriatın insan
lara sert gelen bazı hükümlerini yumuşatma veya 
hatta eskiden mensup bulunulan dinin kalıntılarını 
yaşatma amacma yönelik görüşleri de içermektedir. 
Mezheplerde genellikle nasslardaki; yani mesela is
lam Dinindeki Kur'an ve sünnette mevcut olan iba
det kuralları dışına çıkılmadığı halde, tarikatlarda 
alışılmış olan ibadet kuralları dışında başka ibadet 
ve ayinler de mevcut bulunmaktadr. 

Bu açıdan bakılınca, mesela; Hanefilik, Şafiîlik 
birer mezhep oldukları halde, Mevlevîlik, Bektaşîlik 
veya Nakşibendîlik birer mezhep değil, birer tarikat
tırlar. Belki halk dilinde bunların ikisi de eşanlam
da kullanılmış olabilir; fakat bir kanun metninde 
mezhebin tarikatı da içerecek şekilde aynı anlamı ifa
de ettiği her zaman kabul edilemez. 

Bu itibarla «mezhep» kelimesinin yanına ayrıca 
«tarikat» kelimesinin de konulmasının uygun olduğu 
düşünülebilir. 

Gerçi bu ifademize karşı, Anayasada sadece «mez
hep» kelimesinin geçtiği, «tarikat» kelimesinin geç
mediği düşünülebilir; fakat Anayasamızda bazı ifa
deler vardır ki, o ifadelerde «mezhep» kelimesinin 
tarikatı da içerdiği anlamına kabul edilebilir. Çünkü, 
Anayasamızın kanun karşısında eşitlikle ilgili 10 un
cu maddesinde «mezhep» kelimesinden sonra, «ve 

benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin» denilmek 
ve temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamama-
sıyla ilgili olan 14 üncü maddesinde ise, «mezhep 
ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan» iba
resi kullanılmak suretiyle tarikat kavramı da mezhe
bin içerisine konulmuş bulunmaktadır. Halbuki Si
yasî Partiler Kanununun 12 nci maddesinde buna 
benzer bir ibare kullanılmamıştır. 

Bu itibarladır ki, buraya da «tarikat» kelimesi
nin de eklenmesi veyahuttu Komisyon sözcüleri ta
rafından «mezhep» kelimesinin tarikat kavramını da 
içerdiği şekilde beyanda bulunulması uygun olur 
kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Gözübüyük; buyurun efendim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim, Devrimsel arkadaşımız benim arz edeceğim hu
susa temas ettiler. Ancak, ilavesi gereken bir nokta 
şudur : 

12 nci maddenin 2 nci fıkrasında, «Siyasî parti
ler, üye olma istemlerini, sebep göstermeksizin redde
debilirler.» denilmektedir. Anayasamızın 2 nci mad
desinde «Hukuk devleti» ilkesi kabul edilmiştir. Bu 
itibarla her türlü kabul ve reddin hukukî sebeplere 
dayanması icap eder. Değerli Komisyonumuzun bu 
düzeltmeyi yapması şayanı temennidir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Komisyon; buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Yine her zamanki usulümüz uyarınca konuşma
lara evvela hukukî yönden cevap vermek istiyorum, 
sonra da işin siyasî yönüne değineceğim. 

Evvela hukukî yönüne değineceğim; çünkü 1961 
Anayasasının 56 nci maddesi ve 1982 Anayasasının 
68 inci maddesi Sayın Kırcalı tarafından burada ifa
de edilmişti. Komisyonumuz bu itirazlara ve eleştiri
lere katılamamaktadır ve Komisyonumuzda oybirli
ğiyle bu karara varılmıştır. 

1961 Anayasasının 56 nci maddesi bakalım ne di
yor?.. «Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne 
göre partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir.» Par
tilerden çıkarken vatandaşa «sen çıkamazsın» den
meyecek, istediği ve dilediği zaman çıkabilecek; ama 
partilere girerken (Bu Anayasa hükmüdür, tüzük 
hükmü değildir), «usulüne göre partilere girme» hük-
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mü vardır. Demek ki, bu usulü ister kanun koyucu I 
koyar, ister tüzük koyar; burada hiçbir tereddüt yok. I 

Gelelim 1982 Anayasasının 68 inci maddesine, * 
bakalım ne diyor?.. «Vatandaşlar, siyasî parti kurma j 
ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma 
hakkına sahiptir.» Demek ki, burada da partilere 
girmede, «usulüne göre» diyor. Bu usulü kim koya
cak?.. Kanun koyar, tüzük koyar, kimse ona karışa
maz. Demek ki her isteyen kişi her partiye girecek 
demek değildir. Partiler usul koyacaklardır, nitekim 
koymuşlardır da; 648 sayılı Kanun da koymuştur, I 
ondan önceki Cemiyetler Kanunu zamanında yapı- I 
lan mevzuatımız da koymuştur. Zannetmeyelim ki, I 
648 sayılı Kanundan önce Cemiyetler Kanununda par- I 
tilere ayrıca yer verilmemiştir; yine orada partiler 
en ihtişamlı yerlerine oturuyordu ve derneklerden 
ayırıcı hükümler vardı. Çünkü, derneğin gayesi baş
ka, partinin gayesi başkadır. Her şeyden önce meşe- I 
lelere sağlam teşhis koyabilmek için partiler mevzua- I 
tını ve Anayasanın en ince noktalarını iyice okuma
mız lazım gelir. 

Gelelim diğer arkadaşların tenkitlerine : Sayın I 
Devrimsel arkadaşımızın ve Devrimsel arkadaşımıza 
katılan diğer arkadaşlarımızın, «Partiler sebep gös- I 
termeksizin reddedebilirler mi?» meselesine. Gerçek- I 
ten ilk nazarda bu biraz insanın hukuk düşüncesine I 
aykırı gibi geliyor; fakat düşündüğümüz takdirde, I 
parti kavramı üzerinde ilmî araştırmalar ve geçmiş- I 
teki mevzuatları incelediğimiz zaman, parti kavramı- I 
nın daha başka nitelikleri de gerektiren bir kavram 
olduğunu anlıyoruz. Bilhassa sosyolojik bakımdan I 
araştırmalarda bu arkadaşlara neden katılamayaca- I 
ğımıza da işaret etmek isteriz. 

11 inci maddede, partilerin bir devlet kuruluşu 
olmadığını; fakat devlet hayatında büyük rol oyna
dıklarını ve burada Anayasanın 76 ncı maddesine I 
neden lüzum görüldüğünü ifade etmiştim. I 

Burada da bunun başka bir değişik yönü var. Par
tiler her ne kadar derneklerden ayrı iseler de, yine I 
dernekler hukukunun partilere vermiş olduğu elasti- I 
kiyeti bunlardan alamayız. Herhangi bir dernek, bir I 
kimseyi derneğine alıp almamakta serbest mi?.. Ser- I 
best. Bir gerekçe göstermek mecburiyetinde mi?.. De- I 
ğil. Ama, partide bu tesanütü niçin aramayacağız?.. I 
Parti, her şeyden önce muayyen bir fikre inanan in- I 
sanlar topluluğudur. Bir parti, programını yapmış, I 
tüzüğünü yapmış, ben şunları gerçekleştireceğim di- I 
yor; sağda veya solda, ortada, merkezde, kütle par- I 
tisi, fikir partisi, sağdan sola kadar bir yelpazesi var; | 
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ben şu fikirleri gerçekleştireceğim diyor, o fikirlere 
inanmamış kimse partiye girmek istiyor. Parti de o 
zaman, sen benim fikrime inanmamışsın şundan, şun
dan diyecek... Bu olacak iş değil, bu particilikle bağ
daşamaz. Hangi particiye sordumsa, «Elbette yerin
dedir. 648 sayılı Kanunda bunlar münakaşa dahi edil
memiştir, hiç söz alan dahi olmamıştır» diyor. 

Bu bakımdan, ben buralarda bu konunun tartış
masını yerinde görüyorum; fakat bu kadar ısrarlı 
tartışılmasını biraz fazla görüyorum. 648 sayılı Ka
nunda aynen var. Anayasanın maddelerini okudum, 
maddelerinde de hükümler var. Tüzükleri okudum, 
tüzüklerde daha neler var; bunlardan başka hüküm
ler var : Partinin muvakkat adaylığı, devamlı aday
lığı, partiler üç ayda mı, beş ayda mı üyeliğe kabul 
ederler... Tüzüğün maddeleri okunduğu zaman daha 
da iyi anlaşılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Bu bakımdan inanınız bunlar Komisyonumuzda 

günlerce tartışılmıştır, her şey inceden inceye müza
kere edilmiştir, büyük bir mesai geçmiştir. Eğer me
sai geçmemiş olsa bunları ben ezbere söyleyecek de
ğilim. Her madde hakkında uzun boylu tartışmalar 
yapılmıştır. 

Bu konuşmalarım önergelere de ışık tutar kanaa
tindeyim. Bu bakımdan bizim maddemize bu anlayış 
içerisinde müspet oy vermenizi saygıyla arz edeceğim 

Maruzatım bu kadar. Tekrar saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Soru. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, alınan bir kararı 

müsâade ederseniz hatırlatmamda yarar var. 
Önerge sahiplerinin evvela madde üzerinde ko

nuşmaması idi. Konuştuğu takdirde önergesi üzerin
de söz almayacağı idi ve ayrıca tabiî hem konuşma, 
hem önerge ve hem soru hakkını aynı üyemiz kul
landığı takdirde diğer değerli üyelerimizin soru sor
ma hakkı biraz daralmaktadır. Müsaade ederseniz, 
eğer başka soru soran yoksa o zaman zatıâlinize söz 
vereceğim efendim. Müsaade ederseniz efendim, ben 
soru soracak arkadaşları tespit edeyim. 

Sayın üyeler; 12 nci madde üzerinde soru sormak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Devrimsel, buyurun şimdi efendim. 
FÎKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan; ben Ge

nel Kurulun kararlarına gayet tabiî k: büyük bir iyi-
niyetlikle saygılıyım; her zaman olduğu gibi. 
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BAŞKAN — Ondan şüphemiz yok Sayın Dev
rimsel. 

FİKRt DEVRİMSEL — Yalnız, aldığımız ka
rar, madde hakkında konuşanın verdiği önerge hak
kında konuşmaması doğrultusunda idi, soru sorma
masını da kapsamıyordu zannediyorum. O nedenle 
soru sormak istedim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, tabiî. Biz de o 
nedenle söz verdik zaten. 

FİKRt DEVRİMSEL — Evet. 
Sayın Sözcü, sebep göstermeksizin bir üyenin par

ti tarafından başvurusunun reddedilmesinin 648 sa
yılı Yasada da bulunduğunu belirttiler. O zaman hiç 
tartışılmadığını, şimdi ısrarla tartışılmasını biraz da 
yadırgadıklarını ifade ettiler. 

Ben şunu sormak istiyorum : 648 sayılı, bugün yok 
olan, ilga edilen Partiler Yasasındaki üye ile bugün
kü Yasadaki üye aynı şey midir?.. Oysa ki bugünkü 
üyeye, bizzat milletvekiline, partiye kayıtlı olan üye
ye önseçimde önemli bir görev verilmiş; yani o za
manki üyenin fonksiyonu ile bugünkü üyenin fonk
siyonunun aynı olmadığını zannediyorum. Komisyon 
olarak kendileri aralarında fark görüyorlar mı?.. Bu 
nedenle bir üyenin kaydının reddinde bir gerekçe za
rureti hissetmiyorlar mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Elbette eskiden de, daha önceden de 
üye idi; yine delegeler vardı; ilçe kongresine, il kong
resine, genel kongreye... Şimdi biz bir de önseçimde 
bütün üyelere biraz daha ağırlık veriyoruz. Bu ba
kımdan, bir gerçek ifadesi vardır. Biz onun için üze
rinde hassasiyetle duruyoruz. Partiye üye alınırken 
parti biraz daha dikkatli olsun istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, mümkün değil 

efendim. Müsaade ederseniz işlemi tekrarlamayayım. 
Önceden konuşacak arkadaşları tespit edip kayıt iş
lemini bitiriyoruz. Sonradan soru soracak arkadaş
larımızın kayıt işlemini yapıp bitiriyoruz. Bunun dı
şında konuşmak veya soru sormak imkânı İçtüzüğü
müze göre mümkün olmamaktadır etendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Yolga, bir şey mi var efendim?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Redaksiyon bakı

mından iki kelime arz edecektim. 
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BAŞKAN — Redaksiyonlar hariç Sayın Yolga. 
Sıra geldiğinde müsaade ederseniz o zaman söz ve
ririm efendim. 

Sayın üyeler; 12 nci maddeyle ilgili önergeler var, 
okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 
Partiler Kanun Tasarısı 12 nci maddesi 2 nci fık

rasının birinci fıkra ilk cümlesini takip eden «An
cak» kelimesinden sonra gelecek tarzda maddenin dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Fuat YILMAZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Ta

sarısının «Üyeliğe kabul şartları» kenar başlığını ta
şıyan 12 nci maddesinin aşağıdaki biçimde düzenlen
mesini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

Üyeliğe kabul şartı 
Madde 12. — Siyasî parti üyesi olmaya kanuna 

göre engel hali bulunmayanların, kendi istemleri üze
rine, parti tüzüklerinde gösterilen şartlara göre üye
liğe kayıtları yapılabilir 

Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üye
lik için başvuranlar arasında cinsiyet, dil, din, mez
hep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilemez. 

Siyasî partiler, üye olma istemlerini, sebep gös
termeksizin reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını 
isteyen kimsenin, istemini reddeden teşkilat kademe
sinin üstündeki teşkilat kademesine, parti tüzüğünde 
gösterilen şekilde, itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz 
üzerine verilen karar kesindir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının me

tinden çıkarılmasını saygılarımla arz ederim. 
Fikri DEVRİMSEL 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 12 nci madde

sinin ikinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
Sayın Başkanlığa 

Madde 12 ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde yer 
almasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 
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«Siyasî partiler, üye olma istemlerini sebep gös
termeksizin de reddedebilirler. 

Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üyelik 
için başvuranlar arasında, din, dil, ırk, mezhep, aile, 
zümre, cinsiyet, meslek farkı ve sınıf gözetilemez.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 12 nci madde birin

ci fıkra birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

«Siyasî Partiler Kanununa göre engel hali bulun
mayanların parti tüzüklerindeki şartları taşıdıkları 
takdirde ve istemleri halinde, siyasî parti üyeliğine 
kayıtları yapılabilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 333 Sıra Sayılı Siyasî Parti

ler Kanun Tasarısının 12 nci maddesine aşağıdaki 
ikinci fıkranın eklenmesi saygıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 
«Madde 12. — 
Üye olabilmek için dilekçeyle başvurmak ve bu

na nüfus kayıt örneğini eklemek zorunludur.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Verilen önergeler üzerinde en aykırısı Sayın Dev

rimselle Sayın Tan'ın vermiş oldukları önergelerdir. 
İkinci fıkranın madde metninden çıkartılmasına iliş
kindir. 

Sayın Devrimsel, zatıâliniz konuştuğunuza göre 
müsaade ederseniz Sayın Tan aynı konuda... 

HAYATİ GÜRTAN — Lehte Sayın Başkanım. 
ALÎ DİKMEN — Aleyhte. 
BAŞKAN — Peki, gördüm efendim. 
Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Maddenin tümü üzerinde konuşan iki üyemizin de 

belirttiği gibi, aslında birinci fıkra ile ikinci fıkra 
arasında bir bağdaşmazlık ilk bakışta göze çarpmak
tadır. 

ikinci fıkra, üye olma istemlerini siyasî partinin 
sebep göstermeksizin reddedebileceğini söylüyor; fa
kat birinci fıkra, bu istemlerin reddi kararlarına karşı 
itiraz yolunu düzenlemiş. 

Şimdi, ilk bakışta bu düzenlemenin okuyanda ya
rattığı tereddüt, eğer reddederken gerekçe gösterilmi
yor ise buna nasıl itiraz edecektir veyahut da (Bir baş
ka şekilde söylemek gerekirse) itiraz edilmiş, itiraz 
makamı da itiraz eden kişiye; yani üyelik istemi red
dedilene cevabını verirken o da gerekçe göstermek 

zorunda olmadığına göre, o itirazının niçin öyle kara
ra bağlandığını başvuran kişi nasıl anlayacaktır?.. 

Binaenaleyh, bu tereddütleri, madde metninin dü
zenlenmesindeki bu tereddütleri ortadan kaldırmak 
için ikinci fıkranın kaldırılması ile sağlanabilecektir; 
yani ikinci fıkranın çıkarılması aslında partinin se
bep göstermeksizin üyelik istemini reddetmesine en
gel değildir. Gene sebep göstermeksizin üyelik iste
mini reddedebilir; ama hiç olmazsa birinci fıkra ile 
ikinci fıkra arasındaki bu çelişkiyi ortadan kaldıra
bilir. 

Bunu gördüğümüz için çıkarılması yolunda bir 
önerge verdik; ama illâ sonuna kadar bu muhakkak 
çıkarılsın çeklinde bir ısrarımız da yoktur. Komisyo
numuz takdir ederlerse, bu önerimizin doğru oldu
ğunu değerlendirirlerse, o yolda bir düzenlemeye gi
debilirler. Arzımız bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, değerli 

üyeler; 
Efendim, bu konuda benim de bir önergem var

dı; fakat daha sonra geri aldım; çünkü aynı konuda 
muhtelif önergeler olduğunu öğrenmiş bulunduğum 
için. 

Efendim, ben şöyle başlayacağım sözüme : Değerli 
Komisyon Başkanımız konuşmalarında şöyle buyur
dular; notlarımdan aynen okuyorum; «Biz bu Tasa
rıyı hazırlarken partilerde oligarşiyi belli ölçülerde 
ide olsa sınırlamayı amaç olarak kabul ettik.» 

Parti başkanlarının bile yetkisi kısılırken, ceffel
kalem bir üyenin sebep göstermeden reddi, Sayın 
Tan'ın temas ettiği gibi, yukarıdaki madde ile çelişkili, 
Birinci maddenin, birinci, ikinci ve üçüncü cümle
sinde, kişinin partiye kaydolma koşulları belirlenmiş 
ve orada itiraz hakkı da verilmiş, ret hakkı da veril
miş; hepsi var. 

Böyle olduğundan, bu metin altında bunun bir kez 
daha vurgulanması acaba parti teşkilatlarına sınırsız 
bir yetki zehabı vermez mi, buna kapılmazlar mı di
yoruz? iBir ilçede herhangi bir hizibin Ikarşısındaki 
hizibe mensup veya görüşe mensup (Hizip demeye
lim) kişilerin partiye girmeleri böylece engellenemez 
mi?... 

Sayın Tan çok açık ifade buyurdular, tekrar et
mek istemem. Ancak, hakikaten yukarıda hepsi var, 
düzenlenmiş. İstenmeyen kişi partiye alınmıyor. İBir 
de buna itiraz hakkı verilmiş. İtiraz halkkı verildiği-
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ne göre, yukarı kademeye itiraz edebilmesi için, ni
çin kendisinin partiye alınmadığını kişi bilmelidir 
herhalde. 

Eğer açıklama, «Kamuoyuna neden açıklanma?...» 
şelklinde ise, o birinci cümlenin sonuna bir hüküm 
eklenebilir, bir fıkra eklenebilir; böylece sağlana
bilir. 

Bu bakımdan, ikinci fikranın metinden çıkamhna-
sının doğru olacağı kanısında olduğumu arz ederim; 
saygılar sunarım Sayın 'Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın 'Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biliyorsunuz ibu Kanun Tasarısını incelediğimiz 

zaman birçok hükümlerde partilere üye olma, aday 
gösterme gibi şartlar ileri sürdük ve koyduk. Bir ön
ceki maddede de görüldüğü gibi, partiye üye olma
larında bazı kayıtlara bağlı kaldık. 

Hepimizin malumu, toplumda iki ceza vardır. 
Bunların birisi, hukuikî kurallara dayalı olarak yar
gı organlarımızca verilmiş olan cezalardır. Bunlar 
bellidir. 

Bunun dışında bir de toplumun; yani cemiyetin 
cezalandırdığı veyahut da şüphe ile karşıladığı şahıs1 

lar vardır; yani bugün işlenen suçların açığa çıkan
larının yanında, açığa çıkmayanları da vardır. Çün
kü, bunlar toplum tarafından bilinir; fakat gerekli 
deliller olmadığı için hiçbir zaman mahkeme kana
lıyla sonuca bağlanamamıştır. 

Şimdi, işi bu yönden mütalaa ettiğimiz zaman, 
biz bir defa bu rejimin bir partiler rejimi olduğunu; 
yani parti çıkıyor ortaya ve «Ben toplum karşısın
da alacağım oylarla geleceğim ve bu devleti idare 
edeceğim» diyor. 

O halde, partiye kurucuları pek tabiîki, üye ala
cakları zaman bunların üzerinde, bu Anayasamızın 
ve bu Kanunun yahut da kanunlarımızın sınırlarının 
içerisinde aranan şartları arayacaklardır. Bunlardan 
birincisi; doğrudan doğruya yargı organlarınca belir
lenmiş olanlardır. 

, İkincisi; tiplumumuzun içerisinde araştırmalara 
göre bir değer ifade eden veyahut da suçlu gözü
küp gözükmediği hakkındaki kendilerinin araştırması 
sonunda tespit edilecek kimselerdir. 

Bu balkımdan, toplum nazarında iyi bir intiba bı
rakmamış bir kimsenin üye kaydının reddedilmesine 
bir sebep göstermenin zor olacağını pekâlâ takdir 
edebilirsiniz. 

Onun için ben, verilmiş olan önergeye karşıyım. 
Buradaki konmuş olan bu fıkra yerindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon, konuşmalara cevap vermek 

üzere buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; 

Sayın Tan arkadaşımızın daha teknik konulara 
itirazını ben de Yüce Kurul huzurunda açıklamak 
istiyorum. 

İdare bir işlem tesis edenken sebep göstermek 
zorundadır. Bu, idare hukukunun belirli ilkelerinden
dir. Kamu kuruluşları, idare Anayasa düzeni içeri-

, isinde sebep göstermek zorundadır. İdare; ama bu 
parti, idare değil. 

Kaldı ki, o idare dahi sebep göstermeksizin red
dediyor. Cevap vermemek suretiyle sebep göstermek
sizin reddediyorlar. Bu menfî tasarruflar aleyhine 
ancak dava açılabiliyor. İdare hukukunda dahi ka
mu kuruluşu dahi sebep gösterilmiyor. Ben bunları 
bir idare hukuku görevlisi, doçenti arkadaşımla kar
şı karşıya konuşarak aktarıyorum; daha iyi bir yak
laşım zeminine girebilmek için. 

Yukarıdaki itirazla, bu sebep tamamıyla birbirinden 
ayrıdır. Yukarıdaki itiraz tamamıyla üyelerin lehine 
olan bir itirazdır. Biraz önce de arz ettiğim gibi, tü
zükleri okudum. Bunlardan feshedilen Halk Partisi 
Tüzüğünde ilçe kongresine müracaat, köy temsilcisi
ne müracaat, genel sekreterliğe müracaat, buraya 
müracaat ve muhtelif yerlere müracaat var. 

Müsaade ederseniz aşağı kademenin reddi ile bir 
yukarı kademenin sebep gösterilmemesi arasındaki 
reddi arasında bir fark olsun. Belki köy delegesi onu 
husumetten dolayı reddeder; ama daha üst kademe
ye itiraz ettiği zaman, elbetteki daha objektif davra
nacaktır. 

Bu bakımdan, bunları manasız olarak kabul et
memek lazım,gelir. Bu itiraz hakiki, üyeliğe müracaat 
edenlerin lehine olan bir düzenlemedir; sebepsiz da
hi olsa. 

Bu bakımdan, ikinci fıkra ile üçüncü fıkrayı ta
mamıyla birbirinden ayırmak lazım. 

Sebep meselesini genelinde de arz ettik, Sayın Dik-
men'de burada bahsettiler. Herşeyden önce partinin 
itibarını sarsar. «Senin şunun var, senin bunun var» 
demek particilik anlayışına uygun düşmez. Partiler 
% 10 oydan başlamışlardır, (% 40'a kadar, !% 50'ye 
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kadar almaya çıkmışlardır. Bütün partilerin başlangıç
ta % 30 oyu var sayılamaz. 

Bu bakımdan, herkesi kendisine düşman kabul et
mesi (Bu açıklamalar işin siyasî yönüdür.) mümkün 
değildir. Particilikle bağdaşmaz. 

Bu bakımdan, maddenin birinci fıkrasının da, ikin
ci fıkrasının da, üçüncü fıkrasının da yerinde olduğu
nu ve bazı redaksiyon düzeltmeleri gerekebileceğini, 
Yüce Kurulunuzun huzurunda bu önerge münasebe
tiyle bir daha arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Er yılmaz. 
Bu konuşmalarınızla önergelere katılmıyorsunuz 

değil mi efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Devrimsel ve Sayın Tan'ın 

önergelerine Sayın Komisyon katılmadıklarını beyan 
etmişlerdir. 

önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergelerin dikkate aknması kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 

FUAT YILMAZ — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Ben madde ile ilgili sadece bir düzenleme amacı 
ile maruzatta bulunacağım; fakat ondan evvel de ger
çekten bu maddenin ikinci fıkrasının kaldırılmasına 
hiçbir surette mümkün gözü ile bakamıyorum. 

Evvelâ, kabahat ve suçların şuyûu, vukuundan be
terdir. Bizde şuyû, vukudan çok daha yaygındır. Şu-
yû olmuş bir kusur, eksik ve şaibenin ilgiliye anlatıl
ması ve söylenmesi belki birçok konularda suç bile 
olacaktır. Bu itibarla sebep göstermesi keyfiyetinin or
tadan kaldırılması hususunu ben yerinde bulmuyorum. 
Yerinde kalması lazımdır metinde ve ihtiyaca cevap 
verecektir. 

IBenim önergeme gelince : Maddenin ikinci cüm
lesi vşöyle başlıyor : «Ancak, üyeliğe kaydını isteyen 
kimsenin, istemini reddeden teşkilat kademesinin üs
tündeki teşkilat kademesine, parti tüzüğünde gösteri
len şekilde, itiraz etme hakkı vardır. Daha reddedil
miş bir şey yok ki, neye itiraz edecek?.... Müsaade edi
lirse, biz ikinci cümleyi; yani «Siyasî partiler, üye ol
ma istemlerini, sebep göstermeksizin reddedebilirler» 
cümlesini «Ancak» kelimesinden sonra koyalım; redde 
uğrarsa itiraf etsin. Ortada daha reddedilmiş bir şey 

yokken, itiraz merciinin kapısını açıyoruz. Bu sadece 
bir düzenleme ihtiyacı olarak bence görülmektedir. Ko
misyon katılırsa da'ha iyi bir düzenleme olacağına 
inanıyorum. 

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

yın üye?.. Yok. 
Sayın Cebeci'nin de zannederim bu biçimdedir 

düzenlemesi, öyle mi efendim?.. 
ABDÜLBAKI CEBECİ — Daha farklı efendim. 

BAŞKAN — Evet. «.. ve kendi istemleri üzerine» 
ibaresini eklemiştiniz. Bir fıkra olarak ikisini... 

ABDÜLBAKI CEBECt — Başka fark da var 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Onu ayrıca o zaman 
işleme tâbi tutalım. 

Sayın Yılmaz'ın önergesi üzerinde buyurun Sayın 
Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın IBaşkan, değerli arkadaşlarım; 

Biz maddeyi düzenlerken ikinci fıkrada «.. Ancak» 
diye başlayan cümle ile bir reddin varlığını kabul et
miş oluyoruz ve o redde karşı itiraz etme hakkı ve 
sonucu bildiriyoruz. 

Üçüncü fıkrada ise reddin nitelikleri arasında, «Se
bep göstermeksizin» diyerek, sebep göstermek zorun 
luğu olmadığını belirtmek istiyoruz. Onun içindir ki, 
o ayrıdır efendim. Bunu ayrı olarak mütalaa ettik; 
sebep göstermeksizin reddin niteliğini belirtmektedir. 
Diğeri ise reddin kendisidir. Zımmen, «Ancak» ile baş
layan cümlenin içinde bulunmaktadır efendim. 

Bunun içindir ki, Sayın Yılmaz arkadaşımızın öner
gesine katılamıyoruz; maddenin metninin değiştiril
mesinde bir yarar görmüyoruz. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Yılmaz, önergenizi oylayayım mı efendim?.. 
FUAT YILMAZ — Oylayın efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Yılmaz'ın öner

gesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 

sunuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Cebeci, önergeniz aynı biçimde
dir. Sadece bir değişiklik var efendim. 

ABDÜLBAKI CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

«Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel ha
li bulunmayanların» dedikten sonra, buraya «Kendi is-
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temleri üzerine» eklemesini yaptım; ilk fıkrada. Bun
dan maksat; kişinin kendi isteği olmadan, şartlan ta
şıyan kimselerin herhangi bir maksatla üye kaydını 
önlemektir. 

Sonra Tasarıdaki cümle aynen devam ediyor ve 
şu biçimi alıyor; «Siyasî parti üyesi olmaya kanuna 
göre engel hali bulunmayanların kendi istemleri üze
rine parti tüzüklerinde gösterilen şartlara göre üyeliğe 
kayıtları yapılabilir.» 

Sayın arkadaşlarım; 
Tasarı maddede bundan sonra, henüz siyasî parti 

tüzüğündeki kabul şartlarında hangi hususlarda ayırım 
gözetilemeyeceği ve hele özellikle üye olma istem
leri sebep gösterilmeden reddedilebileceği hükmü ge
tirilmeden, üyeliğe kaydını isteyen kimsenin istemini 
reddeden teşkilat kademesi kararına itiraz hakkı dü
zenlenmektedir. 

iŞimdi, birinci fıkradan başlayarak mantıkî bir sı
ra içinde düzenlediğim ikinci ve üçüncü fıkraları da 
okuyorum. 

İkinci fıkra : «Siyasî parti tüzüğündeki kabul şart
larında, üyelik için başvuranlar arasında cinsiyet, dil, 
din, mezhep, aile zümre, sınıf ve meslek farkı göze
tilemez.» 

ıBu ikinci fıkranın kelime dizimi sırasında yaptı
ğım başka bir değişiklikte Tasarı maddede, «dil ve 
ırk» tan sonra yazılan «cinsiyet» kelimesini başa al
dım. Diğer faktörler her iki cinse de ait olabilece
ğinden, bu sıranın daha doğru olacağı kanısındayım. 

Üçüncü fıkra : «Siyasî partiler, üye olma istem
lerini, sebep göstermeksizin reddedebilirler. Ancak, 
üyeliğe kaydım isteyen kimsenin istemini reddeden 
teşkilat kademesinin üstündeki teşkilat kademesine, 
parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz etmek hakkı 
vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.» biçi
mini almaktadır. 

Yaptığım düzenleme, sabahtan beri yaptığımız 
çalışmanın son dakikalarında da olsa, Sayın Anaya
sa Komisyonu ve değerli üye arkadaşlarım tarafından 
dikkatle incelenirse kabule değer bulacaklarını sanı
yorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Cebeci'nin önergesi üzerinde söz isteyen 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Cebeci'nin önergesinde, kendi istemleri üze

rinde üye kaydının mümkün olabileceği açıklanmak

tadır, yahut hükmü getirilmek istenmektedir. Üye kay
dı keyfiyeti şahsî bir haktır. Bu hususta vekâlet olmaz. 
Gayet doğal olarak herkes kendi istemi üzerine ancak 
üye olabilir. Esasen düzenlediğimiz 6 ncı madde de 
buna amirdir. 

Diğer taraftan sırayı, «dil, ırk, cinsiyet, din, mez
hep» şeklinde yaptık; kendileri başka bir sıra teklif 
ediyor. 

Sayın arkadaşlarım; fark gözetilmesine yol açma
yacak bu niteliklerin sıralanmasında hiçbir önem yok
tur ve herkes kendine göre bir düzen, bir sıra yapa
bilir. Biz de bunu yaptık. Ben sanıyorum ki, bu gibi 
konuların tartışmaya konmaması gerekir. 

Bunun dışında, 6 ncı madde, dediğimiz gibi, bütün 
hususları düzenlemektedir ve yeniden düzenlemişiz-
dir; bunu da bilginize sunayım. Esasen sizlere sunu
lacaktır. «Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzü
ğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasî par
tilere üye olmakta ve üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse, aynı zamanda birden fazla siyasî partinin 
üyesi olamaz...» şeklinde devam etmektedir. O za
ten sunulacaktır size. Birinci fıkrayla ilgiliydi. Onun 
için, Sayın Cebeci'nin önergesine katılamıyoruz efen
dim; maddemiz yeterlidir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; Anayasa Komisyonu, Sayın Cebe

ci'nin önergesine katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Aksoy; önergenizi işleme koymuyorum efen
dim, aynı şekildedir; «İstemleri halinde» denilmiştir. 
Sayın Cebeci'nin önergesinde de aynı ibare vardı. Bu 
nedenle reddedilmiş bir işlemdir.. 

ALÂEDD1N AKSOY — Bir açıklık getiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci'nin önergesinde aynı 
ibare olduğu için, reddedilen bir hususu yeniden oy
lamam mümkün değil efendim. 

Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan; benimki re

daksiyon mahiyetindedir. İkinci fıkrada, «Sebep gös
termeksizin de reddedebilir.» şeklinde düzelttim, öbü
rünü, Sayın Komisyon, «Bir düzenleme» demişlerdi. 
Dolayısıyla redaksiyon mahiyetindedir. Kabul etmez
lerse oylanmasına gerek yoktur efendim. 

BAŞKAN — Gerek yoktur... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Efendim, katılıyoruz. «Sebep gös-
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termeksizin de...» Yani «de» «dahi» manasında, ka
tılıyoruz... 

BAŞKAN — Yani, gerektiğinde de sebep göste-
rebilsinler, diyorsunuz, katılıyorsunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Fırat'ın, ikinci 
fıkra ile ilgili bir dahi anlamına gelen «de» ilavesi 
var. Yani, «Siyasî partiler redde sebep gösterebilecek
leri gibi, sebep göstermeksizin de reddedebilecekleri» 
hususundadır. Komisyon, katıldığını beyan etmiştir. 
Kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kesin olarak kabul edil
miştir. 

Sayın Güray'ın bir fıkra ilavesine ilişkin önerge
si var. Buyurun efendim. 

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

Benim önergem esasında 6 ncı madde ile ilgiliydi. 
Ancak o zaman görüşüldüğü sırada Sayın Komisyon, 
bunun 12 nci maddede dikkate alınması gerektiğini 
belirtmişlerdi. 

Ancak, şimdi 11 inci maddenin değişik düzenle
mesi karşısında benim önergem biraz muallakta kal
mış oluyor. 

Burada gene endişemi dile getirmek istiyorum. 
Çünkü önergem, kişinin siyasî partiye üye olabilme
si için önce bir dilekçe vermesini, sonra da nüfus 
kayıt örneği eklenmesini içeriyordu. Zira, uygulama
daki aksaklıklar bu hususun zorunlu olduğunu belir
lemektedir. Çoğu zaman kişinin parti defterindeki 
adını başkasının yazdığı veya kendi haberi olmadan 
yazıldığı bizzat görülmüştür. 

Sadece ismi yazılan kişinin kimliği teferruatlı 
olarak belli olmadığından, isim benzerlikleri doğ
duğu, bazen aynı a'd ve soyadı taşıyan 2-3 kişinin 
ortaya çıktığı gene çok görülmüştür. 

Ayrıca mefruz kişilerin de üye defterine yazıldığı 
görülmüştür. Seçilmek isteyen kişiler üye aidatlarını 
yatırarak sempatizanlarını, onlardan dilekçe alma
dan, kimliklerini yeterince bilmeden yazdırmakta
dırlar. 

Bütün bunların önlenmesi ve kayıtların daha cid
di şekilde tutulması amacıyla, üye olabilmek için 
dilekçe verilmesini ve nüfus kâğıt örneğinin de eklen
mesini önermekteyiz. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Güray'ın önergesi üzerinde söz isteyen Sa

yın üye?... Yok. 
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Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Parti tüzüğünde yapılması gereken konuların ba-

zan maddeye ithal edilmesi, hazanda ithal edilmeme
si yolunda görüşler var. Şimdi her şeyden önce bunu 
halletmek istiyoruz. 

Parti tüzükleri incelendiği zaman bunlar yazıla
cak; ama sakıncaları varmış, başkaları da yazdır
mış... Biz bunların cezasını gene bu Siyasî Partiler 
Kanununda yerine getirdik. Hatta Sayın Güray arka
daşımızın başlangıçtaki hükümlerin düzeltilmesi yo
lunda vermiş olduğu önergeyi de dikkate almış bu
lunmaktayız. 

Bir siyasî partinin diğer kademelerinde üye oluna
mayacağı, diğer birimlerinde üye olunamayacağı yo
lunda Sayın Feridun Güray arkadaşımızın bir öner
gesi var, biz bunu kabul ettik. O önergeyi görüşür
ken de, bunun cezasını nerede koyalım, diye düşündük. 
Kabul ettiğimiz önergede bir cezaî müeyyide olma
dığı halde, ilerideki maddelerde bunun cezasını da 
koymayı Komisyon olarak kararlaştırmış bulunmak
tayız. Maddemizin bu haliyle geçmesini arzu ediyo
ruz, önergeye katılamıyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler; Sayın Güray ve Sayın Gürbüz'ün 

önergelerine Komisyon katılmadığını beyan etmişler
dir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler. Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın üyeler; 12 nci maddeyi, biraz evvel yapnıış 
olduğunuz ikinci fıkradaki «de» ilavesiyle birlikte... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; özür dilerim... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, Sayın Yolga'nın da 
redaksiyonla ilgili bir şeyi vardı, müsaade ederseniz. 

Sayın Yolga, özür dilerim efendim, notlarımda 
var; buyurun. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan; bi
rinci fıkranın ilk satırında, «Kanuna göre engel hali 
bulunmayanların...» deniyor. Daha önceki maddede 
engeller sayılmıştır, burada gereksiz bir ibare olu
yor. üstelik, Sayın Bilge'nin biraz önce temas etti
ği gibi, iki defa tekrarıda önlemiş olacak bunun çı
karılması; eğer prensip bakımındian, anlam bakımın
dan Sayın Komisyon bir mahzur görmüyorsa. 
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«Ancak» kelimesiyle ilgili itirazlara bende katılı
yorum. Daha önceki hüküm müspettir. Yani cümle 
rezerv cümledir. Bir kısıtlama getirildiği zaman «an
cak» kelimesi kullanılır. Oysa, daha önceki cümle 
müspet olarak kaleme alınmıştır. 

Diğer taraftan, ret keyfiyetiyle ilgili faraziyeyede 
gerek yok. Kendi bünyesi içinde ret hali zaten zikre
dilmiştir. 

Bu bakımdan «ancak» kelimesinin kaldırılması 
bir sakınca değil, bir fayda olur mütalaasındayırn. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Komisyon?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Bilge'nin belirttiği gibi, «gö
re» kelimesi iki defa geçiyor efendim. İkincisinin, 
«şartlar uyarınca üyeliğe kayıtları yapılabilir» diye 
düzeltilmesini uygun görüyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Gösterilen şartlara göre» değil 
de, «şartlar uyarınca üyeliğe 'kayıtları yapılabilir.» 
şeklinde... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Evet. 

Sayın Yolga'nın diğer görüşlerine katılamıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. Zaten redaksiyon
la ilgili bir şeydir. 

Sayın üyeler; 12 nci madde şu şekilde düzenlen
miştir : 

«Siyasî parti üyesi olmaya kanuna göre engel 
hali bulunmayanların parti tüzüklerinde gös
terilen şartlar uyarınca üyeliğe kayıtları yapılabilir. 
Ancak, üyeliğe kaydını isteyen kimsenin, istemini 
reddeden teşkilat kademesinin üstündeki teşkilat ka
demesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde, itiraz et
mek hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesin
dir. 

Siyasî partiler, üye olma istemlerini, sebep gös
termeksizin de reddedebilirler. 

Siyasî parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üyelik 
için başvuranlar arasında, dil, ırk, cinsiyet, din, mez
hep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilemez.» 

Bu değişiklik biçimiyle 12 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 
nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 2 nci madde için Komisyondan ge
len bir yazı var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel Kurulca dikkate alman önergelerle birlik

te Komisyonumuza iade edilen Siyasî Partiler Kanun 
Tasarısının 2 nci maddesi Komisyonumuzda yeniden 
görüşülerek ilişkte sunulduğu biçimde düzenlenmiş
tir. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

Kapsam : 
MADDE 2. — Bu Kanun, siyasî partilerin ku

rulmaları, teşkilatlanmaları, faaliyetleri; görev, yet
ki ve sorumlulukları, gelir ve giderleri; denetleme, ka
panma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar. 

BAŞKAN -— Sayın Yolga, önergenize katılmışlar 
efendim. Bir diyeceğiniz var mı?... 

NAMIK KEMAL YOLGA — Yok efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Banaz?... Yoklar. 
Sayın Peköz?... Yoklar. 
Sayın üyeler; 2 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum... 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, «denetleme» 

mi, «denetlenme» mi efendim?... Yanlış okundu da... 

BAŞKAN — «Denetlenme» efendim. 
Sayın üyeler; 2 nci maddeyi Komisyondan gel

diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 3 üncü maddeyle ilgili bir tezkere 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel Kurulca dikkate alınan önergelerle birlik

te Komisyonumuza iade edilen Siyasî Partiler Kanun 
Tasarısının 3 üncü maddesi Komisyonumuzda yeniden 
görüşülerek ilişikte sunulduğu biçimde düzenlenmiş
tir. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 
Tanım : 
MADDE 3. — Siyasî partiler, milletvekili ve ma

hallî idareler seçimleri yoluyla, Anayasaya ve ka
nunlara uygun olarak, programları ve belli görüşleri 
yönünde, medenî ölçüler içinde sürekli ve açık çalış
maları ile millî iradenin oluşmasını sağlayarak top
lumun ve Devletin demokratik temel düzenini koru
ma ve kamu faaliyetlerini etkileme, yönetme ve de-
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netleme amacı güden, ülke çapında teşkilatlanan, tü
zelkişiliğe sahip mîllî kuruluşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bilge?... Yoklar. 
Komisyon, «k» harfini çıkarmak suretiyle (Zaten 

dikkate alınan önerge öyleydi) onları «etkileme, yö
netme, denetleme» şeklinde yapmışlar. 

Sayın Doğu?... Yoklar. 
«Devlet düzenini koruma» biçimindeydi; «Devle

tin demokratik temel düzenini koruma» biçiminde ye
niden düzenleme var. 

Sayın üyeler; 3 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler.. 3 üncü madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddeyle ilgili bir tezkere 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında Komisyo

numuzca geri alınan Siyasî Partiler Kanun Tasarısı
nın 4 üncü maddesi verilen önergeler ve Genel Ku
rul görüşmeleri göz önünde bulundurularak yeni
den düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

Siyasî partilerin Anayasadaki yeri, vazgeçilmez
liği ve niteliği 

MADDE 4. — Siyasî partiler ister iktidarda is
ter muhalefette olsunlar, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Siyasî partiler Atatürk İlke ve tnkilâplanna bağ
lıdırlar. Siyasî partilerin kuruluşu, organlarının se
çimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararları, Anayasada ni
telikleri belirtilen demokrasi esaslarına aykırı ola
maz. 

BAŞKAN — Sayın Kocatürk?... Yoklar. 

Sayın üyeler; 4 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; 6 ncı maddeyle ilgili bir tezkere var, 
okutuyorum. 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında Komisyo

numuzca geri alınan Siyasî Partiler Kanun Tasarı
sının 6 ncı maddesi verilen önergeler ve Genel Ku

rul görüşmeleri göz önünde bulundurularak yeniden 
düzenlenmiş ve ilişikte sunulmuştur. 

Saygıyla arz olunur. 
Orhan ALDIKAÇTI 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı 

Üye olma ve üyelikten ayrılma serbestliği 
MADDE 6. — Her Türk vatandaşı kanunda ve 

parti tüzüğünde gösterilen 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. 

Kimse bir partinin birden fazla teşkilat birimine 
üye kaydolamaz. Aksi halde son kayıt tarihinden ön
ce yapılmış olan kayıtlar geçersizdir. 

BAŞKAN — Sayın Özdoğan?... Yoklar. 
Sayın Kübilay?... Yoklar. 
Sayın Peköz?... Yoklar. 
Sayın Doğu?... Yoklar. 
Sayın Güray, katılmışlar mı efendim?... 
S. FERİDUN GÜRAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Gökçe?... 
ABBAS GÖKÇE — Evet efendim. 
BAŞKAN — Katılmışlar. 
Sayın üyeler; 6 ncı maddeyi Komisyondan geldi

ği yeni biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

1SMAÎL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; usul 
hakkında efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
tSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; Anaya

sa müzakereleri sırasında, Anayasa Komisyonumu
zun ortaya koyduğu güzel bir gelenek veya usul 
vardı. Değiştirdikleri veya üzerinde görüştükleri mad
deleri Genel Kurulumuza genellikle ve çok kere bir 
gün önceden veriyorlardı. Bu suretle o maddeler üze
rinde önergeleri olan arkadaşlar önergelerinin ne şe
kilde ele alındığını biliyorlardı. 

