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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının madde

leri üzerindeki müzakerelere devam olunarak; 2, 3, 
4, 6 ve 12 nci maddeler kabul edildi, 11, 13, 14, 15 
ve 16 ncı maddeler kabul edilen önergelerle birlikte 
Anayasa Komisyonuna geri verildi. 

Anayasa Komisyonunun mehil istemi nedeniyle 

22 Şubat 1983 Salı günü saat 11.00'de toplanmak 
üzere Birleşime saat 23.00'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

I I . GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/628) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.2.1983) 
(Sağlık ve Sosyal İşler (Esas), İktisadî İşler, Malî İş
ler ve Adalet komisyonlarına : 21.2.1983) 

Raporlar 
2. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 

ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ve Adalet komis
yonları raporları. (1/585) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma 
tarihi : 21.2.1983) 

3. 9.12.1982 Tarihli ve 2761 Sayılı 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanununun 28 inci Maddesinin (B) fık
rasına Bir Bent Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/626) (S. Sa
yısı : 337) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

4 Mehti KURŞUN a Vatanî Hizmet Tertibin
den Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/496) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

5. Gülali GÜL'e Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/481) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtma tarihi : 21.2.1983) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BA YIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

B A Ş K A \ N — Danışma Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV, BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 22 - 25 Şubat 1983 tarih/eri arasında Lib
ya'yı resmen ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı 11-
ter Türkmen'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk 
Bayiilken'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/542) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemin «Sunuş

lar» bölümüne geçiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanının bir tezkeresi var, oku

tuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
22 - 25 Şubat 1983 tarihleri arasında Libya'yı res

men ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı llter Türk
men'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in vekillik 

etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen îşler» 
bölümüne geçiyoruz. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, gündeme 
geçmeden bir arzım var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, Gündeme geçtik efen
dim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Geçtiniz biliyorum; ama 
Gündemle ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, Siyasî 
Partiler Kanununun kimi maddeleri müzakere edile
rek, kimi maddeleri de direkt olarak Komisyonca ge
ri alınmaktadır. 

Bundan böyle bir usul ittihaz edilerek Komisyo
na giden maddelerin sabah toplantısında gelmesi iyi 
olur. 

Bir ikinci arzım daha var. O da, Anayasa ve İç
tüzükte reylerin nasıl istihsal olunacağı belirlidir. Ka
bul, ret ve çekimser olarak olmaktadır. «Önergeler 
kabul edilmemiştir» biçimindeki sözleriniz çok defa 
anlaşılamamaktadır. Ret keyfiyetinden yararlanmak 
daha yerinde olur sanıyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Her ne kadar bu görüşünüzü daha önceki bazı 

birleşimlerde Genel Kurula arz etmiş isek de, Genel 
Kuruldan bazı arkadaşların bize gönderdiği tezkere
lerde, ret keyfiyetinin kulağa pek hoş gelmediği ifa
de edildiği gibi, müsaade ederseniz İçtüzüğümüzün 
110 uncu maddesini de bir kere daha okumakta ya
rar görmekteyim. 

İçtüzüğümüzün 110 uncu maddesinin üçüncü fık
rasında aynen şu ifade yer almıştır : «Oylama so
nucu (Işarî oylamadır bu) Başkan tarafından Genel 

(!) 333 S. Sayılı Basmayan 14.2.1983 tarihli 
55 inci Birleşim Tutanağına eklidir, 

Kurulda «Kabul edilmiştir» veya «Kabul edilmemiş
tir» denmek suretiyle ilan olunur.» 

Bu nedenle önergelerin «Reddedilmiştir» şeklin
de bir beyanını Başkanlık Divanı kullanmamaktadır; 
arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Siyasî Partiler Kanun 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon yerinde. 
Dünkü Birleşimde 16 ncı madde dikkate alınan 

önergelerle birlikte Komisyona gönderilmişti. 
17 nci maddeyi okutuyorum. 

Merkez disiplin organı : 
MADDE 17. — Siyasî partinin merkez disiplin 

organı veya organları bu Kanunda ve parti tüzüğün
de gösterilen şekilde kurulur. Bu organların üye sayı
sı yediden az olamaz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 17 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Sayın Komisyonun 17 nci madde ile ilgili bir açık> 
laması olacak mı efendim?.. Yok. 

Sayın üyeler, 17 nci madde üzerinde verilmiş 
önerge de bulunmamaktadır. 17 nci madde ile ilgili 
soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

17 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimi ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, Sayın Başbuğ'un yeni bir 17 nci mad
de düzenlemesi ile ilgili bir önergeleri var; fakat 
13 üncü maddede böyle bir husus dikkate alınmadığı 
için işleme koymak mümkün olmamaktadır. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Gerek kalmadı efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, 18 inci maddeyi okutuyorum. 
Küçük kongre 
MADDE 18. — Parti merkez karar organının 

yetki alanına giren konularda karar almak ve bu or
ganca gerekli görüldüğü zaman toplanmak üzere, 
partinin milletvekilleri, genel başkanı, merkez karar 
organı ve il başkanlarından kurulur. 
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Küçük kongrenin aldığı kararlar tavsiye niteliğin
dedir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 18 inci maddenin üze
rindeki görüşmelere başlamadan evvel, Yüce Genel 
Kurulunuza bir hususu arz etmekte yarar görmekte
yiz. ' 

Daha evvel 13 üncü madde görüşülürken, bu mad
de içinden küçük kongrenin çıkarılmasına ilişkin 
önergelerden bir bölümü dikkate alınmış ve 13 üncü 
madde bu nedenle Komisyona gönderilmiş bulun
maktadır. 