Bakınız, getirilen maddeler konusunda önergesi 
olan arkadaşların çoğu şu anda Genel Kurul salo
nunda yok. Belki bu arkadaşlanmız Genel Kurulu
muzu aydınlatacak birtakım bilgiler verebilirlerdi. O 
nedenle bundan sonra bir usul olarak, getirilen mad
delerin birgün, bir birleşim önceden üyelere dağıt-
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mak imkânı var mıdır?... Bu suretle sanıyorum birta
kım üyelerin yapabilecekleri itirazlar için bir zemin, 
bir imkân hazırlanmış olacaktır, önerge sahibi arka
daşlarımızdan Sayın 'Bilge, Sayın Doğu, Sayın Banaz, 
Sayın Kocatürk, Sayın özdoğan, Sayın Peköz, Sayın 
Kubilay; şu anda yoklar efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, konuşmanızın birinci 
bölümündeki önceden dağıtılma hususuna 'Başkanlık 
Divanı özen göstermeye çalışacaktır. Ancak, önerge 
sahiplerinin salonda bulunup bulunmaması keyfiyeti 
Başkanlık Divanını ilgilendiren bir husus değildir. Ar
kadaşlarımız Genel Kurulda bulunabilirlerdi. 

Teşekkür ederim. 

İSMAİL ŞENGÜN ,— Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz?... 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu konu bitmiştir. 
İSMAİL ŞENGÜN — Usul hakkında Sayın İBaş-

kan. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, usulün nesi hakkın
da?... 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkanım; biraz ön
ce ifade etmeye çalıştığım gibi, eğer bu maddelerin 
daha önce dağıtılma imkânı verilmiş olsaydı arka
daşlarımıza, büyük 'bir ihtimalle şu geç saatte de ol
sa bu arkadaşlarımız Genel Kurulda bulunabilirler
di efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, işte bu görüşünüze 
katılmadığını Başkanlık Divanı ifade etmeye çalış
maktadır. Bir gün önceden olsun veya olmasın, da
ğıtılsın veya dağıtılmasın, her üyemiz kendisini ilgi
lendiren önergelerde değil, tamamında bulunmak 
mecburiyetindedir. 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; satbah çalışma programının bitme

sine bir dakikalık bir süre kalmıştır. 
Bu nedenle saat 14.30'da toplanmak üzere Bir

leşime ara veriyorum. 
Kapanıma Saati : 13.00 

»>•-« 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 60 inci Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Sayın Komisyon yerindedir. 
Gündemin «Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Ko

misyonlardan Gelen İşler» bölümündeki hususa de
vam ediyoruz. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı üzerindeki gö
rüşmelerde sabahleyin 12 nci madde kabul edilmiş 
idi. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Teşkilatı 
Partilerin genel merkez teşkilatı 
MADDE 13. — Parti merkez organları : 
a) Büyük kongre, 

b) Genel başkan, 
c) Merkez karar organı, 
d) Merkez disiplin organı, 
e) Küçük kongre, 
den ibarettir. 
Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de adlan

dırılabilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. 

Söz isteyen başla sayın üye?... Yok. 
Ad kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Tutum, Sayın Tünay, Sayın Aydar, Sayın 
Hamitoğulları söz istemişlerdir. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, ben da
ha önce yazılı olarak da rica etmiştim. 
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BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, biliyorum 
efendim; yalnız bu kayıt için müsaade buyurun. 

Sayın Tutum, buyurunuz efendim. 
CAHİT TUTUM — Saym Başkan, değerli üye

ler; 
Tartışmakta olduğumuz Tasarının önemli madde

lerinden birisi de, merkez teşkilatının anabirimlerini 
gösteren 13 üncü maddedir. 

Aslında, «teşkilat» kavramı, bir kuruluşun anaya-
pıcı unsurlarından belki en önemlisidir. Bir kuruluş 
teşkilat yapısı, personel ve maddî kaynaklar, usul ve 
yöntem unsurlarından oluşur. Tasarımız kâh teşkilatı, 
bir ölçüde teşkilatın içinde çalışacak olan personelin 
niteliklerini kâh bu teşkilat kalıpları içerisinde faali
yetlerini sürdürecek olan görevlilerin tabi olacakları 
usulleri düzenleme gibi; ama dozu her unsurda de
ğişmek kaydıyla, bir düzenleme çabası içindedir. 

Üzülerek belirteyim ki, kamu yönetim bilimcisi 
olarak, dünya literatüründe örgüt teorisyenlerinin pek 
az katkıda bulunabildiği ilginç alanlardan bir tanesi 
de, siyasî parti kuruluşlarıdır. Gerek Atlantik ötesin
de gerekse kara Avrupasında dile getirilen çeşitli 
örgüt teorileri büyük ölçüde gelişmiş endüstriyel 
toplumların, özellikle endüstriyel yapılarına ve o ya
pıların iç işleyişlerine ilişkin bulunmaktadır. Bu ba
kımdan, kişisel olarak; Türkiye belki böyle bir modeli 
geliştirebilirdi, bu şansı vardı ve halen de olduğuna 
inanıyorum; çünkü Batıda siyasî partiler gerçek an
lamda büyük ölçüde örgüt değillerdir, Dolayısıyla, 
örgüt teorisyenlerinin fazlaca ilgisini çekmemiş olabi
lir; ama Türkiye'de 1950'lerden başlayan ve siyasî 
parti faaliyetlerinin büyük ölçüde temerküz ettiği bu 
teşkilat birimlerinin giderek kamu hukukunun dü
zenleme alanına girmeye başlaması, sanıyorum ki 
kendi alanında ilginç bir örgütlenme modeli de or
taya çıkartabilir. 

Benim bu küçük girişimden sonra, maddeye iliş
kin olarak sunacağım ve değineceğim nokta şudur: 

Burada partinin merkez organları sayılmış. Aslın
da bunlar birer kalıp. Bu kalıpların içerisinde faaliyet
lerin nasıl yürütüleceği de, kısmen öbür maddelerde 
düzenlenmeye çalışılmış; yalnız benim burada dikka
timi «Küçük kongre» diye bir organ çekmektedir. 

Aslında, «Partilerin merkez organları arasında kü
çük kongrenin işlevi, fonksiyonu ne olabilir?» diye 
baktığımda, bu başka bir maddede, 18 inci maddede 
düzenlenmiş. Öyle anlaşılıyor ki, tavsiye niteliğinde 
kararlar alan bir organ oluşturulmaktadır. 

Benim kanımca, bir yasa, bir kuruluşu biçimler
ken anateşkilat birimlerini göstermekle yetinmelidir 
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ve bu anabirimler o teşkilatın fonksiyonlarını kema
liyle yerine getirecek nitelikte ve düzeyde bulunmalı
dır. Bunun dışında, yardımcı kuruluşlar, istişarî ni
telikteki kuruluşlar, tamamen o teşkilatın iç işleyişiyle 
ilgili ikinci nitelikteki birimlerdir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu açıdan bakılınca, küçük kongrenin karar or

ganları arasında zikredilmesine gerek yoktur. Par
tiler gerekli gördüklerinde küçük kongre benzeri veya 
onun dışında; ama anateşkilat birimlerinin faaliyet
lerini kolaylaştırıcı ve ona katkıda bulunucu başka 
birimler ihdas edebilir. Çünkü, teşkilatlanmayı don
durmuyoruz ve donduramazsınız; ama «küçük kong
re» diye suijeneris, böyle tamamen tavsiye niteliğin
de, istişarî nitelikte karar alan bir organı zikretmeye 
gerek yoktur. Eğer parti gerekli görürse, istişarî ni
telikte istediği kuruluşu oluşturabilir. Aslında, «Mer
kez organları» dediğimiz zaman, tamamen o teşkila
tın işleyişine karar odakları akla gelebilir; karar üre
tilen odak noktalarıdır. Onun dışındakiler istişarî ola
caksa, istişarî nitelikteki kurulların veya organların, 
«organ» kelimesi biraz fazla iddialı bir kelimedir; 
ama organların herhalde partinin kendi tüzüğüne bı
rakılmasında yarar vardır. 

Bu nedenle, eğer Komisyonumuz katılırsa, «kü
çük kongre» deyiminin bu maddede zikredilen merkez 
organları arasından çıkarılması yerinde olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Tünay, buyurunuz efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Aslında, benim değinmek istediğim noktalara Sa

yın Camit Tutum değindiler. Ben de, aşağı yukarı 
anyı maksatla, aynı gerekçelerle «küçük kongre» nin 
bu metinden çıkarılmasını önerdim. Sebebi de, bir 
temelli teşkilat değil. Madde başlığında «Partilerin 
genel merkez teşkilatı» deniyor. «Genel merkez teş
kilatı» denince, yeri, toplanma zamanı, kişileri ev
velden belli olması lazım gelen bir teşkilattır; tam 
bir kuruluş. Burada böyle bir kuruluş gözükmüyor. 
Ancak, merkez organının onun adına karar alabilme 
zamanlarında, istediği anda veya kendisine ihtiyaç 
duyulduğu anda toplanıp, hemen dağılabilecek bir 
bünyedir. Bu bakımdan, çıkarılmasında yarar vardır. 
Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum, takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
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Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMHT AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Türkiye'de siyasî partilerin üst kademelerinde gö

rev, yetki ve sorumluluğu paylaşıp kabul eden or
ganlar, 13 üncü maddede, birbirine âdeta girift halde 
sokulmuştur. 

Madde başlığına dikkatinizi çekmek isterim: «Par
tilerin genel merkez teşkilatı deniliyor ve maddenin 
hemen girişinde «Parti merkez organları» ibaresi kul
lanılarak, «Büyük kongre, genel başkan, merkez karar 
organı, merkez disiplin organı ve küçük kongre» de
nilmek suretiyle, âdeta bir teşkilat şeması ortaya ko
nuluyor. 

Büyük kongre, genel merkez teşkilatı içinde bir 
organ değildir her şeyden evvel. Genel merkezi ve 
genel merkezin, genel başkan dahil olmak üzere diğer 
organlarını doğurandır. Bu itibarla, bir teşkilat biçi
minde genel kongreyi düşünmek hatadır. Bu bakım
dan, büyük kongrenin bir organ olarak kalması ge
rekiyor ise, madde başlığının buna göre düzeltilmesi 
icap eder. 

«Merkez karar organı» denilirken, müteakip mad
delerde yönetim organından da söz edilmektedir. Özel
likle büyük kongreyi açıklayan 14 üncü maddenin 
müteaddit yerlerinde «merkez karar organı» veya 
«yönetim organı» şeklindeki ifadeler, münhasıran yö
netim ve disiplin organları şeklinde ifade edilmiştir. 
Eğer Türkiye'de siyasî partilerin yeknesak bir teşki
latlanması arzu ediliyor ise, Sayın Komisyonun bu
raya da bir açıklık getirmesinde zaruret vardır. 

Diğer taraftan, Türkiye'deki uygulamaya dönük 
(e) fıkrasında «küçük kongre» şeklinde bir organ 
ifade edilmiştir. Benim anladığım kadarıyla, Tür
kiye'de geçmişteki siyasî partilerden bir kısmı «bü- I 
yük kongre» deyimini benimserken, bir parti de «ku
rultay» deyimini benimsemiştir ve kurultayın genel ı 
anlamdaki ifadesi, burada büyük kongreye tekabül 
etmekte ve «küçük kurultay» denildiği zaman da, 
sanıyorum bir de, diğer bazı partilerin kullandığı 
gibi, temsilciler meclisine ve küçük kurultaya te
kabül eden «küçük kongre» şeklinde bir düzenleme 
yapılmıştır. Bunun için benim bir itirazım söz ko
nusu değildir. Yalnız, üzerinde durduğum husus, bü
yük kongrenin doğurucu bir organ olduğu, teşkilat 
bulunmadığı noktasındadır. 

Görüşümü bu şekilde belirtmiş oluyorum; te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. | 
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BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkao 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Görüşmeye başladığımız 13 üncü maddeyi içeren 
Üçüncü Bölümün «Merkez Teşkilatı» kısmı, Siyasî 
Partiler Kanun Tasarısının ne denli, tutarlı bir model
den yoksun olduğunu, ne denli sistematikten yoksun 
olduğunu ve geçmişte kalan siyasal deneyimlere rağ
men, ne denli, gerçeklere uzak kaldığım maalesef göz
lerimizin önüne sermektedir. 

Bu madde, net bir modelden yoksun olunduğunu 
açıklıkla ortaya koyarken, «partilerin genel merkez 
teşkilatı» başlığı altında ve 12 nci maddenin bütün 
boyutlarını tek tek sayarken, burada yarattığı temel 
bir boşlukla; biraz önce arz ettiğim bir modelden 
ve netlikten ne denli uzak olduğunu ortaya koymak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Büyük kongre, genel başkan, merkez karar orga

nı, merkez disiplin organı, küçük kongre gibi, teker 
teker saydığı genel merkez örgütlenmesine rağmen vs 
sadece ve yalnız istişari bir rolü olan küçük kongreyi 
anmış olmasına rağmen, «merkez yönetim organı» 
gibi son derece önemli bir örgütlenmeyi unutmuş 
olması, biraz önce arz ettiğim eksikliğin haykırıcı bir 
örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir siyasal parti içinde merkez karar organından 

sonra yönetim organının büyük bir önemi bulunmak
tadır. Eğer bir benzetme yapmak caizse, merkez ka
rar organı parlamentoya benzer, merkez yönetim or
ganı ise hükümete benzer. 

Şimdi, bu benzetme eğer doğruysa; ki öyle oldu
ğu kanısındayım, siyasal partileri icra organından 
yoksun bir durumda bırakmaktadır. Onun için, yöne
tim organının merkez organları arsında ayrıca gös
terilmemiş olması, nasıl oluşacağı ve seçileceğinin 
de kesinlikle belirlenmemiş olması, büyük bir eksik
liktir. Hatta 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında «Ge
nel başkan, merkez karar ve varsa yönetim organla
rının tabiî başkanıdır.» denmekte ve partilerde yöne
tim organı olmayabilecekmiş gibi bir düşüncenin de 
ortaya çıkmasına imkân vermektedir. Halbuki, yö
netim organları karar organlarından daha az önemli 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Arz ettiğim örnekte yansıdığı gibi, bunsuz bir si

yasal parti, hükümetsiz bir parlamentoya benzemek
tedir. Bu nedenle, bu boşluğun kapatılması gerektiği 
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inancındayım; bu boşluğu kapatır umuduyla bir öner
ge sunmuş bulunmaktayım. 

ikinci önemli eksiklik ve tutarlı bir modele açıl
mayı engelleyen bir diğer husus da şudur değerli ar
kadaşlarım : Bu 13 üncü maddenin düzenlenmesi, 
geçmişte önemli bir siyasal deneyimi bulunan Tür-
kiyemize ve geleceğin oluşması muhtemel olan siyasî 
partileri bakımından da, maalesef esnek bir yapı 
taşımamaktadır, değişik görüşlerden, Anayasada belir
lenen çerçeve içinde kalabilecek farklı görüşlerden 
itibaren oluşması mümkün olan çeşitli partilerin tümü
ne aynı elbise giydirilmektedir değerli arkadaşlarım. 
Bu da, bu madde ile ve genellikle Tasarının tümüne 
yansımış bulunan anlayışın, ne derece sabit, kımıl
damaz, kesin olduğunu göstermektedir ki, siyasal ha
yatın dinamik olması ve değişmelere açık olması ge
reken nitelikleri ile de çelişmektedir, onları karşıla
mak imkânından yoksundur, 

Gayet açıktır ki değerli arkadaşlarım; her parti 
kendi görüşüne göre, dayandığı kitlelerin özellikleri
ne göre bir örgütsel şema oluşturma hakkına sahip
tir; aıma bu Tasarı, bu partilerimize bu imkânı ver
memektedir. Bir tek elbiseyi; konfeksiyon tarzda ha
zırlandığı intibaını veren bir elbiseyi, boyu 1.50 santi
metre olan bir insana da giydirmektedir ve bu elbi
seyi aynı zamanda 1.85 boyunda olan insana da «Bu
nu giyeceksin» demektedir. Bunda bir isabet ve bir 
yarar görmek mümkün değildir. 

Bu nedenle, Tasarının 13 üncü maddesinde yer alan 
bu iki boşluğun; katılıkla arz ettiğim mierkez yöne
tim organı eksikliğinin giderilmesinde büyük yarar 
olur kanısındayım. Durumu yüce takdirlerinize ve 
değerli Komisyonun dikkatlerine saygılarımla arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları. 

Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-
YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Bazen, değişik hatipler aksi görüşleri savunmakta, 
bazen de aynı hatip bu kürsüye geliyor hem bir nok
sanlık var diyor, hem de, «Bütün partilere aynı elbi
seyi giydirmeyelim.» diyorlar. 

Biz Komisyon olarak bunu düzenlerken, Türk de
mokrasi tarihinde partilerin geçirdiği durumları, or
ganların geçirdiği durumları ele alarak düzenledik 
ve elastiki bir şekilde düzenleme yaptık ve partiler 
başka türlü adlarla da adlandırabilirler bunları tü

züklere göre diye. Nitekim de öyle oluyor; kimisi 
«Temsilciler meclisi» diyor, bazısı, «Kurultay» diyor, 
«Küçük kurultay» diyor. 

Düzenlememizde tek tip parti yaratmamak için 
azamî gayreti göstermiş bulunuyoruz. Bizim bu gay
retimizi noksan görüyorlar, «Yönetim organı da bu 
organlar arasında yer alsın» diyorlar. Bunu bir türlü 
anlayamıyoruz; 30 yıllık devrede iktidarı 20 yıl kul
lanan bir parti, yönetim organına lüzum görmemiş 
ve bunun doktrinde de tartışması yapılmıştır; birkaç 
kişiye merkezin sultasını, merkezin karar organı yet
kisini vermeme durumunda yorumlanmıştır. 

Bu bakımdan, biz tüzüklere bazı organları kurma 
yetkisini, bazı organları değişik adlarla değerlendirme 
yetkisini bırakmayı bilerek yapmış bulunmaktayız. 

En büyük hücumlardan, en büyük itirazlardan bi
risi de, küçük kongreye karşı yapılan itirazdır. 

Biz, başlangıçta bazı temel esaslar vazettik. Bu 
temel esaslardan birisi de; «Parti sürekli olarak ça
lışacak» diyoruz. Parti, lalettayin bir kooperatif ve
yahut da bir dernek değildir. Bir maksadı hâsıl et
tikten sonra partinin işi bitmez, parti sürekli olarak 
çalışacaktır. Kongreyi düzenlerken biz, iki yılda mı, 
bir yılda mı düzenlemesini yapmışızdır; burada üç 
yılda, dört yılda düzenleme durumu getirilmektedir. 
Biz küçük kongreyi, istişarî bir organ olduğu için, 
temsilî sisteme uygun düştüğü için, icabında merkez 
karar organı acaba teşkilatın nabzı nasıl atıyor; her 
şeyden önce demokrasi inandırma rejimidir, merkez
den karar alma rejimi değildir; merkezden karar al
ma rejimi daha başka türlü sistemlere götürür, tem
silî sistemde teşkilatın sesini dinlemek lazımdır ve 
buna da teamülümüzde sık sık müracaat edilmektedir. 

«tstişarî organ» deniyor. 1961 Anayasasındaki 
«Millî Güvenlik Kurulu» da istişarî organdır; ama 
1961 Anayasasında yer almıştır, 1982 Anayasasında da 
yine yer almıştır; burada büyük tartışmalar olmuştur. 
Bu bakımdan, neden sakınca görüyoruz?.. Mademki biz 
parti çalışmalarını sürekli tutuyoruz, küçük kong
renin de bulunmasında fayda gördüğümüz için biz 
buraya getirdik ve geçmiş uygulamalardan da yarar
lanarak buraya getirdik. Maddeler geldiği zaman, 
bunlar tartışılacaktır. «Yeri, başta mı olsun, sonda mı 
olsun?» mesele değildir. «Bu merkezdeki organlar
da kimler varmış, neler varmış?» diye Yüce Kurul 
eline aldığı zaman, biz de bu kısımda bunları in
celiyoruz diye bir bilgi verilmesi bakımından sıralan
mak suretiyle getirilmiş ve sonuna da «Başka türlü 
adlarla da adlandırılabilir.» denmiştir. 
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Bu bakımdan, Hamitoğulları'nın eleştirilerine ka
tılamıyorum; tek tip bir elbise giydirmek istememi-
şizdir, partilerin bütün organlarının aynı isimle ad
landırılacağına dair bir mecburiyet yoktur. Bu iti
barla geçmişteki tatbikatımıza da uygundur, 648 Sa
yılı Kanunda bundan önce böyle idi, 648 Sayılı Ka
nundan önce de bu organlar böyle idi. Bu bakımdan, 
düzenlememiz gayet yerindedir, Yüce Kurulun bil
gilerine saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler, madde üzerinde soru soran?.. Sayın 

Vahap Güvenç. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Güvenç, buyurun efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, Parti mer
kez organları arasında «Genel başkan» da organ 
diye sayılmıştır. «Genel başkan» mıdır, «Başkanlık» 
mı olması lazım gelir? Yani, «Genel başkan» or
gan mıdır? 

İkinci sorum; «Bu organlar parti tüzüğünde baş
ka türlü adlandırılabilir» diye yazıldığına göre tü
züklerde «genel başkan, önder, başbuğ, şef» gibi 
isimlerle adlandırılabilecek midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Güvenç, «Parti 

genel başkanı da organ mıdır?» diye sordular efen
dim. Zannederim bir soruları daha vardı. 

Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — En büyük icra organıdır. 

İkinci sualine de cevap vermeyeceğim. Elbette ki 
o adlarla adlandırılmayacaklardır. İlerideki kısımlarda 
bu endişelerini giderici maddeler gelecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Hamitoğulları. 

Biraz evvel; «Soru sorma kayıt işlemi başlamıştır» 
dedim ve altını çizdim efendim. 

Sayın üyeler; 13 üncü maddeyle ilgili önergeler 
var; okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
(Tasarının 13 üncü maddesindeki (a) bendindeki 

«Büyük Kongre» yerine, «Büyük Kurultay» deyimi
nin yazılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 13 üncü maddesi

nin (a) bendindeki «Büyük Kongre» nin, «Genel kong
re» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 13 üncü maddesine «Merkez Yönetim Orga
nının» dahil edilmesi suretiyle yeniden düzenlenmesi 
saygıyla arz olunur. 

S. Feridun GÜRAY 

Gerekçe : 
1. «Partiler genel merkez teşkilatı» kenar baş

lıklı 13 üncü maddede merkez teşkilatının organları 
sayılmıştır. Sayılan bu organlar arasında yönetim or
ganına yer verilmemiştir. 

Yönetimsiz parti olmayacağına ve bir partide 
mutlaka yönetenler bulunacağına göre, bu yöneticileri 
içine alan yönetim organının da teşkilatta, merkez 
teşkilatında yeri olmak gerekir. 

2. Nitekim 14 üncü maddenin üçüncü paragra
fında «Yönetim ve disiplin organı» deyimi kullanıl
mak suretiyle yönetim organına yer verilmiştir. Keza 
16 ncı maddenin dördüncü paragrafında da, «ıParti 
tüzüğünde, merkez karar organı aynı zamanda mer
kez yönetim organı olarak görevlendirilebilirler veya 
ayrı bir yönetim organı kurulması öngörülebilir» de
nilmek suretiyle parti teşkilatında yönetim organına 
yer verilmiştir. 

MADDE 13. — Parti Merkez Organları : 
a) Büyük kongre, 
b) Genel başkan, 
c) Merkez karar organı, 
d) Merkez yönetim organı, 
e) Merkez disiplin organı, 
f) Küçük kongre 
den ibarettir. 
Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de ad

landırılabilir. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa
rısı 13 üncü maddesine (b) Genel Başkan bendinden 
sonra (c) Merkez Yönetim Organı bendinin eklen
mesini ve diğer bentlere ait harflerin de buna göre 
değiştirilmesini müsadelerinize arz ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
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Açıklamalarda adı geçen, ve partilerde mutlaka 
bulunacak olan merkez yönetim organına merkez 
teşkilatının sayıldığı 13 üncü maddede yer verilme
lidir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının «Partilerin Genel Merkez Teşkilatı» başlıklı 13 
üncü maddesinin, (c) fıkrasından sonra unutulmuş 
izlenimini veren «Merkez yönetim organı» nın ek
lenmesini arz ve teklif ediyorum. 

Gereğinin yapılmasını diler, saygılar sunarım. 
©esir HAMİTOĞULLARI 

Başkanlığa 
13 üncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 

Madde 13. — Partilerin merkez kuruluşları : 
a) Büyük genel kurul; 
b) Genel Başkan; 
c) Genel yönetim kurulu; 
d) Merkez haysiyet divanı; 
e) Küçük genel kurul 
Gerekçesi şifahen açıklanacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Yasa Tasarısının 13 üncü madde

sinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz 
ve teklif olunur. 

Özer GÜRBÜZ Abdurrahman Ali GİRMEN 
c) Merkez karar organı veya yönetim organı. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 13 üncü maddesine (d) bendi olarak, «Yö
netim kurulu» nun eklenmesi ve diğer bentlerin (e) 
ve (f) olarak değiştirilmesine müsaadelerinizi saygı
larımla arz ederim, 

Mahmut AKKILIÇ 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 13 üncü mad

desinden «(e) küçük kongre» deyiminin çıkarılmasını 
ve maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Son fıkra : 
«Bu organlar değişik isimlendirilebileceği gibi, 

parti tüzüğü bunlar dışında başka organlar kurul
masını da öngörebilir.» 

Yüce Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 13 üncü madde

sinden, «e) Küçük kongre» deyiminin çıkarılmasını 
Yüce Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
Sayın Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 13 üncü mad-
sinden, «(e) Küçük kongre» deyiminin çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bekir TÜNAY 

Sayın Başkanlığa 
Parti merkez organlarını belirleyen 13 üncü mad

denin son fıkrasının maddeden çıkartılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ali DİKMEN 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmekte 
olan Siyasî Partiler Kanun Tasarısı 13 üncü mad
de son fıkrasının aşağıdalki şekilde yeniden düzen
lenmesini saygılarımla arz ederim. 

Muzaffer ENDER 
Madde 13, — (Son fıkra) : 
«Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de ad

landırılabilir ve partiler, kanunlara uygun olarak 
'başka karar organları da (kurabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, önergeniz üze
rinde ibir açıklamanız olacak mı efendim? 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon Sözcüsü, benim verdiğim öner

geye daha önce muttali olduklarından dolayı, geneli 
üzerindeki diğer konuşmalara cevap verirken bir iki 
kelimeyle benim önergeme 'katılmadıklarını belirtecek 
nitelikte açıklamada bulundular. 

Arkadaşlar; ben kütüphanedeki tüm sözlükleri in
celedim. Bu maddedeki «Kongre» kelimesinin Fran
sızca bir kelime olduğunu, şu (kütüphanede bulunan 
bütün lügatlar istisnasız söylüyorlar ve «Kongre» 
kelimesinin önünde (Fransızca) diye yazıyorlar. 

Bir de, siyasî alanda kullanılma şekline bakıyo
ruz; Amerika'da'ki iki meclis bir araya geldiği za
man bu da «Kongre» ile ifade ediliyor. 

Bu arada, Büyük Atatürk'ün, zamanındaki tüm 
örgütlerde yaptığı konuşmaları dikkatlice yine (kü
tüphanede inceledim; hiçbir konuşmalarında «Kong
re» sözcüğü geçmiyor, hepsinde «Kurultay» sözcüğü 
kullanıyorlar. 
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Eski Türlkler zamanındalki bu (kelimenin kullanıl- I 
ma yerini inceledim; o zamanki kitabelerde «Kurul
tay» sözcüğü rahatça kullanılıyor; eski Türkler de 
bu kelimeyi kullanıyor. I 

Şimdi, tüm elimizdeki lügatlar sıhhatli, doğru lü- I 
gatlar; «Bir kuruluşun temel işlerini görüşmek üzere be- I 
lirli zamanlarda yapılan büyük toplantıdır.» diyor; 
«Kurultay» sözcüğünün Ikarşılığı bu. Bunun başıka 
hiçbir amacı yok. Kanunda, tabiî altında «Bu organ
lar parti tüzüğünde başka türlü de adlandırılabilir
ler» deniyor; fakat Kanunumuzun esas metninde 
Öztürkçe; hakikaten taa ilk Türklerden beri rahat 
rahat kullanılan ve Cumhuriyetin kuruluşu anında, 
Devletimizin Kurucusu tarafından bilhassa devamlı I 
kullanılan bu kelimenin Yasaya girmesi, kullanılması I 
kadar doğal bir şey yok. Aslında milliyet duygumu- [ 
zun da doğal gereği budur tabiî. 4 

Eğer «kongre» kelimesi kullanılacaksa, «Türkçe- I 
den uzak bir kelime kullanılacaksa, onu kuracak ör- I 
gütler kendileri kullanabilir» diyelim. Bu «kurultay» I 
sözcüğüne ben Yüce Genel Kurulumuzun iltifat ede
ceği kanısındayım samimi olarak; ama eğer buna il- I 
tifat edilmezse «Büyük genel kurul» sözcüğü kulla- I 
misin «kongre» sözcüğü Türkçenin dışında bir söz- I 
cüktür. Bu sözcüğün kullanılması, hem Türk tarihi
nin taa eski çağlarına kadar dayanmakta, hem Cuın- I 
huriyet tarihinin yerleşmiş bir sözcüğüdür, hem gü- I 
nümüzde; kurulmaktan kurultay, bundan üretilmiş I 
Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, günümüzün çok yer- I 
leşmiş kelimeleridir. Ben ümit ediyorum ki, Genel I 
Kurulumuz bazı sözcüklere gösterdiği hassiyeti bu 
sözcüğe göstermeyip, herhalde Anayasa Komisyonu- I 
muzun da; her ne kadar, «Biz iltifat etmeyeceğiz» I 
dedilerse de, bu kelime üzerinde daha toleranslı dav- I 
ranacaklarını ümit eder, Yüce Heyetinize saygılar I 
sunarım- I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. I 

A. AVNİ ŞAHÎN — Aleyhinde söz istiyorum. I 
BEŞÎR HAMÎTOĞULLARI — Lehinde söz isti

yorum., I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şahin. 
A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Kıymetli arkadaşımız Sayın Devrimsel'in «kong- I 

re» kelimesi üzerinde düşüncelerini dinledik. «Kong- I 
re» kelimesi, ne kadar Fransız kökenli ise, «Parti» I 
kelimesi de o kadar Fransız kökenlidir. Bu itibarla, I 
Fransız ı kökenli olması, bu kelimenin metinden çı- I 
karılmasını gerektirecek kadar önemli ise, «parti» keli- | 
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meşini de çıkarıp, yerine belki başka bir tabir koy
mak gerekebilir, «fırka» demek gerekebilir. 

Ayrıca, «kongre» kelimesi 1950'den sonra siya
sî hayatımızda gayet oturmuş bir kelime haline gel
miştir. Köylü vatandaşlarımız dahi «İlçe kongresi, 
il kongresi yaptık» gibi, bu tabirleri benimsemişler
dir. Bu bakımdan, sadece bir siyasî partiye mal ol
muş genel kurul toplantısına verilen adın Tasarı met
ninde yer almasını, değerli arkadaşımın bütün arzu
ları ve izahlarına rağmen maalesef doğru bulmadı
ğımı ifade etmek isterim. 

Eğer metinde (Ki, adı Siyasî Partiler Kanunu
dur) «parti» kelimesi kalacak ise, «kongre» kelime
sinin kalmasında da sakınca yoktur veya «genel ku
rul» olabilir; ancak «kongre» kelimesine karşı bu ka
dar yabancı gözüyle bakmanın doğru olmayacağı ka
naatindeyim. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

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

çok değerli arkadaşlarım; 
Aslında, 13 üncü maddede yer alan «kongre» ile 

ilişkin düzenleme, yalnız Türkçemize uyması, uyma
ması bakımından değil, yukarıda «büyük kongre» 
altta «küçük kongre» denmiş. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fransız dilindeki karşılığı, İngiliz dilindeki karşı

lığı kongrenin, büyük toplantıların aldığı isimdir; 
Amerika'da da öyle. İki büyük kurulun oluşturduğu 
büyük bir topluluktur; onun için kongrenin küçüğü 
olmaz. Bu örnek bile, «kongre» kavramının kendi
sine vermek istediğimiz işlevi içermediğini göster
mektedir., 

Başka sözcükler de var; sözgelimi parti; ama par
tiden daha güzel ikamesine imkân verecek bir kav
ram yok, varsa söylesinler; fakat kongrenin var de
ğerli arkadaşlarım. 

Önerge sahibi arkadaşımız açıklıkla belirttiler; 
daha önce aldığımız güzel bir kararla bu Tasarıya 
Atatürk ilkelerinin egemen olmasına imkân verdiniz, 
bu kararın bir başka yansıması da «kurultay» sözcü-
ğündedir. «Kurultay» kavramını geçmişte sadece bir 
partimizin kullandığına bakarak, buna kıskançlıkla 
bakmak veya o açıdan sadece bir yorum yapmak 
doğru değildir. «Kurultay» Türkiye'de sadece bir 
partinin malı olamaz, Türkçemizin malıdır. Nitekim, 
bu kavrama ve sözcüğe benzer başka oturmuş, yer
leşmiş kavramlar vardır. Arkadaşımız andı; Danıştay, 
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Sayıştay gibi. Onun için, bu maddeye «kurultay» ke
limesini aldığımız takdirde, yabancılar ve üyeler ta
rafından okunduğu zaman, gülünç hale düşmekten 
kurtaracaktır Tasarıyı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz sadece Siyasal Partiler Tasarısı hazırlamıyo

ruz; bir yasa, bir kanun bu türde yansıdığı gibi, si
yasal hayatın önemli bir belgesidir. Sadece siyasal li-
teratör bakımından değil, dil bakımından da yerleşik 
olması, sağlıklı olması önemlidir. Bu nedenle, bu 
önergede anılan «kurultay» kavramının bu maddede 
yeri vardır, yüce oylarınızla tasvibinize mazhar olur
sa çok yararlı olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

ları< 
Sayın Komisyon, buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Devrimsel'in 
önergesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Aksoy, sizin bir açıklamanız olacak mı 
efendim?... «Büyük» yerine, «genel» olarak değiş* 
sin diyorsunuz. 

ALÂEDD1N AKSOY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sa

yın arkadaşlarım; 
Kongre kongredir; kongrenin büyüğü, küçüğü yok

tur. Mensup olduğu teşekkülün en büyük topluluğu
nu ifade eder. Burada büyük kongre genel başkam 
seçiyor; büyük başkanı seçmiyor da genel başkam 
seçiyor; şu halde bu kongrenin isminin «genel kong
re» olarak konması, bizim fonetiğimize daha uygun 
gelmektedir. 

Bu itibarla, fonetik bakımından bir uyum sağlama
sını düşünerek «genel kongre» olarak değiştirilmesi
ni teklif ettim. 

Saygıyla arz ediyorum!. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Aksoy. 
HAMZA EROĞLU — Lehinde söz istiyorum. 
MEHMET AYDAR — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, yerleşmiş de

yimleri sakınca olmaksızın kullanmamak, bu deyim

lere karşı itimatsızlığı ifade eder. 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununda, merkez teşkilatı içerisinde «ge
nel kongre» olarak yer almaktadır. «Genel kongre» 
yerleşmiş bir deyimdir. «Büyük kongre» olarak de
ğiştirilmesine bir türlü anlam veremiyorum. Bu yer
leşmiş deyimi aynen almakta fayda vardır. Politik 
bakımdan da değiştirmekte bir amaç müşahede ede
miyorum. Bu bakımdan arkadaşımın önergesini ha
raretle savunuyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Eroğlu. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, «Genel 

kongre, büyük kongre, kurultay» demin Saym Söz
cünün de ifade ettiği gibi, yabancı kökeni ifade et
mektedir; bu, bir doğrudur. Ancak, Türk siyasî haya
tında kullanılagelen ifadelerdir, deyimlerdir, kavram
lardır. Yüce Meclisin üyelerinin bu noktada göster
diği hassasiyeti elbetteki şükranla karşılamak müm
kündür. Ben bunu böyle değerlendiriyorum; fakat 
«Büyük kongre» deyimi, sıfat taşıyan bir kongre 
değildir, bir sayı sıfatı değildir, bir büyütme sıfatı 
değildir, bir isimdir. Bu itibarla, «büyük kongre» de
yiminin kalmasında hiçbir mahzur yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Biz bir «Küçük kongre» tabiri getirmiş bulunu-

voruz. Bu bakımdan, «Büyük kongre, küçük kong
re» tabirlerini biraz da ahenk teşkil etsin diye ge
tirdik; bir anlamı vardır. Bu bakımdan, «Büyük kong
re» olarak kalmasını istiyoruz. Sayın Aydar'ın söz
lerine de katılıyoruz; çok teşekkür ederiz, önergeye 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Eryılmaz. 
Sayın üyeler; Sayın Aksoy'un önergesine Komis-

von katılmadığını beyan etmiştir, önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; Sayın Güray, Sayın Başbuğ, Sayın 
Hamitoğulları, Sayın Gözübüyü'k ve Sayın Gelen-
dost, Sayın Gürbüz ve Sayın Akkı'lıç'ın önergelerinde 
13 üncü maddeye «merkez yönetim organı» ibaresi
nin katılması hususunda bir teklif bulunmaktadır. 
önergenin hepsi aynı mealde olduğundan, bu önerge 
sahiplerinden bir tanesine söz vereceğim. 
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Sayın Gürbüz, Sayın Başbuğ da söz almak isti
yor, hanginiz açıklayacaksınız efendim?... Sizinkin-
de yalnız «veya» ilavesi vardır. Müsaade ederseniz 
Sayın Başbuğ'a söz verelim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Peki efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Müsaade ederseniz arka

daşım konuşsun, ilave edeceğim kısım varsa konuşa
yım, yoksa konuşmayayım; fakat ilave edecek bir 
kısım olursa konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Başbuğ, yalnız «C) Merkez 
yönetim organı» demişsiniz. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Hayır Sayın Başkanım, 
gerekçesini izahat arkadaşıma ilave edeceğim bir 
husus olursa konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, o zaman siz bu
yurun açıklayın efendim, belki Sayın Gürbüz söz 
almazlar. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Parti merkez teşkilatını belirten maddede, iki se
nede bir, altı ayda bir veya gerektiğinde toplanacak 
organlara yer verildiği halde, daima görev yapacak 
olan, hatta gerektiğinde gece de çalışacak olan bir yö
netim organına yer verilmemiştir. Bu maddede yer 
verilmemiştir; ama 14 üncü maddede, yönetim or
ganının kongrede seçilebileceğini, ondan sonraki 
maddede, parti başkanının yönetim organına başkan
lık edeceğini ve nihayet daha sonraki maddede de, 
karar organının yönetim organı olarak görev yapa
cağını belirtmek suretiyle, «yönetim organı» bu Ta
sarıda yer almıştır. 

16 ncı maddede karar organının vazifeleri belir
tilirken, karar organının en az altı ayda bir topla
nacağı belirtilmiş veya gerektiğinde toplanacağından 
bahsedilmiştir. Buradan anladığımıza göre, karar or
ganı, bir salonda toplanacak, önüne getirilen konu
ları müzakere edecek, karar organının üyelerinin hep
si aynı hak ve vazifelere sahip olarak kanaatlerini 
ortaya koyacak, el kaldıracak ve bir karara varıla
caktır. Bu karara varılan üyeler, yönetim organında 
vazife alsalar bile, oradan ayrıldıktan sonra kendi 
odalarına çekilecekler, masalarına oturacaklar ve par
ti başkanının verdiği veya tüzüğe göre kendisine ve
rilmiş olan görevleri icra edeceklerdir; parti başkan 
yardımcısı, genel sekreter, propaganda sorumlusu, 
bölge sorumlusu veya istihbarat sorumlusu ila gibi. 

Şu halde, üyelerin karar organına gelip vazife yap
ması, ondan sonra gidip öbür tarafta yönetim vazi
fesi alması, bu organlardan birinin yokluğunu ge-
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rektirmez. Nitekim, Sayın Hamitoğulları bunu çok 
güzel izah ettiler; o da benim gibi anlamışlar. 

Karar organı, Meclisimiz gibi yahut Millet Mec
lisi gibi vazife yapacak; ama yönetim organı, bakan
lar kurulu gibi vazife yapacak ve dolayısıyla karar 
organında vazife alan bir kişinin yönetim organında 
vazife alması, bir organın yokluğuna delalet etmez; 
bir milletvekilinin bakanlar kurulunda görev alma
sının, hükümetin yokluğuna delalet etmediği gibi. 

Nitekim, burada yönetim organından bahsedilmi
yor. Burada bahsedilmediği için, 15 inci maddede 
de, «varsa yönetim organına parti başkanı başkanlık 
eder.» deniliyor. Demek, «yönetim organı yok olabi
lir» anlamı çıkıyor. Tabiî, düzenleyicilerin esas mak
satları bu değil, «Karar organı yönetim organı ola
rak vazife yapıyorsa» demektir, ama dolayısıyla yö
netim organının yokluğunu ortaya koyuyorlar. 

Bu bakımdan, hem burada bir yönetim organın
dan bahsetmek zorunludur, hem de bir yönetim mad
desi açmak zorunludur. Tasarıda karar organının ne 
şekilde vazife yapacağı belli; ama yönetim organının 
ne şekilde vazife yapacağı belli değil. Hükümet gibi, 
bakanlar kurulu gibi vazife yapacaktır, biraz evvel 
arz ettiğim" gibi vazife yapacaktır ve eğer böyle ya
parsak «Parti başkanı» kenar başlıklı maddede, parti 
başkan yardımcısından, genel sekreterden, başkanve-
killiğinden bahsetmek gibi, parti başkanı ile yönetimi 
iç içe sokan bir düzenlemeden de kendimizi kurtar
mış oluruz. 

Bu bakımdan, mutlaka merkez yönetim organının 
bu maddeye girmesini ve ayrıca bir «yönetim or
ganı» maddesinin açılmasını zorunlu görmekteyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz «veya» bağlacının ilavesiyle ilgili bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Parti merkez organları sayılırken ayrı ayrı sa

yılmış; (c) bendinde «Merkez karar organı» denmiş 
ve son fıkrada, «Bu organlar parti tüzüğünde başka 
türlü de adlandırılabilir.» hükmü gelmiş. Yalnız, Ta
sarı incelendiğinde, bir başka maddede başka ad geç
mediği halde, yer yer değişik maddelerde «yönetim, 
yönetim organı» gibi, «yönetim» kelimesinin üzerin
de ısrarla durulduğu görülmektedir, örnek olarak 
31 inci madde incelendiğinde; «Siyasî parti grubu
nun merkez karar veya yönetim organları ile...» ta-
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biriyle, «merkez karar organı» yanına «veya» ekiyle 
«yönetim organı» da getirilmiştir. 

Yine 14 üncü maddede, «Parti genel başkanı ile...» 
diye başlayan fıkrada, merkez karar, yönetim ve di
siplin organları...» denmiş. 

Bir arka sayfada yine, «Genel başkan ve merkez 
karar, yönetim ve disiplin organları...» denmiş. Bu
rada kanun vazıı her ne kadar parti merkez organ
larını düzenleyen son fıkrada, «Bu organlara başka 
türlü ad da verilebilir.» demesine rağmen, «yönetim 
organı» adında İsrarlı olmuştur. Bazı hallerde mer
kez karar organı, bazı hallerde yönetim organı 
demeyi yeğlemiştir ve yine 16 ncı maddenin 4 üncü 
fıkrasında: «Parti tüzüğünde, merkez karar organı, 
aynı zamanda, merkez yönetim organı olarak görev
lendirilebilir veya ayrı bir merkez yönetim organı 
kurulması öngörülebilir.» denmiştir. Buradan da an
laşılıyor ki, merkez karar organı ile birlikte merkez 
yönetim organını da beraber düşünmüştür kanun 
vazıı. Biri diğerinin göreviyle alınabilir veya ayrıca 
da konulabilir. 

Ben bunu birlikte düzenlemeyi düşünerek yüksek 
takdirlerinize (c) bendinde merkez karar organı veya 
yönetim organı ibaresinin eklenmesiyle bu anlaşmaz
lık daha iyi çözülebilir düşüncesindeydim, yüksek tak
dirlerinize saygılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın üyeler, önergeler üzerinde önerge sahipleri 

konuşmalarını tamamladılar. Lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?. Lehinde Sayın Kırcalı efendim. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Bu parti teşkilatı konusu üstünde çok değişik 
beyanlarda bulunuluyor. Bir kısım arkadaşlarımız 
parti teşkilatının serbest olmasını isterken, bazıları 
belli bir parti şeması olmasını talep ediyorlar. Bu 
sırada ben Sayın Komisyonun Sözcüsünün, bunlar
dan ibaret kurmaya bir mecburiyet yoktur demesine 
rağmen, bir mecburiyet olduğu inancındayım; çünkü 
bu organlar parti tüzüğünde başka türlü adlandırılabi
lir diyor, ondan evvel küçük kongreden ibarettir di
yor 13 üncü maddede. Demek ki, başka bir şey kur
mak imkânına haiz değiliz. 

Halbuki benim kanıma göre bu maddede organ
ların tadadî olarak gösterilmesi yerinde değildir, 
çünkü Anayasa hükümleri buna manidir. Partilerin 
iç teşkilatına Anayasamız karşısında bu kadar gire
meyiz, 1961 Anayasası dikkatlerinize arz edeceğim; 

50 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, «Partilerin iç ça
lışmaları, faaliyetleri kanunla düzenlenir.» dediği hal
de, 1982 Anayasasının 69 uncu maddesinin son fık
rasında, «...kuruluş ve faaliyetleri...» denmiş bulun
maktadır. Anayasanın 69 uncu maddesinde 3 üncü 

, fıkra olarak yer alan: «Siyasî partilerin parti içi ça
lışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı 
olamaz.» Dendiği vakit, buradaki parti içi çalışma
ları murakabe edilir demektir, yeniden kuruyoruz de
mek değildir. Aksi takdirde kararlarının ne olacağını 
da burada Kanunda göstermemiz lazımdır, böyle şey 
olamaz. Onun için yeni Anayasamız bu bakımdan es
ki Anayasadan ciddî olarak farklıdır. 

Diğer yandan, madde burada «ibarettir» derken, 
tüzüğe bile bu konuda yetki vermezken, açıyoruz ba
kıyoruz 19 uncu maddede «Merkez karar organı par
tinin amacına uygun olarak başka organlar da ku
rabilir.» diyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla 13 
üncü maddede saymış (e) bendinden ibarettir başka 
şey kurulamaz, ama tüzükte kurulamayan bir şey mer
kez karar organı tarafından kurulabilir. Bu isabetli 
değil arkadaşlar. 

Şimdi ben biraz evvel verilmiş olan önergeye he
men gelmek istiyorum; burada yerine getirilmesi la
zım gelmeyen, illa gösterilmesi lazım gelmeyen bir
takım organlar gösterilmiş, genel başkan, merkez ka
rar organı, merkez disiplin organı gibi; fakat bunun 
yanında Anayasamızda bile gösterilmesi âdeta emredil
miş olan iki tane organ gösterilmemiş. Birisi, yönetim 
nedir, yönetici nedir? Kanunu biraz evvel izah eden 
arkadaşlar çok güzel anlattılar, burada yönetici de
mektedir, yönetim organı demektedir. Bakınız ne (di
yor 69 uncu maddenin 7 nci fıkrasında: «Temelli 
kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademe
deki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, 
yönetioisi ve denetçisi olamayacakları gibi...» Şimdi 
buradan ikinci bir noktaya geçiyorum. 

Demek ki, aynı zamanda bir denetçi ihtiyacı da 
var: 

Sayın arkadaşlar; 
Denetçi gerçekten vaz geçilmez bir unsurdur. Par

tilerde denetimi hükümetin, başsavcının yapmış ol
duğu denetimin dışında bir denetimi düşünmemiz ge
rekir. Nitekim, açıyorsunuz bakıyorsunuz Dernekler 
Kanununda açıkça hüküm var, diyor ki Dernekler 
Kanunu, siz genel kongrenin yerine, orada genel ku
rul olarak söylenmiş bulunuyor kongre değil, genel 
kurulun ve denetçinin yerine ve yetkilerini başka bir 
kimseye tevdi edemezsiniz diyor 25 inci maddesi. 
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Bizim bu Kanunumuz muhtelif maddelerinde Der
nek Kanununa saygı göstermiş ve Dernekler Kanu
nuna aykırı olmayan hükümler bu Kanun için bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri geçerlidir demiş. 

Şimdi bu durum muvacehesinde bu Tasarıda üç 
unsurun esas itibariyle yer alması lazımdır arkadaşlar. 
Birisi genel kurul, genel kongre alışılmış tabirdir, doğ
rudur kongre de denebilir, genel kurul denebilir bu 
bir tercih meselesi, ikincisi, yönetim. Arkadaşların 
vermiş olduğu önerge bunu gerektiriyor. Nitekim, 
Kanun Tasarısını hazırlayan arkadaşlarımız bundan 
uzak kalmamışlardır, yer yer yönetim demek mec
buriyetinde kalmışlardır. Üç, denetim arkadaşlar. De
netimsiz hiç bir şey olmaz, daha evvel de söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, süreniz dolmuştur lüt
fen efendim cümlenizi toparlayınız. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bağlıyorum 
efendim. 

Apartmanda yönetici vardır, yöneticiyle beraber 
denetçi vardır. O nedenle, üç taneyi esas alıp, bunun 
dışındakilerin isteyen tüzükleriyle istediği şekilde dü
zenlemesi fikrine hürmet etmek, ona bırakmak ge
rekir. Parti aktif bir yerdir, canlı bir yerdir, ona bu 
istikamette eğer müsaade etmezsek biz yaratıcılık fak
törünü ortadan kaldırmış oluruz. 

Bu nedenle, arkadaşlarımızın önergeleri hem Ana
yasa, hem Tasarının ruhuna uygundur, bunun yanın
da bir denetim kurulunun da kabul edilmesini Sayın 
Komisyondan ve Sayın Genel Kuruldan istirham ede
rim, saygılar sunarım efendim. Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Aleyhinde Sayın Göktepe, buyurun efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımızın önergesinden ve Sayın Baş-
'buğ'un konuşmasından anladığım kadarıyla genel 
merkez karar organından ayrı, bir yönetim organı 
kurulması istenmektedir. Geçmişte her iki yol da de
nenmiştir. Bir 'büyük partimiz genel idare kurulu ve 
genel idare kurulu içerisinden çıkmış bir yönetim 
kurulu tecrübesini yaşamıştır, bu yol bir hayli ağır 
çalışan bir usul olduğu için bilahara yapılan tüzük 
değişiklikleriyle bundan vaz geçmişlerdir. 

Bir diğer eski 'büyük partilerimizden birisi ise; ge
nel merkez karar organını aynı zamanda genel mer
kez yönetim organı olarak tüzüğünde görevlendir
miştir, 'bu yol daha pratik görülmüştür ve Komisyon 
bu tecrübelerden de yararlanmış olmalı ki, Tasarının 
16 ncı maddesinde konulan bir fıkra ile: «Parti tüzü

ğünde, merkez karar organı, aym zamanda merkez 
yönetim orgam olarak görevlendirilebilir veya ayrı 
bir merkez yönetim organının kurulması öngörüle
bilir.» Hükmünü getirmiştir, bu hüküm isabetlidir, 
13 üncü maddedeki düzenleme 16 ncı maddedeki bu 
fıkra ile beraber mütalaa edildiği takdirde maksada 
kafidir, partileri illa bir genel merkez karar organı, 
onun yanında bir yönetim organı kurma zorunlulu
ğu bırakmayalım; isterlerse öyle teşkilatlanabilirler. 
lüzumlu görürlerse bu şekilde teşkilatlanabilirler. Bu
rada bir seyyaliyet vermek, her halde faydalı ola
caktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın İbrahim Göktepe'nin görüşlerine aynen ka

tılıyoruz efendim; onun için önergelere katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergelere katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Komisyon, önergelere katılmadığını 

beyan etmiştir, önergeleri 'bir 'bütün olarak oyları
nıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Tan, Sayın Yolga ve Sayın Tünay'ın 13 
üncü maddenin (e) fıkrasının metinden çıkartılmasına 
ilişkin önergeleri 'bulunmaktadır; («Küçük kongre» 
deyiminin) üçünü birlikte mütalaa ediyoruz; hangi 
sayın üyemiz açıklama yapacak acaba?.. 

Sayın Tan, buyurun. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
önerimiz, iki unsurdan oluşmaktadır. Unsurlar

dan biri, 13 üncü maddenin e) bendindeki «Küçük 
Kongre» deyiminin çıkarılması. Diğer unsur ise, 13 
üncü maddenin son cümlesinin değiştirilmesi. 

Küçük kongre, Siyasî Partiler Kanunu Tasarı
sında düzenlendiği gibi, daha sonraki 18 inci mad
dede de görüleceği gibi, bir danışma organı olarak 
düzenlenmiştir. Binaenaleyh, bir partinin böyle bir 
danışma 'birimi kurmaya ihtiyaç hissedip etmediği, 
kendi takdirine kalmış bir konudur; böyle bir organ 
ihdas ettiği zaman da, bu organın kimlerden teşekkül 
edeceğini yine kendisinin belirlemesinde yarar vardır. 
Meselâ, 18 inci maddedeki düzenleniş biçimine göre, 
bu istişare organı 250-280 kişilik bîr heyet halinde 
çalışacaktır, bunun ne ölçüde pratik olduğu da tartı
şılabilir. 

Binaenaleyh, bizim önergemizde (bir esneklik bı
rakılmıştır ki, 'bu esneklik son cümlede yaptığımız 
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düzeltme ile daha da belirgin hale gelmektedir. Son 
cümlede yaptığımız değişiklik şudur: 

«Bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de ad
landırılabilir.» yerine, biz şöyle ifade ediyoruz «Bu 
organlar, değişik isimlendirilebileceği gibi, parti tü
züğü bunlar dışında başka organlar kurulmasını da 
öngörebilir.» 

Binaenaleyh, bu düzenleme ile 13 üncü maddede, 
partilerin, genel merkez teşkilatını düzenleyen bu ge
nel madde içerisinde bunu söylemek ile aynı zaman
da Tasarının 18 inci ve 19 uncu maddelerine de 
(Eğer bu kabul edilirse tafbiî) ihtiyaç kalmayacaktır; 
hu iki madde de buradan, Tasarıdan, çıkarılabilecek
tir ve bu şekilde derli toplu, hem partiye, tüzüğüne 
bırakmak suretiyle daha bir esneklik getirilmektedir 
kendi yapısını belirlemek bakımından, hem de bu 
ifadeler aynı madde içerisinde yer almak suretiyle 
daha derli toplu bir düzenleme niteliği göstermekte
dir. 

Arz ederiz. Saygılarımla. 
BAŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Tan. 
önergenizi iki bölümde mütalaa ediyorsunuz. 

Diğer sayın üyelerin önergelerinde, sizin birinci bö
lümünüzde yer alan «Küçük kongre» ibaresinin çı
kartılmasına ilişkindir. Yalnız, sizinle 'birlikte Sayın 
Ender'in de aynı biçimde «Kanunlara uygun olarak 
başka karar organları da kurabilirler.» şeklinde bir 
önergesi var. Onu da bu önergenin içinde mütalaa 
etmek suretiyle işleme koyalım efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım; yalnız, Sa
yın Ender'in önergesinde dikkat ederseniz, «Başka 
'karar organları» diye tavsif edilmeiktedir. Bizimkinde 
ise, daha geniş bir genel deyim kullanılmıştır. 

BAŞKAN — O zaman ayrı da yapabiriz, madem 
itirazınız var. 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım, Sayın Tan' 
in önergesine aynı ile katılıyorum; benimki bir şıkkı 
ifade ediyor; ama Sayın Tan'ın önergesinin ikinci 
şıkkına da katılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, zaten birlikte mütalaa 
ediyoruz, ta'bii. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, aleyhin
de söz istiyorum. 

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

üyeler; 
Sayın Tan'ın izahından anladığım kadarı ile, ge

nel merkez organlarının kuruluş sırasında bir esnek
liğe ulaştırılması lazım geldiğidir. Ancak, önergeleri

nin bir yerinde «başka organlar» deyimi çok değişik 
sonuçlar ortaya koyabilir. Malumları olduğu üzere, 
kadın kollan ve gençlik kolları kapatılmıştır; Ana
yasamız bunlara manidir; ancak gençlik kolları de
nilmez, kadın kolları denilmez, genel merkez teşki
latları içinde yer almıştır onlar; kadın kolları genel 
merkezi diye, genel teşkilat içerisinde, genel kongre
ler yapılmıştır. 

Bu itibarla, başka teşkilatlar adı altında yeniden 
partilerin içerisine gerek Anayasada gerekse kanun
da öngörülmemiş teşkilatları sokma hakkını, zannet
miyorum ki, kendimizde bulalım. Sayılsın, tartılsın; 
«başka» demekle müphem birtakım teşkilatları yeni
den siyasî partiler içerisine sokmanın fevkalade sa
kıncalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
MEHMET HAZER — Lehinde söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Madde başlığı «Partilerin merkez teşkilatı» dır. 

Yani, merkezdeki idarî teşkilatı; asıl anlamı, parti
lerin merkez idarî teşkilatıdır. Malum bulunduğu üze
re, büyük kongre, kongre, kurultay ne derseniz de
yin, bu partilerin merkez teşkilatı değil, bunlar parti
lerin parlamentolarıdır. Bunlar, karar ve denetleme 
organlarıdır. 

O bakımdan, bundan evvelki Kanunda da maa
lesef bu yol takip edilmiş; denetleme organı, yöne
tim organının, idare organının içinde mütalaa olun
muştur. Halbuki, 'bunları birbirinden ayırmak lazım
dır. Bu 'bakımdan, merkez teşkilatı, partilerin mer
kez idarî teşkilatı, genel başkanlık, («Genel Başkan» 
değil) merkez karar organı, merkez yönetim kurulu, 
merkez disiplin kurulundan ibarettir. Varsa, yönetim 
kuruluna 'bağlı diğer kuruluşlar; diğer kuruluşlar, or
ganlar anlamına değildir; yani gençlik kolu vs. an
lamına değildir, onlar organdır. 

Bu itibarla, zaten küçük kurultayın, burada yazıl
masına lüzum yok; nasıl ki ilçe kongresi, il kongresi, 
büyük kongre diyoruz; bunlar, zaman zaman topla
nan, periyodik toplanan heyetlerdir. Halbuki, asıl 
teşkilat, devamlılık ifade eder. Partiyi yöneten o ida
redir. Onun içinde, sadece arz ettiğim, genel başkan, 
merkez karar organı, merkez yönetim organı ve bir 
de disiplin organı vardır. Onun dışındakileri ayrı 
düzenlemek lazımdır. Komisyon iltifat buyururlarsa, 
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bu madde bu 'hali ile düzenlenirse, ihtilaflara da 
münakaşalara da yer kalmaz; kongreler için ayrı 
fasıllar var, ayrı maddeler vardır, mesele orada hal
ledilir. özellikle, küçük kurultayın, merkez organı 
arasında hiç bir yeri yoktur; çünkü bir istişarî or
gandır, yönetim organı da değil, karar organı da 
değil, direktif de verecek mahiyeti yoktur; merkez 
yönetim kurulu bir karar alacaktır; acaba bizim il 
'başkanları ne düşünüyor diye 'bir istişarî mahiyette 
toplayacaktır. Arz ettiğim gibi yürütme, yani idarî 
organla denetleme organını bir arada mütalaa et
mek bu ihtilafların baş sebebidir. Maalesef eski Par
tiler Kanunu da 'bu yolu takip ettiği için bizim Ko
misyon da aynı şeyi takip etmiştir; ama bu bir nas-
sı kati değildir, değişmez bir kural değildir. İhtiyaca 
göre 'bu değiştirilebilir ve kolayca da tanzim edile
bilir. Ta'krir vermiyorum; ama bu dileğimi zanne
diyorum Komisyon dikkate alır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bizi bu tartışma zeminine ittiği için sayın önerge 

sahibine teşekkürlerimizi arz ederiz. 

Şimdi merkez, küçük kongre ve bir de küçük 
kongrenin altında başka adlarla da organlar kura
bilir. «Başka adlarla da organlar kurabilirdi biz 19 
uncu maddeyle düzenlemiş bulunmaktayız. Ama biz 
'bu 19 uncu maddeyle düzenlememizde «Partilerin 
amacına uygun»; bu bilerek, düşünülerek konulmuş-
muştur. Başka organ ne kurulacak, ne kurulabilir?.. 
Amacına uygun olarak kurulabilir. Biz 19 uncu mad
dede bir ilave düzenleme getirmişizdir; ama bilerek. 
Sayın Aydar burada uzunboylu bunu izah ettiler, 
kendilerine teşekkür ederim. 

Gelelim küçük kongreye. Küçük kongreye en 
fazla itirazlar bunların tavsiye niteliğinde olduğun
dan dolayıdır. Biz de Danışma Meclisi olarak bu
nun karşısına çıkıyoruz, bir anlık kendimizin de bir 
tavsiye niteliğinde karar verme organı olduğumuzu 
unutuyoruz. Bu bakımdan, evet, tavsiye niteliğinde 
kararlar verir; ama o kararlar uygulanabilir. Nite
kim küçük kongreyi tarif ederken «Merkez karar 
oganının yetki alanına giren konularda karar almak 
üzere...» Demek ki, küçük kongrenin görevi, mer
kez karar organının yetki alanına giren konularda 
karar almak üzere bu karar organının daveti üzerine 
toplanıp karar almak. Ayrıca önergelerle genel baş-
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kanın da daveti üzerine veya merkez karar organı
nın daveti üzerine; hu daveti değişik biçimde düzen
lemiş 'bulunmaktayız veyahutta düzenlemeye ama
deyiz; ama değişmeyecek bir husus vardır. O da 
«Merkez karar organının yetki alanına giren konu
larda karar almak üzere...» 

Bu büyük bir şeydir. Genelinde de arz ettim; biz 
partiyi kuvvetli, sürekli çalışma halinde tutuyoruz. 
İstişare etmeyen bir parti merkezi isabetli kararlar 
almaktan mahrumdur. Bugün batı demokrasilerinde 
istişare organlarının, liderlerinin istişare organlarının 
almış olduğu kararlar, yapmış olduğu tavsiyeler önem 
kazanmaktadır. Eğer bizde liderler yanlış kararlar 
alıyorsa, eğer bizde merkezdeki organlar yanlış ka
rar alıyorsa, bunlar masa başında karar alıyorlar 
demektir. Bu 'bakımdan canlılık getiriyor. Biz bu 
canlılığı hissedebilmek için, 2-3 senede, 4 senede top
lanan parti parlamentosunda bu gibi kararlar alına
mayacağı için 'bir küçük kongrenin getirilmesini dü
şünerek, taşınarak uygun gördük ve esasen teamü
lümüz de budur. 

Kabul Yüksek Heyetindir. Biz Komisyon olarak 
bunda ısrarlıyız. Saygılarımızla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler; 

Sayın Tan ve Sayın Yolga ile Sayın Tünay'ın 
önergelerine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... önergelerin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Sayın Ender, sizin de önergeniz Sayın Tan'ın 
önergesi gibiydi. Yalnız sizinki «Başka karar organ
ları da kurabilirler» mealindedir, biraz evvel kabul 
buyurulan önergede ise «Başka organlar kurulabilir» 
biçimindedir. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, benim
ki değişiktir, müsaade ederseniz izah edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 

13 üncü maddeyle partilerin genel merîcez teşki
latı dondurulmuş vaziyette görülmektedir. «Parti 
merkez organları: a) Büyük kongre, b) Genel Baş
kan, c) Merkez karar organı, d) Merkez disiplin or
ganı, e) Küçük kongreden ibarettir» diyor. Dondu
rulmuş vaziyettedir. Halbuki partilerin rahatlıkla ça
lışabilmesi, memlekete iyi hizmet verebilmesi için 
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yeni 'bazı teşekküllere de ihtiyaç duyulabilir, organ
lara da ihtiyaç duyulabilir genel merkezde ve bunlar 
teşekkül edebilir. 

Benim burada arkadaşlardan istirhamım şudur: 
Bu maddeyi partilerin iyi çalışabilmesi için rahat bı
rakmak gerekir. Çünkü daha evvelki pafti çalışma
larında da gördük; yüksek haysiyet divanları vardır, 
müşterek haysiyet divanları vardır, genel idare ku
rulları vardır, temsilciler meclisleri vardır. Bunların 
bir kısmı gerçi bu yeni isimlerle düzenlenmiş; ama 
diğer kısımları da, partiler için elzem olan diğer bö
lümleri de buraya getirilmemiş. Madde tamamen 
bir dondurucu özellik taşımaktadır, kalıplaşmış bir 
özellik taşımaktadır. Bu maddeye daha iyi hareket 
verebilmek, partilerin çalışmalarını ileride ihtiyaca 
göre, demokratik hayatın ihtiyacına göre doğacak 
yeni şeyleri yaratabilmeleri için bir imkân vermek 
bakımından bu ilaveyi yaptım ve sadece, Kanunlara 
uygun olarak başka karar organları da kurabilirler» 
dedim. Komisyon dikkate alırsa herhalde bir esnek
lik gelir maddeye... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — 19 uncu maddede var bunlar. 

MUZAFFER ENDER — 19 uncu maddede ba
zı şeyleri düzenlemiş efendim... 

BAŞKAN — Sayın Ender, Sayın Başkan, müsaa
de buyurun efendim, karşılıklı konuşma biçiminde 
olmasın.. 

MUZAFFER ENDER — Peki efendim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Ender'in önergesi üzerinde söz isteyen sa

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Arkadaşımızın söylediği 19" uncu maddede var 

efendim; «Merkez karar organı partinin amacına 
uygun olarak başka organlar da kurabilir» şeklinde
dir. Onun için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın üyeler; 
Sayın Ender'in... 
MUZAFFER ENDER — önergemi geri alıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Ender, 

önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; 
Son gelen bir önergeyle de son fıkranın tama

men çıkarılması istenmektedir. Bu, Sayın Dikmen'in 
önergesidir. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Açıkça itiraf edeyim; ben ilk okuduğumda bu 

maddeyi biraz yadırgadım. Çünkü benim anladığım 
anlamda bir defa bir teşkilat tekniğine bu madde 
aykırı. Çünkü büyük kongre, efendim işte küçük 
kongre.. Ben zannettim ki, bu kongreler de dahil bu 
organlar bir genel merkezde toplanacak, yani toplu 
bulunuyor ve her zaman partiyi yönetiyor.. Halbuki 
esasında burada teşkilatın içine girmesi gereken ge
nel başkan, merkez karar organı, merkez disiplin 
organı, daha başka organlar koyacaksınız, ki teşki
lat bakımından odur. Çünkü büyük kongre esasın
da bu organları seçmek için senede bir, iki defa top
lanan bir topluluktur. Yani, küçük kongre de böyle. 
Çünkü, onların yeri de ayrı bir maddede vardır; fa
kat ilk anda sanki insana bir teşkilatın içerisinde 
varmış, yani devamlı işin başındaymış intibaını uyan
dırıyor. 

Bunun üzerine, eski kanuna baktım, orada da 
aynen mevcut. O halde, demek ki, bu Tasarıyı ha
zırlayan Komisyon üyesi arkadaşlarımızın bir bildiği 
vardır; bu siyasî bir konudur, senin anladığın teşki
lat anlamında değildir diye o noktalara pek sesim» 
çıkarmadım; ancak dikkatimi çekiyor; bir hayli za
man aldı arkadaşlarımız bu defa bu büyük kongre 
nin adı büyük olsun, küçük olsun, yok genel olsun, 
kurultay olsun gibi önergeler verdiler. Bunlar, ver-
lenler bir defa hiçbir mâna ifade etmiyordu; neden?. 
Çünkü, bu organlar parti tüzüğünde başka türlü de 
adlandırılabilir, 

Ben eski kanunun sayfalarını çevirerek bakmaya 
devam ettim; bu eski kanunun bu anamaddes'ine 
uyarak teşkilatını kuran, hemen hemen yakınlaşan 
bir tek parti var. Diğer partilere baktık bu kanunun 
başlangıç maddesiyle biç ilgisi yok. Herkes kendine 
göre bir isim bulmuş ona göre teşkilatını düzenle
miş. 

O bakımdan şimdi, gelecekde de aynı durum ola
cak. Her ne kadar buraya bu isimleri, artık bir parti
nin genel merkezinde (Benim anladığım o) şu ad al
tında, yani «Parti genel merkezinin organları bulu
nuyor» deniyor; ama altına da birşey ilave ediyo
ruz, «Sen gene bildiğini yaparsın.» O bakımdan fca-
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nunlar, toplumun uyacağı kuralları vazettiğine göre, 
eğer biz kanundaki 'bu isimleri her partinin genel 
merkezi dediğimiz, yani başında "bu ad altında bile-
ce'ksek buraya o halde «Bu başka ad altında da 
kullanılabilir.» yahut «Kurulabilir» fıkrasının bura
dan kalkması gerekiyor. Yök hayır; isteyen istediği 
ismi de kullanabilirse ol halde 'bunları burada say
maya gerek yok. Maddenin başına koruz, isteyen 
istediği ad altında kullanabilir. 

Bu bakımdan ben, yeknesaklığın sağlanması, hiç 
değilse bir parti genel merkezinin organları nedir 
dendiği zaman her vatandaşın aklında, hatırında ka-
labilici 'bir teşkilat yapısının yer etmesi bakımından 
bu fıkranın kaldırılmasını ve aynı isimler, isimleri 
burada değiştirebilirsiniz; ama bu Kanuna konan 
isimlerin değişmesine taraftar olmadığımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Dikmen'in önergesi üze

rindeki görüşünüzü açıklar mısınız efendim? «Son 
fıkra tamamen kalksın, yalnız bu isimleri kullan
sınlar» denilmektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, genel görüşmede söz
cümüzün de açıkladığı gibi, bu tarz görüşü payla
şamıyoruz ve katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler, Sayın Dikmen'in önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmiştir. Dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 13 üncü maddeyi ka'bul edilen öner
gelerle birlikte Komisyona veriyorum. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Büyük kongre 
MADDE 14. — Siyasî partinin en yüksek organı 

büyük kongredir. 
Büyük kongrenin : 
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin üye tamsayısının iki katından fazla olmamak 
'kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayı
da il kongrelerince seçilen delegeler; ve 

b) Ta'biî üyeleri : Pafti genel başkanı ile parti 
tüzüğüne göre seçilen merkez organları üyeleri; par
tinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi 
olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince delege olarak 
seçilmeleri caiz değildir. 

Parti genel başkanı ile partinin merkez karar, yö
netim ve disiplin organları üyelerini gizli oyla seç
mek; partinin tüzük ve programında değişiklik yap
mak; partinin gelir-gider kesinhesabını kabul ve mer
kez karar organını ibra etmek yahut kesinhesabı 
reddetmek; toplumu ve Devleti ilgilendiren konular
la kamu faaliyetleri ve parti politikası hakkında ge
nel nitelikte olmak şartıyla temenni kararları veya 
bağlayıcı 'kararlar almak; kanunun veya parti tüzü
ğünün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; 
partinin feshine veya başka bir partiyle birleşmesine 
ve böylece hukukî varlığı sona erecek partinin mal
larının tasfiye suretine dair kararlar vermek, büyük 
kongrenin yetkilerindendir. 

Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir 
yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın veya 
merkez karar organının yahut büyük kongre üyele
rinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır. 

Parti kurucuları, ilk büyük kongrenin ta'biî üye
leridir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, partinin 
tüzelkişilik kazanmasından başlayarak iki yıl içinde 
toplamak zorundadırlar. 

Büyük 'kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, 
büyük kongre yetkilerini kurucular kurulu kullanır. 
Partinin genel başkanı ve merkez karar, yönetim ve 
disiplin organları üyeleri ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, bu kurulun tabiî üyeleridir. 

Büyük kongrenin toplantı yeter sayısı, büyük 
kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur, tik çağrı 
üzerine yapılan toplantıda toplantı yeter sayısı bu
lunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapılacak toplantı
da toplantı yeter sayısı aranmaz. Büyük kongrenin 
karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde da
da büyük bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bu
lunan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Parti tüzük ve programında değişiklik yapılması
na dair teklifleri ve toplum ve Devlet düzenini veya 
kamu faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendi
ren konularda karar alınmasına dair teklifleri karara 
bağlamak için, bunların genel başkan yahut merkez 
karar veya yönetim organı veya büyük kongre üye
lerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş 
olması gerekir. Bu teklifler, büyük kongrece seçile
cek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon 
raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde Sayın Haz
nedar, Sayın Aydar, Sayın Tutum... 

HAMZA. EROĞLU — Efendim, benim sorum 
var. 
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BAŞKAN — Daha sonra Sayın Eroğlu. Sorular 
bölümünde efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, ufak değişiklikler var 
onları arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
ad kayıt işlemini bitireyim efendim. 

Sayın Sarıoğlu... 
AYHAN FIRAT — Değişiklikler olursa söz al

mayız... 
BAŞKAN — Efendim, olacak müsaade buyurun. 
AYHAN FIRAT — Hayır; söz aldıktan sonra 

kıymeti kalmaz. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın Komisyon Başkanı buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
14 üncü maddenin ikindi büyük pragrafı, «Partî 

genel başkanıyla, partinin merkez karar...» Bu prag-
rafta şu değişiklik yapılıyor efendim. «Parti genel 
'başkanıyla, partinin merkez karar ve varsa merkez 
yönetim organıyla, disiplin organları üyelerini gizil 
oyla seçmek.» Yani, «Merkez karar»dan sonra «ve 
varsa merkez yönetim organıyla, disiplin organı üye
lerini gizli oyla seçmek.» 

Bir de efendim, sayfanın sonunda «Büyük kong
re» diye başlayan pragrafta son satırda «Merkez ka
rar organının lüzum görmesi» diye ilave yapılmasını 
ve son olarak bir de efendim, maddenin başında kü
çük (a) ile ifade edilen «Seçilmiş üyeleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üç katından 
fazla olmamak kaydıyla...» İki yerine, üye tam sayı
sının üç katı efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Mevcut yaptığınız değişikliği sayın üyelerimize inti
kâl ettirelim. 

Sayın üyeler, 14 üncü maddenin küçük (a^ bö
lümünde «seçilmiş üyeleri: Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin üye tam sayısının iki» yazıyla olan «tki»yi 
«üç» olarak lütfen değiştiriniz.» Üç katından». 

Yine aşağıdaki fıkrada; «Parti genel başkanıyla, 
partinin merkez karar ve varsa merkez yönetim or
ganıyla, disiplin organları..» şeklinde düzeltiniz. 

Sayın Komisyon Başkanı; o zaman sanki «disiplin 
organları da varsa» gibi olmuyor mu?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim, olmuyor kanaatin
deyiz; ama takdir sizlere aittir. 

BAŞKAN — Rica ederim, takdir Yüce Genel 
Kurulundur efendim. 

Ayrıca bu sayfadaki son fıkrada, «merkez karar 
organının lüzum görmesi yahut büyük kongre üye
lerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapı
lır» şeklinde değil mi efendim?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, 

BAŞKAN — Başka bir değişikilik yok. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan; müsaade 

eder misiniz?... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Bu takdirde bir noksan

lık kalıyor. Paralel olması itibariyle 46 ncı sayfada 
2 nci paragrafın sondan 2 nci satırında da değişiklik 
yapmak lazım. Orada da yönetim ve disiplin organı 
var, bunun da baş tarafına «varsa yönetim» demek 
lazım. 

BAŞKAN — «... Partinin genel başkanı ve mer
kez; karar organının, varsa merkez yönetim organı
nın...» mı demek lazım efendim?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Baştan. 
BAŞKAN — Efendim, müsade buyurun, redak

siyonla olan işimizi bitirelim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Usuli bir arzım var da 

onun için rahatsız ettim1. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Komisyonun böy

le şifahi bildirisi ve sizin Genel Kurula sunmanız 
şeklinde değil, eğer maddede bir eksiklik varsa Ko
misyon lütfen geri alsın, tashih etsinler. Aksi halde 
yanlışlık olacak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bir basım hatası 
olduğunu söylüyor efendim. Olabilir ki, üç demişler, 
baskıda iki çıkmış, onu düzeltiyorlar. Müsaade eder
seniz maddî hatayı da Komisyonun madde metnini 
geri alması biçiminde düşünmeyelim!. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Yanlış olacağından endi
şe ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bendeniz de endişe duyuyorum; 
ama düzeltiyorlar. Müsaade buyurun bu baskı hata
sını birlikte halledelim. 

Sayın Başkan; müsaade ederseniz o fıkra geldi
ğinde tekrar okuyalım. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; cevap vermek is
temiyorum; ama biz bu yöntemi Anayasa müzakere
lerinde kullandık ve başarıyla kullandık efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan; aslolan hüsnüniyet
tir efendim. 

Buyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Bu maddeyle ilgili önergemi 

geri aldığımı bildirmiştim. Yalnız, yazılı bir not var
dı, redaksiyon açısından söz rica etmiştim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz redak
siyona sonra gelelim. 

TURGUT TAN — Şu anda redaksiyon söz ko
nusu olduğu için. 

BAŞKAN — Hayır, basım hatası söz konusu 
Sayın Tan. Müsaade ederseniz madde üzerindeki gö
rüşmeleri tamamlayalım, ayrıca redaksiyon için za
ten her zaman söz veriyoruz. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım; benîm 
üzerinde durmak istediğim hususları Komisyon dü
zeltmiştir. Bu bakımdan konuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Filhakika, bu takdirde aynı kurul, hem icra eden, hem 
de bu İcraatı; yani kendi kendini denetleyen bir kurul 
hüviyetine bürünecektir ki, bunun da eşyanın tabia
tına ters olduğu muhakkaktır. 

O halde merkez karar organı ve merkez yönetim 
organı birbirinden ayrı olmalıdır, böyle olması daha 
doğrudur. Parti içi oligarşik eğilim ve davranışların 
kontrol altına alınması yönünden de bu sistemin olum
lu etkisi olacağı inancındayım. 

O zaman bu organ nasıl teşkil edilebilir?... İki 
şekil var : 

Birincisi, merkez yönetim organının büyük kong
rece ayrı bir organ olarak seçilmesi, ki Komisyon bu 
şekli tercih etmiş. 

İkinci husus, merkez karar organının kendi için
den ayrı bir merkez yönetim organı seçmesi. 

Merkez yönetim organı büyük kongre tarafın
dan seçilirse, bu sistem uygulanırsa; merkez karar 
organının, kendisi gibi yetkisini aynı kuruldan; ya
ni büyük kongreden almış bir organı murakabe et
mesi ve gerektiğinde büyük kongreye niyabeten iş
ten el çektirmesi hem zor olur, hem de gerginlikler ya
ratır, ihtilaflara yer verir. 

Oysa, merkez yönetim organı, merkez karar or
ganının içinde ve bu organca seçilerek teşkil olu
nursa; onu murakabe ve görevden alma yetkisinin 
kullanılması daha kolay olur. 

14 üncü maddeyle ilgili husus da işte bu noktada 
ortaya çıkmaktadır. Filhakika, bu madde merkez 
yönetim organı üyelerinin büyük kongrece seçileceği
ni kesin olarak hükme bağlamaktadır. 

Yukarıda arz ettiğim nedenlerle eğer Muhterem 
Komisyon da bu görüşe iştirak eder ve Yüce Mecli
siniz de uygun görürse, merkez yönetim organının 
teşekkül ve üyelerinin seçimi 16 ncı maddeye bırakıla
bilir. Bu nedenle madde oylanmadan önce bu husu
sun müzakere ve karara bağlanmasının yerinde ola
cağını düşünüyorum. Bunu temin etmek üzere bir de 
önerge vermiş bulunuyorum, takdir Yüce Meclisin
dir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Savın Tutum; buvurun efendim, 
CAHÎT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Benim değineceğim iki küçük nokta var. 
Birincisi, maddede temenni kararları veya bağla

yıcı kararlar almaktan söz edilmektedir. İki kategori 
dışında başka tür bir karar mı var ki diye düşündüm? 

Mülga 648 sayılı Kanunun, «merkez karar orga
nının tüzükte belirtildiği takdirde merkez yönetim 
organı olarak görev yapacağına» ilişkin hükmü ay
nen görüşmekte olduğumuz Tasarının 16 ncı mad
desinde de yer almaktadır. Bu nedenle şimdi açıkla
mak istediğim husus aslında daha sonraki 16 ncı 
maddeyle ilgili olmakla beraber, merkez yönetim 
organının seçim tarzına bu maddede yer verildiği 
için konuya değinmek zorunluluğu doğmaktadır. 

Bilindiği üzere merkez karar organı, tüzük, prog
ram ve büyük kongre kararlarına uygun olarak kong
renin iki toplantısı arasında parti faaliyetleriyle ilgili 
gerekli kararları almak ve alt kademeleri denetlemek 
amacıyla kurulmuştur; yani bir karar ve denetim or
ganıdır. 

Komisyon 16 ncı maddenin gerekçesinde, «Etkin 
bir denetim sağlamak üzere merkez karar organının 
maddede yazıldığı şekilde teşekkülünü öngördüğünü» 
belirtmektedir; yani merkez karar organının aynı za
manda merkez denetim organı olduğunu kabul et
mektedir. 

Hal böyle iken, bir denetim organına nasıl olup 
da aynı zamanda merkez yönetim organı olarak 
yürütme görevi verildiğini anlamak oldukça güçtür. 
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«Temenni kararları veya bağlayıcı kararlar alabilir.» 
deniyor. îki türlü karar alabildiğine göre, karar alır 
demektir bu. Literatürde böyle bir ayrıma rastlama
dım; ama 648 sayılı Kanun nedense bu ifadeyi kul
lanmış, değerli Komisyon da bunu aynen kabul et
miş. Birinci nokta bu; yani «karar alabilir» dense 
olmaz mı? Bağlayıcı olup olmadığını veya temenni 
niteliğinde olup olmadığını Genel Kurul zaten ka
rarında belirtir. Yani, doğrudan doğruya yasadan 
doğan bir husus değildir bu. 

Sayın Başkanım; 
İkinci nokta, «Toplumu ve Devleti ilgilendiren 

konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hak
kında genel nitelikte olmak şartıyla temenni kararla
rı veya bağlayıcı kararlar alabilir» deniyor. Anladığım 
kadarıyla bu geçmişte de 648 sayılı Kanunun müza
kerelerinde tartışılmış ve nedense genel nitelikte ol
mak şartı muhafaza edilmiş. Sorulara verdiği yanıt
ta dönemin Komisyon Sözcüsü savunma yaparken, 
«Efendim, burada kastımız şudur : Genel nitelik 
şartı, örneğin Genel Maarif Politikasıyla ilgili karar
lar alınabilmesini öngörmekte; fakat tek dersten borç
lu öğrencilerin sınıf geçmesi hakkında karar verilme
sini önleme amacını taşımaktadır» diyor. Böyle bir 
gerekçe kamu yönetimi bilimi açısından tamamen ge
çersiz bir şeydir. Çünkü, bir kararın genel mi, özel 
mi nitelik taşıdığını; ancak o kararı veren takdir eder 
ve tüzüğe ilişkin bir şeydir. Eğer tüzükte, filan ko
nular hakkında temenni veya bağlayıcı nitelikte ka
rar alınamaz denmişse, bu gayet tabiî ki uygulanır. 

Diyelim ki, çiftçinin Ziraat Bankasına olan borç
larının affedilmesi veya şu, şu ilçelerin il olmasının 
kararlaştırılması gibi konularda, bu tür temenni ka
rarları özel midir, genel midir? Benim esas endişem, 
diyelim ki genel nitelikte olma şartına uyulmadı, bu
nu neresi çözecektir; yani bir kararın geıiel mi özel 
mi olduğunu neresi çözecektir?.. Genel nitelikte ol
ması gerekirken özel nitelikte bir karar aldı, diye ne 
yapacağız? Mutlak butlanla malul mü sayacağız alı
nan kararı; kim sayacak, nasıl sayacak?.. Bunun bir 
müeyyidesi var mıdır?.. Dolayısıyla benim temennim 
(Eğer Komisyon katılırsa) bu tür tartışmalara yol 
açacak olan bu tür ibarelere Yasada yer verilmemesi, 
bu konuların tüzüğe bırakılmasında isabet gördüğü
mü arz ederim. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Sayın Komisyon Başkanımızın büyük kongre için 
delege adedini Türkiye Büyük Millet Meclisi üye sa
yısının üç katına çıkarmasını memnunlukla karşılı
yorum. Benim üzerinde konuşmak istediğim konu
lardan bir tanesi bu idi; çünkü ilçe düzeyinde bunu 
tasarı 600'de tutmuş, il düzeyinde 1 000'i aşmamak 
üzere; fakat büyük kongreye gelince bunu 800'le, ya
ni Büyük Millet Meclisi üye sayısının iki misli ile 
sınırlamıştır. Zannediyorum bu yerinde değildi. Bu
nun tashihini memnunlukla karşılıyorum; çünkü bü
tün illerde delegeler iki yılda bir katılacakları bü
yük kongrede yapılacak tartışmaları, alınacak ka
rarların heyecanını yaşamak ve geriye dönüşlerinde 
de bunu her düzeyde partiliye aktarmak isterler. Bu 
itibarla, burada katılımın ne büyük ölçüde, ne kadar 
büyük ölçüde olursa o derece de faydası olacağı inan
cındayım. 

ikinci temas etmek istediğim husus, kongrenin 
iki yılda bir yapılmasıdır. Zannediyorum bu periyot 
son derece sınırlı bir pariyottur. Şu bakımdan : 

îki yılda bir yapılacak parti büyük kongresinde 
zannediyorum ki, çekişmelerin periyodu da sıklaş-
mış olacaktır; çünkü bir partinin büyük kongreyi 
yapması büyük bir masraftır, büyük bir organizasyo
nu gerektirmektedir. Ayrıca, parti içindeki mücade
leye de bir hız vermiş olacaktır. O itibarla, özellikle 
seçim yılına ki, bu iki yıl periyot devam ettiği za
man seçim yıllarında gerek partinin büyük kongre
sinin yapılması ve gerekse seçime isabet eden yıl
larda bunun hızlanmasını doğal karşılamak lazım. O 
yönden bir partinin biliyorsunuz, bir kongreyi yap
ması için bir hazırlık devresinin geçmesi lazımdır. Bu 
da en az bir - iki ayı almaktadır. Şimdi, iki ay par
tinin büyük kongre hazırlıkları, ondan sonra da par
tide yeni yönetimin işbaşına gelmesiyle partide bir
takım kararların benimsenmesi ve üyeler tarafından 
teşkilatça benimsemeyi oluşturması lazımdır. Şimdi, 
böyle tartışmalı geçecek bir süreden sonra geriye 
aşağı yukarı 1 yıl 8 ay, 1,5 yıl gibi bir zaman kal
maktadır. Zannediyorum ki, bir partinin iki büyük 
kongresi arasındaki bu periyot bu bakımdan azdır. 

O itibarla derim ki, bunu 3 yıla çıkaralım. Bu 
bir şifahî tekliftir. Zannediyorum bu yönde bir öner
geyi de imzaladık. O da buraya gelecektir. Bunda 
bu yönde fayda görmekteyim. 

Bunu arz etmek istedim. Teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Arkadaşlarımız Haznedar, Tutum ve Paşa Sarı-
oğlu'na getirdikleri aydınlıklar için teşekkür ederim. 
Gerçekten çok önemli sorunlara değindiler. 

Şimdi bunları kısaca cevaplandırmaya çalışayım. 
Merkez karar organının merkez yönetim organını 

seçmesi sorunu yahut da merkez karar organının yö
netim organını sınırlaması sorunları gerçekten bir
birine bağlıdır, arkadaşımız Sayın Haznedar'ın belirt
tiği gibi; ancak biz bu maddeleri düzenlerken, «Eğer 
parti ihtiyaç duyarsa merkez yönetim organını oluş
turur» demiştik. Burada şunu belirtmek isterim ki, 
benzetme yapılmış olmakla beraber kongre parlamen
to görünüşünde; fakat merkez karar organı gerektiğin
de, maddemizde de belirtildiği gibi, büyük kongreye 
vekâlet eden bir kuruluş ve onun aldığı kararları uy
gulayan merkez yönetim organı, eğer varsa, eğer se
çilmişse bir hükümet değildir. O doğrudan doğruya, 
dar anlamda bir icra organıdır. Bunun içindir ki, 
merkez yönetim organının merkez karar organı tara
fından denetlenmesi hiçbir güçlük çıkartmaz; çünkü 
merkez karar organı, 16 ncı maddede de belirtildiği 
gibi, iki büyük kongre arasında parti tüzük ve prog
ramına ve büyük kongre kararlarına uymak şartıyla 
partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine 
sahiptir. Binaenaleyh, merkez karar organı adeta bü
yük kongreye vekalet eden bir organ olarak yönetim 
organını da, merkez yönetim organını da denetleye
bilir. Bu bir sorun çıkartmaz. «Eğer merkez yönetim 
organı büyük kongre tarafından seçilirse (Bizim dü
zenlediğimiz gibi) kaynağını büyük kongreden alacak 
olan merkez yönetim organının merkez karar organı
na direnmesi sorunu ortaya çıkabilir» diyor arkadaşı
mız. Gerçekten bu sorun çıkabilir; fakat biraz evvel 
söylediğim gibi, kanun gereğince merkez karar orga
nı kongre yetkilerine iki kongre arasında haizdir. 
Haiz olduğu için de bu direniş ileri gidemez; giderse 
merkez karar organı kongreyi toplantıya çağırarak 
>arasındaki ihtilafı, merkez yönetim kuruluyla arasın
daki ihtilafı kongreye açıklar. 

Binaenaleyh, biz maddemizdeki düzenlemeye bağ
lı kalmak istiyoruz. Bu düzenlemenin temeli de bü
yük kongrenin partinin temel organı olması, parti 
egemenliğinin temsil edildiği, arkadaşlarımızın da be
lirttikleri gibi adeta partinin parlamentosu olması-
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dır. Binaenaleyh, eğer tüzükler öngörürse merkez 
yönetim organı da parti genel kongresi tarafından se
çilmelidir. 

Sayın arkadaşımız Tutum'un parti politikası hak
kında genel nitelikte olmak şartıyla temenni karar
ları veya bağlayıcı kararlar almak hususunda tered
dütleri var. Eğer yanılmıyorsam, tereddütleri var. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu iki kararı birbirinden ayırmak lazım

dır. Unutulmaması gereken husus, her şeyden önce 
şudur : Parti kongresi parti üyelerinden (Buna pejo
ratif bir anlam vermiyorum), parti militanlarından 
oluşur. Bunlar parti doktrinine bağlıdırlar, inanmak
tadırlar; fakat kongrede alınan her kararın acaba 
parti iktidara gelse, iktidar tarafından uygulanabilir
liği tartışılabilir. Nitekim çok örnek gösterilebilir, 
gösteririm ki, parti genel kongresinde alınan karar
ları parti iktidara geldikten sonra partinin liderinin 
başbakanlığındaki hükümet yerine getirememiştir; 
çünkü parti kongresi (Dediğim gibi) militanlardan 
oluşur, duygusal eğilimleri vardır ve devletin gücü
nü gerektiği gibi takdir edemez, parti iktidara gel
diği zaman devletin gücünün ne olduğunu gayet iyi 
takdir debilecek durumdadır ve vatanperverlik, dü
rüstlük alınan kararın uygulanmamasını gerektirir. 
Onun içindir ki, bu tür nitelikte kararlar alınması 
gerektiği zaman, yani uygulanmasında tereddüt uyan
dıran kararlar alınması anında müdahale edilerek 
bu kararların birer temenni kararı olması araştırılır 
ve temenni kararı olmaları sağlanarak da iktidara ge
lindiği zaman bu kararları uygulamamak yolları sağ
lanmış olur. Buna mukabil bazı konularda bağlayıcı 
kararlar alınabilir. Parti kongresi bu kararları tered
düt etmeden alır ve kendi liderini ve kendi iktidara 
gelecek hükümetini (Eğer gelirlerse) elbette ki bağ
lar, 

Diğer taraftan, tabiî bu verdiğim şema partinin 
tek başına iktidara gelmesine ilişkin. Bir de koalisyon 
yapıldığını göz önüne alalım. Elbetteki koalisyon ya
pılınca diğer partilerle işbirliği yapılacaktır; diğer 
partilerin programları vardır, amaçları vardır. Doğal 
olarak parti kendi programından bir kısmını bıraka
caktır. 

tşte buna da imkân sağlamak için, temenni karar
ları Kanunda konulursa., yöneticiler kendilerini mü
dafaa edecek bir temel bulmuş olurlar. 

Sayın Paşa Sanoğlu arkadaşımız; «İki yıl azdır ve 
kongre masraflıdır.» dediler. Masraf kısmını bir ta
rafa bırakalım. Gerçekten bir sorun olabilir; fakat 
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«iki yıl azdır.» sorununa genel görüşmeler sırasında 
cevap vermeye çalışmıştım ve demiştim kü «Biz iki 
yılın^ azlığı şöyle dursun, bir yıl mı, iki yıl mı diye 
kongrenin toplanma tarihi üzerinde tartıştık.» 

Arkadaşlarım; 
Parti iktidara gelecektir ve Devleti yönetecektir. 

Devleti yöneteceği için de, Devletin bütün sorunları
na cevap vermekle yükümlüdür. Aslında bu çok na
zarî bir şey ve bunu iki yılda bir yapacağı 4 - 5 gün
lük toplantılarda çözmeye kalkarsa, (Bağışlayın bi
raz) donkişotluk yapmış olur, mümkün değildir bu 
tabiî. Sorunların eleştirilmesi, incelenmesi ve ona gö
re karar alınması lazımdır ki, bunların bir kısmı uzun 
incelemeleri gerektirir. 

Bunun içindir ki, parti kongreleri daha ziyade sı
nırlı olmakla beraber, devamlı surette yöneticileri ve 
parti faaliyetini düzenleyecek, gerçekleştirecek organ
ları denetlemek için muhakkak ki, sık sık toplanma
lıdır mümkün olduğu kadar. 

işte biz Komisyonda bu mümkün olduğu kadar 
sıkın iki sene olmasını düşündük, yani aslında belki 
aklımız erseydi, imkânları mümkün görseydik bunu 
bir yıl olarak da tespit edecektik; fakat dedik ki, «İki 
senede bir olsun.» ve iki senede bir hiç olmazsa dev
letin genel politikası hakkında kararlar alarak lider
leri temenni mahiyetinde veyahutta bağlayıcı olarak 
kararlarla aydınlatırlar; onlara istikamet verirler. 

Onun içindir ki, istirhamımız iki yıldan fazlaya 
çıkmamaktır, iki yıl gerçekten azamî bir süredir. Ben, 
şahsen demokrasi ile yönetilen, demokrasi kuralla
rının uygulandığı hiçbir ülkede (Belki vardır, tartış
mıyorum; ama bilmediğimi söylüyorum, itiraf ediyo
rum.) iki yıldan fazla aralıklı büyük kongrelerin ya
pıldığı parti tüzüğü görmedim. 

Arkadaşlarımızın sorularına cevaplarım bunlardan 
ibaret. Eğer başka sorular varsa, Yüce Meclisin em
rine hazırım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
Soru sormak İsteyen arkadaşlarımızın isimlerini 

okuyorum efendim; Sayın Eroğlu, Sayın Öney, Sa
yın öztürk, Sayın Gürtan ve Sayın Yolga'dır. 

Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, sayın ar

kadaşlar; 
Soracağım soru bir hayli önemlidir. Hem, özel

likle Danışma Meclisi üyelerini ilgilendirir. 
Büyük kongrenin belirtildiği 14 üncü maddenin 

birinci paragrafında (b) bölümünde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin de tabiî üyeler olduğuna 
yer verilmiş. 

Bunun hemen altındaki fıkrada, «Taşıdıkları sı
fat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimselerin, 
ayrıca il kongrelerinde delege olarak seçilmeleri caiz 
değil.» 

Diğer taraftan, aynı maddenin 46 ncı sayfadaki 
ikinci fıkrasında da şöyle bir hüküm var; «Büyük 
kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, büyük kong
re yetkilerini kurucular kurulu kullanır. Partinin ge
nel başkanı ve merkez karar, yönetim ve disiplin or
ganları üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri, bu kurulun tabiî üyeleridir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri de kurucu
lar kurulunun içerisinde yer alıyor. 

Şimdi, burada ortaya şu önemli soru çıkıyor. 
Danışma Meclisinin durumu nedir?.. Danışma Mec
lisi üyesi bir (X) şöyle bir soruyu ortaya çıkarıyor; 
diyor ki, «Eğer ben, Danışma Meclisi üyesi olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini kulla
nan bir kişi isem, il kongrelerince şu okuduğum hük
me göre, delege seçilmem gerekli değil mi?..» 

Bunun çok önemi vardır, eğer Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi sayılmaz isem, o durumda yeni 
bir parti kurulduğu zaman ben bu kurulacak olan 
partide il delegesi olarak büyük kongreye katılacağım, 
merkez genel kuruluna seçileceğim vesaire vesaire 
parti içerisinde vazife alacağım. 

Eğer arkadaşımız, Sayın Başkan bu konuda bize 
açıklama yapabilmek imkanını bulabilirlerse, verebilir-
lerse Danışma Meclisi üyeleri bakımından konu açık
lığa kavuşmuş olacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Eroğlu. 
Sayın Başkan, isterseniz tek tek cevaplayalım, bir 

vaki tekrar olmamak üzere. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Şimdi Sayın Başkanım, soruyu an
ladığım şekilde cevaplandıracağım. Eğer yanlışsa, ce-
vaplandıramamışsam arkadaşım lütfen hemen müda
hale etsin, 'tashih etsin. Çünkü, soruyu anladığım 
ölçü de şudur; Danışma Meclisi üyeleri yeni bir parti 
kurarlarsa, (Bu izinden sonra) durum ne olacak, sı
fatları ne olacak?.. Anladığıma göre. 

Kurucu üye olarak yeni parti kurmalarına hiçbir 
engel yok ve kurucu olarak da partiyi yönetirler ve 
kurucu üyeler de partinin genel kongresinde doğal 
olarak bulunurlar. En basit çözüm yolu bu. Başka 
bir çözüm yolu tabiîdir ki, Türkiye... 

BEŞİR HAMlTOĞULLARI — Kurucu olmaz
sa?.. 
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BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, müsaade bu
yurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî efendim, kurucu olmazsa 
olmaz, yani gayet basit. Çünkü, Danışma Meclisi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Yapılan dü
zenleme budur; ama gayret etsin, kurucu üye olsun; 
zor bir iş değil yani, kurucu meclis üyesi olsun, par
tiyi kursun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Öney, buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, 46 ııcı say

fanın birinci paragrafında; «Parti kurucuları, ilk bü
yük kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk 
büyük kongreyi, partinin tüzelkişilik kazanmasından 
başlayarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar.» di
yor. Yani, kurulacak partiler iki yıl içinde büyük 
kongreyi toplamak zorundalar. 

Tasarının 40 inci maddesit ise, seçimlere girebil
mek için partinin ilk büyük kongresinin toplanmış 
olmasını öngörmektedir. 

Şimdi, seçimlere girmeyeceğini veya girmeyeceği
ni varsayan bir parti veya girmek durumunda ken
disini hissetmeyen bir parti, seçimden önce bü
yük kongresini toplamak zorunda değil. Peki, ondan 
sonraki (Seçimler de beş yılda bir yapılacağına göre.) 
iki yıl içinde mutlaka toplamak zorunluluğunu ni
çin getirmiş oluyoruz partilere?.. Belki dördüncü yıl
da toplayacaktır, ondan sonraki seçime bir yıl kala 
yani. 

Yahutta toplamadığı takdirde iki yıl içinde müey
yidesi nedir?.. Parti kendi kendisini feshetmiş mi sa
yılacaktır, yoksa ondan sonraki seçimlere girme hak
kı mı olmayacaktır?.. Nasıl bir müeyyidesi var?.. 

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

ALDIKAÇTI — Şimdi efendim, evvela bu iki yıl 
süresinin normal devirler için olduğunu belirteyim; 
yani diyelim ki, 1983 yılı sonbaharında seçimler ya
pıldı, sonra 1983 yılının Aralık ayında bir parti ku
ruldu. Bu parti iki yıl içerisinde büyük kongresini 
yapmak zorundadır. 

Bu Kanun yürürlüğe ne zaman konacak bilmiyo
rum, ne zaman izin verilecek onu da bilmiyorum; 
fakat bu Kanun yürürlüğe konduktan sonra, eğer son
baharda seçimler yapılacaksa, emretmektedir, son
baharda seçimlerin yapılmasından Önce kongresini 
toplaması gerekmektedir 40 inci maddeye göre. 

Eğer süre yetmezse, müsait olmazsa, bu herhalde 
Millî Güvenlik Konseyi tarafından takdir edilecek 
bir durumdur, geçici bir hükümle durumu halleder 
efendim. 

Bilmiyorum Sayın Öney, bütün sorularınıza ce
vap verebildim mi efendim?.. 

TÜLAY ÖNEY — Parti seçime girmeyecekse?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — İki yıl içinde.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Parti seçime girmeyecekse?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Parti seçime girmeyecekse 2 yıl bek
leyebilir gayet tabiî. Hiçbir mahzur yok. Eğer 2 yıl 
içinde kongreyi toplamazsa, Cumhuriyet Başsavcılığı 
kendisine ihtarı çeker ve ihtarında parti kongresini 
yapmasını söyler, ihtara uyulmazsa Anayasa Mah
kemesine gider. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, delaletiniz

le şu hususun aydınlığa kavuşmasında yarar vardır. 
Anayasamıza göre, yasama görevi 5 yıl olarak 

tespit edilmiştir. Her siyasî partinin, kongresini yapa
rak seçimlere girmesi, siyasî geleneğimizde yerini bul
muştur. Bir sene önceki kongre ile seçime gitmek gi
bi bir durumla karşılaşılacaktır. Bu nasıl çözülebilir, 
nasıl ışık tutabilirler?.. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Öztürk'e sorusu dolayısıyla 
teşekkür ederim. 

iki yıl süresi, muhakkak iki yılda bir yapılacak 
anlamına gelir. Yoksa, parti gerekli gördüğü zaman 
daha önce olağanüstü kongreler yapar ve olağanüstü 
kongre yaparak seçimlere girer efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Gürtan. 

HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkan, benim so
rum, biraz evvel Sayın Tutum'un sorduğu soru ile 
ilgili. Yalnız, arada bir nüans farkı var gibi geldi 
bana. 

Efendim, burada «Parti genel başkanı ile parti
nin merkez karar organı» diye başlayan paragrafta 
«Devleti ilgilendiren konularla kamu hizmetleri ve 
parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartıyla 
temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak» di
yor. Burada «Devleti ilgilendiren konularda» ibaresi 
çok geniş kapsamlı olmaz mı ve bu kapsam içerisine 
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örneğin AET girmez mi, NATO girmez mi, buna 
benzer şeyler girmez mi?.. Bu konuda parti büyük 
kongresinde bağlayıcı kararlar alınabilir mi?.. Bu 
konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin konusu 
olup olmadığı hakkında Sayın Başkandan bilgi istir
ham edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Gürtan arkadaşımızın ileri 
sürdüğü husus bir gerçeği yansıtmaktadır. Gerçekte, 
mühim kararları; temenni kararları, bağlayıcı karar
lar diye ikiye ayırmamızın başlıca nedeni de budur; 
ama Devlet ile ilgili kararlar dediğimiz zaman, parti, 
Devleti yönetmek, Devlet faaliyetlerini düzenlemek 
amacını güttüğünden, elbetteki Devlet faaliyetleriyle 
ilgili tüm hususlarda alabileceği kararları alır. Zaten 
bundan dolayıdır ki, parti büyük kongresinin müm
kün olduğu kadar sık toplanması gereği üzerinde dur
duk ve bunu kendi sosyal gerçeklerimize ve imkân
larımıza uydurmaya çalıştık ve yine bundan dolayıdır 
ki, burada parti kongresinde tartışılmayan; fakat çı
kabilecek ani sorunlar, AET sorununun, birdenbire 
bir istikamet değiştirmesi hususunda parti açısından 
karar alma yetkisini de merkez karar organına ver
dik. İki kongre arasında yetkilerin, merkez karar or
ganına bırakıldığı hususundaki hükümle beraber. 

Bundan dolayıdır ki, söylediğiniz hususlar tama
men doğrudur; fakat Sayın Tutum'a verdiğim cevapla 
bunları birleştirirseniz anlaşılır. Anlaşılır ki parti, Dev
let faaliyetlerinin tümünü düzenlemek amacını güder; 
fakat bunu, parti kongresinde yapmanın imkânı yok
tur. Bundan dolayı merkez karar organına yetkiler 
bırakır. 

Sayın Gürtan çok teşekkür ederim; işte arkadaş
lar, sorunun, oligarşinin özüne geldik, işte bu suretle 
partinin bütün faaliyetleri ister istemez 25, 30 kişilik 
bir karar organına iner. Bu merkez karar organının 
sadece tek bir çoğunluk tarafından oluşması; bizim 
önlemeye çalıştığımız, hedef edindiğimiz oligarşinin 
oluşmasına yol açar. Bunun için bazı hükümler ge
tirdik; ama galiba 70 kadar arkadaş imza atmış ve
saire, bunu tartışacağız. Bunun için amacımız bu idi 
efendim. Yoksa, buyurduğunuz hususların hepsi doğ
rudur ve bir acı gerçek var; maddî imkânsızlık... 
Mümkün değildir, partinin genel kongresini devamlı 
surette Meclis gibi toplantı halinde bulundurmak, işte 
o küçük meclis, ancak bazı konulara değinebilir, di
ğerlerini merkez karar organına bırakır doğal olarak, 

tabiî olarak. Başka bir çözüm yolu bulmak mümkün 
değildir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Yolga. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 648 
sayılı Kanunda parti genel başkanının seçimi parti 
tüzüğüne bırakılmıştır. Parti tüzüğünün Öngörmesi ha
linde büyük kongre tarafından seçim yapılır. Bura
da gerek 14 üncü maddenin büyük kongre ile ilgili 
fıkrasında, gerekse 15 inci maddede parti başkanının 
büyük kongre tarafından seçileceği söyleniyor. Bu
rada sanımca (Kesin olarak söylemiyorum) önemli 
bir değişiklik olmuştur mevcut sistemde. Şu bakım
dan önemli olabilir, suali arz ettiğimde mahiyeti an -
laşılacaktır. Parti başkanında istikrar ve tecrübe önem
lidir sanıyorum. Dolayısıyla iki senede bir yapıla
cak, hatta her sene yapılacak olan bir genel başkan 
seçimi sakıncalı olabilir, genel başkanı her sene, bir 
sene için seçme durumu olabilir. Ben bu bakımdan 
arz ediyorum, önemli olabilir bu değişiklik. Dola
yısıyla ileride bu kanunu inceleyecekler için, zabıt
larda görülmesi maksadıyla kendilerinden bu değişik
liğin hangi gerekçelerle yapıldığını mümkünse kısaca 
izah buyurmalarını rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Değerli arkadaşlarım, Sayın Yolga' 
ya teşekkür ederim. Gerçekten bu da önemli bir 
konu. Parti başkanının, parti büyük kongresi tarafın
dan seçilmesi sorunu. Niçin bunu merkez karar or
ganından alıp, büyük kongreye verdik?.. Her şeyden 
önce demokratik olması dolayısıyla partinin irade
sini büyük kongre temsil etmektedir ve büyük kongre
nin, parti organlarını ve partiyi yönetecek kişiyi seç
mesi daha demokratiktir; fakat bu demokratik zo
runluluğun yanı başında diğer bir hususa da değinmek 
istedik. O da, partinin merkez karar organının kongre
de seçilecek bir çoğunlukla oluşması ve bu çoğun
luğun içerisinde yönetecek kişinin kolayca liderliği 
ele geçirmesi... Bunu da önlemek istedik; fakat lider 
olan kişinin öyle sık sık kanunlara uyarak değişme
sinin de kesinlikle karşısında idik ve bunun içindir 
ki, dışarıdan yapılan telkinleri, üye arkadaşlarımızın 
Komisyona gelerek lütfettikleri bazı teklifleri, yani 
parti başkanının 10 senede bir 8 senede bir değişme
si teklifini de benimsemedik. Yine aynı şekilde, (Ko
misyonumuz oraya gelmemişti) Komisyonumuz her 
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sene yine parti büyük kongresinin toplanmasını ka
bul etse idi, acizane arkadaşlarıma, o her sene ge
nel başkanın seçilmemesi gerektiğini savunacaktım. 
Diyecektim ki, parti başkanı iki senede bir seçilsin 
yahut üç senede bir seçilsin diye bir teklifte buluna
caktır. Şimdi ise, iki senede bir seçilecek, iki sene de 
makul bir süre. Başarı ile yürüten bir parti başkanı 
da iki senede görevinden hiçbir yerde uzaklaştırıl-
maz efendim, uzaklaştırılması mümkün değildir. 

Bilmiyorum sorunuzu cevaplandırabildim mi?.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili önergeler var 

okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında seçilmiş 
üyelerin «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin üç 
katını geçmemek kaydı ile» ibaresinin «iki katı» kay
dının yerine monte edilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 14 üncü madde, 

ikinci fıkrası (a) bendinin aşağıdaki biçimde düzen
lenmesini arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

a) Seçilmiş üyeleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üye tamsayısının üç katından fazla olmamak kay
dıyla parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il 
kongrelerince seçilen delegeler ve. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 14 üncü maddesinin birinci fıkra (a) bendinin 
ve dördüncü fıkrası hükümlerinin aşağıdaki gibi de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Senvar DOĞU 

«a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üye tamsayısının dört katından fazla olmamak 
kaydıyla, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayı
da, il kongrelerince seçilen delegeler; ve» 

«Büyük kongrenin olağan toplantıları dört yılda 
bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın ve
ya merkez karar organının yahut büyük kongre üye
lerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapı
lır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 333 sıra sayılı Siyasî Partiler 

Kanunu Tasarısının «Büyük Kongre» kenar başlığı
nı taşıyan 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk 
satırındaki «yönetim» sözcüğünün madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
öz : 14 üncü madde ile ilgili önerge. 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının tümü üzerin

de yaptığım açıklamanın ışığında 14 üncü maddenin 
dört ve beşinci paragraflarıyla ilgili aşağıdaki deği
şikliği öneriyorum. 

Saygılarımla. 
Muzaffer SAĞIŞMAN 

Büyük Kongre 
MADDE 14. — 4. Büyük kongrelerin olağan 

toplantıları seçim sonuçlarının ilanından itibaren en 
geç bir yıl içinde yapılır. Olağanüstü toplantılar... 

5. Parti 'kurucuları ilk büyük kongrenin tabiî 
üyeleridir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi par
tinin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak bir yıl 
içinde toplamak zorundadırlar. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 

yedinci fıkrasının «Büyük kongrenin olağan toplantı
ları 2,5 yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar ge
nel başkanın veya merkez karar organının kararı ya
hut büyük kongre üyelerinin en az beşte birinin ya
zılı istemi üzerine yapılır.» şeklinde olmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tasarının 14 üncü maddenin 
(b) bendinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Alâeddin AKSOY Enis MURATOĞLU 
«Büyük kongrenin olağan toplantıları üç yılda 

bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel başkanın ve
ya merkez karar organının yahut büyük kongre üye
lerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine yapı
lır.» 

Yüksek Başkanlığa 
14 üncü maddede yer alan; 
«Büyük kongrenin olağan toplantıları iki yılda 

bir yapılır.» cümlesinin, 
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«... üç yılda bir yapılır.» 
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İbrahim GÖKTEPE S. Feridun GÜRAY 
A. Fehmi KUZUOĞLU Turgut KUNTER 
Selçuk KANTARCIOĞLU Remzi BANAZ 
Mehmet Velid KORAN Paşa SARIOĞLU 

Halil GELENDOST 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 14 üncü mad

desinin (a) bendinin, «a) Seçilmiş üyeler : Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının üç katın
dan fazla olmamak kaydıyla parti tüzüğünde gösteri
len şekilde ve sayıda il kongrelerince seçilen delege
ler; ve» şeklinde, beşinci fıkrasının «Büyük kongre
nin olağan toplantıları üç yılda bir yapılır» şeklinde 
değiştirilmesini saygılarımızla arz ederiz. 

Bekir Sami DAÇE Tevfik Fikret ALPASLAN 
Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 sıra sayılı Siyasî 

Partiler Kanunu Tasarısının 14, 20 ve 21 inci mad
delerindeki büyük kongrelerin, il ve ilçe kongrelerinin 
olağan toplantılarının iki yılda bir yerine üç yılda bir 
yapılması yolunda gereken değişikliğin yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Yüce Başkanlığa 
Tasarının 14 üncü maddesinde yer alan büyük 

kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir yapılır 
cümlesinin, «... üç yılda bir yapılır» şeklinde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim GÖKTEPE 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 14 üncü maddesi, altıncı fıkrasındaki (45 inci 
sayfadaki son fıkra) olağanüstü toplantılarla ilgili 
cümlede «yazılı istem» şartı üç unsura da aitmiş gibi 
anlaşılmaktadır. Bu bakımdan cümlenin : 

«olağanüstü toplantılar, genel başkanın Veya mer
kez karar organının lüzum görmesi yahut büyük 
kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üze
rine yapılır.» 

şekline getirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Lütfullah TOSYALI 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı 14 üncü madde

si (b) fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesini ve 46 

ncı sayfa başındaki (Parti kurucuları ilk büyük kongre
nin tabiî üyeleridir) cümlesinin silinmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hidayet UĞUR 
«b) Tabiî üyeleri : Parti genel başkanı ile parti 

tüzüğüne göre seçilen merkez organları üyeleri, par
tiye üyelikleri devam eden eski ve yeni Bakanlar Ku
rulu üyeleri ile parti kurucuları ve o anda görevde 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir.» 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin 

onuncu fıkrasının birinci cümlesinin «Büyük kongre
nin ve kurucular kurulunun toplantı yeter sayısı bü
yük kongre veya kurucular kurulunun üye tamsayı
sının salt çoğunluğudur» şeklinde yer almasını arz ve 
teklif ederim. 

Ayhan FIRAT 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin son 

fıkrasının üçüncü satırından itibaren, metnin; 
... bunların genel başkan yahut merkez karar ve

ya yönetim organı tarafından yahut büyük kongre 
veya kurucular kurulu üyelerinin en az yirmide biri 
tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Bu teklif
ler, büyük kongrece veya kurucular kurulunca seçi
lecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon 
raporuyla birlikte incelenir ve karara bağlanır. 

Ayhan FIRAT 
BAŞKAN — Sayın Akaydın?.. Yoklar. 
Sayın Cebeci, önergenize zaten Komisyon biraz 

evvelki maddî hata, basım hatasından ötürü üç... 
ABDÜLBAK1 CEBECİ — Madde üzerinde ko

nuşmadığımız için bir, iki temennim var, onları da 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, söz vereceğim; ama öner
genizde zaten «iki» yerine «üç» olmasını istiyorsunuz. 
Komisyon da zaten getirdiği metinde 3 olarak ge
tirmiş. Buna bir itirazınız?.. Yok. 

Temenninizi söylemek için lütfen efendim, buyu
run. 

ABDÜLBAKt CEBECİ — Efendim, maddenin (a) 
fıkrasında, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam
sayısının» yerine «milletvekili tamsayısının» şeklinde 
daha kısa bir ad kullanılabilir. Bu, 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanunundan alındığı için ve o zaman hem 
Millet Meclisi, hem Senato milletvekili ve senatör
leri kastetmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi tabirini kullanması zorunlu idi. Şimdi tek Mec
lis olduğuna göre, milletvekili demek suretiyle bu adı 
kısaltmak mümkündür. 
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Gene aynı şekilde (b) fıkrasında da tabiî üyeler , 
sayılırken fıkranın sonundaki «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri» yerine sadece «milletvekillerinin» de
nebilir. 

Bir de dördüncü fıkra ile «Büyük kongrenin yet
kileri sayılırken, ikinci satırda, «Partinin tüzük ve 
programında» dedikten sonra ve «son seçim bildirge
sinde» sözcüklerini koyarak, bu bildirgenin değişiklik 
yetkisinin de büyük kongrede olduğunu belirtmenin 
yerinde olacağı kanısındayım. 

Ayrıca, 4 üncü fıkrada sondan üçüncü satırdaki 
«tesisine» yerine «kapanmasına» denebilir, Anayasa 
Mahkemesi kapatırsa, ona kapatılmasına diyoruz, bu
rada da kapanmasına, kendisi kapanır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. Bu 
durumda bu önergenizi geri alıyorsunuz, çünkü işlem 
görmüştür zaten. 

ABDÜLBAKİ CEBECİ — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akaydın ile Sayın Cebeci'nin önergeleri Ko

misyonun zaten getirdiği metinde iki yerine üç yıl 
olduğu için görüşmesiz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Doğu, üye tamsayısının dört katından fazla 
diyorsunuz efendim?.. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, üçe 
katılıyorum. 4 üncü fıkrada belirli değişiklik teklifim 
vardır. Dört yılda bir yapılmasını istiyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Üçe katılıyorsunuz ve dört yılda bir 
yapılmasını istiyorsunuz. Bu hususta bir açıklamanız J 
olacaksa, buyurun efendim. i 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Madde üzerindeki önergemin birinci bölümü; üye 
tamsayısının üç katı haline dönüştükten sonra, benim 
ısrar durumun sözkonusu olmayacaktır. Biraz önce 
de ifade ettim; bu üç hakikaten yerindedir. Ben 
Önergeyi dört olarak düzenlemiştim. Yani, mademki 
il ve ilçe teşkilatları kuruyoruz, köy teşkilatımız var, 
mahalle teşkilatımız olacak inşallah. Ondan sonra ge-

/ lecektekilerin kongrelerde daha ağırlıklı temsiline im
kân vermesi yönünden sayının fazla olması daha 
demokratik gibi gelmişti bana; fakat üç misli beni 
tatmin eder. 

Efendim, 4 üncü fıkrada da «büyük kongrenin 
olağan toplantıları iki yılda bir yapılır» denir. Bence 
bu iki yıllık süre son derece azdır. Komisyon Sayın 
Başkanı, bunun lehinde konuştular, «Genel başkanla
rın değişmesine imkân vermez» dediler; ama bunun | 

— 711 

21 . 2 . 1983 0 : 2 

aksini de savunmak mümkündür. Bu bir normatif 
münakaşadır. Sayın Başkanın haklı olduğu yerler de 
vardır, ikiden fazlasını savunan arkadaşlarımız (Ben 
dahil) haklı olduğu yerler vardır. 

Efendim, parti demek her şeyden önce istikrar 
demektir. İstikrar, genel başkanın sık sık değişmeme-
siyle temin edilecek gerçeklerden bir tanesidir. Sırf sa
dece genel başkanı değiştirmek yahut genel başka
nın çevresini değiştirmek için her iki senede bir de
vamlı surette kongre yaparsınız, parti tüzüğünü, parti 
programını, öncelikle parti programını uygulama şan
sını gelecek ekiplerden devamlı suretle almanız söz
konusu olacaktır. Bunu istikrarlı olarak uygulama
nın yolu hiç olmazsa üç senede bir genel kurulun 
toplanmasıdır. Sonra bunda büyük de bir mahzur yok
tur değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz; olağanüs
tü toplantılar, genel başkanın veya merkez karar or
ganının veya büyük kongre üyelerinin en az beşte 
birinin yazılı istemi üzere yapılabileceğine göre, zaten 
çözüme kendiliğinden bir elastikiyet getirmiştir. Biz 
üç sene de desek, dört sene de desek beşte birin im
zasının toplanmasıyla fevkalade toplantılar yapmak 
her zaman mümkün olacaktır. O nedenle ben, üç yıl 
için verilen önergelere de katıldığımı dile getirmek 
isterim. 

Yalnız müsaadenizle maddenin üzerinde söz al
mamayı yeğledim, önergem geldiği zaman konuşa
yım diyerek. Efendim, 3 üncü maddenin son fıkra
sında, toplum ve devlet düzenine ilişkin bir laf var
dır. Bunu bir temenni şekliyle Sayın Komisyona du
yurmak isterim. Devletin temel düzeni demek sure
tiyle hem 3 üncü maddeye, hem buraya açıklık getir
meleri mümkündür. Çünkü, daha önceki siyasî par
tiler kanununun Meclisteki görüşmeleri sırasında bu 
da gündeme getirilmiş ve temel düzenin değişikliğine 
imkân tanınmamasına da karar verilmiştir; fakat Ko
misyonumuzun bize getirdiği bu düzenlemeyle hem 
3 üncü maddedeki, hem de bu maddedeki düzenle
meyle bu sonucu bulmak mümkün değildir. Madde
yi de geri çekmişlerdi sanırım buna paralel bir de
ğişiklik de mutlaka kaçınılmaz olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. Ya
ni, bu durumda önergenizi üç yıllık önergelerle bir
likte kabul ediyorsunuz. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, aleyhinde 
efendim. 

BAŞKAN — önergelerini geri çektiler efendim, 
diğer önergelere katıldıklarını beyan ettiler Sayın Do-
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ğu. Üç yıl için önergeler var, o zaman söz vereyim 
müsaade ederseniz. 

Sayın Haznedar, yönetim sözcüğünün çıkarılması
nı istemiştiniz. Zaten Komisyonun gelen metninde 
çıkardıklarını söylemişlerdir. Siz dördüncü fıkranın 
ilk satırında diyorsunuz, çıkardılar efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Çıkarmadılar 
efendim. 

BAŞKAN — «Parti genel başkanıyla partinin mer
kez karar ve varsa merkez yönetim organıyla» biçi
minde bir düzenleme getirildi efendim. Buyurun Sa
yın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, be
nim söylemek istediğim; ben merkez yönetim orga
nının, merkez karar organı tarafından seçilmesine im
kân verecek bir sistemin tesisi bakımından büyük 
kongrenin merkez yönetim organını seçmemesi ge
rektiği yolunda 'bir önerge vermiştim, önergemin ma
hiyeti buydu. Onun için yönetim sözcüğü çıkarsa, bü
yük kongre merkez yönetim organını seçemeyecek
ti; o yönden efendim, ufacık bir sözcüğün çıkarıl
masıyla. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, siz tabiî yalnız 
yönetim çıkarılsın; fakat bu ilave yapılan cümle de 
olmasın demeye getiriyorsunuz. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Hazer, Sayın Haznedar'ın 

önergesi lehinde mi efendim?.. Öyleyse buyurun efen
dim. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Merkez karar organlarını kongreler, kurultaylar 
seçer, fakat yönetim kurullarını da merkez karar or
ganları seçer. Kongreler, kurultaylar yönetim kurul
larını seçmez. Çünkü, yönetim kurulları direkt olarak 
genel kongreye bağlı ve ona tabi değildir. Genel ka
rar organlarına tabidir. Misal olarak arz edeyim; bir 
partinin evvelce bir genel kongresi, kurultayı vardı, 
bir de parti meclisi vardı; parti meclisi yönetim ku
rulunu seçerdi; yönetim kurulu genel karar organı ta
rafından seçilir. Bu başka türlü olursa, bu çalışmaz. 
Bizim partilerin tatbikatı da bunu göstermektedir. 
Komisyondan bu hususa iltifat buyurmasını rica edi
yorum. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclise bu Kanunun konuş nedenini ha
tırlatmak zorunluluğunu duyuyorum. Bu Kanun, top
lumda siyasî faaliyetlerin düzenlenmesi yükümlü
lüğünü taşıyan siyasî partilerde bir grubun yahutta 
bir liderin denetimsiz, tek başına buyruk olmasını 
önlemek amacıyla düzenlenmeye başlamıştır. Eğer 
Yüce Meclis bu görüşte değilse, bunu açıklasın, tar
tışmayı keselim. Çünkü, genel görüşmemde de arz 
ettiğim gibi, dünyada bu amaca yönelik siyasî par
tiler kanunu sayısı bir - ikiden fazla değildir ve ne 
ölçüde de diğerlerinin gerçekleştirdiği tartışma ko
nusudur. 

Şimdi, genel kongreyi dört yılda bire çıkarttığınız 
zaman, partinin egemen unsurunun parti başkanını 
ve yönetim kurullarını denetlemesini ortadan kaldır
mış oluyoruz. Merkez karar organı maddesinde de 
açıkladığım gibi, başka türlü tarif edilmesi mümkün 
değildir, iki büyük kongresi arasında parti faaliyet
lerini düzenler. Eğer kongreleri üç seneye, dört sene
ye çıkarırsak, üç sene partinin her türlü denetimden 
uzak olduğu anlamı çıkar. Parti kongrelerinin iki yıl
da bir yapılmasının başkanın sık sık değişmesine yol 
açacağı görüşünü de benimsemiyoruz. Bana arkadaş
larım bir tek örnek göstersinler, derhal vazgeçeceğim. 
Böyle bir örnek yoktur, mümkün değildir. Çünkü par
ti, ne olursa olsun liderinin etrafında toplanır, hatta 
lideri büyük hatalar yapsa da onları bir ölçü içeri
sinde hoş görür, onu denetlemeye çalışır. 

AKİF ERGİNAY — İstifa hariç. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — İstifa hariç dedi Sayın Hocamız. 
Gayet tabiî, parti lideri kendisi artık bu işi yürüteme
yeceğini anlar, çekilir, o zaman sorun değişir fakat 
değerli üye arkadaşlarım, bu noktayı bilhassa bundan 
sonra gelecek maddelerde ve bu maddede oylama ya
parken dikkate almanızı rica ederim. Bu Kanunun 
amacı nedir ve kabul edeceğiniz müesseselerle bu 
amaçtan uzaklaşıp uzaklaşmadığımız... 

Arz etmeye çalıştım, bir kere daha tekrarlıyorum: 
Eğer bu denetimin yapılmasını istemiyorsak, eğer oli
garşilerin parti üstünde hâkimiyetlerini sağlamak isti
yorsak yahutta bugünkü durumun devamını istiyorsak 
o zaman o türlü oylama yaparız, mesele kalmaz, tar
tışma ortadan kalkar. Geri yanı bir teknik sorundur. 
Oligarşinin önlenmesini sağlamak için getirilecek hü
kümler başkadır, oligarşinin oluşmasını ve denetim 
altına alınmasını önlemek için getirilen hükümler baş
kadır. Üzüntü ile beyan etmek isterim ki, arz etmek 
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isterim ki, bundan sonraki maddelerde de verilen 
önergelerin büyük bir çoğunluğu bu oligarşinin kal
masını ve denetimden uzak kalınmasını sağlayacak ni
telikledirler. Binaenaleyh, önergeye katılamıyoruz efen
dim. 

Saygılarımla Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan; 
yalnız Sayın Haznedar'ın önergesinin süre ile yani 
büyük kongrenin olağan toplantılarıyla ilgisi bulunma
maktadır. Sadece parti genel başkanıyla partinin mer
kez karar, yönetim ve disiplin organları üyelerini gizli 
oyla seçmek gibi bir görevinden yola çıkmak sure
tiyle (ki, bu maddenin başında «Ve varsa, merkez 
yönetim organıyla» diye bir ilave yapılmıştır) derler 
ki, partinin merkez karar organını seçmek doğrudur 
ve merkez yönetim kurulu varsa, bu partinin merkez 
karar organı içinden çıkacaktır, yani bunu genel kong
re seçmeyecektir. Halbuki, yapılan ifadelere göre 
genel kurul, yani büyük kongre merkez yönetim or
ganını da seçme durumuyla karşı karşıya bırakıl
maktadır. Bu mümkün olmayacaktır. Evvela merkez 
karar organı seçilecektir; bu karar organı içinden yö
netim kurulunu seçer derler. Bu nedenle oradaki «Yö
netim» ibaresinin ve biraz evved de buyurduğunuz 
«merkez yönetim organının seçimi» ibaresinin çıka
rılmasını istemekteler efendim. Konu budur. 

Sayın Haznedar, öyle mi efendim?.. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 60 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Sayın Fırat daha evvelki beyanlarında; 2,5 yılda 
bir olağan toplantılar yapılmasına ilişkin önerge ver
mişlerdi, kendileri önergelerini geri aldıklarını ifade 
etmişlerdi, «işlem yerine getirilmiştir.» diye. 

Sayın Fırat, 2,5 yılla ilgili önergenizi işlemden 
kaldırıyorum efendim. Daha evvel, bu işlemin yeri
ne getirildiğini beyan etmiştiniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; 

Değerli arkadaşımız Mazhar Haznedar'ın sorusu
na genel açıklamalar yaparken cevap verdim. İleri 
sürülen husus, merkez karar organı tarafından se
çilmeyen bir merkez yönetim organının denetlenme
sinin merkez karar organı tarafından çok zor ve belki 
de mümkün olmayacağı idi. Buna verdiğim cevapta arz 
etmeye çalıştım ki, her iki organının kongre tara
fından seçilmesi bir mahzur yaratmaz. Çünkü merkez 
karar organı, Kanunumuza göre, iki kongre arasında 
kongrenin yetkilerine sahiptir ve merkez yönetim or
ganını denetleyebilir ve ilave ettim, dedim ki, ara
larında herhangi bir ihtilaf çıkarsa, merkez yönetim 
kurulu merkez karar organına karşı direnmek ister
se, merkez karâr organı kolayca büyük kongreyi ola
ğanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Bu gerekçeler
den dolayı, bu mekanizmadan dolayı, bu imkânlardan 
dolayı Sayın Haznedar'ın görüşüne katılamıyoruz efen
dim ve önergenin kabul edilmemesini Yüce Kuruldan 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, Sayın Haznedar'ın Önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum efendim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

AYHAN FIRAT — Alt tarafı düzeltilmiştir efen
dim. Yalnız 2,5 yıl için başka şeyler geldiği zaman 
fikrimi söylerim. Önergem işlemden kaldırılsın efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; önergeniz 
işlemden kaldırılmıştır Sayın Fırat. 

Sayın Sağışman'ın bir yıl içinde yapılmasına iliş
kin önergesi var. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : AU Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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Sayın Sağışman, buyurun efendim. I 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli üye arkadaşlarım; 
Sayın Anayasa Komisyonunun ısrarlı büyük kong

re toplantısı süresi üzerindeki görüşmelerine rağmen, 
fikrimi söylemekten sakınmayacağım. 

Partiler esas itibariyle belirli bir hedefle kurul
muştur. Bu hedefleri, gayeleri seçim sonlarında ve 
Millet Meclislerine katabildikleri üyelerinin faali
yetleriyle yöneltilmektedir. 

Bu bakımdan, hakikatte büyük kongreler parti
lerin ilk gayelerini belirten ve bu gayelerine göre ça
lışacak merkez organlarını seçen bir kuruldur. Hiç bir 
zaman için bir parti organını günlük olaylarla yahut 
senelik olaylarla değişken bir politika takip eden bir 
sistem olarak kabul etmiyoruz. Devlet idaresi veyahut 
Devlet ekonomisi ve politikası esas itibariyle bir sat
ranç oyunudur; ileriye matuf hareketlerdir ve bunların 
neticeleri de demokraside seçimlerin sonunda kamu
oyunun verdiği oylarla belli olur. 

Bu ışık altında bendenizin teklifi, partiler kurul
duktan sonra ilk genel kurullarını iki sene değil, en 
geç bir sene içinde yapmaları; (Beşinci paragraf zan
nedersem) buna mukabil olağan büyük kongrelerini de 
her seçimden sonra tekrarlamalarıdır. Büyük olaylar, 
büyük bir zaruret meydana geldiği zaman, her zaman 
için merkez kurulu (Sayın Anayasa Komisyonu Baş
kanının da söylediği gibi) büyük kongreyi toplantıya 
davet edebilecektir. 

Bendeniz parti kongrelerinin, parti büyük kong 
relerinin bilhassa, hem masraf ve hem de birtakım po 
litik yeni oyunların, birtakım huzursuzlukların da di
yebileceğim, çıkmasına ve hatta merkez kurullarının 
birtakım tavizlerle yüklenmesine sebebiyet vereceği I 
kanaatindeyim. Bir partinin çalışmalarının sonucu se- I 
çim sonucudur. Sayın Anayasa Komisyonunun hele I 
bir senede bir büyük kongre toplanması fikrini ben 
hayretle karşıladım. Çünkü partiler bir anonim şirket I 
değildir. Anonim şirketlerde genel kurullar toplanır; I 
çünkü hesap verir. Partilerin hesabı ise seçimlerin so- I 
nudur. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. I 
KÂZIM ÖZTÜRK — Aleyhinde söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. I 
Buyurun Sayın öztürk. I 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; I 
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Yasama dönemini 5 yılla noktaladık Anayasada. 
Çağımız gelişim çağıdır. Bu çağda kamuoyunu yöne
time yansıtma ancak bu kongrelerin sık sık yapılması 
ile mümkündür. Bunu uzun bir devreye getirme, top
lumu yerinde tespit etme anlamına gelir. Kongrenin 
toplanması, ülke çapında büyük meseleler yaratan bir 
husus değildir. Binaenaleyh, iki yıldan daha uzak bir 
devreye atmak, kamuoyunun yönetime yansımasını 
engelleme anlamına gelir. Bu nedenle Değerli Hoca
mızın önerisine katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

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

ALDIKAÇTI — Sadece katılamadığımızı söylüyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Saym üyeler; Sayın Sağışman'ın önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmiştir, önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; bugün yaptığımız Birleşim içinde 11 
inci maddeden başlanılmış ve ancak 14 üncü maddeye 
gelindiği görülmüştür ve bu maddeler içinde de sa
dece 12 nci madde değerli oylarınızla kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Daha evvel almış olduğunuz karar gereği, bu ak
şam Birleşime devam etme arzusu içindedir Başkan
lık Divanı ve bu nedenle de akşam 19.30'da ara ver
meden sonra, 20.45 'te Birleşime devam etme hususu
nu oylarınıza sunmak arzusundayız efendim. 

CAHİT TUTUM — Yalnız bu akşam için mi? 
BAŞKAN — Efendim, her akşam karar alacağız. 
AYHAN FIRAT — 21.00 olsun efendim. 
BAŞKAN — 21.00 diyorsunuz. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim Sayın Haznedar?.. 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Bu teklif hak

kında görüşümü bildirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi teklif hakkında efendim? 
ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sizin teklifiniz 

hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulumuzun daha 

evvel almış olduğu bir karardır Sayın Haznedar. «Ge
rektiğinde gece toplantıları yapılmasına» diye Yüce 
Genel Kurulunuzun bir kararı bulunmaktadır. Bu ka
rara uygun olarak Başkanlık Divanı bu akşam saat 
19.30'da ara verip, saat 21.00'de Birleşime devam et-
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me kararındadır ve bunu değerli oylarınıza sunmak
tadır efendim. 

Teşekkür ederim; ayrıca bir görüşme açılmaya
caktır. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Kaça kadar de
vam edecek Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bunun süresi 
belli değildir, yorulduğunuz anda ara verilecektir, bi
tirilecektir birleşim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Yorulmayız efen
dim, ne demek yorulmak. 

(BAŞKAN — Yorulmayacağınızdan eminiz Sayın 
Hamitoğulları. 

MEHMET VELİD KORAN — Efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELÎD KORAN — Başkanlık Divanı

nın kararını saygı ile karşılıyoruz; ancak saat 23.00'ten 
sonra evlerimize nasıl gideceğiz? Her taraf yekpare 
buzla örtülü, hiç birimizin evi buraya yakın değil. 
Eğer burada bir yatakhane mümkünse burada yata
lım (Hakikaten samimî olarak arz ediyorum) veyahut 
Meclisin otobüsleri bu işe tahsis edilirse seve seve ça
lışırız. Bunu takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koran, imkânlar muhakkak 
araştırılacaktır. Yalnız, daha evvel alınmış olan bir 
karar gereğini Başkanlık uygulama sahasına koymak 
istemektedir. Çünkü, bu şekilde bir çalışma olduğu 
takdirde, Komisyonun da yarınla ilgili bir başka öne
risi gelecektir huzurunuza. Bu nedenle öncelikle bu 
hususu oylayalım, ondan sonra geceleyin vereceğimiz 
kararda da buna dair uygulamamızı sağlama imkâ
nına sahip olacağımızı ümit ederim efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Anayasa Komisyonu 
olarak bir şeyi bilgilerinize arz edeceğiz ve kaJbul 
buyurmanızı rica edeceğiz. O da şudur efendim : 

Sabahları saat 09.00'la 11.00 arasında Anayasa 
Komisyonu önergeleri inceleyip değerlendirecektir 
efendim. Onun için sabah toplantılarının biz bu öner
geleri inceleyip bitirene kadar erteleyip, 11.00'de 
başlanmasını rica ediyoruz efendim. Biz 09.00-11.00 
arasında çalışacağız efendim. 

BAŞKAN — Biraz evvelki söylemeye çalıştığım 
husustur Sayın Başkan. Gece çalışmasından sonra sa
bahleyin Komisyona bir süre bırakma bakımından 

11.00'de toplanma hususunu da ayrıca Yüce Genel 
Kurulun oylarına o zaman sunarız efendim. Tabiî 
bu da bir defaya mahsus; yani her defasında ayrı ayrı 
karar istihsal edilecektir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — En nihayet efendim, 50 nci madde
ye kadar önergeler verilecekmiş galiba bu akşam; 
belki yarın bitiririz efendim. Sonra 70'e kadarmış, 
ondan sonra bittiği zaman 10.00'da toplanmaya baş
larız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; saat 19.30'da ara verip tekrar saat 

21.00'de toplanma hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler lütfen işaret buyursun... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Muratoğlu, Sayın Göktepe, 
Sayın Koran, Sayın Güray ve arkadaşlarının, Sayın 
Daçe, Sayın Bilgiç, Sayın Alpaslan'ın, Sayın Doğu da 
daha evvel katıldıklarım beyan etmişlerdi... 

AHMET SENVAR DOĞU — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Doğu'nun, Sayın Parlak'ın ve 

Sayın Göktepe'nin tekrar yine tek olarak vermiş ol
dukları önergelerde, büyük kongrenin olağan toplan
tılarının üç yılda bir yapılması arzu edilmektedir. 

Bu önerge sahiplerinden bir arkadaşımıza söz 
vereceğim efendim. 

AYHAN FIRAT — Aleyhte söz istiyorum. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Söz istiyorum. Sayın 

Başkan. 
EVLİYA PARLAK — Söz istiyorum Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Evvela 

önerge sahiplerinden birini konuşturalım. 
önerge sahibi Sayın Parlak. 
Sayın Aksoy, aleyhte mi söz istiyorsunuz?... 
ALÂEDDÎN AKSOY — Lehinde efendim, öner

gedeki birinci imza benim efendim; baştaki önergede. 
BAŞKAN — Tamaim Sayın Aksoy; doğrudur. 

haklısınız. Kâğıt üzerine geldiği için farketmemişim. 
Sayın Muratoğlu zaten yoklar. Sayın Aksoy ve Sa
yın Muratoğlu'nun imzaları var efendim, Sağ tara
fa imza atıldığı için, sizin imzanız sol tarafta Sayın 
Aksoy. 

EVLİYA PARLAK — önerge sahibiyim, söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge sahipleri adına Sayın Par
lak söz istiyorlar. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Söz istiyorum. 
BEKİR SAMI DAÇE — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Göktepe, Sayın Daçe Ko
misyon üyesi olarak «Muhalefet şerhi var» diyor
lar. Müsaade ederseniz lehte diyelim. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Daçe benim ye
rime konuşabilir efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Efendim, ben sözümü 
Sayın Göktepe'ye veriyorum. Aynı görüşü paylaşıyo
ruz. 

BAŞKAN — Salyın Aksoy, haklısınız; lO'a yakın 
önergenin hepsinde sadece üç yıl istenilmektedir. Bu 
nedenle bir üyemize önerge sahipleri adına söz vere
ceğim. 

BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Bizim muhalefetimiz 

Tasarıda belirtilmiş olduğu için, söz hakkımı Sayın 
Göktepe'ye veriyorum. 

BAŞKAN — Siz de Sayın Göktepe'ye veriyorsu
nuz. Tamam efendim, oldu. 

AYHAN FIRAT — Aleyhte söz istemiştim;. 
BAŞKAN — Siz de aleyhte söz istiyorsunuz Sa

yın Fırat. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Aleyhte Sayın Baş

kan... Çok önerge var; iki kişi konuşsun efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bu bir 

yıl meselesidir. Üzerinde tartışıldı. Artık bunun açık
lığı üzerinde müsaade ederseniz tartışmayalım!. 

AYHAN FIRAT — Ben söz hakkımı Sayın Yar-
kın'a bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bırakırsınız. Siz de 
Sayın Yarkın'a 'bırakırsınız. 

Sayın Parlak, buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Benim ve birçok arkadaşımızın ayrı ayrı vermiş 

oldukları önergelerin temelinde, Sayın Komisyonumu
zun getirdiği metindeki olağan büyük kongrelerinin, 
(Ki, benim önergemde buna paralel olarak il kong
relerinin ve ilçe kongrelerinin) öngörülen iki yılda 
bir, azamî iki yılda bir yapılması süresinin üç yıl şek
linde düzeltilmesi amaçlanmaktadır. 

Kongrelerin almacı malumlarınız olduğu üzere il
çe kongresi ilçe düzeyinde, partinin çalışmalarını 
yönetenlerin bir nevi hesap vermesi ve alınacak ka
rarların il kongresine ve oradan da büyük kongreye 
götürülmesini, dolayısıyla ülke düzeyinde uygulanan 
parti çalışmalarına yeni yönler verilmesini amaçla
maktadır. İlçede alman bu kararlar ve değişiklikler il 
kongrelerine, il kongrelerininki de büyük kongreye 
yansıyacaktır. 
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Ancak, Anayasamız da getirdiğiniz yeni sisteme 
göre bütün seçimlerin beş yılda bir yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bu duruma göre mevcut Tasarıya 
uygun olarak bir kesinleşme olursa, iki seçim ara
sında en az iki ve bazen de üç tane seçim, üç tane 
'kongre yapılması söz konusudur. Bir kongre yapıla
cak, yeni bir yönetim gelecek; il, ilçe ve büyük kong
re düzeyindeki 'bu yönetim organları bir program 
uygulayacaklar. İki sene geçecek, (ki, hiçbir seçim 
yoktur) yeniden kongrelere gidilecek... Bu aşağı yu
karı bir seneden fazla süreyi ilçe düzeyinde kapsar. 
Hele getirilen önseçim sistemi de bununla 'birlikte 
kesinleşirse, köydeki teşkilatlar da kesinleşirse, sü
rekli bir çalışma; sanki Devlet daireleri kurulmuş ve 
'bir organizasyon, en küçük yerleşim biriminden baş
layacak, ilçe teşkilatı, köy teşkilatı, mahalle teşki
latından büyük kongreye kadar devamlı çalışma du
rumunda kalan bir sistem, bir organizasyon... Bunun 
sonucu ne olacak? Ne sağlayacak? İki sene sonra 
yeriiden kongre, yapılacak değişiklikle yeni bir seçi
me hazırlanacak. Dördüncü senede de seçimler ol
mayacağı için, onların da süresi bitecek, yeniden be
şinci sene kongreler yapılacak ve bunun akabinde 
de; yani ondan sonra da hem genel seçimler ve hem 
de mahallî seçimler yapılacak. 

Kongrelerde yapılan değişiklikler, alınan kararlar, 
neticelenen yönetim kadrolarının uygulamaları, ülke 
düzeyinde çalışmalarını ancak seçimlerden sonra iş
başına gelmek veya muhalefette kalarak hizmet gör
mek suretiyle meclislerde veya ilgil'i organlarda an
cak ortaya koyabilirler. Böyle bir imkânı tanımadı
ğımız yönetimlerin iki defa, hatta üç defa değişme
sine imkân veren bu iki senede bir seçimlerin veya 
kongrelerin yapılması ne yarar sağlayacaktır, ben 
şahsen bunu anlayamadım? 

Bunun için en azından bunu üç yılda bir yapar
sak, ülke düzeyinde (ki, Sayın Komisyonun getirmek 
istediği köy ve mahalle teşkilatı da oluşacak olursa) 
siyasî tansiyon hiç olmazsa bir sene veya 1,5 sene 
düşer ve normal olarak vatandaş partililerin 'baskı
sından kurtulur, birazcık kendi sağduyusuyla ülke 
nereye gidiyor, siyasî partiler ne yapıyor, hangi gö
revi yapıyor; bunu düşünebime imkânına kavuşa
caktır. Aksi halde, arz ettiğim gibi, köydeki, mahal
ledeki teşkilatı oluşturup onun seçimlerini, ondan 
hazırlık yapıp ilçeye gelmek, ilçede hazırlık yapıp 
ile gitmek, ilde hazırlık yapıp büyük kongreye gel
mek; sürekli bir tansiyon yüksekliğine, sürekli çekiş
melere sebebiyet verebilir ve kimse, acaba hangi yö-
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netim ne sağlayacak, bunun da farkına varmadan 
partiler yeni yeni kongrelere gitme zorunluluğunda 
kalacaktır. Olağanüstü kongreler her zaman, her ka
demede (ki, getirilen Tasarıda da vardır) mümkündür. 
Bu sebeple bunun üç yıl olarak değiştirilmesini öne
riyoruz. 

Yüksek takdirlerinize arz eder, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Parlak, 
Sayın Yar'kın, aleyhte konuşmak üzere buyurun 

efendim. 
ŞERAFETIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Anayasa Komisyonumuz 14 üncü maddeyle bü
yük 'kongrenin olağan toplantılarının iki yılda bir 
yapılmasını öngörmüştür, öyle sanıyorum, hatta emi
nim ki, Komisyon da bu süreyi tespit ederken çeşitli 
alternatifleri tartışmış ve iki yılda bir yapılmasında 
karar kılmıştır. 

Bu konu; yani büyük kongrenin toplanma süresi 
648 sayılı eski Siyasî Partiler Kanunu çıkarılırken 
Meclislerde uzun uzun tartışılmıştır. Her yıl yapıl
masını isteyenler de olmuştur; ama her yıl yapılması 
halkı fazla politize eder, diye vazgeçilmiştir. Üç yıl
da bir yapılması ise gerçekten fazla uzundur. Büyük 
kongreler bir partide her konunun geniş şekilde tar
tışıldığı, en önemli kararların alındığı ve parti genel 
başkanı ile merkez karar ve merkez disiplin organ
ları gibi en önemli organlarının hesap verdiği bir 
yüksek kuruldur. 

648 sayılı Yasa çıkarılırken, Geçici Komisyon met
ninde «iki veya üç yıl» şeklinde bir hüküm getiril
miştir. Acak, «iki veya üç yıl» denilmesi halinde de 
bunun yine uygulamada hep üç yıl şeklinde yer ala
cağı endişesiyle üç yıldan sarfınazar edilmiş, metin
den kesin olarak çıkarılmış ve iki yıl kararlaştırıl
mıştır. 

Değerli arkadaşlar; 
Siyasî Partiler Kanununun özellikle parti faali

yetleriyle ilgili hükümlerini görüşürken, 1965 yılında 
yürürlüğe giren Siyasî Partiler Kanununun hem de 
uzun tartışmalardan sonra kabul edilmiş olan ve son
raki değişikliklerde de aynen kalmış; yani 15 yıl yü
rürlükte bulunmuş maddeleri üzerinde değişiklik ya
parken çok daha hassas ve dikkatli olmamızda yarar 
olduğuna inanıyorum. 

Biliyorsunuz Anayasamız seçimlerin beş yılda bir 
yapılmasını öngörmüştür. Da'ha evvel bu seçimler 
dört yılda bir yapılıyordu ve bir seçim dönemi içe

risinde çok rahatlıkla iki büyük kongre yapılabili
yordu. Şimdi beş yıl olunca 2,5 yılda bir büyük kong
reler yapılsın gibi bir düşünce de söz konusu olabi
lir. Bu da düşünülebilir; ama hiç olmazsa bir genel 
seçim dönemi içinde partinin tabanla irtibatını, il ve 
ilçe kongrelerinden sonra en canlı şekilde tutan büyük 
kongreyi iki defa mutlaka; ama muhtemeldir ki, üç 
defa da yapabilmelidir. 

iBüyük kongrede seçilen organlar; yani parti genel 
başkanı, merkez karar ve disiplin organları genellik
le isterler ki, büyük kongre uzun aralıklarla yapılsın, 
uzun aralıklarla toplansın, (Bunu hep duyardık) ama 
bu istekler acaba uygun mudur?.. Uzun aralıklı kong
reler, görevlileri kısmen de olsa bir ihmale, bir ata
lete sevk etmez mi?.. Ayrıca, parti içinde çıkan çe
şitli ihtilafların çözümünün sonraya bırakılması teş
kilatı yıpratmaz mı?.. İl ve ilçe teşkilatı ve kongre-
leriyle büyük kongreler, halk ile partinin irtibatını en 
canlı tutmada daima büyük fayda sağlamışlardır. 

«Vatandaş politize olur, siyasî hayatta mütemadi
yen tansiyon yüksek olur» şeklindeki endişeleri eğer 
birçok yerde hâkim kılarsak veya kılacaksak, siyasî 
faaliyeti hiç serbest bırakmayalım, siyasî partileri hiç 
kurdurmayalım. Siyasî partiler kurulacak, organları 
olacak, bu organların birtakım toplantıları olacak. En 
büyük organını çok uzun aralıklarla toplamamız aca
ba daha büyük fayda mı sağlayack?.. 

Kldı ki, şu konuda Genel Kurulun genel tema
yülü belli olmuştur, Komisyon nasıl getirecektir bil
miyorum; ama ben de şahsen Komisyonun metnini 
benimsiyordum. O da, köylerde de teşkilat kurdurul-
mamasıdır. Şimdi alt tabanı ancak ilçeye kadar da
yanıyor; ama tabanla, tabana dayanması gereken par
tinin büyük kongresinin arasındaki mesafeyi uzatmak 
herhalde doğru olmayacaktır. 

Sonuç olarak; en azından önceki büyük kongrede 
alınan kararların uygulama durumunu gözden geçir
mek, yeni kararlar almak, organların hesap vermele
rini temin ve parti içi şikâyet, ihtilaf ve haksızlıkları 
görüşmek ve partinin tabana dayanması esasına uy
gunluğunu sağlamak üzere büyük kongrenin daha 
uzun aralıklarla değil, Tasarıda olduğu gibi iki yılda 
bir yapılması uygun olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Yarkın. 
Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Her şeyden evvel meseleyi düşünelim istiyorum. 

Geçmişte, öteden beri iki yılda bir kongre yapılma-
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sini uyguladık geldik. Bunun üç yıla çıkarılması, Sa
yın Yarkın'ın belirttiği gibi, partilerin tabandan tama
men kopmalarına da yol açmayacaktır. 

Anayasamız seçimleri beş yıla almıştır. Millî ira
denin tecellisine beş yılda bir imkân veriyorsunuz, 
partilerin iradesinin tecellisine üç yılda bir imkân ve
rirseniz herhalde fazla tenakuz da olmasa gerekir. 
Millî iradenin beş yılda bir tecelli ettiği yerde, parti
lilerin iradesinin üç yılda bir tecelli etmesinin bir bü
yük mahzuru da yoktur. 

Parti kongreleri nedir?.. Herhalde arkadaşlarımın 
arasında bu kongrelere katılmış olan pek az arka
daşım vardır. Parti kongresi tabandan Ankara'ya ka
dar başlı başına bir hareket demektir. Evvela gide
ceksiniz, bir ilçenin 80 tane köyü ve mahallesi varsa, 
her köyde, köy ve mahalle kongreleri yapacaksınız. 
'Bu kongrelerde ilçe kongresine katılacak delegeleri 
seçeceksiniz. Bunun arkasından bu seçimlere itirazlar 
olacaktır, bu itirazları karara bağlayacaksınız. Köy ve 
mahallelerden seçilmiş olan bu delegelerle ilçe kong
resi toplayacaksınız. İlçe kongrelerine de itirazlar ola
caktır, bunlar karara bağlanacaktır, il kongreleri top
lanacaktır ve neticede büyük kongreye kadar geline
cektir. Tabandan, köyden Ankara'ya kadar hareket de
mektir bu. Köyde hareket demektir, mahallede hare
ket demektir, ilçede hareket demektir, ilde hareket de
mektir ve hepsinden daha önemlisi de parti içi kavga 
demektir kongre, parti içi çekişme demektir. Sizi te
min ederim ki, bu parti içi çekişme, partiler arası çe
kişmeden çok daha sert, çok da'ha kırıcı olabilmektedir. 

Partileri bu hareketten biraz müstağni kılmak la-
zırridır. Bunun iki yıldan üç yıla çıkarılması bir bü
yük mahzur tevlit etmez; ama partilere kongrenin 
biri bitip biri başlama yerine, kongrelerden sonra 
'biraz durulma, biraz kendini toparlama, biraz barış
ma imkânı, verir her şeyden önce. 

Kongrelerin, parti organlarının yenilenmesine 
imkân verdiği doğru; zaten bu maksatla kongreler 
yapılıyor. Kongrelerde parti ve memleket meselele
rinin konuşulduğu doğru. Bunun en güzel zeminleri
dir oralar, bu da doğru; ama bir de parti organla
rının devamlılığı, istikrarı meselesi var ve Sayın Ho
cama bir noktada katılamıyorum, parti organlarının 
devamlılığı, pafti organlarının istikrarı ayrı bir şey
dir, oligarşi dediğimiz şey ayrı bir şeydir; yani de
vamlı olan her şey oligarşi değildir. Sürekli olan, 
istikrarlı, olan bir şey illa oügarşik mana arz etmez, 
onu ifa'de etmez. Bu ikisini birbirinden ayırmak la
zımdır ve parti organlarını kongrelerden sonraki du-
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rulmanın sonunda, pafti hizmetine ve memleket hiz
metine biraz daha sürükleyici, sevk edici bir zamanı 
arada bırakmak lazım'dır. 

Bu bakımdan parti kongrelerinin üç yılda bir 
toplanmasında bir büyük mahzur olmadığı kanatin-
deyim. Gerçi dünyada üç yılda bir kongre yapan 
ülke olmayabilir ve genellikle demokratik memle
ketlerde işçi partileri her yıl yaparlar, muhafazakâr 
partilerde bu süre genellikle biraz daha uzundur, iki 
yıldır; ama Türkiye şartlarında düşünürsek, parti 
kongrelerinin üç yılda 'bir yapılmasının biraz daha 
memleket gerçeklerine uygun olacağını, partileri 'bi
raz da'ha kendi içlerinlde durulmaya, kendi içlerinde 
anlaşmaya, barışmaya sevk edeceğini ve partilileri 
biraz da'ha fazla hizmete yönetleceğini düşünüyorum. 
Meseleyi arkadaşlarımın da bu yönde mülahaza bu
yurmalarını istifham ediyorum ve konunun oligarşi 
meselesi yönünden değil de bu yönden düşünülme
sini istirham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gö'ktepe. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Büyük kongrenin iki veyahut üç yılda bir ya

pılması sorunu dolayısıyla açılan tartışmada söz 
alan arkadaşlarımızdan Sayın Evliya Parlak, üç yılı sa
vunurken, belki Sayın Göktepe'den biraz daha şid
detli; fakat daha kuvvetli bir deyim kullandı, o da; 
'iki senede bir yapılacak kongrelerin memlekette ge
nellikle bir tansiyon yaratacağı görüşünü ileri sürdü. 

«Tansiyon» kelimesi tehlikeli bir kelime, patolojik 
»bir hali ifade ediyor. Bundan dolayıdır ki, biz, bu 
tansiyon kelimesini ka'bul edemiyoruz. Kabul edemi
yoruz; çünkü demokrasi kurallarının işleyişi, insan
ların düşüncelerinin açıklamalarının, hele bu düşün
celer belirli bir doktrin yahutta bir dünya görüşü 
etrafında olursa bu görüşleri açıklamanın tansiyo
na yol açacağı, toplumun huzurunun kaçacağı gö
rüşünü eğer benimsersek demokrasiyi uygulamaya-
lım. 

Demokrasi düzeni, insanların karşılıklı saygı dü
zeni içerisiinde görüşlerini açıklayıp müşterek nokta
larda birleşmek amacına yöneliktir. Eğer düşüncele
rimizi açıklarken biz, hemcinslerimizle tansiyon diye 
isîmlendrilebilecdk, nitelendirilebilecek ilişkilere dü
şersek elbetteki o rejimin demokrasiyle ilgisi yoktur 
ve belki de 'bizim demokrasiye hazır olmadığımızın 
delilidir. 

Sayın Göktepe, doğrusu çok daha yumuşak bir 
deyim kullandı ve iki senede bir yapılacak seçimlerin 
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parti içinde tahribata yol açacağı ve kıyasıya bir mü
cadelenin yapılacağını söyledi. Arkadaşlarım, demok
rasi bu mücadele demektir. Demokrasi görüşler ara
sında birinin diğerinin üstüne alacağı oylarla çıkma
sı ve yönetmesi demektir; fakat bu altını çizerek, vur
gulayarak söylüyorum; çünkü belki bir gün sonra 
veyahutta bu gece bunu bana karşı kullanmak iste
yenler olacak) çoğunluğun dilediğini yapması demek 
değildir; ama sistem bunu gerektirir ve yapılan mü
cadelede bir taraf yönetimi ele geçirmek hakkını el
de eder ve yönetir. Eğer, 'hakikaten bu şekildeki kavga
lar olacak diye iki senelik süreyi üç seneye çıkartma
ya kalkarsak, her şeyden evvel, biraz evvelki konuş
malarımda da açıklamaya çalıştığım gibi, tekrarla
mıyorum, denetimi ortadan kaldırmış, çok hafiflet
miş oluruz. Esasen Sayın Şerafettin Yarkın da bu
rada açıkladı; üç sene süre konmak istenmiştir; fakat 
eski Siyasî Partiler Kanununda iki yıllık bir süre 
konmuştur. Şimdi biz eğer üç yıllık süreye dönersek, 
biraz evvel söylediğim gibi, Kanunumuzun konuş 
nedenlerinden birini teşkil eden, sadece bir sebebi 
değil; fakat birini teşkil eden 'bir ol'igarşik düzenin 
oluşmasını sağlarız. 

Burada Sayın Gö'ktepe dediler ki; «Oligarşiyle 
istikrarı birbirine karıştırmamak lazımdır.» Karıştır
mıyorum, müsterih olsunlar ve karışmadığımı da 
genel görüşmelerde, sunuş konuşmamda yaptığım 
açıklamalarla belirttim. Oligarşi demek, belirli bir 
azınlığın parti içerisinde ikti'darı eline alarak iktidar
dan ayrılmama yollarını kanunî, kanunun yanı ba
şında yahut kanun dışı eylem ve işlemlerle gerçek
leştirmesi demektir ve eğer bir oligarşi her türlü de
netimden uzak kalırsa ya'hutta bir tür denetimden 
uzak kalırsa o grup ister istemez oligarşiye dönüşür. 
Moritesquieu ne demiş; «Fazilet bile sınırlanmalıdır.» 
Elinde kuvvet bulunduran kimse, eğer bir denetime 
tabi olmazsa, onu kötüye kullanmaya meyleder. Bu 
kötüye kullanma ise, ancak bir kuvvetin bir diğerini 
durdurmasıyla mümkündür. Parti yönetiminin de 
faaliyetlerinde başıboş gitmesini veyahutta parti içe
risinde yıkılması mümkün olmayan bir güç haline 
dönüşmesini engelleyecek olan parti kongreleridir; 
tek imkân parti kongreleridir. Bu imkânı iki yılda 
bir biz kerhen ka'bul ettik, başka çaremiz yok, de
dik. 

Biraz evvel Sayın Gö'ktepe burada açıkladılar. 
Bunun bir yıl olduğu partiler vardır ve çoğunlukla 
bütün Batı partileri hemen hemen bir yılda bunu 
yaparlar; Sayın Göktepe'nin dediği gibi, sadece işçi 

partileri değil, iki yılda bir yapanlar da vardır, onu 
da tartışmıyorum; fakat artık çoğunluğu bir yıla dö
nüşmüştür. Bizse Siyasî Partiler Kanununda iki yıl
lık bir parti kongreleri süresi var iken bunu bıraka
rak daha geriye doğru gitmemiz amacımıza uygun 
düşmez. Bunu arz ederek arkadaşlarımdan, dediğim 
gibi, Kanunun esprisine, konmak istenen ruhuna uy
gun olarak karar vermelerini rica ederim. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ka
tılmadığınızı da beyan etmiş oldunuz, değil mi efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
EVLİYA PARLAK — Komisyona soru sorabi

lir miyim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, soru soramazsınız 

Sayın Parlak. Soru dönemi bu madde için bitmiştir 
efendim. 

Sayın üyeler; bu fıyrakla ilgili olarak yedi öner
ge üzerinde gerekli konuşmalar tamamlanmıştır. Ko
misyon önergelerdeki üç yıllık süreye katılmadığını 
beyan etmiştir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergelerin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tosyalı'nın önergesi var. Sayın Tosyalı, 
«lüzum görmesi» ilavesi yapmıştınız. Komisyon bu
nu getirdi, değil mi efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Komisyon aynen 
katılmıştır, işleme koymanıza gerek yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, işlemden kaldırı
yorum Sayın Tosyalı. 

Sayın Uğur, buyurunuz efendim. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Ben bu maddenin (b) fıkrasında tabiî üyelerle 

ilgili, esası değiştirmeyen; fakat faydalı gördüğüm 
iki küçük ilaveyi teklif ediyorum. Bunlardan birisi, 
parti üyelikleri devam öden eski bakanların dahil 
edilmesi; diğeri de, parti kurucularının yalnız ilk 
kongreye değil, bütün kongreler için tabiî üyelikleri
nin sağlanmasıdır. 

Tabiî üyelikleri devam eden eski bakanlar, ihti
rası olmayan, tecrübelere sahip kimselerdirler. Kuru
cular da, aynı şekilde ilk büyük kongrenin değil de 
her kongrenin aynı vasıfta üyeleri olabilirler. Bu ila
ve ettiklerimiz denge unsurlaradır. 
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Ayrıca, bakanlar ve kurucu üyeler için bu bir 
kadirşinaslık olur. Eğer tensip buyurulursa; yani Sa
yın Komisyonumuz iştirak ederlerse ve arkadaşları
mız iştirak ederlerse, bir vefakârlık gereği olarak ka
bul ederek arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon; Sayın Uğur, eski bakanlarla ku

rucuların ilk kongreden sonra da devamlı yapılacak 
kongrelerde tabiî üye olması hususunu getiriyorlar 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Efendim, bir dakika arkadaşlar arasın
da müzakere etmek istiyoruz. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım; bir ri
cada 'bulunacağım, bir ayrım yapılarak oylanmasını 
rica edeceğim. Yani kurucu üyelerin ayrı, eski bakan
ların ayrı, Komisyona da bu şekilde intikâlini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Eroğlu, 
burada önerge sahibi Sayın Uğur birlikte mütalaa 
ettiği için, ayrı ayrı oylanmasını biz mümkün görme
mekteyiz. Eğer iki ayrı önerge haline getirmiş olsa
lardı mümkün olabilirdi efendim. 

HİDAYET UĞUR — Sayın Başkanım, arkadaş
larımız bu iki konunun ayrı ayrı oylanması üzerin
de duruyorlar. Başkanlık Divanı da münasip görür
se ben katılırım; ayrı ayrı oylanabilir. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Ko
misyonun görüşünü alalım, olabilir ki, Komisyon da 
belki 'birine katılıp birine katılmamayı yeğleyecektir; 
onun için bilemiyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Büyük 'kongredeki tabiî üyelikle seçilmiş üyeliğin 
mahiyetini Yüce Kurula arz etmek istiyorum. 

Seçilmiş üyelerin yanında tabiî üyeler sayılırken, 
parti ile partinin programını tahakkuk ettirecek kim
selerin bir arada bulunmasında yarar görüldüğü için 
sayılmıştır. Şimdi, eski bakanlar bu prensibe girme
mektedir. Bu bakımdan, tabiî üyeler bir nispet dahi
linde tespit edilmiştir ve biraz önce arz ettiğim gibi, 
seçilmiş üyelerle tabiî üyelerin ahenk içerisinde; yani 
merkezin, kütle psikolojisinin tesirinden uzak bir 
kongre tespit etmek üzere kurulmuştur. Bu bakım
dan, tabiî üyeler sınırlıdır, katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon; yani gerek parti 
kurucularına, gerek eski bakanlara katılmıyorsunuz 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Uğur'un önergesine Sayın 

Komisyon her iki hususa da katılmadığını beyan et
miştir. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ayrı ayrı efendim; ayrı 
ayrı oylanmasını beyan ettiler. 

BAŞKAN — Efendim; Komisyon ikisine de ka
tılmadığına göre mesele yok. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, oy kullanma
da fark olur, önerge sanibi ayrı ayrı oylanmasını tek
lif ettiğine göre öyle oylansın efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz öyle yapalım 
efendim. Eski bakanların katılmasına ilişkin hususu 
evvela oylayacağım, bilahara da parti kurucularmın-
kini oylayalım; madem bu şekilde arzu ediliyor. 

Efendim, Sayın Uğur'un önergesini ikiye böldük. 
Eski bakanların katılmasına ilişkin bölümü oyları
nıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmeyenler lütfen işa
ret buyursun... önergenin bu bölümünün dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Parti kurucularının yapılan ilk kongreden sonra
ki bütün kongrelerde tabiî üye olması hususunu oy
larınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler lütfen işaret 
buyursunlar... Efendim önergenin bu bölümünün 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Sayın Fırat'ın önergesi var. Sayın Fırat?.. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, kısa bir açık

lama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem 

arkadaşlarım; 
Arz etmek istediğim husus, bir parti büyük 

kongresini yapıncaya kadar, büyük kongre yetkile
rini kurucular kurulu kullanacaktır. Ancak, kurucu
lar kurulunun toplantılarının hangi esas üzerine ya
pılacağına ait bir sarahat yoktur. Dolayısıyla ben 
önergemde, «Büyük kongre ve kurucular kurulunun 
toplantı yeter sayısı, büyük kongre veya kurucular 
kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğudur» diye 
'burada açık olan kısma bir ibare getirmiş oldum; 
bir açıklığın kapatılması ileride herhangi bir prob
leme meydan verilmemesi için. Takdir Yüce Kuru
lundur. 

Teşekkür öderim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın üyeler; Sayın Fırat'ın önergesine Komis

yon katılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Ka'bul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Fırat'ın diğer bir önergesi var. 

AYHAN FIRAT — Geri alıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim 

Sayın Fırat. 
Sayın üyeler; Sayın Tan'ın redaksiyonla ilgili bir 

önergesi vardı. 
Sayın Tan buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, (b) bendinin 

altında; «Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre 
üyesi olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince delege 
olarak seçilmeleri caiz değildir.» ifadesi var. Şahsen 
son yıllarda hiç bir yasal düzenlemenin «caiz değil
dir» diye düzenlendiğini hatırlamıyorum. Şimdi, taşı
dıkları sıfat dolayısıyla 'büyük kongre üyesi olanlar 
da büyük kongrenin tabiî üyeleridir. Binaenaleyh, bu 
düzeltmenin şöyle olması gerekir; «Büyük kongrenin 
ta'biî üyesi olan kişiler, ayrıca il kongrelerince dele
ge olarak seçilemezler.» 

BAŞKAN — Buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O zaman Sayın Tan müsaade eder
seniz bu cümleyi tekrarlasın efendim. «Katılıyoruz» 
dediniz, biz de yazalım. 

Efendim, lütfedip tekrarlar mısınız? 
TURGUT TAN — «Büyük kongrenin ta'biî üye

si olanlar ayrıca il kongrelerince delege olarak seçi
lemezler.» 

BAŞKAN — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
okuyayım efendim. Sayın Tan diyor ki; «Büyük 
'kongrenin tabiî üyesi olanlar, ayrıca il kongrelerince 
delege olara'k seçilemezler.» 

Komisyonun görüşü efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
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Sayın üyeler 14 üncü maddeyi, dikkate alınan 
önergelerle birlikte ve 'biraz evvel Sayın Tan'ın da 
mevcut redaksiyonuna göre Komisyona veriyorum 
efendim. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 
Genel başkan 

MADDE 15. — Parti genel başkanı, büyük kong
rece seçilir. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Baş
kanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde bü
yük 'kongre toplanıncaya kadar merkez karar organı 
partiyi temsil yetkisini kendi içinden seçeceği bir 
üyeye tevdi eder ve derhal büyük kongreyi toplan
tıya çağırır. 

Parti genel başkanı merkez karar ve varsa yöne
tim organlarının tabiî başkanıdır. 

Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine ge
tirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardım
cılık veya vekillik etmek üzere genel başkan yardım
cısı, genel başkanvekili veya genel sekreter gibi ad
larla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri öngö
rebilir. Bunların ne suretle seçileceğini parti tüzüğü 
gösterir. 

Hükümete katılmayan siyasî partiler arasında 
Tür'kiye Büyük Millet Meclisinde kırktan az olma
mak üzere en fazla milletvekiline sahip olan partinin 
genel başkanına, anamuhalefet partisi > lideri sıfatıyla, 
Devlet protokolünde Başbakandan sonra ve Bakan
lar Kurulunun diğer üyelerinden önce yer verilir. 
Hükümete katılmayan siyasî partilerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde sahip oldukları milletvekili 
sayısı eşitse, son milletvekili genel seçimlerinde al
dıkları muteber oy sayısı tercih sebebi olur. Bu oy
lar da eşitse, aralarında kura çekilir. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt 
aracının seçimlerde kullanılmasında, Başbakana ait 
resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair 
kanunî kayıtlamalar uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 15 inci madde üzerin
de söz isteyen sayın üyelerin adlarını kaydediyorum... 

Sayın Hazer, Sayın Devrimsel, Sayın Peköz, Sa
yın Uyguner söz istemişlerdir. 

Sayın Hazer, buyurun. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 

Bu 15 inci maddede, gerekçelerine fazla girme
den birkaç noktanın değişmesi gerektiğine inanıyo
rum. Bunu arz edeceğim. 



Danışma Meclisi B : 60 

Evvela, maddenin yazılışında düzeltilmesi lazım j 
gelen bazı noktalar vardır. 15 inci maddenin ilk fık-

ı 
rası «Parti genel başkanı, büyük kongrece seçilir» Bu 
doğru. «Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir.» 
Bu da tamam. Başkanlığın herhangi bir sebeple bo
şalması halinde, parti tüzüğüne göre, vekili veya yar
dımcısı partiyi temsil eder... Bu bir yeni öneridir. 
«Büyük kongre derhal toplantıya çağrılır.» Yani, yu
karıdaki fıkraları buna göre düzeltmek lazım gelir. 

Bundan sonra gelen dördüncü fıkra; «parti genel 
başkanı, merkez karar ve varsa yönetim organları
nın ve parlamento gruplarının tabiî başkanıdır» ol
mak lazım gelir. Maddede, parlamento gruplarına 
dair bir işaret yoktur. Çünkü genel başkan, aynı za
manda parlamento gruplarının da başkanıdır; bun
dan tabiî bir şey de olmaz. 

Maddenin son fıkrası, daha doğrusu bundan son
ra gelen fıkraları kanaatimce lüzumsuzdur. Biz, İn
giliz sisteminde yeri olan bir usulü bir özenti olarak 
vaktiyle aldık. Yani bir iktidar partisi var, bir de mu
halefet partisi var; fakat muhalefet partilerini de ana-
parti, yavru parti, küçük parti diye bölmeye mahal 
yoktur, ingiliz sisteminde yerleşmiş bazı usuller var
dır. Bizde sistemler o kadar değişik olmuştur ki ve 
olabilir ki, iki muhalif parti arasında bir oy fark ola
bilir. (Maddede de derpiş olunduğu gibi) veya eşit 
sayıda parlamenter olabilir; bu halde kura çekilir. 
Bir kişi için anamuhalefet partisi olacak veya bir ku
rayı kazandığı için anamuhalefet partisi olacak, bir
takım imtiyazlara mazhar olacak, bir kişi eksiktir di
ye anamuhalefet partisinin imtiyazlarından, imkânla
rından mahrum kalacaktır. Bu, vaktiyle bizim Siyasî 
Partiler Kanununa biraz da, arz ettiğim gibi, taklit ola
rak ve özenti olarak girmiştir. Buna lüzum yoktur. 
Sistemler değiştikçe, bilhassa nispî temsili savunan 
bir heyette (Sayın Komisyonda) buna nasıl taraftar 
olunduğunu da anlayamadım. Bu fıkranın çıkarılması 
gerektiğine inanıyorum. Takrir vermişim. Onun üze
rinde fazla konuşamayacağım; yalnız takrirde olma
yan bir iki düzeltme burada vardır, onu tekrar edi
yorum : 

«Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması ha
linde, parti tüzüğüne göre vekili veya yardımcısı par
tiyi temsil eder.» Halbuki madde tanziminde bunu 
merkez karar organı seçer. Aşağıda diyor ki «vekili
ni veya yardımcısını da seçer genel kongre...» Genel 
kongre yardımcısını veya vekilini seçtiğine göre, mer
kez yönetim kurulunun ayrıca bir genel başkanlığın 
boşalması halinde yeni bir yardımcı seçmesine ma-
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hal de yoktur, hatta bir bakıma imkân da yoktur. 
Çünkü karar organları her zaman toplantı halinde 
değildir. Karar organları toplanacak; halbuki orada 
hazır, seçilmiş. Ne yapar? İşler aksamasın diye vekili 
veya yardımcısı (Partilerin tüzüğüne göre) o hizmeti 
devam ettirir; yani genel başkanı temsil yetkisini kul
lanır, derhal de büyük kongre, kurultay (Adı ne ise) 
o toplantıya çağrılır; gelen kurultay da genel baş
kanı seçmiş olur. Binaenaleyh, bir boşluk yoktur ki, 
merkez organına ayrıca burada bir vazife verilmiş 
olsun. 

Bu arz ettiğim teknik hususları Sayın Komisyon 
ve Sayın Başkan, «Dünyada vardır, yoktur» diye 
münakaşasına götürmeden, bizdeki ihtiyaçlara göre 
mütalaa ederek düzeltirlerse, zannediyorum maksada 
uygun bir hareket olur ve yeni münakaşaları da 
gerektirmez. 

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

arkadaşlarım; 
«Genel başkan» kenar başlıklı 15 inci maddede, 

kısmen katıldığım Sayın Hazer'in konuşmalarındaki 
noktalara temas etmeden, açıklayacağım konuda 
bir de önerge takdim etmişim, sırf bu önergenin sı
nırları içinde kalmak kaydı ile maddenin geneli üze
rinde konuşacağım. 

Birinci fıkrada «Parti genel başkanı, büyük kong
rece seçilir.» diyor. Şimdi, bir vesile ile Sayın Ana
yasa Komisyonu Başkanımızın biraz evvel açıkladık
ları bir hususu cümle olarak not tuttum, belki yanlış 
tutmuş olabilirim; yanlışlık varsa özür dilerim peşi
nen. Diyorlar ki, «Parti genel başkanı büyük, önem
li hatalar yapsa dahi, grubu onu hoş görebilir. Kong
renin sık sık yapılması, parti liderinin sık sık değiş
tirileceğini göstermez. Buna dair bana tek bir örnek 
gösteremezsiniz.» Doğrudur; ben söylediklerine katı
lıyorum. Yalnız, birinci kısma katılamıyorum; şöyle: 

«Parti genel başkanı büyük ve önemli hatalar 
yapsa dahi grubu hoş görebilir» sözü, parti genel baş
kanının yapacağı büyük ve önemli hataların, parti 
çıkarları ile ilgili değil, ülke çıkarları açısından teh
likeli sonuçlar doğurabileceği için, bu genel başkanın 
hata yapsa dahi uzun süre kalması elbette mahzur
ludur. 

Birinci fıkrayla ilgili şöyle bir önergem var : 
Büyük kongrenin iki yıl kabul edildiğini varsaya

rak söylüyorum ve «Parti genel başkanı, büyük kong-
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rece seçilir.» den sonra diyorum ki, «Bir kimse üst 
üste üç dönemden fazla genel başkan seçilemez.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızda Cumhurbaşkanının yedi yıl süreli 

olması ve aynı kişinin bir daha adaylık koyamaması-
nı, hüküm altına aldık. Yetenek söz konusu değildir. 
Gerçekten çok yetenekli bir insan olduğunu düşüne
lim; bugün Büyük Atatürk'ün dahi sağ olduğunu dü
şünürsek, bu Anayasaya göre yedi yıl Cumhurbaş
kanlığı yapar ve bir daha koyması yasaklanır. Şimdi, 
Cumhurbaşkanlığı gibi, Devletin Başkanlığı gibi 
önemli bir makamı yedi yıl ile sınırlıyoruz da, niçin 
parti liderliğini sürekli kılıyoruz?.. Yoksa, Cumhur
başkanlığından daha önemli bir makam mıdır parti 
başkanlığı?... 

Bir de şunu düşünüyorum; parti başkanlığı bel
li sürede değişirse, Türkiye'de bir teşkilatı eline ge
çiren kişi ne kadar yeteneksiz olursa olsun, bir de
fa kendi yandaşlarıyla teşkilatı eline geçirdi mi, 
bir daha bunu bırakma eğilimi yoktur arkadaşlarım. 
Nedeni şu : Ben Cumhuriyet döneminden kalan 
saygı duyduğum çok yaşlı bir kişiden şunu dinlemiş
tim; «Bizdeki parti liderleri yanına öyle kişileri top
luyor ki, kendileri cüceler içinde selvi boylu görünme 
hevesine kapılıyorlar.» diyordu. Bana göre bu çok 
doğru. Bakarsanız lider kendi oldukça yetenekli; fa
kat yanına öyle insanları topluyor ki, hep kendisinin 
onların içinde selvi boylu görünmesine özel bir özen 
gösteriyor. Bu nedenle, liderlikten ayrılmak kolay ol
muyor ve bu nedenle, parti içinde daha yetenekli olan 
kişilerin başkanlık sorumluluğunu da taşıyarak; bel
li bir makama gelerek, Türkiye'de yeni liderlerin 
çıkma olanağı ortadan kalkıyor. Eğer biz, genel baş
kanlığı belli bir süreyle sınırlarsak, yeni kişiler çıka
rak, sorumluluk da alarak parti üst kademesinde za
man içinde genel başkanlık yapmış çok kişileri bir
den görebiliriz. Bu da, partiye yetenekli kadrolar 
oluşturmada yardımcı olur kanısındayım,. Bunun bir 
yararı da şu olur zannediyorum : tikel toplumlarda 
şahıslar, kabile reisleri vesaireler yönetirdi toplum
ları, demokratik ve modern toplumlarda kişi, şa
hıs partisi olmaktan çıkıp, artık fikir partilerinin top
luma yön vermesi zamanı gelmiştir ve Türkiye de 
herhalde o aşamaya geldi. Parti liderlerini sürekli kı
larsak, Türkiye'de şahıs partileri yerine fikir partile
ri artık toplumda ortaya çıkıp, topluma yön verme 
imkânı sağlanacaktır. 

Bu düşüncelerle, maddenin diğer kısımlarına ka
tılmakla birlikte, sırf genel başkana süre getirme yö
nünden önerge de verdim, Takdirlerinize saygılarımla 
arz ederim. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Peköz, buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Efendim, benim bu maddeyle ilgili bir önergem 

yok. Maddeye genelde tamamiyle iştirak ettiğimi ifa
de ediyorum. Ancak maruzatım, bir manada redak
siyon ifade eden ve bana göre ters gelen bir kelimeye 
münhasır kalacaktır. 

«Mecliste, hükümet dışında kalan siyasî partiler
den en fazla üyeye sahip olan partinin genel başkanı
na, muhalefet partisi lideri sıfatıyla...» deyip, madde 
devam ediyor. 

Şimdi, «lider» kelimesi burada zannediyorum 
bir tedvin, bir müdevvenat hatası olarak benim dik
katimi çekiyor. Yabancı kökenli ve kanunda yer al
ması lazım gelen gerçek anlamının dışında bir an
lam taşıyor. Bu itibarla, aynı şekilde «Anamuhalefet 
partisi genel başkanı sıfatıyla...» diye madde devam 
ederse, zannediyorum mana olarak tam isabet kay
detmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Uyguner, buyurun efendim. 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz 15 inci madde siyasî par

tinin genel başkanından bahsetmektedir. Madde baş
lığı «Genel 'başkan» dır. «Parti genel başkanı büyük 
kongrece seçilir» fıkrasıyla başlamaktadır ve diğer 
fıkralar da, parti genel başkanına ait birtakım hü
kümleri düzenlemektedir. 

Dördüncü fıkrada anamuhalefet partisi liderinden 
bahsedilmektedir. Bunlar, birbirinden tamamen ayrı 
şeylerdir. Biraz evvel Sayın Atalay Peköz'ün görüş
lerine katılıyorum; «Anamuhalefet partisi lideri» de
ğil «Anamuhalefet partisi başkanı» veya «Genel Baş
kanı» denmesi daha doğru olacaktır. Ancak, siste
matik bakımdan da, ya bunun ayrı bir maddede dü
zenlenmesi lazım 16 cı madde olarak veya bu bölü
mün sonunda 19 uncu maddeden sonraya alınması 
lazım. Çünkü, parti genel başkanı başka şevdir, anamu
halefet partisi genel başkanı başka şeydir. Anamu
halefet partisi genel başkanlığı, seçimlerden sonra 

— 723 — 



Danışma Meclisi B : 60 21 . 2 . 1983 O : 3 

ortaya çıkacak bir durumdur. Halbuki burada 15 in
ci maddeyle düzenlenmek istenen, genel olarak par
ti genel başkanının seçimi ve görevleridir. 

Şimdi, durum böyle olduğuna göre, her iki hal 
birbirinden 'başkadır. Fıkra, önce anamuhalefet par
tisini tarif etmiştir ilk cümlesiyle, (ki gayet güzeldir, 
ustaca bir tariftir) hem tarifi yapmıştır, hem de bu 
partinin liderinin anamuhalefet partisi lideri olacağını 
belirtmiştir. Yerindedir, fikre iştirak ediyorum. An
cak, bu maddenin ayrı bir madde olarak düzenlenme
sini yüksek takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarımız; 

Siyasî partinin genel başkanı hakkındaki madde
yi düzenlerken, herşeyden önce genel başkanın parti 
içerisindeki yerini hukukun genel İlkelerine uygun 
olarak düzenlemek sendika; «Partiyi temsil yetkisi, 
parti genel başkanı büyük kongrece seçilir.» gibi. 

Bu hususta esasen söz alan arkadaşlarımız her
hangi bir tenkitte bulunmamışlardır. Yalnız Sayın 
Hazer, genel başaknın, parti meclis grubu başkanı ol
duğunun da belirtilmesini istemiştir. Biz burada, par
tilerin bünyesi ve genel incelemesini dikkate alarak, 
partinin genel başkanlığını ayrı, parti grup başkanlı
ğını ayrı mütalaa ettik. Yani, isterseniz daha ileri gi
derek diyeyim ki, bazı siyasî partilerde partinin idare
si başka bir başkana verilir, partinin meclis grubu 
ayrı bir başkana verilir ve partinin meclis grubu, 
aynı zamanda parti meclis grup başkanını ve başbakanı 
seçer; eğer iktidara gelirlerse. 

Biz bu yolu seçmedik, memleketimizdeki gelenek
lere sadık kaldık. Bununla beraber, idarenin başın
da bulunup partiyi yönetmenin, grubu yönetmekten 
ayrı olduğunu belirtmek için, Sayın Hazer arkadaşı
mızın belirttiği sorunu 27 nci maddede çözdük. 27 
nci madde «Grup başkanı» kenar başlığını taşımak
tadır; partinin genel başkanı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grubunun da başkanıdır. Yani, «Partinin grup baş
kanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, parti 
grup başkanıdır.» diye bunu hükme bağlamıştık efen
dim. 

Yalnız, burada şimdi konuşurken, size açıklamada 
bulunurken belirtmek isterim; bunun süresi tespit 
edilmemiştir. Süre hakkındaki görüşlerimi genel gö
rüşmelerde açıklamıştım ve demiştim ki; (Sayın Dev-

I rimsel'e burada cevap vermek istiyorum) bir parti 
I liderinin süresini sınırlamak, siyasî mücadeleye yahut 

politik hayatın gelişmesine uygun değildir. Bir parti 
lideri tasavvur edin ki, partisini muhalefette almıştır, 
başarıyla liderlik yaparak yönetmiştir, tam iktidara 
gelmek üzeredir altı yıl geçmiştir, başkanlıktan, do
layısıyla hakkı olan başbakanlıktan ayrılacaktır, ay
rılmak zorunda kalacaktır. Bu, doğru bir şey değildir. 

Sayın Devrimsel dediler ki; «Cumhurbaşkanını ye
di yıl için sınırlıyoruz; niçin parti başkanını sınırla
mayalım?» Değerli arkadaşlarım; Cumhurbaşkanının 
süresinin niçin sınırlandığına, uzun bir teori sonun
da, bir gelişme sonunda, inceleme sonunda varılmış
tır. Ben size sadece bunun özünü anlatmak istiyorum; 
ama inanın ki, eğer sizi tatmin edemezsem, başka 
çarem yok; çünkü bunun izahı çok uzundur. 

I Aslında, Cumhurbaşkanı sorumsuzdur. Sorumsuz 
olarak yedi sene bir makamda kaldığı için, sorumsuz 
olan bir kişinin tekrar bir yedi sene daha seçilmesi 

I bazı anayasalarda, bazı sistemlerde uygun görülme-
I mistir ve yedi seneyle sınırlamışlardır, bizim Anayasa 

sistemimiz de bunu tercih etmiştir. Onun içindir ki 
I bunun, parti başkanının altı sene, yedi sene sınırlan

dırılmasıyla bir ilişkisi yoktur. Parti başkanı, devamlı 
surette partisi önünde, teorik olarak da olsa, sorumlu
dur. 

Bundan dolayıdır ki, ikisini birbiriyle karşılaştırma
mak lazımdır, ikisini birbiriyle mukayese etmemek 
gerekir. Tabiî, arkadaşımız çok önemli noktalara de
ğindi; birçok parti liderleri bu makama geldikten son
ra bırakmamak yollarını araştırırlar; çok da güzel bir 
imaj verdi bize eski bir politikacıdan. Kendisine te
şekkür ederim; çünkü ileride bundan yararlanacağımı 
umuyorum. «Liderler cüceleri etrafına toplarlar vs.» 
diyerek; hakikaten bir doğruyu ifade ediyor. Gerçek
ten eğitimde öğrencilere hitapta iyi bir resimdir; ve-

I rilir efendim... 
BEŞİR HAMİrrOĞULLARI — Hangi tarafını 

taklit edeceksiniz Sayın Komisyon Başkanı? 
BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, lütfen efen

dim. Sayın Komisyon Başkanı konuşmasını sürdür
sünler efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Sayın Hamitoğul-
larının hiç olmazsa müsaade buyurun da duyayım ne 
söylediğini. 

I BEŞlR HAMİTOĞULLARI — Bu örneğin hangi 
I boyutundan yararlanacaksınız? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Öğrencilerime anlatacağım efendim. 
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Anlaşıldı mı eefndim? Öğrencilerime anlatacağım; «po
litikadaki gelişmede bu şekilde bir imaj vardır» di
yerek. 

Sayın Hazer, gerçekten bir önemli konuya değin
diler; «Anamuhalefet partisinin 40'dan az olmamak 
üzere...» diyerek. Yani, itiraf ederim ki, şahsen hiç 
düşünmedim. Gerçekten soruyu bu yanıyla düşün
medim. Belki Mecliste parti grubu olan en kalabalık 
partinin liderine «Anamuhalefet partisi lideri» unva
nını vermek mümkün olabilir efendim. Bunu ele ala
cağız sanıyorum. Bu, hakikaten üzerinde durulması 
gereken bir soru; ama biz eski sisteme uygun kalarak 
maddeyi oluşturduk. 

«Anamuhalefet partisi lideri» yerine, «Anamuha
lefet partisi başkanı» denmesini kabul ediyoruz. Yanlış 
bir deyim kullanmışız. Hep «Başkanlık» varken, «Ana
muhalefet partisi lideri» denmesinin bir anlamı yok, 
«Anamuhalefet Partisi başkanı» tabirini kullanacağız. 
Metni bu şekilde değiştireceğiz efendim. 

Teşekkür ederim saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Sayın üyeler, maddeyle ilgili soru sormak isteyen 
üyelerimiz lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. Soru 
sormak isteyen sayın üye?.. Yok.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir şeyi unuttum, özür 
dilerim. Ayrı madde olmasını da inceleyeceğiz efen
dim. Ele alıp düzenleyeceğiz. Yani, anamuhalefet par
tisini genel başkandan ayırmak... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, önergeler 
var, o hususlar geldiğinde görüşlerinizi alacağım efen
dim. 

Sayın üyeler, 15 inci maddeyle ilgili önergeler 
var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
15 inci maddenin «Anamuhalefet lideri» ne iliş

kin son iki fıkrasının ayrı bir madde, 27 noi madde
den sonra yeni 28 inci madde olarak, madde başlığı
nın da «Anamuhalefet lideri» şeklinde aşağıdaki gibi 
düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Anamuhalefet lideri: 
Madde 28. — Hükümete katılmayan siyasî par

tiler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kırk
tan az olmamak üzere en fazla milletvekiline sahip 
olan partinin genel başkanına, anamuhalefet partisi li
deri sıfatıyla, Devlet protokolünde Başbakandan son

ra ve Bakanlar Kurulunun diğer üyelerinden önce 
yer verilir. Hükümete katılmayan siyasî partilerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde sahip oldukları mil
letvekili sayısı eşitse, son milletvekili genel seçimle
rinde aldıkları muteber oy sayısı tercih sebebi olur. 
Bu oylar da eşitse, aralarında kura çekilir. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt 
aracının seçimlerde kullanılmasında, Başbakana ait 
resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair 
kanunî kayıtlamalar uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
Partiler Kanunu (Tasarısının 15 inci maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 
Mehmet HAZER 

Madde 15. — Parti genel başkanı, büyük kong
rece seçilir. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Baş
kanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde yenisi 
seçilinceye kadar merkez karar organı partiyi temsil 
yetkisini kendi içinden seçeceği bir üyeye tevdi eder 
ve derhal büyük kongreyi toplantıya çağırır. Parti 
genel başkanı merkez organlarının ve parlamento 
gruplarının tabiî başkanıdır. 

Parti tüzüğü genel başkana, görüşünün yerine ge
tirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardım
cılık veya vekillik etmek üzere genel başkan yardım
cısı, genel başkan vekili veya genel sekreter gibi ad
larla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri ön
görebilir. Bunların seçimi parti tüzüğünce yapılır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 15 inci mad

desinde; 
Dördüncü fıkra son satırında «Mercileri» kelime

si sonundaki «i» harfinin silinmesi; 

Beşinci fıkradaki «anamuhalefet» deyiminin iki ay
rı kelime halinde yazılması, 

Beşinci fıkra dördüncü satırında «sahip oldukları 
milletvekili sayısı eşitse» kelimeleri yerine, «kırkın 
üstünde en yüksek milletvekili sayısına sahip olanlar 
arasında eşitlik varsa» kelimelerinin konması, 

Anamuhalefet partisi ile ilgili hükümlerin «Ana
muhalefet Partisi», yahut hiç olmazsa «Anamuhale
fet Partisi Genel Başkanı» başlığı altında ayrı bir 
madde olarak düzenlenmesi hususlarının Yüce Mec
lisin takdirine sunulmasını saygıyla rica ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 
«Madde 15. — 
[Fıkra 1. — Parti genel başkanı büyük kongrece 

seçilir. Bir kimse, aralıksız en fazla üç defa genel 
başkan seçilebilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 15 linçi maddesinin birinci fıkrasında 

ikinci cümle olarak «Bir kimse üst üste üç dönemden 
fazla genel başkan seçilemez» şeklinde ilavenin yapıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 15 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan (derhal) kelimesinin me
tinden çıkarılarak, yerine (en geç bir ay içinde) iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Enis MURATOĞLU 

Yüksek Başkanlığa 
15 inci maddenin ikinci paragrafının sonunda yer 

alan «... ve derhal büyük kongreyi toplantıya çağı
rır.» cümleciğinin, 

«... ve üç ay içinde büyük kongreyi toplantıya ça
ğırır.» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim GÖKTEPE 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının, 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının, aşa

ğıdaki şekilde ve iki ayrı fıkra halinde düzenlenme
sini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 
«Partiyi temsil etme yetkisi genel başkana aittin 

Parti adına dava açma ve davada husumet yetkisi, 
genel başkana veya onun adına bu yetkileri kullan
mak üzere parti tüzüğünün göstereceği parti merci
lerine aittir. 

Parti başkanlığının herhangi bir sebeple boşalma
sı halinde büyük kongre toplanıncaya kadar merkez 
karar organı partiyi temsil yetkisini kendi içinden se
çeceği bir üyeye tevdi eder ve derhal büyük kongre
yi toplantıya çağırır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 15 inci maddesine 2 nci fıkradan sonra aşağı

daki fıkranın eklenmesini müsaadelerinize arz ede
rim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
15 inci madde 3 üncü fıkra : 
Bir parti başkanı, en çok parti başkanlığı göre

vinde sekiz yıl kalabilir. 
Gerekçe : 
1. Batı demokrasilerinde parti başkanları bu gö

revlerinde genellikle 5 - 6 yıldan fazla kalmamakta, 
değişik nedenlerle yerlerini yenilerine bırakmaktadır
lar. Bizde ise özelliği olan bir durum dışında hiçbir 
parti başkanı seçim yolu ile parti başkanlığı maka
mından uzaklaştırılamamıştır. 

2. Hep parti oligarşisinden endişe ediyoruz. Bu
na mani olmak için düşünülen önlemler de parti di
siplinine ters düşmektedir. 

Parti başkanları için Devlet Başkanlığında olduğu 
gibi bir süre tayin edersek hem parti oligarşisine ve 
hatta parti monarşisine daha sağlıklı yoldan engel ola
biliriz. 

3. Bizde çok çabuk yıpratılan parti başkanlık 
müessesesi de bu yoldan yenilenmiş olacaktır. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 15 inci maddesinde aşağıdaki değişikliklerin 
yapılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Şükrü BAŞBUĞ 
1. 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasındaki varsa 

kelimesinin fıkradan çıkarılması. 
2. Aynı maddenin 4 üncü fıkrasının metinden ta

mamen çıkarılması. 
Gerekçe : 
1. Yönetim organı olmayan bir parti olmayacağı

na göre 3 üncü fıkrada varsa kelimesinin yeri yok
tur. Diğer bir organın yönetim görevini de yürüt
mesi yönetim organının yokluğu anlamına gelmez. 
Bu nedenle varsa kelimesi metinden çıkarılmalı ve 
parti başkanının «Karar ve yönetim organlarının ta
biî başkanı olduğu» açıklık kazanmalıdır. 

2. 15 inci maddenin kenar başlığı «Genel baş
kan» olduğu için maddenin muhteviyatı da genel 
başkan dışındaki kişileri içine almamalıdır. Madde 
kenar başlığının gereği olarak genel başkanla ilgili 
hususları ihtiva etmelidir. 

Başkan vekilleri, yardımcılar ile genel sekreter 
başkana daha ziyade yönetim görevinde yardımcı ola
caklarına göre bunlar «Yönetim organı» kenar baş
lıklı ayrı bir maddede yer almalıdır. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 15 inci mad

desine 5 inci fıkra olarak aşağıdaki hususun ilavesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Genel Başkanlık için azamî süre 6 yıldır. Aynı 
genel başkanın bu süre sonunda tekrar seçilebilmesi 
için büyük kongrede ilk turda oyların % 90'mı alması 
zorunludur. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 15 inci madde

sinin son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Yasa Tasarısı

nın 15 inci maddesinin 4 üncü fıkrasındaki «kırk
tan az» ibaresinin, «yirmiden az» biçiminde değişti
rilmesini arz ederim. 

Kamer GENÇ 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 15 inci mad

desi 1 inci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Madde 15. — Parti genel başkanı, büyük kongre
ce, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. 

Necip BİLGE Halil ERTEM 
" Mahir CANOVA 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; müsaade buyurur
sanız bir hususu arz etmek istiyorum. 

Bundan evvelki son toplantıda 7 tane önerge al
dık, onları inceledik. Bugün 7 önerge daha verilmiş
tir, onları inceleyemedik efendim, Komisyon incele
mek istiyor. Onun için bağışlamanızı rica ediyorum, 
bunları inceleyip, müzakerelere sonra devam edelim, 
şimdi öbür maddeye geçelim. Çünkü, bugün zaten 
arkadaşlarımız birçok yeni önerge vermişlerdir, tabiî 
bunların incelenmesi lazım efendim. Getirdiğimiz dü
zende inşallah bundan sonra artık olmayacak; çünkü 
bu işleri sabahları halledeceğiz ve artık müzakere sı
rasında önerge de verilmeyecek. 

BAŞKAN — Evet, aldığımız karar gereğidir. 
. Sayın Komisyon Başkanı, o zaman maddeyi geri 

almıyorsunuz?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 

ALDIKAÇTI — Almıyoruz, inceleyeceğiz, | 
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BAŞKAN — Müzakerelere sonra mı devam ede
lim diyorsunuz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet, sonra devam edelim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz Sayın Komisyon 
Başkanının görüşünü Genel Kurula arz edelim. 

Sayın üyeler; Komisyon biraz da haklı olarak, 
kendilerine 7 tane önerge verildiğini ve daha sonra 
Yüce Genel Kurulun almış olduğu karara göre, bu
gün bu uygulamanın dışında kalındığı için, 7 adet 
önergenin daha geldiğini ve bunları da kendilerince in
celeme imkânı olmadığını beyan ile bu maddedeki 
görüşmenin bırakılmasını ve 16 ncı maddeye geçil
mesini arzu etmektedirler. Bu hususu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Merkez karar organı 
MADDE 16. — Siyasî partinin merkez karar or

ganı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Mer
kez karar organının üye sayısı onbeşden az olamaz. 
Merkez karar organı seçimlerinde birden fazla liste 
ile seçime girildiği takdirde, üyeler yürürlükte olan 
seçim sistemine göre seçilir. 

Merkez karar organı, iki büyük kongre arasın
da parti tüzük ve programına ve büyük kongre ka
rarlarına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlar
da karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini dü
zenleyen parti içyönetmelikleri de bu organ tarafın
dan yapılır. 

Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıy
la büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin 
hukukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programı
nın değiştirilmesi dışında bütün kararları alabilir. 

Parti tüzüğünde, merkez karar organı, aynı za
manda, merkez yönetim organı olarak görevlendirile
bilir veya ayrı bir merkez yönetim organının kurul
ması öngörülebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez 
yönetim organı olarak görevlendirilmediği hallerde, 
en az altı ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü top
lantılar için çağrı, genel başkan tarafından yapılır. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın'Başkan; söz istiyo
rum. 

HAMZA EROĞLU — Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz zaten 

burada söz istemleri var, onları arz edeyim : Sayın 
öztürk, Sayın Hazer, Sayın Göktepe ve Sayın Haz-
nedar'ın söz istemleri var. Sayın Eroğlu'nu da kay
dedeceğim. 
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FENNİ 1SLÎMYEL1 — Sayın Başkan; mümkünse -
ben de söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın îslimyeli'yi de kaydediyorum. 
Böylece altı üyemiz söz aldığından kayıt işlemi bit
miştir efendim. 

Sayın öztürk; buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Bendenizce, 16 ncı madde 15 inci maddeyle iliş

kilidir. Acele bir telefon görüşmesi nedeniyle 15 inci 
madde üzerinde söz alamadığım için, burada da bir 
hususu belirtmek istiyorum. 

«Merkez karar organı seçimlerinde birden fazla 
liste ile seçime girildiği takdirde, üyeler yürürlükte 
olan seçim sistemine göre seçilir.» denilmektedir. Ta
sarının Komisyonumuzdaki görüşmesine başladığımız
dan bu yana «parti oligarşisi» diye işlediğimiz konu, 
15 ve 16 ncı maddelerde yakinen birbiriyle bağlan
tılıdır. Şöyle ki; 

Partilerdeki seçim listeleri, bildiğimiz genel seçim
lerdeki listeler gibi değildir. Partilerdeki seçim liste
leri, yekdiğerinin içine girmiştir arkadaşlar. Partinin 
ileri gelenleri, sevilenleri çeşitli listelerde mevcuttur, 
ona ilaveten yeni listeler vardır. O halde, bu seçim 
sistemi nasıl tahakkuk edecektir? 

. Buna bir redaksiyon olmak üzere 15 inci mad
dede, genel başkanı altı yıllık görevden sonra iki yıl
lık bir istirahate, eserini tetkike ve seyre alma gibi bu 
fıkrayı çıkararak, genel başkanın sultasından kurtul
mayı amaçlayan bir önergem vardı; gelecekte tetkik 
ve müzakere edilirken, ayrıca üzerindeki düşüncele
rimi arz edeceğim. 

Binaenaleyh, bu parti seçimlerinde oligarşiyi ber
taraf etmek amacına yönelik ve 1 inci fıkranın son 
cümlesinin maddeden çıkarılması için ayrıca önergem 
de vardır. Böylesi bir seçim sistemi, partileri çalışa
maz hale getirir. 

Geneli üzerinde arz ettiğim gibi, Türkiye'mizde 
hükümet koalisyonlarından kurtulalım derken, hükü
mete vücut veren partileri koalisyona sürükleriz. Par
tilerde bir düşünce etrafında birleşme vardır; bunun 
dışındakiler kliktir, post kavgasıdır ve kişisel gayret
lerdir. Bunlara öncelik verdiğimiz takdirde, ki Ko
misyonumuzu etkileyen hususu yaşadık, gayet iyi bi
liyoruz; iki büyük parti geçmişte ortadan bölünmüş
tür. Ayrıca, partilerden partilere transfer günlük ve 
saatlik hale gelmiştir, o sürat içinde ki, defter üze
rinde takip edemez hale geldik. Değerli Komisyonu
muz bütün bunların etkisiyle, buna bir çare olmak 
üzere, bir ölçü getirmiştir. Bu ıstırabın etkisiyle ge

len ölçü, Osmanlıcasıyla, kabili tatbik değildir, uy
gulaması mümkün değildir. Şöyle mümkün değildir : 

5 tane liste çıktı bir partinin seçiminde. Bu 5 lis
tede de ortak kişiler var, ayrı kişiler var. Nasıl, nis
pî temsil sistemini kabul eden seçim sistemi içinde par
ti meclisini veya diğer organları oluşturacaksınız?.. 
Mümkün değildir arkadaşlar. O halde gelin, elbir
liği ile 16 ncı maddedeki bu fıkrayı kaldıralım; ama 
genel başkanın bir fasit daire içinde kendisinin seç
tiklerini kendisini seçecek biçimde oluşan ve biraz 
önce Sayın Devrimsel'in ve Sayın Uyguner'in izah 
ettikleri veçhile, daimî iktidarda kalma yerine, 6 sene
lik bir yönetimden sonra 2 yıllık bir müşahede ile 
böylesine yetiştirilmesi çok güç olan lider kadroları 
zenginleşecek ve yapılan işin ölçümü ve kriteri de 
ortaya konmuş olacaktır. 

Bu nedenledir ki, arkadaşlarımdan istirhamım; 
(Önerge üzerinde ayrıca söz almamak için, zaten söz 
verilmemesi hususu da karar altına alınmıştır), bu 
birinci fıkranın ikinci cümlesindeki «Ayrı listeler 
varsa, seçim sistemine göre değerlendirilir.» cümlesi
nin bu metinden çıkarılması lazım. 

Arkadaşlar; 
Ayrıca, partilerin bünyesini koalisyona ittiğimiz 

zaman, memleketin yönetimini elinde tutan liderin; 
(«Lider» kelimesine alerji duyuldu. Bir kelime top
lumda gelişir ve yerleşir. Lider kelimesi toplumumu
za çok yabancı değildir. Komisyon Başkanımız mu
vafakat ettiler; ama yerleşen kelimelerden fedakârlık 
yapmaya bendenizce gerek yoktur), muhalefet liderle
rinin yetişme güçlüğü de dikkate alınarak, sadece ve 
sadece 2 yıl süre ile 3 defa seçilmesinde ve 6 yıl 
genel başkanlıktan sonra bir dinlenme devresini koy
mada büyük yarar vardır. Bu maddede böylesi bir 
değişiklik, ileride 15 inci maddede yapacağımız deği
şiklikle paralellik temin edecektir. 

Bu nedenle bir önergem vardır, iltifat buyurulma-
sını arz ederim ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Evvela bir hususu Komisyonun dikkatine arz et

mek istiyorum. Gerek 15 inci maddede, gerek bu 16 
ncı maddede önergemi tanzim ederken, çıkarılması 
lazım gelen fıkraları önerge metnine almadım. Yani, 
bundan evvelki 15 inci maddede anamuhalefet partisi 
liderine dair olan fıkrayı önergeme almamıştım, çıka
rılmasını istemiştim. Orada zikri geçmediği için, «ka
bul» anlamına almasınlar. 
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Bu 16 ncı maddede de merkez organları arasın
daki ihtilafa dair olan kısmı gene önergemde metne 
almadım; buna da dikkat buyurmalarını rica ediyo
rum. 

Arz etmek istediğim de şudur : Partilerde, parti 
merkezlerinde, parti organlarında da tartışmalar olur, 
fikir münakaşaları olur, hatta zaman zaman hizip
leşmeler de olur, gruplaşmalar da olur; fakat parti
ler başından itibaren zıtlaşan, birbirine muarız grup
ların bir araya geldiği heyetler değildir. Partiler, bir
lik beraberlik, bir inanç etrafında, bir program et
rafında toplanan politikacıları ifade eder. Bunları ba
şından sonuna kadar, birbirine yan bakan, birbiriyle 
zıtlaşan, hizipler halinde mütalaa etmek, ne mantığa, 
ne memleket gerçeklerine, ne de parti hüviyetine uy
gun düşmez. 

Teferruata girmiyorum. O bakımdan, bu merkez 
organlarının ayrı listeler halinde seçilmesi takdirinde 
merkez yönetimine de bunun inikas etmesine dair 
olan fıkranın maddeden çıkarılması lazım geldiğine 
inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Önergem sırasında ko

nuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — önergenizde konuşacaksınız. Teşek
kür ederim. 

Sayın Haznedar?.. Yoklar. 
Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, saygıdeğer 
arkadaşlar; 

Ben, 16 ncı maddeyle ilgili olmak üzere, özellik
le birinci fıkrada yer alması gereken iki konuya de
ğineceğim. Bunlardan bir tanesi, 16 ncı maddenin bi
rinci fıkrasının ikinci cümlesidir; «Merkez karar or
ganı seçimlerinde birden fazla liste ile seçime giril 
diği takdirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine 
göre seçilir.» hükmüne dairdir. Bu hüküm burada çok 
tenkide uğradı. Ben bu hükmün, yenilik getirmesi 
dolayısıyla, yalnız merkez karar organlarında değil, 
diğer karar organlarında da uygulanmasından yana 
olduğum için, bu hüküm hakkında görüşlerimi ileri 
süreceğim. 

Arkadaşlar; 
Hasbelkader politikayla uğraştığım yıllarda, büyük 

kongrelerde, genel kongrelerde, kurultaylarda (Han
gi isimle tavsif etmek hoşunuza giderse, o şekilde 
tavsif edebilirsiniz) bulundum. Orada geçen olay şu : 

Parti içinde, bir hizmet yarışının tabiî sonucu ola
rak muhalefet vardır. Çeşitli listeler ortaya çıkar; 
«(A) listesi merkez listesi, (B) listesi taşralı politika
cıların listesi» şeklinde görülür. (A) ve (B) listelerin
de birtakım ortak isimler de vardır. Bu ortak isim
ler her iki listede bulunduğu için, genellikle parti 
içinde sevilen, sayılan, tutulan kişilerdir. Ancak, se
çime bu listelerle gidilmez. Bir çarşaf liste yapılır, o 
çarşaf liste her partili üyeye, delegeye, büyük kongre
nin delegesine kapalı zarfla birlikte verilir ve her 
üye, delege kapalı odada seçecekleri kişileri işaretler; 
yani gizli seçimin gereğini yerine getirir. Böylece, or
taya çıkan listeler tek bir listede birleşmiş olur. An
cak, genellikle görülen odur ki, ayrı ayrı listelerde 
bulunan kişiler, kendi taraftarlarını seçtirmek için 
büyük gayret gösterirler. Bunu yakından müşahede 
eden bir arkadaşınız olarak ve parti içi temayülleri 
de geçirdiğim tecrübelerle görerek ve müşahede ede
rek, ben şahsen ayrı ayrı listelerle seçime gidilme
sinden yana olduğumu ifade etmek isterim. 

Bu şekilde nispî temsil usulüne uygun olarak be
lirli oranda muhalefetin seçilmesi, partilerin bölün
mesine yer vermez; çünkü partiler genellikle muhale
fete söz hakkı verilmediği için, parti içi iktidarın bas
kısı altında partiden ayrılmışlardır, yeni yeni partiler 
doğmuştur. Bu konuyu açıklıkla belirtmek lazımdır. 
Parti içi muhalefet korkulacak bir şey değildir; parti
ye canlılık getirir, onu güçlü hale sokar. 

Diğer taraftan, ayrı listeler, hizmet yarışının da 
tabiî bir sonucu olarak görülür. Kısaca arz edece
ğim husus, bu konuyla ilgili olmak üzere, parti içi 
muhalefetin yalnız merkez karar organında değil, il 
ve ilçelerde de; il ve ilçe teşkilatlarında da seçilmesini 
sağlayacak bir usulün uygulanmasıdır. 

Değineceğim bir diğer konu da birinci cümleden 
sonra şu ilavenin yapılmasıdır, bu konuda bir öner
gem de vardır; «Merkez karar organının en az % 10' 
nun kadın üyeler tarafından temsiline» dairdir. 

Kadın üyelerin temsili ile ilgili bu hüküm, il ve 
ilçelerle ilgili olmak üzere, buna paralellik etmek üze
re, diğer ilgili 20 ve 21 inci maddelerde de önerge 
halinde sunulmuştur. Konuya neden önem verdiğimi
zi açıklayalım. 

Bu hüküm, kadın - erkek eşitliğini bozacak mı?.. 
Hayır. Kadın kollarının ortadan kaldırılmasından son -
ra kamuoyunda şu şekilde bir zan, tasavvur ortaya 
çıkmıştır; acaba siyasî partiler kadınlara kapatılmış 
mıdır?.. Bu düşünceyi bertaraf edebilmek için, siyasî 
partilere daha çok kadın üyenin, daha çok hanım
ların (Cazip hale gelecek bir hava yaratılması içeri-
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sinde) çekilebilmesi için böyle bir hükmün faydalı 
olacağı kanısındayım. 

Ortada bir hukukî eşitlik vardır; fakat fiilî bir 
eşitlik sağlanmamaktadır; çünkü, meclislerimizde ve 
merkez karar organlarımızda kadınların temsili, her 
geçen gün biraz daha düşmektedir. 

İşte bu hüküm, kadın üyelerimizin merkez karar 
organlarında temsili yolunda kapıyı açacak ve daha 
cazip bir hale getirecektir, teşvik edecektir. Ayrıca 
bu hüküm, kamuoyunda da kadınların politikaya atıl
ması konusunda biraz daha onları cesaretlendirecek-
tir. Kadınlarımızın politikaya katılmasının çeşitli fay
daları vardır. Saygılı toplum olarak, kadınlara say
gıyı ifade ettiği gibi, ayrıca kadınların bulunmuş ol
duğu toplulukta üyelerin birbirleriyle ilişkilerinde 
saygıya da fazlası ile dikkat edildiği görülmüştür. 
Çeşitli yönlerden, kadınlarımızın bu kurullarda vazi
fe almasında büyük yarar görmekteyim. 

Saygılarımı sunarım muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın tslimyeli, buyurun efendim. 
FENNÎ 1SLİMYELÎ — Sayın Başkanım, sayın 

üyeler; 
Ben de, görüşülmekte olan 16 ncı maddenin bi

rinci fıkrası ile ilgili görüşlerimi arz etmek istiyo
rum. 

Gerçekte, zannediyorum verilen önergeler, 16 ncı 
maddenin birinci fıkrasında mündemiç olan, parti 
içi muhalefetin karar organlarında temsiline müteda
ir hükmün kaldırılması ile ilgili bulunmaktadır. 

Hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, bir yeni 
Siyasî Partiler Kanunu yapıyoruz. Bu yeni Siyasî 
Partiler Kanununu yaparken, şüphesiz ona baz bir
takım noktalardan hareket ediyoruz. Ne diyoruz?.. 
«Siyasî partilerimizin çalışmalarında parti içi demok
rasi sağlanamamıştır.» diyoruz. Yine diyoruz ki, «Li
der kadrolarından gelen oligarşik eğilimler, parti içi 
demokrasinin yaşamasına ve gelişmesine imkân ver
memiştir.» 

Sonra, yine Siyasî Partiler Kanununun yeniden 
ele alınması ile ilgili olarak diyoruz ki, «önseçimler
le ilgili aksaklıklar vardır, onları düzeltelim, siyasî 
partiler arasında diyalogun kurulamamış olması Tür
kiye'de büyük siyasî buhranlara yol açmıştır, vesai
re...» Bunların hal tarzı için de bir Kanun Tasarısı 
ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Şimdi, hem birtakım teşhisler koyacağız, hem te
davi yolları bulmayacağız... Bu olmaz. Olmaz; bir
takım teşhislerimiz varsa, onun tedavi yollarını da 

araştırmak durumundayız. Bu tedavi yollarından bir 
tanesi olarak, çeşitli parti içi demokrasinin yerleş
mesine mütedair birtakım tekliflerde bulunuyor Ta
sarı; fakat kanaatimce en radikal olanı budur. Niye 
böyledir?.. Bunu, ben tekrar arz ve izaha çalışmakta 
fayda mülahaza ediyorum. 

Yeni bir hüküm olduğu için belki garipseniyor, 
belki, «parti içi muhalefetin temsili, parti içi koalis
yonlara yol açacaktır» gibi birtakım görüşlere mevzu 
oluyor; fakat kanaatimce, esasen mevcut olan fiilî 
hizipleşmelerin demokrasinin açık hükümleri içinde 
legal hale gelmesini sağlayacak bir hüküm olarak 
karşımızda bulunuyor. 

Açık olarak söylemek lazım gelirse, bu Siyasî 
Partiler Kanun Tasarısındaki aksaklıklar; kanunları
mızda mevcut olan birtakım eksikliklerden neşet et
miş olabilir, insan yapısından; yani Türkiye'deki si
yasete eğilim gösteren kimselerin yapısından, insan 
unsurundaki yetersizlikten neşet edebilir (Bunu açık
lıkla ortaya koymakta zaruret var.) ve nihayet siyasî 
partilerin bünyesinden neşet edebilir. 

Açık olarak bir noktayı ortaya koyalım. Şayet 
bir yerde idare edenlerle, idare edilenler varsa, gö
rülecektir ki, burada birtakım oligarşik eğilimler de 
vardır. Eğer bu oligarşik eğilimler birtakım elitlerin 
partiye hâkim olmasından kaynaklanıyor ve bu elit 
hâkimiyetinin sonu, partinin yönetiminde gerçekte 
başarılı oluyorsa, kanaatimce bu normaldir. 

Asıl anormal olanı nedir?.. Asıl anormal olanı, 
lider kadrolarının sultasıdır, parti içi demokrasiyi 
soysuzlaştırma gayretidir. Buna karşı bir önlem alın
ması zaruridir. 

Diğer taraftan, siyasî partilerimizin yapısına bak
makta zaruret vardır. Türk halkı, hep beraber bildi
ğimiz gibi, sınıf partilerine itibar etmemiştir, kitle 
partileri ile karşı karşıyayız. Bundan sonraki siyasî 
hayatımızda da, 1982 Anayasasının hükümleri içinde, 
gene kitle partileri siyaset sahnesinde görülecektir. 
Siyaset sahnesinde görülen bu kitle partilerinin için
de geniş tabanlı; fakat muhtelif sınıflardan gelen ki
şiler bulunacaktır. Kitle partilerinin içinde geniş ta
banlı muhtelif sınıflardan gelen bu kişilerin, amaç 
etrafında birleşmiş olmalarına rağmen, o amaca gidiş 
yolunda çeşitli fikirleri olması normaldir. Bilfarz, bir 
kısmı diyecektir ki, «Türkiye'nin kalkınmasında sa
nayi kesimini ele alalım.», bir kısmı diyecektir ki, 
«Hayır, ziraat kesimini ele alalım.» Fikir ayrılığı ola
caktır, bir kısmı «Toprak reformu» diyecektir, bir kıs
mı «Ziraat reformu» diyecektir. Bugün gene bu Mec
lisimizde ifade edildiği gibi, bir kısmı kalkınmanın 
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sağlam kaynaklarını tasarrufta bulacaktır, bir kısmı 
vergi hâsıllarının artırılmasında bulacaktır. Bunlar 
normal yollardır. 

Şimdi aslolan, bunlara sahne olan bir parti için
de, bunların liderler tarafından iyi kanalize edilebil-
mesidir. Eğer lider bu noktada başarı gösteremiyor 
da, gruplar arasında bir diyalog sağlayamıyorsa, ba
şarısızlık başlamış demektir. Partide birtakım çatışma
lar olacaktır, partide; şayet bu hüküm getirilmez ise, 
biraz evvel arz ettiğim kitle partilerinin mahiyeti ica
bı, çeşitli fikirlerini genel başkanlarına arz etmek im
kânını bulamıyorlarsa (Ki, tatbikatta bu görülmüş
tür.) o zaman ev toplantıları başlayacaktır, klikleş
meler olacaktır, kulisteki çatışmalar yavaş yavaş ken
dini hissettirmeye başlayacaktır. Netice; eğer genel 
kongrelerde de bir netice istihsal edilemiyorsa, parti 
parçalanacaktır. Türkiye'nin siyasî tarihinde buna 
mümasil hadiseler daima görülmüştür. 

Şimdi Teklif ne diyor?.. Teklif diyor ki; «Gizli 
toplantılarda yapılan görüşmeleri, dışarıda aranan bir
takım solisyonları, partinin resmî organlarında siz 
görüşme imkânını bulun, lider sizi dinlesin; gereki-

BAŞKAN — Sayın üyeler; 60 ncı Birleşimin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Komisyon yerinde. 
Daha evvelki oturumlarda 16 ncı madde üzerin

de söz alan sayın üyeler konuşmalarını tamamlamış 
bulunmaktadırlar, 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili görüşünüzü 
lütfen açıklar mısınız efendim, vaki konuşmalara 
karşı?., 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Komisyonumuz bu 
görüşlere arkadaşımız Karal ve benim aracılığımla 
cevap verecektir. 

yorsa lider hadisenin üzerine eğilsin ve kendisinin 
de ağırlığını koymak suretiyle telifçi bir yol bulsun.» 

Ben, bu maddenin işlemesi lazım geldiği kanaatin
deyim. Bir başka tedbir varsa arkadaşlarım getir
sinler, onların üzerinde de şüphesiz teemmül etmek 
mümkün; fakat bunun işlemesinde, işletilmesinde bü
yük ölçüde fayda mülahaza ettiğimi ifade etmek isti
yorum. 

Şayet lider toparlayıcı ise, şayet lider (Liderin 
tespit ettiği listenin karşısında esasen bir liste çıkma
yacaktır) herkesi memnun etmiş ise, liderin tespit et
tiği kadronun dışında bir kadronun karar organına 
gelmesi esasen bahis konusu değildir. 

Bu itibarla müsaade ediniz, partilerde legal mü
cadelelere imkân verecek bu maddenin bu şekliyle 
geçmesinde büyük ölçüde fayda olduğu noktasında 
birleşelim. 

Teşekkürlerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Sayın üyeler, saat 21.00'de toplanmak üzere Bir

leşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.20 

Müsaade buyurursanız evvelâ, Karal arkadaşımız 
konuşsunlar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karal. 
ANAYASA (KOMİSYONU ADINA HALlL 

İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Kurucu meclislerin tarihî bir özelliği var. Bu 
özelliği her küçük konuda hatırlamakta sayısız fay
dalar görüyorum. Bu da kurucu meclisler yahut da 
kurucu yasama organları kendilerine vücut veren 
büyük siyasî bunalımlar üzerinde doğru teşhisler 
koymak mecburiyetindedir ve bu teşhislere doğru 
tedaviler uygulamak mecburiyetindedir. 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turban GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

— 731 — 



Danışma Meclisi B : 60 

Bir taraftan, o büyük siyasî bunalımlara getiren I 
ortamı incelerken vasıflı politikacıya özlem duyuldu
ğunu ifade ederken daha sonradan alınan tedbirlerle 
vasıflı politikacı kaynağı olabilecek kaynakları da 
engellerse, bu, ne doğru bir teşhistir, ne doğru bir te
davidir. Bunun gibi birçok çelişkiler olabilir. Onun 
için kurucu meclislerin, kurucu yasama organlarının 
en büyük sorumluluğu belki doğru teşhis koymak 
ise, bu teşhislere uygun doğru tedavileri de göster
mek mecburiyetidir. 

Bunun gibi, şimdi görüşmekte olduğumuz 16 ncı 
maddede de böyle bir sorun vardır. Bu sorun şudur : 
Demokrasinin mahiyetiyle ilgili, özüyle ilgili bir çe
lişki içine düşmesi tehlikesi vardır. Demokrasi, zan
nedildiği gibi çok mutlakiyetçi, akla kara, kesinkes 
hükümleri kabul eden bir rejim değildir. Demokrasi, 
bir bakıma bir sentez rejimidir. Bir bakıma bir orta 
yolu bulma rejimidir, uzlaşma rejimidir. Böyle olun
ca, kesinkes, akla kara mutlakıyetçiliğine gidildiği 
zaman partiler de hem kendi içlerinde hem kendi dış
larında Türkiye, ülkemiz çapında dejenere olmaya 
mahkûm kalmaktadırlar. 

Bu tip kesinkes, bu tip dogmatik (eski deyim ile I 
nasçı) bir demokrasi anlayışı mevcut değildir. îşte I 
nispî temsil sisteminin de böyle bir faziletle doğduğu 
bir gerçektir. Nispî temsil sisteminin yapmaya çalış
tığı sentez, demokrasinin ta kendisidir. Çünkü demok- I 
raside bu sentezi aramayanlar, bu uzlaşmayı arama- I 
yanlar, bir zamanlar bir konuşmamda belirttiğim gi- I 
bi, bir birleşke, bir muhassala rejimi olduğunu anla
mayanlar hep hayâl kırıklığına uğramışlardır, hep 
hayâl kırıklığına uğramaya da devam edeceklerdir. 

îşte demokrasimizin en kilit meselelerinden birisi 
de büyük kongrelerdeki partilerin kendi karar organ- I 
larının seçimlerinde görmekteyiz. Orada şimdiye ka- I 
dar neyi gördük? En ufacık bir fikir ayrılığına dahi 
tahammül etmeden onu dışlamaya çalışan, daha hu
kukî terimiyle, onu partiden ihraç etmenin çarelerini I 
arayan bir sistem, demokrasimizi dejenere eden çe- I 
şitli sebepler arasında belki baş mevkii işgal etmek- I 
tedir. Çünkü kongrelerde, kendi partisinin programı I 
içerisinde en ufak farklı bir fikre dahi tahammül ede
meyen tahammül gösteremeyen liderlik dediğimiz I 
kadrolar, kısa bir zamanda dejenere olmakta ve bir I 
•kabile reisliğine, bir şefliğe dönüşmektedir. Çünkü I 
demokrasinin özü olan bu sentez yaklaşımı, bu terkip I 
yaklaşımı (eski deyimiyle) hiç işlememiştir Türki- I 
ye'de. Çünkü şefle, kabile reisiyle tartışılmaz. Evve- I 
lâ, tartışma yoktur. Ne yapılır? Yalnız itaat edilir. | 
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İtaat edilince itaat etmeyenleri partiden atmıştır. 
Türkiye'deki bunalımlarda olan olay : Devamlı ih
raç olmuştur. Bugünkü bunalıma getiren hakikî se
bep, onları kendi içinde (eski deyimiyle mas edeme
yen) eritemeyen, senteze getiremeyen liderlikler ne 
yapmışlardır? Şef sistemini getirmişlerdir partilere? 
Şef sistemini uygulamışlardır. Şefle tartışılmaz elbet
te. Şefe yalnız itaat edilir, dediğim gibi. Böyle olun
ca, o, bütün partiye canlılık getirebilecek, yenilenme 
getirebilecek, partinin içinde bulunduğu döneme uy
gun karakter getirebilecek bütün imkânlar boşa git
miştir. Demokrasimiz de bu iç bunalımlarla beraber 
boşa gitmiştir. 

Bu bakımdan partilerimizin teker teker siyasî ha
yatını, tarihini incelediğimiz zaman çok ilginç şeyler 
bulmaktayız. Meselâ bir 1950'lerin Demokrat Partisi, 
1946'ların Demokrat Partisi değildir. 1958'lerin De
mokrat Partisi 1950'lerin Demokrat Partisi değildir. 
Onun gibi, Halk Partisinde de aynı şeyler olmuştur. 
Onun gibi, diğer partilerde de aynı şeyler olmuştur. 

Böylece, hiçbir zaman, ömründe bir kere dahi sen
tez yapmamış, terkip yapmamış, birleştirmemiş, topar
lamamış liderlik dediğimiz gruplar teşekkül etmiştir. 
Bunlar liderlik yapmamıştır. Asıl liderlikte marifet, 
kendisinden farklı düşünenleri bir araya getirmek
tir, birleştirmektir. Öbürü şefliktir. 

îki türlü tahribatı olmuştur : Bir defa, partinin 
içerisinde bir canlılığı, bir farklılığı, bir fikir zengin
liğini köreltmiştir. Ayrıca çok talihsiz bir sonucu da, 
bir acayip lider tipi yaratmıştır. Bu lider tipi hiç kim
se ile tartışmamıştır. Hiç kimse ile biri eşmemi ştir. Hiç 
kimse ile uzlaşmamıştır ve bu uzlaşmayan kişilikle
rini, uzlaşmayan psikolojilerini Türk siyasî hayatına 
da damga olarak vurmuşlardır. Kendi aralarında da 
birleşememişlerdir. Kendi içlerinde birleşemeyenin, 
kendi dışında birleşmesi mümkün değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bu getirilen maddedeki nispî temsil kavramı el

bette daha somut olarak düzenlenebilir. Maddede bu 
tam şeklini bulmamış da olabilir, ama çok cesur bir 
teşhisin sonucudur. Benim de şahsen uzun seneler
den beri üzerinde düşündüğüm bir kavramın canlı
lığını bu Tasarıda gördüğüm zaman âdeta sevindim : 
Acaba bu, Türkiye'de nasıl uygulanır? 

Şimdi, menfî tarafını senelerce uygulamışız. Tec
rübe kazanmışız, tecrübe kazanmışsınız, bu yüzden 
hep partiler bölünmüş, partililer ihraç edilmiş, ba
şarısızlıklara uğramışlar; bunu tecrübe ile bilmekte
yiz, bilmediğimiz, denemediğimiz bir tecrübenin kö-
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tülüklerinden bahsetmeyiz. Olmaz bu arkadaşlar. Bu 
tecrübenin, bu sentezin nasıl bir netice getireceğini 
belki Türk siyasî hayatının hiç beklemediği birtakım 
iyiliklerle, hayırlarla göreceğine inanıyorum. Onun 
için maddedeki bu nispî temsil, burada partinin için
deki sentezi, uzlaştırmayı, birleştirmeyi ve gerçek li
derliği yaratmayı öngörmektedir. Lider, birleştiren 
demektir. Yoksa kendisine bir kabile reisine tapıldığı 
gibi itaat edilen bir kalabalıkta liderlikten bahsedile
mez. O, lider değildir. Böyle bir anlamda liderlik, an
cak Türkiye'de böyle doğabilecektir, böyle müessese
lerle doğabilecektir. 

İşte demin arz ettiğim teşhislerde doğruluk dedi
ğim zaman, acaba Türk siyasî hayatında partilerimi
zin iç hayatındaki bu patalojik olaylar, bu müesse
seler, bu seçim tarzı, bu kongre havalarından mı doğ
muştur? Şimdi bir yeni deneyimle, yeni bir teşhisle, 
yeni bir kurumla, yeni bir kuramla bunu tedavi et
menin yollarını arayacaksınız. Kurucu meclislere dü
şen de, böyle yeni deneyimler yapmaktır. Eskiden 
yapılmış hataları tekrar etmek herhalde kurucu mec
lislere düşmez. 

Teşekkür ederim sayın arkadaşlar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
'Sayın Komisyon Başkanının ilave edeceği bir hu

sus var mı efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, soru sorma için kayıt iş

lemi başlamıştır. Sayın Öztürk, Sayın Tutum, Sayın 
Haznedar, Sayın Göktepe soru sormak için söz al
mış bulunuyorlar. Soru sormak için kayıt işlemi bit
miştir efendim. 

Sayın Kâzım Öztürk buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Komis

yondan cevaplandırması kaydıyla şöyle sorum var; 
1. 16 ncı maddenin, 1 inci fıkrasının 2 nci cüm

lesinde, «Merkez karar organı seçimlerinde birden 
fazla liste ile seçime girildiği takdirde, üyeler yü
rürlükte olan seçim sistemine göre seçilir» denmek
tedir. Mevcut seçim sistemi nispî temsil olduğunu farz 
edersek; listeler müşterek olduğuna göre, müşterek 
üyeler bulunduğuna göre nispî temsil içinde nasıl de
ğerlendirilecektir?.. 

2. Sayın Sözcü «Kurucu Meclislerin vazifesi ye
ni deneyimlere esas olacak bir kısım ilkeleri getir
mektir.» dedi. 100 yılı aşan demokrasi tarihimizde, 
yeni bir deneyimi yeniden yürürlüğe koymaya ihti
yacımız olduğu kanısını tüm Komisyon paylaşıyor 
mu?.. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Komisyon tek tek cevap verirseniz, tekrar

lama da olmaz efendim. Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Şimdi, Sayın Öztürk'ün sorusu; müşterek listeler 
nasıl düzenlenecektir oluyor. Bundan daha kolay bir 
çözüm, daha kolay soru olamaz gibi geliyor bana. 
Çünkü, listeler normal olarak herhangi bir liste gibi 
düzenlenecektir ve nispî temsilde bir partinin lideri 
veyahut ileri gelenleri 2 ayrı listede görülmezler, her 
liste kendi adaylarını İhtiva edecektir ve her liste ken
di başına seçime katılacaktır. Bunu başka türlü yap
mak mümkün değildir. Eğer bana gelir derlerse ki, 
efendim biz sizi listeye alacağız, diyeceğim ki, ben 
öbür listedeyim, benim tercihim öbür liste diyerek, 
yerimi göstereceğim. Arkadaşlarım, bu bir sorun de
ğildir. Bu sorun; böyle akla gelmiş bir bir sorundur, 
yoksa tatbikatta bu ancak bu şekilde uygulanır, baş
ka türlü uygulanmaz. Bir insan iradesi hilafına 2 lis
tede, 3 listede bulunamaz. Elbette ki, kural konduğu 
zaman, elbette ki, düzen meydana getirildiği zaman; 
nasıl diyorsak ki, bir insan 2 ilde birden aday ola
maz, orada da denecek ki, bir parti üyesi yahut ge
nel kongre üyesi 2 ayrı listeden aday gösterilemez. 
Bu kural konduktan sonra hiç bir mesele kalmaz 
efendim. Bu da her şeyden önce bir tüzük sorunu
dur, 

100 yıllık demokrasi deneyimimizin böyle yeni 
bir deneyime ihtiyaç gösterip göstermediği sorusu 
ise; Komisyonumuzca ihtiyaç gösterdiği şekilde dü
zenlenmiştir. Çünkü; genel görüşmemde de Yüksek 
Heyete arz etmeye çalıştığım gibi geçmişteki tarihi
miz, yani demokrasiye geçişten çok partili düzene 
geçişten sonraki uygulamalarımız incelendiğinde şu 
sonuca varırız : Önerdiğiniz sisteme karşı olanlar, 
hizipleşmeye ve hizipleşmelerin partilerin bölünmele
rine yol açtığını ileri sürmektedirler, gerek genel gö
rüşmede, gerekse bu sefer biraz daha ılımlı bir şekil
de bunu öne sürmüşlerdir. 

Tarihimiz incelendiğinde şunu görürüz ki, gerek 
Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Demokrat Parti ge
nel kongrelerinde, büyük kongrelerinde seçimler dai
ma çoğunluk usulüne göre yapıldığı halde devamlı 
suretle bölünmüşlerdir, bir doğurganlık içersinde her 
biri birkaç partinin doğmasına yol açmıştır. Binaen
aleyh, sistemin partileri parçaladığı, sistemin hiziple
re yol açtığı ve sistemin en sonunda bir koalisyona 
vardığı sözü tamamen yanlıştır. 
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Yüksek müsaadelerinizle bir ufak noktaya değin
mek istiyorum, o da; koalisyon sorunudur. Koalis
yon sorunu ne demektir sayın arkadaşlarım?... Koa
lisyon çoğunluk olmadı demektir. Eğer benim getir
diğim sistem çoğunluğu oluşturmuyorsa, demek ki, 
zaten orada çoğunluk yoktur. Çoğunluk sistemiyle 
belirecek bir birlik, bir ünite sunîdir ve bu sunîlik 
partilerin parçalanmasına daha fazla yol açar. Sanı
yorum ki, tarihimizdeki gelişme de böyle olmuştur 
ve sunî çoğunluklar partilerin yönetimini ele aldık
ları zaman partiler bölünmüşlerdir. Bunun önlenme
sinin tek yolu kanaatımıza göre bu önerdiğimiz sis
temidir. Bu konuda Sayın tslimyeli'nin söyledikleri
ne tamamen katılıyorum. Zaten arkadaşımız Ko
misyon adına görüşlerini açıklamıştı, ona da ayrıca 
teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Tutum. 
CAHlT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Aslında çok ciddî bir hastalığın teşhis edildiği ko

nusunda galiba aramızda bir fikir birliği var. Özel
likle ülkemizde görülen ve tedavisi mutlaka gereken 
bir hastalık olduğuna hiç kuşku yok. Ancak bu has
talığın tedavisi için ileri sürülen önlemin, tedbirin, 
yarar sağlayıp sağlamayacağı, bir hastalığı tedavi 
ederken bir başka hastalığa neden olup olmayacağını 
kestiremiyoruz. Kuşkumuz bundandır. 3 tane sorum 
var, 

1. Bir kez böyle bir teşkilat içersinde muhale
fetin legal halde müesseseleştiren bir dünya uygula
ması var mı?.. Dünyadaki mevcut demokratik siyasî 
partiler özellikle Batı toplumlarında bu tür muhale
feti müesseseleştirmiş parti örnekleri var mıdır?.. Bu 
konuda örnek varsa göstermelerini istirham ediyo
rum* 

2. Sayın Karal'ın belirttiği gerçekten ciddî bir 
hastalıktır. Ancak kendileri de çok iyi bilirler ki, 
bahsettikleri davranış bilimlerinde bir siyasal kültür 
sorunu olarak ele alınır. Siyasal kültür sorununun, 
yani siyasal kültüre bağımlı olan bu sorunun; hu
kuksal bir düzenlemeyle çözülebileceğine Türkiye'de 
inanıyorlar mı?.. 

3. Aslında bizim teşkilatlar monolitik teşkilat
lardır, hiyerarşik teşkilatlardır. Biz bu şekilde teşki
latlanma prensiplerine fevkalade yatkınız. Öyle anla
şılıyor. Tepedeki teşevvüş veya tedirginlik veya te
reddüt süratle hücrelere kadar yayılır, zaten Sayın 
Başkan, Türkiye'de çok kez görüldüğü gibi, tepedeki 
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çatışmaların yansımasıdır tabandakiler, yani taban
dan gelerek oluşmuş bir örgüt yok. Bizim örgütleri
miz daima yukarıdan aşağı doğrudur. Dolayısıyla 
acaba parti içersinde büyük Ölçüde bu tür bir tedir
ginliğin veya müphemiyetin mevcudiyeti süratle aşa
ğı katmanlara yansımayacak mıdır?.. 

Böylelikle sonuncu sorumu soruyorum Sayın 
Başkan; aslında partiler özellikle kitle partileri kuş
kusuz bünyesinde kanatları daima muhafaza eder
ler. Ancak, bu partilerin bünyesindeki bu şekil ka
natların uzlaştırılması büyük bir maharet ister, bü
yük bir beceri ister, bu muhakkak. Ancak, partiler 
bu tür uzlaşma gayretler içersine legal olarak soku-
lurlarsa, statik bir denge ortaya çıkmaz mı?.. Özel
likle kendilerini oluşturan menfaat kesimlerinin üstü
ne çıkarak o dengeleri aşan bir dinamizm taşıması lâ
zım gelen partileri statik bir denge endişesi içersine 
sürükleyebilir miyiz?.. 

Saygılar sunarım. 

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

ALDIKAÇTI — Sayın Tutum arkadaşımızın ilk so
rusu şu : «Evvela böyle bir teşkilat muhalefette le
gal halde müesseseleşmiş midir?» diyor. 

Efendim, Fransa'da ve Almanya'da sosyalist par
tilerinde bu legalleşmiştir. İnceleyebilirsiniz; ama 
eğer arzu buyurursanız bu husustaki dokümanlar ar
kadaşım Dal'da var efendim. 

1. DOĞAN GÜRBÜZ — Başka partilerde yok 
mu?.. 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz, müsaade buyurun 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, komünist partilerinde de 
var. (Gülüşmeler) 

Efendim, mesele o değildir. Bu sorun parti için
de demokrasiyi ve oligarşiyi ortadan kaldırmak ama
cını güden partilerde vardır. Bunun dışında, şunu da 
arz etmek isterim, nispî temsil olmadan İsviçre'de 
partiler çoğunluk sistemine göre seçerler; fakat mer
kez karar organı 30 kişi ise çoğunluk ancak resmen 
20 - 22 aday gösterir, diğerlerini muhalefete bırakır. 
Hatta bu İsviçre'de genel seçimde yapılırdı. Ben ora
da öğrenci iken, 1945 - 1946 yıllarında, genel seçim
de yapılırdı, genel seçimde, belediye seçimlerinde; 
çoğunluk sistemi ve liste usulü. Aynen bizdeki sis
temdi, 1950'de bıraktığımız sistemdi; fakat orada 
çoğunluk partisi hiçbir zaman adayların tümünü gös-
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termezdi ,daima dörtte üçünü gösterirdi, gerisini mu
halefete bırakırdı. Bu muhalefete bırakmak sorunu 
demek ki iki şekilde gerçekleşiyor : Bir, listeyi eksik 
düzenlemek, iki; nispî temsis sistemi. Bazı partiler 
nispî temsili seçmişlerdir, diğerleri muhalefetin tem
siline imkân veren listeler düzenlemişlerdir. Yani 
kendileri muhalefet adayını göstermemişlerdir, 30 
aday seçilecekse, tekrar ediyorum, 20 aday göstermiş
lerdir, muhalefette kendi listesinden en fazla oy alan 
10 kişiyi, çoğunluk sistemi olduğu için oraya seçtirir. 
Çünkü bu bir supaptır, bir dengedir. Demokrasi an
laşma ve bir uzlaşma rejimidir. Bu ancak bu şekilde 
sağlanır. 

îkinci soruya arkadaşım Karal cevap verecek. 
Sayın Tutum, üçüncü sorunuz, hiyerarşik teşkilat

lanmada... 

CAHİT TUTUM — Hiyerarşik teşkilat modeli 
daha evvela hâkimdir ülkemizde; tepedeki, zirvede
ki her olay aşağıya otomatik olarak yansır. Tepede
ki o tür gevşek bir koalisyon süratle partinin diğer 
kademelerine yansımaz mı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, burada «Koalisyon» sö
zünü kabul etmiyorum, müsaade buyurursanız. Biraz 
evvel de arz ettim, burada merkez karar organı bir 
irade ile oluşacaktır, genel kongrenin iradesiyle olu
şacaktır. Eğer genel kongrede bir çoğunluk varsa o 
çoğunluk merkez karar organına yansıyacaktır. Koa
lisyon olabilmesi için aslında, çok önemli nokta, al
tını çizerek söylüyorum, parti içerisinde bir çoğun
luğun olmaması lazımdır. Eğer parti içerisinde bir 
çoğunluk varsa, iktidarı vermek istediğiniz, karşı gö
rüşte olan arkadaşlarımın savundukları bir çoğunluk 
varsa, o çoğunluk nispî temsille de iktidara gelebilir; 
fakat böyle bir çoğunluk yoksa o zaman zaten çe
şitli gruplar, uzlaşma sorunu işte o zaman ortaya çı
kar; fakat genellikle bir parti içerisinde hiçbir zaman, 
bunun uygulandığı yerlerde de, dört beş grubun, lis
tenin bulunduğu görülmemiştir. Zaten dört beş liste 
bulunsa bunların ikisi üçü muhakkak ki temsilci 
gönderemezler. Fiiliyatta durum böyle gelişir. Çün
kü en nihayet bu bir partinin temel fikri etrafındaki 
fikir ayrılıklarını gösterir. Karşı görüşte olan arka
daşlarımın söyledikleri gibi hizipler bile oluşsa iki 
hizip çıkar ve bu hizip eğer yeter derecede kuvvetli 
değilse merkez karar organına temsilci gönderemez. 
Bundan dolayıdır ki, «Koalisyon» denilen tehlike 
kaybolur ortadan. 

Siz arkadaşlarıma bütün sorunu açıklığıyla anlat
makla kendimi yükümlü hissettiğim için söylüyorum; 
bugünkü Fransa'da bir sosyalist partisinde koalisyon 
vardır; ama Fransız Sosyalist Partisi, bugünkü Fran
sız Sosyalist Partisi bir konfederasyondur; dört beş 
dalın birleşmesiyle meydana gelmiş, Mitterand'ın 
dört beş kuvveti, dört beş sosyalist partisini birleş
tirmekle oluşturduğu bir sosyalist partisidir ve on
dan dolayıdır ki genel merkez organı bir koalisyon 
şeklindedir. Bunun dışında normal bir düzen içeri
sinde, bir fikir etrafında birleşen, oluşan bir siyasî 
partide koalisyon endişesinin mevcut olmayacağı ka
naatindeyim. Olsa bile, eğer parti üyeleri partinin te
mel fikri etrafında anlaşabiliyorlarsa, temel fikri 
etrafında partiyi yaşatmaya kararlıysalar, hizip de ol
sa aralarında yine belirli noktalarda bir konsensüse 
varmaları, anlaşmaları ve parti faaliyetini düzenleme
leri mümkündür. 

Bütün bunları arz ederken, geriye doğru dönü
yorum, Türkiye'deki çoğunluk sisteminin de nasıl 
parçalanmalara yol açtığını bir kere daha hatırala
rınıza sunuyorum, tazelemek istiyorum; özür dile
rim. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Karal, buyurunuz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA HALİL İB

RAHİM KARAL — Değerli arkadaşım Tutum'un 
soruları gerçekten, en azından teorik olarak bana çok 
güzel geldi. Onun için çok kısa olarak cevap vermeye 
çalışacağım. 

Birincisi sanıyorum siyasal kültürle siyasal yapı 
arasındaki meseleyi ortaya koymaktadır. 

«Siyasal kültür» deyince bir toplumun siyaset ko
nusundaki inanışları, anlayışları, idrakları, değer yar
gılarının, yani bütün bunların heyeti umumiyesine bir
den siyasal kültür diyoruz. Türkiye'deki sorun, biraz 
evvel de belirttiğim gibi demokrasiyi anlayış tarzı 
itibariyle bir siyasal kültür meselesi vardır. Demokra
siyi bir akla kara gibi cepheleşmiş, kutuplaşmış bir 
savaş meydanı gibi anlayan bir anlayış demokratik de
ğildir her şeyden önce. «(Demokratik» demek her şey
den evvel çoğulcu demek, çeşitli fikirlere karşı açık; 
ama kendi görüşü de var, kendi düşüncesi de var ve 
oraya doğru senteze götüren, birleşmeye götüren, es
ki deyimle muhassalaya götüren (Bu terimi bir süre 
önce burada kullanmıştım) ve karşısındaki güçleri 
dahi kendi fikri istikametinde koşan, ondan yarar
lanan demek. Yararlanabileceği bir siyasî gücü karşı-
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sına alıp onunla savuşmak ancak Donkişot işi olur. I 
Onun için siyasal kültür konusunda düzeltmemiz la
zım gelen kavramlarımız, zihniyetlerimiz var. Demok
rasiyi evvela doğru anlamamız lazım. 

Sizin sorunuz şu oluyor : Parti içinde son dere
ce siyasal kültüre ait bir sorunu nasıl olur da siyasal 
yapı ile çözebilirsiniz?. Çok yerinde bir soru. Siyasal 
kültüre ait değerler, inanışlar, anlayışlar, zihniyetler 
uzun zaman istemektedir. I 

Onu şuradan görüyoruz : Geçirdiğimiz siyasal I 
bunalımların inanılmaz derecede birbirine benzer olu- I 
şu. Demek ki, tekerrür eden siyasal kültür çekirdek- j 
leri devam ediyor hepsinde, toplum kolay kolay dü- I 
zeltemiyor bunları; ama bir siyasal yapı; «Siyasal 
yapı» dediğimiz zaman da şunu anlıyoruz : Kurum- I 
lar, kurallar, diğer müesseseler, bütün bunların heyeti 
umumiyesi birden yapıyı teşkil ediyor, bir yapı ile si- I 
yasî değerler dediğimiz kültürü karşı karşıya etkilen- I 
dirmeye başladığımız zaman o lider adayı bu sentez- I 
leri yaptıkça sentez yapmayı öğrenecek. Bugünkü sis
temle hiç öğrenmeyecek. Hep tek başına bir kabile 
reisi gibi itaat edilen, etrafında dalkavukluk edilen, I 
hiçbir şeyi tartışılmayan bir insan olarak kalmaya 
mahkûm. Aslında lider yetiştirmenin yolu sentez ya- I 
ratmanın yoludur. Onun için, siyasal yapı burada fonk
siyonunu görecek ve derhal o kültür değişikliklerine, I 
zihniyet değişikliklerine yardımcı olacaktır; ama ta
mamen Çözecektir denemez tabiî. Bu konuların has- I 
sasiyetini Sayın Tutum arkadaşımız da bilir; fakat I 
siyasal kültüre yardım etmenin yolu siyasal yapı ile I 
onların değişmesine imkân hazırlamak sanıyorum. I 
Daha uzun konuşulabilir bu konuda; şimdilik bu I 
kadar. I 

Diğer bir güzel sorunuz da, statik-dinamik meşe- I 
leşi; yani parti ne zaman daha dinamiktir?.. Parti hiç I 
tereddütsüz merkez karar organında farklı fikirler I 
çarpıştığı zaman dinamiktir. Donmuş bir partinin, I 
tek lidere tapan bir partinin, tek fikre tapan bir 
partinin, kendisini yenileyemeyen bir partinin dina- 1 
ımikliğinden bahsedilemez. Dinamiklik konusunda hiç
bir şey, farklı fikirlerin, görüşlerin tartışılması ve on- I 
dan sonra senteze varılması, uzlaşılmasmdan daha I 
yaratıcı bir metot bullnamaz. Onun için ben sizin bu
yurduğunuzun tam aksine ancak bunun dinamik ola- j 
bileceğine inanıyorum. Tarihimiz bunu amprik ola
rak ispat etmiştir. Ne zaman siyasî partilerimiz dina
mikliğini kaybetmiştir?.. Bakalım teker teker; siyasî 
partilerimizi alalım, CHP'den alalım, Demokratik I 
Partiden alalım, diğer partilerden alalım; hepsinde | 
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göreceğimiz büyük vakıa budur. Dinamikliği ne za
man yeknesak olmuşsa, tek lider, yeknesak fikir, yek
nesak program, yeknesak davranış; buna girdiği za
man işte dinamizm bitmiştir, statik devir başlamış
tır. 

ikinci sorunuz da sanıyorum tyıydu; teşekkür ede
rim Sayın Tutum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Haznedar, buyurun efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; 

Meclisimizin, soruların kısa olması yolunda almış 
olduğu kararı hatırlıyorum. Ancak bir ölçüde redak
siyonla da ilişkili olan şimdi soracağım sorunun iyi 
anlaşılabilmesi için bir ölçüde izahat vermek gerek
tiği kanısındayım. Önemli bir Kanunu görüşüyoruz.; 
Birtakım belirsizliklerin ileride yer almaması bakı
mından bir ölçüde de tenakuzu önlemek için şimdi 
ortaya koymaya çalışacağım. Onun için sabrınızı ve 
müsamahanızı istirham edeceğim Sayın Başkanım. 

Elimdeki Kanun 648 sayılı Kanun. 648 sayılı Ka
nunun 11 inci maddesi merkez karar organını ifade 
ediyor. «Siyasî partinin merkez karar organı, parti 
tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur,; diyor. Bu, 
şimdi müzakere ettiğimiz Tasarıya aynen, motamo 
alınmış olan bir cümle. 

Buradan derhal çıkan mana şu : Demek ki, si
yasî partiler tüzüklerinde belirledikleri takdirde mer
kez karar organını diledikleri gibi oluşturabilecekler. 
Nasıl oluşturacaklar?.. 12 Eylülden evvelki siyasî 
partilerimizden bir tanesinin merkez karar organı 
bu şekilde oluşmuştu; genel idare kurulu, genel baş
kan, il temsilcileri, Büyük Millet Meclisinden katıla
cak milletvekilleri ve senatörlerden oluşuyor idi. Oy
sa bugün müzakere ettiğimiz 14 üncü madde, büyük 
kongrenin yetkilerini belirleyen madde kesin olarak 
şunu ifade ediyor : Merkez karar organı büyük kong
re tarafından gizli oyla seçilir. 

Şimdi bu iki hükmü yan yana getirdiğiniz zaman 
arada bir çelişki görülüyor. Bu çelişkinin nedeni şu : 
Sayın Komisyon bu Kanunu esas almak suretiyle 
bu tasarıyı hazırlamışlar; fakat bu Kanunun, büyük 
kongrenin yetkileriyle ilgili ve merkez karar organı
nın seçimini öngören kısmında düzeltmeler yapmış
lar. Bunu 11 inci maddede, buradaki 16 ncı madde
deki (Anladığım kadarıyla ifade ediyorum, beni ba
ğışlasınlar) merkez karar organıyla ilişkili maddeye 
inikas ettirmemişler. Çünkü, şimdi okuyacağım 648 
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde genel kongre-
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nin yetkilerinde merkez karar organının seçimini 
şöyle ifade ediyor : «parti tüzüğünce genel kongre
ce seçilmesi öngörülmüş olan merkez karar organı
nın üyelerini gizli oyla seçmek;» Burada şunu diyor, 
ikisi paralellik arz ediyor bu Kanunda; demek ki, 
merkez karar organının bir bölüm üyeleri, tüzük ön
görmüşse, genel kongrece seçilecektir. Bir bölümünü 
de, gene tüzük öngörmüşse, gerekirse parti, tüzüğün
de istediği gibi teşkilini öngörebilecektir. Bizimkinde 
kesin olarak genel kongre, yahut büyük kongre se
çecektir diyoruz, öte yandan da bunu «parti tüzüğün
de gösterilen şekilde kurulur» diyoruz. Burada bir 
çelişki görüyorum. Bir belirsizlik var en azından. 

Şimdi 14 üncü madde geri alınmıştır. Ya burada 
olduğu gibi, «Tüzükte öngörülen şekilde» denmesi 
lazım, tüzükte öngörülen üyelerin seçiminin büyük 
kongrece yapılacağının oraya dercedilmesi lazım, ya 
bu maddede bir değişiklik yapılması lazım. 

Bir de şunu arz ediyorum : Sayıı Komisyon, bu 
da başka bir görüştür ve kanımca çok makbul bir gö
rüştür; belki de merkez karar organının bütün üye
lerinin mutlak surette büyük kongrece seçilmesini 
öngörmüştür. Eğer öyle ise, o zaman merkez karar 
.organıyla ilgili 16 ncı maddede parti tüzüğüyle ser
bestçe teşkil edileceğine dair bu hükmü tashih etme
si gerektiği kanısındayım. 
, Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Yani daha evvel görüşülen madde ile 16 ncı madde 
arasında bir uygunluk yapmayı, düzenlemeyi düşü
nüyor musunuz diye bir soru tevcih ediyorsunuz so
nunda. 

Sayın Başkan, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Sayın arkadaşımıza sorusundan dolayı teşekkür 

ederiz; fakat biz 14 üncü madde ile 16 ncı madde 
arasında bir çelişki olduğunu sanmıyoruz. 14 üncü 
madde sadece partinin merkez karar organının bü
yük kongre tarafından gizli oyla seçileceğini göster
mektedir. 16 ncı madde de bunun bazı temel kural
larını getirmektedir : Birinci cümlede evvela bu seçi
min nasıl, olacağı parti tüzüğünde gösterilecektir de
mektedir. «Siyasî partinin merkez karar organı, par
ti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur.» Yani başka
nı mı, ikinci başkanı mı, üye sayısı; burada da bir 
tahdit getirmektedir : «Merkez karar organının üye 

sayısı onbeşten az olamaz.» demek ki, tüzük, sayısı 
onbeşten fazla olan bir merkez karar organını teş
kilatıyla beraber gösterecek. 

Üçüncü cümle yine emredici bir hüküm, tüzüğe 
emreden bir hüküm : «Merkez karar organı seçim
lerinde birden fazla liste ile seçime girildiği takdirde, 
üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre seçilir.» 
işte bütün mesele bundan ibaret. Burada ben bir çe
lişme göremiyorum. Aslında belki 14 üncü madde
deki o cümleyi buraya koymak düşünülebilirdi; fa
kat büyük kongrenin yetkisi o olduğu için orada be
lirtilmiştir, sonra da merkez karar organının özel
likleri, nitelikleri 16 ncı maddede gerektiği ölçüde be
lirtilmiştir. 

Bir sorusuna ilave olarak cevap vermek isterim : 
Elbette ki, merkez karar organının bütün üyeleri ge
nel kurul tarafından, büyük kongre tarafından seçi
lecektir efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, ben so

rularımı çok kısa soracağım. Tabiî çok uzun konuş
mak ve tartışmak da mümkün. 

Komisyon bütün izahatını nispî temsil sisteminin 
uygulanması esasına dayandırmaktadır. Acaba Ko
misyon böylece uygulayacağımız seçim sistemini şim
diden tespit mi etmiş durumdadır? 

İkincisi : Komisyon, nispî temsil dışındaki seçim 
sistemlerini demokratik saymamakta mıdır? Sadece 
nispî temsil sistemi mi demokratiktir? 

Üçüncüsü : Bir gün Türkiye nispî temsil siste
minden ayrılırsa; faraza tek milletvekili çıkaran dar 
bölge sistemine geçerse, o zaman bu uygulama, bu 
hükmün pratikteki değeri ne olacaktır? 

Diğer bir nokta : Listelerdeki sırayı tespit eder
ken, parti içi muhalefet listelerdeki sırayı tespit eder
ken sıra "anlaşmazlıkları ortaya çıkacaktır. Bu anlaş
mazlıklar muhalefet içinde muhalefet yaratmayacak 
mıdır? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Başkan, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Göktepe'ye de teşekkür ede
rim efendim.; 

Listelerdeki sırayı tespit anlaşmazlıklar çıkarta
caktır. Arkadaşlar, nispî temsilin bloke sisteminde bü-
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tün bu anlaşmazlıklar mevcuttur. Bugün Türkiye'nin r 
sorunu da budur, d'Hont sisteminde de liste yukarı- I 
dan şu veyahut bu şekilde düzenlenir ve bu düzenlen- I 
meye göre seçim yapılır; ama tercihli oy sistemi kul- I 
lanılabilir, kullanılmaz... Bütün bunlar ayrı ayrı so- I 
runlardır. Eğer parti içerisinde listede, ki en nihayet I 
burada listeler 200'er, 300'er kişilik gruplar tarafın- I 
dan yapılacaktır, düzenlenir. Düzenlenmezse tüzükte j 
gerekli hükümler konarak bu sıra tespit edilir. Hiç I 
problem değildir efendim. I 

Bugün Türkiye'de nispî temsil sistemi vardır. «Nis- j 
pî temsil sistemi en demokratik yol mudur?» diye sor- I 
dular. Evet, şunu arz etmek isterim : Seçim sistemi I 
olarak nispî temsil sistemleri çoğunluk sisteminin gös
terdiği mahzurlardan dolayı bugün genel olarak ka
bul edilen en demokratik sistemdir; ama demokrasi 

.Türkiye'mizde sanıldığı gibi sadece seçim demek değil- I 
dir. Demokrasi, iktidarın insan haklarına, insanın ge
lişmesine, insan düşüncesine saygı olarak memleketi 
yönetmesidir. Bundan dolayıdır ki, (Gene örnek ve
riyorum, Sayın Hazer beni bağışlasınlar; ama bura
da yok) İngiltere'de memleket sathında az oy alan 
parti parlamentoda da'ha fazla üyelik kazanır, mem
leketi idare eder. Yani belki sözlerimi birden bire iyi 
anlatamadım, rakamlar vereyim. Bir parti 11 milyon 
oy alarak, diğer parti 12 milyon oy aldığı halde 11 
milyon oy alan parti parlamentoda çoğunluğu elde 
etmiştir, çoğunluk sisteminin cilvelerinden biri olarak 
ve memleketi idare eder. İdare ederken ne ona gay
ri meşruluğu söylenir, ne memlekette azınlık partisi 
olduğu söylenir. Çünkü o parti memleketi insan hak
larına uygun olarak yönetir. Asıl sorun budur; de- I 
mokrasinin asıl temel sorunu iktidarın insan hakları- j 
na saygı göstererek memleketi idare etaesidir; ama 
bu seçim sistemler içerisinde, parlamento milletin tem- I 
silcisi olduğuna göre, milletteki bütün fikir akımla- I 
rını parlamentoya aksettiren bir seçim sisteminin de 
en iyi olduğu düşünülebilir, böyle düşünülmektedir ve I 
bundan dolayı da nispî temsil sistemi en demokratik 
yol olarak benimsenmektedir; fakat çoğunluk siste- I 
minin de demokratik olmadığı anlamına gelmez bi- I 
raz evvel açıkladığım kayıtlarla. I 

Gerçekte (Bir noktaya değindiler) biz nispî tem- I 
sil esasına dayandırmaktayız; çünkü şu anda mem- I 
leketimizde geçerli olan sistem budur, bununla ne I 
parlamentoyu bağlıyoruz, ne Yüce Meclisi bağlıyo- I 
ruz, ne Kurucu Meclisi bağlıyoruz. Eğer, Yüce Mec- I 
lisiniz seçim sistemini incelerken çoğunluk sistemine I 
dönecek olursa, o zaman eğer Siyasî Partiler Kamı- | 

r nundaki getirdiğimiz ilke muhafaza edilirse, o zaman 
I onun için özel bir seçim sistemi getiririz, nispî temsil 
I sistemini getiririz; bu bir problem değildir efendim. 
I Sanıyorum ki, Sayın Göktepe'nin dört sorusunu da 
I cevaplandırdım. 
I Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
i Sayın üyeler, 16 ncı madde üzerindeki görüşme-
I 1er tamamlanmış, sorular sorulmuş ve Komisyonca 
I da cevaplar verilmiştir. 
I Bu madde ile ilgili önergeler var; okutuyorum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, önergelere geçme-

1 den evvel maddede bir ufak değişiklik yaptık; (En 
sonunda bir cümle değişikliği) sanıyorum ki birçok 
önergelere de cevap verecektir ve önergelerin okun
ması ve müzakere edilmesi önlenecektir, zaman ka
zanacağım hem de. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, okuyun, ona gö
re gerekli düzeltmeyi yapalım. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Efendim, son fıkranın son cümlesi şu 
şekli alıyor : 

«Olağanüstü toplantılar, genel başkanın çağrısı 
veya merkez karar organı üye tamsayısının en az üç
te birinin yazılı istemi üzerine yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergelerin okunma
sına sıra gelmiştir; okutuyorum : 

I Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 333 S. Sayılı Siyasî Partiler 

Kanunu Tasarısının ilk fıkrasının ikinci cümlesinin 
aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Madde 16. — 
1 İlk fıkra, ikinci cümle : 
I «Merkez karar organının üye sayısı yirmisekiz-
I den az olamaz.» 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
I bu husus 14 üncü madde ile ilgili vermiş olduğum 
I önergeye dayalı olarak teşekkül edecek sistem için 
I geçerli idi; şimdi o kabul edilmediği için bu önergeyi 
I geri alıyorum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar, 
| önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 
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Sayın Başkanlığa I 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı madde- { 

sinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ederim. 
Mehmet HAZER 

Madde 16. — Siyasî partinin merkez organları 
parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Merkez 
organının üye sayısı onbeşten az olmaz. 

Merkez karar organı iki büyük kongre arasında 
parti tüzük ve programına ve büyük kongre karar
larına göre partiyi ilgilendiren hususlarda karar al
mak yetkisine sahiptir. Parti işlerini düzenleyen parti 
iç yönetmelikleri de bu organ tarafından yapılır. (5 ve I 
6 ncı fıkraları aynen) Merkez karar organının, parti 
tüzüğü ile merkez yönetim organı olarak görevlen
dirilebilir veya ayrı bir merkez yönetim organının 
kurulması öngörülebilir. Olağanüstü toplantılar için 
çağrı, genel başkan ya da merkez yönetim organı ka
rarı ile yapılır. I 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının merkez karar orga

nına dair 16 ncı maddesindeki «onbeşten az olamaz» I 
ifadesinin, «otuzdan az olamaz» şeklinde değiştiril- I 
meşine delaletlerinizi saygı ile arz ederim. I 

Alâeddin AKSOY 

Sayın Başkanlığa I 
Madde 16. — Birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde I 

yazılmasını arz ve teklif ederim. I 
Ayhan FIRAT 

Madde 16. — Siyasî partinin merkez karar or
ganı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Mer- I 
kez karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz. I 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı madde- I 

sinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme- I 
si arz ve talep olunur. 

tsa VARDAL 
Madde 16. — 
Fıkra 1. — Siyasî partinin merkez karar organı, I 

parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Merkez I 
karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz. I 

Danışma Meclisi Başkanlığına I 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 16 ncı madde- I 

sinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
Merkez karar organı : I 
Madde 16. — Siyasî partinin merkez karar or- I 

gani, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Mer- I 
kez karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz. I 
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Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı madde

sinin birinci paragrafının aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
Madde 16. — Siyasî partinin, merkez karar orga

nı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. Mer
kez karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz. 
Merkez karar organı seçimlerinde, en fazla oy alan
lar seçilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 16 ncı maddesine 

aşağıdaki fıkranın ikinci fıkra olarak kabulüne dela
letlerini saygı ile arz ederim. 

Alâeddin AKSOY Hamza EROĞLU 
«Merkez karar organının en az yüzde onunun 

kadın üyeler tarafından temsili sağlanır.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 16 ncı madde

sinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki gibi değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

«Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayı
sıyla büyük kongrenin toplanamadığı hallerde, par
tinin hukukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve prog
ramın değiştirilmesi, seçilmiş parti örgütlerine işten 
el çektirme ve yerlerine yeni kişiler seçme ve sonucu 

I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin oylarını ta
yin edecek nitelikte grup kararları alma dışında bü
tün kararları alabilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 S. Sayılı Tasarının 

16 ncı maddesinin «Parti tüzüğünde...» şeklinde baş
layan dördüncü fıkrasının madde metninden çıkarı
larak yerine aşağıdaki fıkranın konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

16 ncı madde 
Dördüncü fıkra : Merkez karar organı kendi üye

leri arasından merkez yönetim organı üyelerini seçer. 
Merkez yönetim organının üye sayısı, seçilmesi ve gö
revden alınması usulü, görevi, yetkisi, sorumluluğu ve 
üyelikten boşalma olması halinde nasıl doldurulacağı 
parti tüzüğünde gösterilir. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan; 
bu da, biraz evvel ifade ettiğim gibi 14 üncü mad
dedeki teklifle ilişkilidir, geri alıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Haznedar. 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

önergeleri okutmaya devam ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 16 ncı maddesinin 

ilk paragrafında yer alan «Merkez karar organı se
çimlerinde birden fazla liste ile seçime girildiği tak
dirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre 
seçilir.» 

Cümlesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

S. Feridun Güray 
Özer Gürbüz 
İhsan Göksel 
Remzi Banaz 
Recep Meriç 

Turgut Kunter 
Zeki Özkaya 

M. R. Karahasanoğlu 
Atalay Peköz 

Muzaffer Sağışman 
Ali Mazfaıar Haznedar 

Salih tnal 
M. Talât Saraçoğlu 
Beşir Hamitoğulları 

Aydın Tuğ 
Nurettin Âyanoğlıı 

Mehmet Aydar 

İbrahim Göktepe 
I. Doğan Gürbüz 

Ahmet Senvar Doğu 
Enis Muratoğlu 

A. Fehmi Kuzuoğlu 
Fahri Öztürk 

Selçuk Kantareıoğlu 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Hilmi Sabuncu 
Mehmet Hazer 

Salih Necdet Özdoğan 
Erdoğan Bayık 
Yavuz Altop 

Mustafa Alpdündar 
Lütfullah Tosyalı 

İsmail Hakkı Demirel 
Recai Dinçer 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının, 16 ncı mad

desinin birinci fıkrasındaki, «Merkez karar organı 
seçimlerinde birden fazla liste ile seçime girildiği tak
dirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre 
seçilir.» hükmünün; parti içi muhalefetin veya hi
ziplerin, merkez karar organında yer almaları ve bu 
organ içinde de, seçim öncesindeki mücadelelerini 
sürdürmeleri ve giderek partinin bu önemli karar or
ganının çalışamaz, karar alamaz duruma düşebilmesi 
gibi, sakıncalı sonuçlar doğurabileceği için, söz ko
nusu hükmün, birinci fıkradan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesinin, sözlü olarak açıklanacak gerekçe ile me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 333 sıra sayılı Siyasî Par

tiler Kanun Tasarısının «Merkez karar organı» ke
nar başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında bu
lunan «Merkez karar organının seçimlerinde birden 
fazla liste ile seçime girildiği takdirde, üyeler yürür
lükte olan seçim sistemine göre seçilir.» cümlesinin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 16 ncı madde

sinin birinci fıkrasındaki «Merkez karar organı se
çimlerinde birden fazla liste ile seçime girildiği tak
dirde, üyeler yürürlükte olan seçim sistemine göre 
seçilir.» hükmünün maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Turgut TAN Turgut KUNTER 
Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 16 ncı maddesi birinci fıkrasındaki üçüncü 
cümlenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; hepsi ay
nı mahiyette; okunmasın. 

BAŞKAN — Efendim,* önergeler işleme konula-
bilmek için İçtüzüğümüz gereği okunacaktır; ama öy
le anlaşılıyor ki, bütün üyelerimiz bu fıkrayla ilgili 
önerge vermiş görülüyorlar. Ama okunacaktır efen
dim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
«Merkez karar organı seçimlerinde birden fazla liste 
ile seçime girildiği takdirde, üyeler yürürlükte olan 
seçim sistemine göre seçilir.» hükmünün madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kemal DAL 
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Gerekçe : 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısı sayfa 5'deki karşı 

oy yazısı. 
Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 16 ncı mad
desinin ikinci fıkrasındaki, «İki büyük kongre ara
sında» deyimi ile maddenin dördüncü fıkrasının tü
münün ve beşinci fıkradaki, «Parti tüzüğü ile mer
kez yönetim organı olarak görevlendirilmediği hal
lerde» deyiminin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 16 ncı mad

desinin son fıkrasında, merkez karar organının ola
ğanüstü toplantıları için gerekli çağırının genel baş
kan tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

En az altı ayda bir toplanması şart olan bu or
ganın, olağanüstü toplantılarının yalnız genel başka
nın çağırışına bırakılması uygulamada yeterli olmaya
bilir. Partiyi ilgilendiren önemli konularda karar al
ma yetkisine sahip bu organın, duruma göre üyelerin
ce de olağanüstü toplatnıya çağırılması gerekebilir. 
Nitekim. Tasarının 14 üncü maddesinin son fıkrasın
da, büyük kongre için üç ayrı çağın yöntemi mevcut
tur. 

Bu nedenlerle 16 ncı maddenin son fıkrası ikinci 
cümlesinin, «Olağanüstü toplantılar, genel başkanın 
veya merkez karar organı üyelerinin en az üçte bi
rinin yazılı istemi üzerine yapılır.» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı maddesi

nin birinci fıkrasının ikinci cümlesi olan «Merkez ka
rar organı seçimlerinde birden fazla liste ile seçime 
girildiği takdirde, üyeler yürürlükte olan seçim sis
temine göre seçilir.» cümlesinin metinden çıkarılma
sını saygılarımızla arz ederiz. 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Teffik Fikret ALPASLAN Bekir Sami DAÇE 

GEREKÇE : 
Muhalefet şerhimde bildirilmiştir. Siyasî Partiler 

Kanunu Tasarısı sayfa 10, 11,12. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 333 sıra sayılı Siyasî Partiler 

Kanun Tasarısının merkez karar organı ile ilgili 16 
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ncı maddesinin ilk fıkrasının ikinci cümlesinin, söz
lü olarak açıklayacağım gerekçelerle, metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 16 ncı mad

desinin birinci fıkrasında yer alan ikinci cümlenin 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Enis MURATOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının 

ikinci cümlesinin metinden çıkarılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 

Yüce Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı madde 

birinci fıkrasında «Merkez karar organı» kelimeleriy
le başlayan ikinci cümlenin silinmesini Yüce Meclisin 
takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 16 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının ikinci cümlesinin metinden çıkarıl
masını kararlarına arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alâeddin AKSOY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 16 ncı maddesinin 

birinci fıkrasında son cümle olarak yer almakta olan 
«Merkez karar organı seçimlerinde birden fazla liste 
ile seçime girildiği takdirde, üyeler Seçim Kanununda
ki usule göre seçilir.» sözlerinin metinden çıkarılması
nı öneririm. 

Saygılarımla. 
Kamer GENÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 16 ncı maddesinin ikinci satırında, «Merkez ka
rar organı seçimlerinde birden fazla liste ile seçilme 
girildiği takdirde, üyeler yürürlükte olan seçim sis
temine göre seçilir.» ibaresinin çıkarılıp, yerine, «Se
çimlere tek liste ile gidilir» ibaresinin konmasını is
tifham ederim. 

Saygılarımla. 
Halil AKAYDIN 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Merkez karar organı» kenar başlığını taşıyan 
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16 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesin
de «Merkez karar organı seçimlerinde birden fazla 
liste ile seçime girildiği takdirde, üyeler yürürlükte 
olan seçim sistemine göre seçilir.» hükmü vardır. Bu 
hükmün metinden çıkarılmasını ve aşağıdaki biçim
de düzenlenmesini saygılarımla arz ederim. 

Abdülbaki CEBECİ 

«Merkez karar organı, üyelerinin serbestçe adla
rını yazabilecekleri bir liste üzerinde, gösterilen aday
lar arasından gizli oyla seçilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 16 ncı maddesi

nin sonuna altıncı fıkra olarak : 
«Merkez Karar Organı Partinin amacına uygun 

olarak başka organlar da kurabilir.» 
İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Bekir TÜNAY 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesine dördüncü fıkra ola

rak aşağıdaki metnin ilavesini ve 19 uncu maddenin 
Tasarıdan çıkarşlmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

Madde 16, fıkra dört; «Merkez karar organı par
tinin amacına uygun olarak başka organlar dla kura
bilir. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
333 sıra sayılı Siyasî Partiler Kaunu Tasarısının 

«Merkez karar organı» alt başlıklı 16 ncı maddesinin 
son paragrafının son cümlesinin aşağıdaki gibi dü
zenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Mazhar HAZNEDAR 

Son cümle : «Olağanüstü toplantı genel başka
nın veya merkez karar organı üye tamsayısının en az 
dörtte birinin imzasını taşıyan yazılı istemi üzerine 
yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hazer?,. Yok
lar. 

Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Hazer'in öner
gesini dinlediniz, şu anda herhangi bir üyemiz de be
nimsemediğine göre, bir diyeceğiniz var mı efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Hazer'in öner
gesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. Dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... 

ABBAS GÖKÇE — Önerge düşer. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzde önerge sa

hibinin bulunup bulunmaması hususuna ait herhangi 
bir işlem yoktur. 60 yıldan beri yapılan işleme göre 
de önerge verilir, oylanır geçer gider. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, usul hakkında 
söz istiyorum. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Sayın Hazer'in 

önergesini oylamaya tabi tuttuğunuz takdirde, ayrı 
önergelerle maddenin mestinden çıkarılmasını isteyen 
hususlar vardır, onlar da Sayın Hazer'in önergesin
de bulunabilir, onlar da kabul veya reddedilebilir. 
Bu bakımdan istenmeyen bir sonuç ortaya çıkabilir. 
Bu nedenle evvela maddenin birinci fıkrasında tar
tışma konusu olan metni çözüme bağlayalım, ondan 
sonra maddenin tümünün değiştirilmesi ile ilgili öner
geleri oylarsanız daha isabetli olur kanısındayım^ 

'BAŞKAN — Sayın Dal, teşekkür ederim. Siz ay
kırılık sırasına göre bir düzenleme yapılmasını isti
yorsunuz. Oysa diğer önergeler fıkra fıkradır. Sayın 
Hazer kendine mahsus bir düzenleme getirmiştir; red-
dolabilir. Bunun reddi demek, diğer önergelerin iş
lemden kaldırılması demek değildir. Kendine mahsus 
bir düzenleme getirmiştir. Bu nedenle müsaade ©der
seniz oylayalım; ama «En sona oylansın» derseniz... 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, diğer öner
gelerin de muhtevasını kapsıyorsa bu önerge... 

BAŞKAN — Kapsamıyor efendim, değişik bir 
önerge biçimindedir. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Bir kere daha okunursa da
ha iyi olur. («Geriye kalsın» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Sayın Hazer, kendine ma'hsus, kendi üslubu için

de bir önerge düzenlemiştir. Bunda, örneğin «Merkez 
karar organı, iki büyük kongre arasında parti tüzük 
ve programına ve büyük kongre kararlarına göre 
partiyi ilgilendiren hususlarda, karar almak yetkisi
ne sahiptir» diye bir hüküm getirmiştir. «Parti iş
lerini düzenleyen içyönetmelikler de bu organ tara
fından yapılır» demiş, «Beş ve altıncı fıkralar aynen» 
demiş, daha sonra «Merkez karar organını parti tü
züğü ile merkez yönetim organı olarak görevlendi
rebilirler veya ayrı bir merkez yönetme organı kurul
masını da öngörebilirler» şeklinde değişik değişik fık
ralar halinde bir önerge vermiştir. Bunun reddi, di
ğer önergelerin reddini gerektirmeyecektir. Konu bu
dur. Yalnız bu uygulama içinde yeni bir uygulama 
getirilmemektedir Başkanlıkça. 
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AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, ben de görü- I 
şümü arz edeyim. ı 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, öner
geyi açıkladık. 

AYHAN FIRAT — Efendim, bu önerge oylan
maz, sebebi şu : Altıncı fıkranın da aynen kalması I 
öneriliyor. Altıncı fıkra olmadığına göre, önerge sa
hibi de burada bulunmadığına göre, izahı mümkün 
değildir. O halde kalmalıdır. Altıncı fıkra yok Sayın 
Başkan. I 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Fırat. Efen
dim, parlamento çalışmaları başladığı günden beri 
bazı hususların aydınlığa kavuştuğu bir gerçektir. An
cak, ne var ki Danışma Meclisi çalışması içinde bu 
gerçekler üzerinde halen bazı tartışmaların da sü-
regeldiği görülmüştür. Gerek Senatonun varlığında, 
gerek tek meclis döneminde bir önerge sahibi olsun 
veya olmasın önerge işleme konur reddedilir veya 
kabul edilir; yani bu vatandaşın bir dilekçe verme
si gibidir. Her yerde vatandaşın ille de kendisinin 
bulundurma mecburiyetinin bulunmaması gibidir. 

Bunun yanında, söz alan üyenin salonda olma- { 
ması halinde, üye hakkını yitirir. Bu işlemler artık 
kesinlik kazanmış işlemlerdir. «Vardır, işlem yapın; 
yoktur yapılmasın» gibi bir şeye yeniden tartışma ze
minine müsaade ederseniz girmeyin. Yalnız müsaa
de ederseniz bunu «Sonra oylayalım» derseniz ona 
bir şey demiyorum, onu sonra oylayabiliriz efen
dim. j 

Sayın üyeler, Sayın Hazer'in önergesinin dikka- j 
te alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikka
te alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Aksoy, Sayın Fırat, Sayın Vardal ve Sa
yın Âyanoğlu'nun 16 ncı maddenin birinci fıkrasının I 
birinci cümlesi ile ilgili önergeleri var efendim. I 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, önergeyi ben 
açıklayacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
16 ncı madde ile ilgili olarak Sayın Komisyon 

Başkanının ve Sayın Sözcüsünün ifadelerinden, yeni 
düzenlemenin faydasının parti içinde daha demokra
tik bir idareye fırsat verebilmesi olduğunu ve parti 
diktasına müsaade etmeyeceğini anlamış bulunuyo
ruz. Ancak, mahzurlu tarafları bence halen ehemmi- I 
yetini muhafaza etmektedir. j 
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Şöyle ki, bir yönden mahzurlu tarafı, seçim sis
temini bugünden tayin etmiş olmasıdır. Bu seçim sis
temi görüldüğü kadarıyla her nekadar yazılmamışsa 
da nispî temsil sistemi olduğu bellidir. Ancak, ileride 
Yüce Kurulun vereceği kararın ne olduğu belli ol
madan bugünden sistemin şekline göre buraya yaz
manın da bence doğru olmadığı kanısındayım. 

İkincisi, liste yapma güçlüğüdür. Muhterem ar
kadaşlarım, nispî temsilde listelerin baş tarafları he
pinizin de malumu olduğu üzere, kıymetlidir; yani 
diyelim ki iki listeyle girilmiş bir merkez karar or
ganında listenin birisi on, bir tanesi de beş üyelik 
kazandı. Bu reyler eğer listedeki isimler arasında eşit 
taksim edilmişse, bu listelerin birincisinde baştan 
on isim, ikincisinde baştan beş isim parti karar or
ganı üyesi olacaklardır, parti karar organına girecek
lerdir. 

O halde ne olacaktır?.. İki hizip varken, hizipler 
'kendi aralarında hizipleş'ip, listenin başına çıkmak 
için yeni hizipler doğuracaklardır; yani hizipler iki 
kat artmış olacaktır. İşte en büyük mahzurlarından 
bir tanesi budur. Büyük bölünmelere gidecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ayrıca, bunun genelde ne mahzurları vardır? Ge

neldeki mahzurlar şöyle sıralanabilir. İhtilaflar, parti 
alt kademelerinde, ilçe ve il teşkilatları düzeyinde her 
zaman olabilir. Bu ihtilaflar kademeli olarak karar 
organına kadar çıkacaktır. Tabii bu ihtilafların tem
silcileri karar organına çıktığı zaman, orada ekseri
yeti elinde bulunduran hizip, rahat hareket etmek 
imkânına sahip olamayacaktır; yani yüklendiği me
suliyetin karşılığında selahiyet bulamayacaktır; çün
kü devamlı öbür hizip tarafından fâaliyetleri köstek-
lenecektir (Ta'biri caizse). Bir parti yönetimi parti 
teşkilatına karşı partisini götürdüğü seçim neticesine 
göre takdir edilir veya edilmez; ama burada bu teş
kilat bu rahatlığı bulamayacaktır. 

İdareciler kademesinde, yani parti üst yönetimin
de farklı sesler çıkacaktır. Bu farklı sesler, her türlü 
yayın aracı ve 'basınla parti alt kademelerine süratle 
intikal edecektir ve parti alt kademelerinde süratle 
bölünmeye sebep olacaktır. 

Şimdi, genelde arz ettiğim bu sistem gösteriyor 
ki, mevcut madde metni aynen kabul edildiği tak
dirde, faydadan çok zarar getirecektir; kuvvetli bir 
parti yönetimine müsaade etmeyecektir. Onun için 
bu maddenin birinci fıkrasının sayın arkadaşlarımın 
ve bendenizin teklif ettiği şekliyle kabul edilmesin
de yarar vardır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın üyeler, aslında Sayın Fırat'ın önergesiyle bu 

arada biraz evvel okuttuğumuz Sayın Vardal ve Sa
yın Âyanoğlu'nun önergeleri de sonuç itibariyle bi
rinci fıkranın üçüncü cümlesinin çıkmasını öngören 
önergelerdir. Bu arada Sayın Göktepe ve arkadaşla
rının 35 imzalı önergesiyle Sayın Yarkın, Sayın Öz-
türk, Sayın Parlak, Sayın Tan, Sayın Tosyalı, Sayın 
Dal, Sayın Daçe ve Sayın Alpaslan, Sayın Bilgiç, Sa
yın öney, Sayın Haznedar, Sayın Muratoğlu, Sayın 
Devrimsel, Sayın Yolga, Sayın Aksoy ve Sayın Genç 
aynı biçimde bu cümlenin çıkmasını arzu etmekte
dirler. Bütün önergeler, birden ziyade imzalı olanlar 
da dahil, bu ibarenin, bu cümlenin çıkmasıyla iliş
kindir. 

Teker teker bütün üyelerimize aynı mealde olan 
önergelerimiz için söz vermemiz mümkün değildir. 
Müsaade ederseniz konu da zaten kâfi açıklığa ka
vuşmuştur. 35 imzalı önergeden birinci imza sahibine 
söz verelim, lehinde aleyhinde konuşmalar olsun ve 
ona göre şey edelim. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, daha ön
ce yazılı istekte bulunmuştum. 

BAŞKAN — Yalnız önergeler veriliş sırasına 
göre okunduğu için müsaade ederseniz Sayın Par
lak... 

Sayın Göktepe, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Doğan Gürbüz konu

şacak Sayın Başkanım. 

KEMAL DAL — Sayın Başkan, önergenin le
hinde... 

BAŞKAN — Sayın Dal, efendim müsaade bu
yurun. Bu kadar önergede elbette her önergenin le
hinde konuşmak mümkün olacaktır. Müsaade eder
seniz ona da bir çözüm bulalım. Müsaade buyurun 
efendim, müsaade buyurun. O zaman önerge sayı
sına göre lehinde sföz verelim. Başka yapacak bir şey 
yoktur. 

EVLİYA PARLAK — Usul hakkında söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Efendim, tümü üzerinde 

söz alırken altı kişi dolduğu zaman Sayın Göktepe 
yazılmış, biz onun için yazılmadık tümü üzerinde de 
söz almadık. Bilahara ben madde üzerinde konuşa
cağım. Biz de ayrı ayrı önerge verdiğimiz için yazı
lı müracaatta bulunduk. Mademki birleştiriliyor le
hinde konuşmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Sayın 
Göktepe yine konuşmuyorlar. O zaman hani sözün
den vazgeçti, konuşmadı, tekrar konuşsalar belki şey 
edeceksiniz. 

EVLİYA PARLAK — O zaman biz tümü üze
rinde konuşuruz. Ben onu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mealdeki önergeler 
üzerinde, yani kâfi miktarda açıklığa kavuştuktan 
sonra, bütün üyelerimiz de konuya büyük bir vuku-
fiyet kespettikten sonra, tekrar tekrar aynı şeyleri 
söylemenin yararı varsa, bendeniz bütün üyelere söz 
vereceğim. İçtüzükte bu kadar, önergeleri tek tek 
işleme koyar, tek tek de lehinde aleyhinde söz veri
riz. 

Sayın Tan, buyurunuz efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkanım, söyledikleri
nizde haklısınız yalnız geçen oturumlarda bir formül 
bulmuştunuz, hayli cazip bir formül. Demiştiniz k'i, 
konuşan üyelerden sonra önerge sahiplerinden ken
dilerine göre söylenmemiş olan bir gerekçe, bir fikir 
varsa, onları tabiî üyelerimiz kendileri takdir edecek
lerine göre, öyle üyeler varsa, onlara bu konuşma
larından sonra söz verirsiniz; çünkü ben de önerge 
sahibi olarak konuşmak istemiyorum, yalnız Sayın 
Komisyon Başkanımızın, Sayın öztürk'ün sorusuna 
verdiği açıklama üzerine bir noktayı belirtme gere
ğini duyuyorum. Sadece onunla sınırlı olarak bunu 
söylemek istiyorum; ama onun dışında bütün gerek
çeler söylenmiştir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın üyeler, biraz evvel okuduğum isimler öner

ge sahibidir. Müsaade ederseniz burada her önerge
de bir tane de lehe konuşma imkânı vereceğim. 
Önergelerin tek oylamasını yapacağım; fakat her 
önergeden sonra da önerge sahiplerini tek tek ko
nuşmasını müsaade ederseniz vazgeçerseniz memnun 
olurum; fakat bir ilave edeceğiniz husus varsa tek 
tek işleme koyar; fakat oylamasını tek yaparım efen
dim. Bu, sadece bu fıkra üzerinde önergeler için 
oldukça uzun bir zamana da vabeste olacağı da ha
tırdan çıkarmamanızı ayrıca istirham ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, Komisyon olarak 
bir şeyi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, eğer katılırsanız 
zaten Sayın Başkan herhalde bu kadar önerge zan
nederim bizim en aşağı üç ila dört saatimizi .alaca
ğından hiç endişeniz olmasın. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan katılacak değiliz 
efendim. 

Yalnız bir şeyi arz etmek istiyorum, önergeleri 
biz de inceledik. Mesela 35 imzalı bir önerge var; 
o önergedeki imzaların bir kısmı ayrıca tek başlarına 
önerge vermişlerdir. 

Arz ederim, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Buyurunuz Sayın Öztürk, usûlle ilgili açıklama

nızı yapınız. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Önergelerin okunmasında 

muttali oldum ki, zannediyorum Meclisin çoğunlu
ğuna yakın imza sahipleri vardır. Eğer Komisyon bu 
aşamada dikkate alınmasını kabul ederlerse, başka 
bir konuşmaya gerek kalmaksızın Sayın Tan'ın bu
yurduğu 'husus olabilir. Bunun dışında söylenecek 
herşey söylendi ve önerge üzerinde konuşmak öner
genin oylatılması anlamındadır. Kapalı olan husus
ların Genel Kurulun bilgisine sunulma anlamı taşı
yor. Bunun dışında 'başka "bir sözü bir-iki saat, hatta 
buyurduğunuz gi'bi üç-dört saate mal olacak. Neti
cede faydasız ola'bil'ir müzakere. Yer verilmemesi uy
gun olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Başkan
lık Divanının da görüşü bu idi Sayın Öztürk. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Dal, usulle ilgili buyurunuz. 
KEMAL DAL — Sayın Tan gayet iyi bir nok

taya dokundular. Şimdiye kadar söylenenlerin dışın
da Komisyon sözcülerinin 'ileri sürdüğü görüşler do
layısıyla ikna edilmiş olup da değişik görüş ileri sür
mek suretiyle bu görüşünü değiştirecek üyeler ola-
(bilir.. Bu bakımdan, bu gibi kimselere söz verilmesi; 

îkinci olarak; Komisyon içinde bu maddenin bu 
fıkrasına aykırı olan, muhalefeti olanlar vardır. Ko
misyonun 'bu maddeyi, bu fıkrayı nasıl kabul ettiği, 
hangi gerekçelere dayanılarak kabul ettiği hususunda 
Yüksek Meclisin bir fikir edinmesi 'bakımından Ko
misyon üyelerinden muhalif olanlardan birine söz 
verilmesinin yararlı olacağı kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın üyeler, konu anlaşılmıştır. Tek tek önerge 

sahiplerine sorarız, isteyen konuşur ve dilediğiniz bi
çimde de sayın üyeler... 

BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, zaman yetiş
meyecek o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakikadan fazla za
ten konuşma olmayacaktır Sayın Tünay; ama üye

lerimiz ısrarla kendi önergelerini. Konuşmak isteme
yen konuşmaz efendim. 

BEKİR TÜNAY Aleyhinde konuşmak isteyen 
yok, verilen önerge belli, açık. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, müsaade 
buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Peköz, önergeniz var, onu 
oylama sırasında nazarı dikkate alacağız. 

ATALAY PEKÖZ — Bir usul meselesi olarak 
kabul buyurulursa, mesele çok kısa yoldan halledile
ceği inancındayım. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımız evvela oy
lamadan evvel büyük arzu gösteriyorlar, illa da ko
nuşacağız diyorlar evvela onu çözümlemekle meş
gulüz. Her üye verdiği önerge üzerinde mutlaka ko
nuşması gerektiğini beyan ettiği için 'bir çözüme he
nüz kavuşamadık Sayın Peköz. 

Buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Ben bu manayı çıkarama

dım, müsaade buyurulursa bir cümle ile özetleye
yim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 
Bu maddenin ağırlık noktasını 1 inci fıkranın 

üçüncü cümlesi teşkil etmektedir. Mesele mahlûl ha
le gelmiştir, hepimiz öyle zannediyorum ki, belli bir 
istikamette fikir sahibiyiz ayrı ayrı görüşmeye bence 
lüzum yoktur. Bu cümlenin çıkarılması için kendi
sine göre gerekçe sahibi olan arkadaşlarımız olabilir, 
kalması için gerekçe sahibi olan arkadaşlarımız ola
bilir. Bu noktada bir 'birimizi ikna etme imkânından 
mahrumuz, lütfen meseleyi daha fazla uzatmadan 
bu cümlenin çıkması mı lazım, kalması mı lazım bu
nu oylayalım, gecenin bu geç saatinde daha fazla 
Yüksek Genel Kurulu işgal etmeyelim. (Alkışlar.) 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Yalnız yine de, Sayın Gürbüz müsaade eder mi

siniz, Sayın Dal önemli bir konuyu açıklığa kavuş
turacaklarını, söylenmemiş 'bir husus olduğunu 'beyan 
ederler, Sayın Dal'a bu sözü verelim, tüm önergeler 
adına ve sonra oylamaya geçelim efendim. 

I. DOĞAN GÜRBÜZ — Hay hay Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal, süreniz 5 da

kikadır efendim. 
KEMAL DAL — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin muhterem üyeleri; 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının önemli bir 

hükmü ile karşı karşıyayız. Sayın Komisyon Başka-
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nımız ve Sözcümüz burada getirilen hükmü savun
maya çalıştılar, ancak evvela şu noktadan ben ha
reket ediyorum. Bu hüküm Komisyonda nasıl kabul 
edildi? Komisyonda da tartışıldı bu. Başkanımıza 
sağ olsunlar bazen ilham gelir ve Komisyonda bu 
hüküm bir ilhamla ortaya çıktı geldi ve teklif etti, 
uzun boylu bir incelemeye tabi tutulmadı. Biz tabiî 
orada karşı çıktık; fakat oylama sonunda kabul edil
di. 

Önce kabul ödilen metin biraz daha değişikti, da
ha sakıncalı sonuçlar verebilirdi, sonradan Sayın Er-
ginay'ın dalaletiyle bir başka teklif, bugünkü teklif 
getirildi ve bu benimsendi, yine biz muhalif kaldık 
ve böylece geldi. 

Başkanımızın dayandığı husus şuydu; Fransız 
Sosyalist Partisinde, partinin tüzüğünde bir büküm 
vardır, bu hüküm Fransız Sosyalist Partisinin ve 
Fransız Komünist Partisinin, ingiliz İşçi Partisinin, 
Alman Sosyalist Partisinin içtüzüklerinde vardır. Ol
masının bir dayanağı vardır, bu dayanak o parti
lerin bir konfederasyon şeklinde oluşmasından do
layıdır. Bu konfederasyonun meydana gelişinde man
tıkî bir neden vardır, bu partilerin aşağıdan yukarı 
doğru gelişmesi vardır. 

Aşağıdan yukarı gelişmede değişik insan grup
ları, değişik sınıflar, değişik müesseseler doğrudan 
doğruya sosyalist partiye, komünist partiye üye ola
bilirler ve istenmiştir ki, bu değişik insan grupları
nın, değişik müesseselerin kongrede birbirini yeme
mesi için kendi gruplarını kendi müesseselerini temsil 
ettirebilmeleri için liste yapmaları haklı görülmüş
tür ve bundan dolayı her grup, her sınıf, her kuru
luş kendisine has liste yapabilir, genel kongrede bu 
listeler yarışmaya girer ve onlardaki haklı neden, 
mantıkî neden budur ve mantıklıdır. 

Bizim Anayasamıza bakıyoruz .Anayasamızda bir 
defa değişik sosyal sınıf ve zümrelerin partilerde 
temsil edilmesi doğru değildir, Anayasaya aykırıdır. 
Ayrıca değişik müesseselerin partiler girip üye ka
yıt olmaları, müessese olarak üye kayıt olmaları, 
sendika olarak üye kayıt olmaları Anayasa ile ön
lenmiştir. Ayrıca genel olarak Anayasanın temel hü
kümlerinde, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel 
hükümlerinde olsun ve diğer hükümlerinde olsun, 
sendikalarla ilgili, derneklerle ilgili vesaire siyasî par
tilerle ilgili genel hükümlerinde devamlı olarak şu 
prensip getirilmiştir, şu tema getirilmiştir; hiçbir şe
kilde sınıf ve zümre farkı yapılmadan, hiçbir şekilde 
toplumu bir birinden birtakım farklı gruplara böle-
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cek şekilde tutum ve davranışa girmeden kuruluş
ları, müesseseleri, insanları, devleti bu şekilde yöne
time doğru sevk etmektedir. Yani, birleştirmeye doğ
ru gitmektedir, ayrılma bizim Anayasamızda söz ko
nusu değildir. 

Bu nedenle bizim Siyasî Partiler Kanunu Tasarı
mızın bu 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına getirdiği-
ğimiz bu hüküm Anayasamızla bağdaşacak nitelikte 
değildir kanımca. 

Ayrıca, parti bir iradî kuruluştur, bir millet de
ğildir, Millet içerisinde değişik insan grupları olur, 
millet içerisinde değişik düşünce ve fikir olur. Bir 
parti bir iradî kuruluştur, bir fikir ve düşünceyi sa
vunur, bu fi'k'ir ve düşünceye sahip olanlar gider o 
partiye kayıt olur, isteği ile kayıt olur. Şimdi, bu 
isteği ile bir fikir ve düşünceyi savunan insanların 
bir araya gelmesinden oluşan bir partide, aynı fikir 
ve düşünceyi savunan bir grubun muhalefeti nasıl 
olur? Ben böyle bir muhalefet kabul etmiyorum, 
tanımıyorum, yeryüzünde mevcut değildir, ancak 
Fransa'daki yahut İngiltere'deki yahut Almanya'daki 
sosyalist parti veya komünist partiyi benimserseniz 
bir anlamı vardır. Bizde bunun bir anlamı yoktur; 
çünkü Anayasamız bütün bunların hepsine yolu tı
kamıştır, bunun için anlamsızdır. 

Ayrıca, bu bir partinin kendi iç sorunudur. Ge
nellikle bakarsanız Batı ülkelerinde komünist parti
ler, sosyalist partiler bu tip kongrelerde gruplara ayrı 
liste yapma çözümünü getirmiştir; ama sağcı parti
lerde pek bunu göremezsiniz. Şimdi, biz tepeden in
me bütün, parti ister sosyal demokrat olsun, ister 
sağcı olsun illa da yapacağı genel kongrede ayrı lis
teler ortaya çıkarsa, seçim kanunu hükümlerini uy
gulayacaksın diye kesin bir emir getiriyoruz. Bu ka
nımca, partinin yapısına uygun değildir. Parti iç ya
pısı kendi bünyesine uygun seçim sistemini, seçim 
tarzını kendisi bulmalıdır, kendi içtüzüğünde tayin 
etmelidir. 

Bu bakımdan, getirilecek bu hüküm kanımca, 
parti yapısı bakımından, bir iradî kuruluş olarak ya
pı bakımından partinin bünyesine gelmez, kendi se
çim sistemini parti kendisi bulmalıdır, kendisi uygu
lamalıdır. 

Bir de Anayasa hükümleri, toplayıcı nitelikte 
olan hükümleriyle bağdaşacak nitelikte değildir ka
nımca. 

Sayın Karal'ın, Sayın Başkanımızın belirttiği husus
lar, demokrasi amenna; fakat demokraside bir parti 
içerisinde değişik fikir ve düşüncelerden söz edile'bi-
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bilirse de, genellikle tek 'bir fikir ve düşünce vardır; 
fakat mahir liderler vardır. Bir fikir ve düşünceyi 
daha iyi savunan lideri aramak ister insan. Bu gibi 
liderlerin ortaya çıkmasını, bu gibi liderlerin ezil
memesi için hükümler getirmeliyiz; yoksa, mesnedi 
olmayan bir muhalefet yaratma, imkânı yok tutmaz; 
kimi muhalif olarak kabul edeceğiz. Kongrede ayrı 
liste olarak ortaya çıkanı mı mu'halif olarak kabul 
edeceğiz?.. 

Bütün bu yönleriyle bu hükmün ben tutarsız ol
duğu kanısındayım. Teşekkür ederim. Reddetmenizi 
talep ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dal. 
Sayın Komisyon, 'bu mevcut önergeler karşısın

daki görüşünüzü lütfen açıklar mısınız efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Sayın Dal 
dediler ki, Anayasamız sosyalist parti kurmayı ya
saklamıştır... 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurur mu
sunuz efendim. 

MEHMET AYDAR — Ne için konuşuyor Sa
yın Başkanım?.. 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, kendileri de
diler de... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Anayasanın yorumu
nu yapmıyoruz şu anda ve söz almadan da lütfen 
konuşmayın efendim. 

KAMER GENÇ — Hayır efendim, yani bir 
açıklama gelsin, sarahat kazanmak için açıklasınlar... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Buyurun Sayın Aldikaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önergeler hakkında görüşlerimi Yüce Meclise 

arz etmeye başlamadan önce, Komisyon arkadaşım, 
ikinci Başkanımız Sayın Dal'ın açıklamaları üzerin
de kısaca durmak istiyorum. 

Evvela, kendisi gayet iyi 'biliyor ki, bir ilnam pe
risi ile o sözleri söylemiş değiliz. Naklettiğimiz söz
ler ve Komisyonun bizi onurlandırarak, çoğunluğu
nun kabul ettiği görüş, 1955 yılında doktora tezimin 
bir parçasını teşkil etmektedir ve siyasî parti üzerin
de yazı yazanlar, siyasî parti üzerinde doktora tezi 
yapanlar, oligarşilerin siyasî partilerde önlenmesini 
isteyenlerin savundukları ve kabul edilmesini istedik
leri ilk ilke, merkez karar organlarında azınlıkların 

temsil edilmesidir. Soruna oligarşi açısından bakıl
dığı zaman, varılması mümkün olan çözüm yolu bu
dur. Sayın arkadaşımın, bu çözüm yolu, pejoratif 
bir anlam vererek söylemeye çalıştığı gibi, Fransız 
Sosyalist Partisinde, Komünist Partisinde sosyal de
mokratlarda ka'bul edilmesinin sebebi, bu partilerin 
birer konfederasyon olmalarında değildir. Fransız 
Komünist Partisi bir konfederasyon değildir. Alman 
Sosyal Demokrat Partisi bir konfederasyon değildir. 
İngiliz İşçi Partisi 'bir konfederasyon değildir; sendi
ka üyeleri vardır, ferdî üyeleri vardır. Onun içindir 
ki, gerçeklerin üzerine oturtarak düşüncelerimizi 
açıklamamız da'ha yararlı olur. 

Parti içinde muhalefet sorumluluğu, arkadaşım 
kabul etmiyor, bugün tartışmaya katılan ve lehte 
aleyhte görüşlerini açıklayan herkes, parti içerisinde 
hiziplerin, görüş ayrılıklarının bulunduğunu ve insan 
tabiatının bu doğal 'bir sonucudur diye görüşlerini 
açıkladılar. 

Bunları söyledikten sonra, tekrar etmek istiyo
rum, önergelere tümüne cevap vermek amacı ile ve 
sözlerime Sayın Islimyeli'nin burada gayet vec'izane 
bir şekilde ileri sürdüğü görüşe dayanarak başlaya
cağım. O da şu: 

Dediler ki, bir yenilik getirilmiştir, yeni bir sis
tem getirilmiştir; alışık olmadığımız için derhal tepki 
ğöstermeyelim. Gerçekte, Komisyonumuzun belki ta
lihsizliği buradadır; daha arkadaşlarımız sorunun de
rinliğine inmeden, ortaya partilerin parçalanmasını 
atmışlardır, hiziplerin doğmasını atmışlardır ve bü
tün bunların nedenini, arz etmeye çalıştığım gibi, ge
tirdiğimiz nispî temsil sisteminde olduğunu ileri sür
müşlerdir. Halbuki biz burada kendilerine, karşımız
da olanlara şunu belirtmeye çalıştık ki, Türkiye'de 
şimdiye kadar nispî temsil ile parti merkez organları 
seçilmemesine rağmen, Türkiye'de partiler demok
rasinin uygulanmaya başladığı günden beri parçalan
maya devam edegelmişlerdir. 

Şimdi, bizim karşımızda olan arkadaşlarımız, eğer 
bir fikir tartışması yapıyorsak, bu görüşümüzü çü
rütmeleri lazımdı. Biz onların görüşünü çürüttüğü
müzü sanıyoruz; ama onlar bu yola başvurmadan; 
bizi çürütmeye teşebbüs etmeden, tıpkı sağırlar ko
nuşması gibi, sağırlar diyalogu gibi, bu Meclise ya
kışmayan bir tarzda tekrar buraya gelip, aynı sözleri 
tekrarladılar. Nispî temsile göre yapılacak, seçilecek 
bir merkez organı bölünür, hizipler doğar, parçala
nır vs. 

Bunu kabul etmiyoruz ve genel görüşmemde, bu
günkü görüşmemde, sizlere arz etmeye çalıştığım 
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gibi, Kanunumuzun ruhunu teşkil eden parti içi de
mokrasinin gerçekleşmesi için, oligarşinin yok edile
bilmesi için, bulduğumuz çare budur; genel görüş
memde de açıkladığım, Sayın Islimyeli de tekrar etti, 
eğer bunu beğenmiyorsanız, eğer oligarşinin kalk
masına inanıyorsanız, kalkması gerektiği felsefesi ile 
bu Kanunu yapmak istiyorsanız, o zaman lütfen bu 
sistemin yerine neyi getirmemiz gerektiğini söyleyin. 
Eski sistemin, işte yine parçalanmalara yol açtığını, 
parçalanmalar dışında oligarşiyi kuvvetlendirdiğini, 
bir liderin etrafında bir grup insanın hiç sarsılma
dan partiyi yıllarca idare ettiğini gördük, görüldü. 
Bu, yalnız Türkiye'ye mahsus bir olay değil, dışa
rıda da 'böyledir, bunun için oligarşinin üzerinde 
tezler yazılmıştır, bunun üzerine üniversitelerde oli
garşi üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım değerli ar
kadaşlarım. Yalnız, sistemi bir bütün olarak getirdik 
ve merkez karar organına muhalefetin de temsil edil
mesi imkanlarını araştırdığımız zaman, aynı zaman
da 20 nci maddedeki bir hükme de hayatiyet ver
mek istedik. Türkiye'de oligarşinin oluşmasında 
merkez karar organının elinde bulunan başlıca si
lah, Mertte (Seçimi kaybettiği zaman) kendisine mu
halif gruplar seçimi kazanıp il idaresini ellerine ge
çirdikleri zaman, onlara elçektirme kararının veril
mesidir. İşte, biz bunu da önlemek istedik; bunu da 
önlemek için 20 nci maddeye hüküm getirdik; dedik 
ki «Elçektirme kararı (Yahut seçimlerin iptal edil
mesi olayı) üçte iki çoğunluklarla verilmelidir.» eğer 
merkez karar organında muhalefet temsil edilecek 
olursa, işte bu üçte ikinin sağlanması güçleşecektir 
ve bir grup, parti içerisinde daima kendisini destek
leyecek delegelerin tayinine yol açacak olan, yol aç
makta olan ve yol açmış bulunan illerden kendile
rine muhalifler seçildiği zaman, o seçimlerin iptali 
yoluna başvuramayacaklardır. 

İşte, görüldüğü gibi, bu da oligarşinin önlenmesi 
için. konulmuş, düşünülmüş ve diyelim teknik alan
da gerçekleştirilmiş bir sistemdir; ama ilk defa bu
gün öğleden sonra konuşmaya başladığım zaman 
açıkladığım gibi, inanmıyorsanız böyle oy verirsiniz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
İSA VARDAL — Usul hakkında Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal, usulün nesi 

hakkında efendim. 

İSA VARDAL — Sayın Başkanın konuşmasında 
bir cümle geçti; o cümlenin geri alınmasını veyahut 
da kendisinin Meclisten özür dilemesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, Meclise karşı bir 
cümle?.. 

İSA VARDAL — «Sağırlar Meclisi» olarak tav
sif ettiler... 

BAŞKAN — Yüce Meclisten bahsedilmediğini, 
herhalde konuşmanın akışı içinde anlamışsınızdır 
efendim... 

İSA VARDAL — Efendim, zabıtlardan çıkarıl
masını, bu durumun düzeltilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Meclisimizle ilgili değildir efen
dim... 

İSA VARDAL — önerge verenlerle, Meclisteki... 
BAŞKAN — Hayır efendim, yapılan Komisyon 

toplantıları ile ilgili bir husustur. 
İSA VARDAL — Hayır efendim, önerge veren

ler için söylendiğini.... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Zannederim, Sa

yın Dal da daha evvel bir ilhamdan bahsettiği için, 
Sayın Aldı'kaçtı da ona cevaben zannederim böyle 
bir cümle sarf etmişlerdir; mamafih inşallah ben ya
nılıyor olayım, Sayın Başkan da kullandığı cümlenin 
herhalde bilinci içindedir. 

Sayın Başkan, bir tavzih istiyorlar... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hay hay efendim, açıklayayım. 

BAŞKAN — Bunun Meclisle ilgisi olmadığı hu
susunu lütfen zapta geçirtin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim, bunun Meclisle ilgisi 
yoktur. Herkesin kendi görüşünü, karşıyı dinleme
den koruduğu anlamına gelir. Bu, temeli Fransızca 
olan bir sözdür; fakat arkadaşımız Fransızca bilme
diği için ve belki de bu konuya hiç değinmediği için 
böyle söylemiş, özür dilerim, kendisi... 

BAŞKAN — Sayın Başkan, Sayın Vardal'ın han
gi lisanı bilip bilmediği hususunu biz de bilmiyoruz 
efendim... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim «Diyalog düsur» derler 
buna, «Sağırlar konuşması» demektir ve anlamı şu
dur : Herkes kendi görüşünü karşısındakini dinleme
den korur. İşte bu efendim. Yoksa bunda Meclise 
«Sağır» demenin hiçbir yeri yoktur ve Sayın Var-
dal'dan da rica ediyorum; Komisyonda da arada 
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sırada böyle çıkışlar yapardı; yapmasın bundan son- l 
ra. Bnim kimseye hakaret etmek eğilimim yoktur ve 
kimseye karşı da böyle bir şey söyleyecek değilim. 
Rica ediyorum, sınırlar içerisinde kalsınlar. Hiç ge
reği yoktu yani. 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, Sayın Aldikaçtı 
da biraz evvel Fransızca konuşmadılar herhalde. O 
bakımdan Fransızca bilip bilmediğimi de burada 
tartışma konusu etmesinler, rica ediyorum... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDİKAÇTI — Etmiyoruz... 

BAŞKAN — Müdahalede bulunduk Sayın Var-
dal, teşekkür ederim, 

Sayın Başkan, teşekkür ederim efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDİKAÇTI — Teşeklkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı nerede müdaha

le edileceği hususunda azamî dikkat göstermektedir. 
Hiçbir üye arkadaşımızın da zannederim bundan 
şüphesi bulunmamaktadır. 

Sayın üyeler; 
16 ncı maddenin birinci fıkrasının üçüncü cüm

lesinin çıkarılmasına ilişkin Önergeler üzerindeki gö
rüşmeler 'tamamlanmıştır. Komisyon bu üçüncü cüm
lenin çıkarılmasına karşı olduğunu ve 'katılmadığını 
beyan etmiştir, önergelerin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Önergelerin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın Aksoy, iki tane önergeniz var. «15'ten az 
olamaz» önergesi üzerinde zannederim Sayın Fırat 
bir açıklama yaptılar. Ayrıca bir açıklamanız olacak 
mı efendim?... 

ALÂEDDtN AKSOY — Sayın Başkan, öner
gem açık. Merkez karar organının yüklü görevleri 
vardır. Bu görevleri layıkıyla yapaibilmesi için 15 
üyeyle teşkil edildiği takdirde zorluk çekecektir. As
garî haddin 30 olmasını talep ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy; 
Sayın Aksoy'un önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Aksoy, 16 ncı maddenin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde bulunan 15 üye 
sayısını 30'a çıkarmayı önermektedir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAıŞKA'NI ORHAN 
ALDİKAÇTI — Katılmıyoruz efendim. 

1 BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Aksoy'un önergesine Komisyon katılmadı

ğını beyan etmektedir. Önergenin dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Aksoy'un bir başka önergesi var; merkez 
karar organında en az yüzde 10 kadın üye temsiline 
ilişkindir. 

Sayın Aksoy, bir açıklamanız var mı efendim?... 
ALÂEDDtN AKSOY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÂEDDtN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 

Hiç şüphe yok ki, Türkiye'miz demokratik devlet
ler içerisinde kadınlara en çok hak veren ve ilk önce 
medeni haklan tanıyan bir ülkedir. Ancak hak ver
mek başka, hakkın kullandırılması başkadır. Maale
sef bu konularda kadınlarımızın, hanımlarımızın hak
larının kullandırılmasında erkekler çok tutucudur; 
babalar tutucudur, kocalar tutucudur, ağabeyler tutucu
dur ,küçük erkek kardeşler tutucudur. Bu bakımdan, te
levizyon son günlerde büyük bir eğitim vermekle be
raber, bunun bir aşama sağlamak bakımından fay
dası şöyle olacaktır: Hiç olmazsa parti organlarında 
kadınlarımızın çalıştırılmasını sağlarsak diğerlerine 
örnek olacak ve siyasî görevlerde hizmet almak aşkı 
belirecektir, hevesi uyanacaktır. Sonra hanımların 
bulunduğu toplantılarda daha nezahat vardır, daha 
ciddiyet vardır, daha çok konuların üzerine eğilmek 
vardır. Bir yararı da bu yöndendir. 

Bu itibarla önergemizi takdim ettik; kabulünü is
tirham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZÎMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz efendim. 
KAMER GENÇ — Aleyhte konuşacağım Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmadığını 

beyan ediyor. Müsaade buyurun da... 
KAMER GENÇ — Bundan evvel aleyhte konu

şuldu... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Aksoy'un önerge

sine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir 'efendim. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 
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Sayın Tan gönderdiği tezkere ile önergesini geri I 
almıştır, önerge işlemden kaldırılmıştır. Teşekkür I 
ederim. I 

Sayın Akaydın ve Sayın Cebeci'nin 16 ncı mad
denin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinin maddeden 
çıkartılarak ona bir ilâve, yeni bir cümle yapılma
sına ilişkin önergeleri, biraz evvel dikkate alınan öner- I 
ıgeler tahtında işleme konamamaktadır. I 

Sayın Uğur, üçüncü fıkrayla ilgili önergeniz üze- I 
rinde bir açıklama yapacak mısınız efendim?... I 

HİDAYET UĞUR — Müsaadenizle çok kısa 
efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun efendim. I 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; I 
Bu maddenin üçüncü fıkrasını okuyorum: «Mer

kez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla bü
yük kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hu- I 
kukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programı
nın değiştirilmesi dışında bütün kararlan alabilir.» 
deniyor. Bu, gerçekte merkez karar organına çok 
büyük yetkiler veriyor demektir. Biz buraya ayrıca I 
bir istisna getirmek istiyoruz. Bu programın değişti
rilmesinden başka, seçilmiş parti örgütlerine işten el I 
çektirme ve yerlerine yeni kişiler seçme ve diğer bir 
tıusus da, sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi üye- I 
lerinin verecekleri oyu tayin edecek nitelikte grup 
kararları alma gibi, emirler verebilirler, 

Örnek olarak arz ediyorum; biran parti mer
kez karar organını bir hizibin ele geçirdiğini tasav- I 
vur (buyurunuz. Bu yetkiler eğer kendilerinde kalırsa 
seçilerek işbaşına gelmiş il ve ilçe teşkilatlarının ken
dilerine karşı olan üyelerini de değiştirebilirler. O 
üçte iki oy çoğunluğunu sağlayabilir böyle bir hizip. 
Partiyi istedikleri gibi idare edebilirler ve Meclisteki 
konular için ne yolda oy verileceği hakkında da emir- I 
ler verebilirler, 

Geçmişte bu Mecliste, daha doğrusu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bu konuda değil partilerde, 
Mecliste dahi tartışmalar olmuştur; hatta bu yüzden, 
bu örnekler yüzünden partilerinden istifa edenler de I 
olmuştur, örnekleri vardır. Bu gibi kararların böyle 
15 kişilik bir heyete bırakılmaması ve bunlara, öner-
ıgede arz ettiğimiz bu hususların da istisna olarak ka
bul edilmesi hususunu tensiplerinize arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Uğur'un önergesi üzerinde söz isteyen sa- I 

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon? | 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YIL'MAZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Uğur'un öner
gesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarını
za sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemitşir efendim. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Sayın Başkan, be
nim önergem daha evvel de oylanan önergelerden 
farklı... 

BAŞKAN — Hangi önergelerden Sayın Cebeci? 
ABDÜLBAK1 CEBECİ — Daha evvel bir grup 

oylandı; bu 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının üçün
cü cümlesinin çıkmasına dairdi; ama ben onun yeri
ne başka bir hüküm... 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, bu fıkra çıkarıldığı
na göre, yerine şu anda başka bir fıkranın konması 
mümkün değildir. Bu nedenle evvela dikkate alınan 
önergeler gitsin ondan sonra gerektiğinde o önerge 
üzerinde bir işlem yapmamız mümkün olacaktır 
efendim. 

Sayın Haznedar ve ISayın Yarkın; önergelerinize 
(Komisyon zaten yeni getirdiği metinle düzenlemey
le katılmış bulunmaktadır; her iki önergenizi de iş
lemden kaldırıyorum efendim. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tünay ve Sayın Öztürk, bir 

son fıkra eklenmesini istiyorsunuz. 16 ncı maddeye 
son bir fıkra ki, ibu 19 uncu maddeyi aşağı yukarı 
buraya monte etmektir. 

Önergenizi açiklamak üzere buyurun Sayın Tü
nay. 

IBBKIR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

16 ncı maddenin başlığına baktığımız zaman, 
«Merkez karar organı» diyor. Maddeyi okuduğumuz 
zaman, «Merkez karar organının yetkileri, vazifele
ri ve faaliyeti»ni sıralıyor. 19 uncu maddeye baktı
ğımız zaman, o da aynı şekilde «Merkez karar or
ganı partinin amacına uygun olarak başka organlar 
kurabilir» diyor. O halde bu yetkiler merkez ka
rar organında olduğuna göre, bu maddenin burada 
yazılmasına bence gerek yok. Buna altıncı fıkra ola
rak eklenirse, tamamen yerini bulmuş ve bu 16 ncı 
madde de eksiğini tamamlamış olur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Tünay. 
Sayın Öztürk, siz de lehinde konuşacaksınız her

halde?... 
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(Buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, insanın 

dişi ağrırken ayak ağrısını hissetmez. Mevzuattalki 
bozukluğumuzun İstırabını her an çekiyorum. Bun
dan evvel 15 inci maddede muhalefet liderine na
sıl ayrı madde teklif ettiysek burada da maddeyi 
toplayan, merkez karar organının görevleri sayılırken 
gerekli karar organlarını da kurabileceğini ifade et
mekten öte, herhangi bir şey yapmıyoruz. Madde, 
fıkra, bent; neyi ifade ettiğini dile getirebilseydik 
bu yanlışlık da olmayacaktı zannımca. Bu amaçla 
teklif edilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Yani, aslında «Merkez karar organı» faslı için

de «Merkez karar organının başka organlar da ku
rulabileceğine ilişkin 19 uncu maddenin oradan alı
nıp bunun altına son fıkra olarak gelmesinden ya
naşınız. Sonuç o ölüyor efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — 19 uncu madde çıkacak, 
16 ncı maddeye bir fıkra halinde eklenecek. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Düzenlememizin bir anlamı vardır Sa
yın Başkanım. Organlar sayıldıktan sonra, ayrıca 
bunlara ilaveten «'Diğer organları da kurabileceği» 
şeklinde idi. Eski Siyasî Partiler Kanununda da 
«Merkez denetçiliği gibi, başka ınerkez organları 
mercileri de kurabilir» şeklinde hüküm ûhtiva etmek
te idi. Biz, oradaki «(Denetçiliği» ifadesini kaldırdık, 
19 uncu maddeye de yeni bir düzenleme getirmiş bu
lunmaktayız. 

Biz, bütün organları saydıktan sonra, ilave bir 
madde ile getirmiş bulunmaktayız; yalnız şu hususa 
dikkati çekmek isterim. Bunu merkez karar organı 
kurabileceği gibi, parti tüzüğü de kurabilirdi, eski
den olduğu gibi. Biz onu kaldırdık, «Merkez karar 
organı partinin amacına uygun olarak ilave organ
lar kurabilir» diye maddeden ayırdık. Burada «Denet
çilik» vardır; «Araştırma organları» vardır, «ilmî 
araştırma organları» vardır. Buna bir ağırlık vermek 
için bunu düzenledik. Yoksa, bunu «İstediği - zaman 
kurar, kurmaz» diye değil, yeni organlar partinin 
amacına uygun olarak ilmî araştırma organları kur
sun diye buraya getirdik, Bu, Komisyonumuzda uzun 

uzadıya tartışıldı ve partinin amacına uygun ilmî 
araştırma organlarının kurulması için bir ağırlıklı 
madde olarak getirildi... 

BEKİR TÜNAY — Yetki kimin? 
BAŞKAN — Sayın Tünay, müsaade buyurun 

efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER-

YİDMAZ — O bakımdan, bunun yerinde kalması 
uygundur, önergeye katılmak mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Tünay ve Sayın Öztürk'ün 

önergelerine Komisyon katılmadığını beyan etmekte
dir. Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Efendim, 
tereddüt hâsıl olmuştur bir daha sayacağız. 

TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Sayın 
TunÇbay, oylamaya geçildiğinde usul hakkında da 
söz vermemiz mümkün değil. 'Müsaade buyurun 
efendim. 

TÜRE TUNÇBAY — Ama, biraz önce istemiş
tim Sayın Başkan., 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın üyeler, önergelerin dikkate alınmasını ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önergelerin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, günlük çalışma programı içinde Yü
ce Genel Kurulunuz bir hayli yoğun faaliyet göster
miş ve yorulmuştur. 16 ncı maddeyi dikkate alınan 
önergelerle 'birlikte Komisyona veriyorum ve daha 
evvel bir hususu oylarınıza sunacağım müsaade 
ederseniz. Sayın Komisyon, «Önergeleri ve madde
leri inceleyebilmek için çalışma süresini saat 11,00 
olarak düzenlemenin yararlı olacağını ve bunun da 
gerektiğinde istenebileceğini» söylemişlerdi. 

Bu nedenle, yarınki çalışma programının 10,00 
yerine 11,00 olmasını oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu nedenle, 22 Şubat 1983 Sah günü saat 11,00'de 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23,00 

^ •« 
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