Bu bakımdan, Komisyondan henüz 13 üncü mad
denin yeni düzenlemesi gelmediği için, 18 inci mad
de üzerinde görüşme yapıldığı ve küçük kongre bu 
maddede geçtiği takdirde, Komisyondan gelecek olan 
metin büyük ölçüde önemini yitirecektir. 

Bu nedenle müsaade ederseniz 18 ve 19 uncu 
maddeleri görüşmeden, görüşmelerini daha sonraya 
bırakmak suretiyle 20 nci maddeye geçilmesi husu
sunu oylamak istiyorum. 

18 ve 19 uncu maddelerin, Komisyondan gelecek 
olan 13 üncü maddeye göre daha sonra görüşülmesini 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM . 

İl, İlçe, Köy ve Mahalle Teşkilatı 

İl teşkilatı 
MADDE 20. — İl kongresi, sayısı binden fazla 

olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe kongrelerin
ce seçilen delegelerden kurulur. O ilin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde bulunan partili üyeleri ile yö
netim ve disiplin kurulları başkan ve üyeleri, il kong
resinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici il yönetim kuru
lu başkan ve üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

İl kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 

İl yönetim kurulu, il başkanının başkanlığında 
olmak üzere parti tüzüğünün göstereceği sayıda, il 
başkanı dahil yedi ila onbeş üyeden kurulur. 

İl başkanı ve il yönetim kurulunun il kongresin
ce nasıl seçileceği, merkez karar veya yönetim orga
nınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği 
ve geçici yönetim kurulunun nasıl kurulacağı parti 
tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı, yetkili ku
rulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla alı
nır. İşten el çektirme kararının il yönetim kuruluna 
bildirilmesinden itibaren kırkbeş gün içinde il kongresi 
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toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu 
süre içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçil
miş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

İl teşkilatı arasında bir il disiplin kurulu bulunur. 
İl disiplin kurulunun üye sayısı ve bu üyelerle baş
kanının nasıl seçileceği, kanuna uygun olarak, parti 
tüzüğünde gösterilir. 

Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileriy
le yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne su
retle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde belirtilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin isimlerini okuyorum efendim; Sayın 
Gürbüz, Sayın Fırat ve Sayın Hamtioğulları'dır. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Usul hakkında 
bir söz söylemek gereğini duyuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değil öyle mi efen
dim?.. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Maddeyi ilgilen
diren bir husus olduğu kanaatindeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

daha önce henüz bir karara bağlanmamış olan ve 
köy ile ilgili düzenlemeyi tedvin eden 7 nci madde
miz var idi. Eğer ben iyi izliyorsam, iyi hatırlıyor
sam, o madde henüz karara bağlanmamıştı efendim. 
O madde, eğer köy düzeyinde örgütlenme, Yüksek 
Meclisin kararlarıyla kabul edilmemesi halinde, bu
rada kabul edilen başlık ve içerik, bu maddenin ka
bulü yönünde oluşacak niteliği ile çelişir sonuçlar do
ğurmaz mı diye tereddüt ediyorum. Onun için 7 nci 
maddenin çözümünden sonra, aydınlığa kavuşmasın
dan sonra bu faslın görüşülmesi daha doğru olmaz 
mı efendim?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul
ları. 

Aslında, il teşkilatını düzenleyen 20 nci madde
nin içinde ocak ve bucak teşkilatları ilgili bir hüküm 
yer almamaktadır. Sadece, başlığın değişmesi söz ko
nusudur. Bununla ilgili önergeler vardır. Biraz ev
vel kabul buyurduğunuz 18 ve 19 uncu maddelerden 
sonra, eğer 13 üncü maddede ve daha evvelki 7 nci 
maddede bir değişiklik olduğu takdirde il ve ilçe teş
kilatı olarak değiştirilecektir. Malumuâliniz, sadece 
kanun tasarısının başlığı 1 inci maddeye dahildir. O 
bakımdan, bu başlık konusunda redaksiyon ile ilgili 
bir düzenleme kabul edilmiş ve bu nedenle 20 nci 
maddeye başlanılmış bulunmaktadır. 

Efendim, Sayın Gürbüz ve Sayın Fırat'tan başka 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 
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Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
20 nci madde, tasarının güzel düzenlenmiş mad

delerinden biridir. Özellikle «İşten el çektirme» bö
lümündeki üçte iki çoğunluğun aranmasını gerçekten, 
.geçmiş deneyimlerden yararlanarak iyi düzenlenmiş 
bir hüküm olarak görmekteyim. 

Dün, değerli Komisyon Başkanımızın da belirt
tiği gibi, büyük genel kurullarda etkili üst düzey yö
neticileri, kendilerine yakın olmayan, güvenemedik-
leri il tehsilciliklerine işten el çektirme kararları ver
mek ve müteşebbis kurullar kurmak suretiyle kendi 
yönetimlerinin devamını sağlamayı yeğlerlerdi ve çoğu 
zaman bunda haksızlıklar yapıldığı iddia edilir, par
ti bölünmeleri, parti içi demokrasinin zedelenmeleri 
meydana gelirdi. 

Bir ölçüde bunu dengelemeyi sağlayan bir hüküm 
olarak görmekteyim bu maddeyi. Yalnız ben, bura
da öneri olarak «üçte iki oyun çoğunluğu ile alınır» 
hükmü yerine, «üçte iki gizli oy ile alınır hükmünü 
önermiştim. Şayet Komisyon itibar ederse, bu amaca 
daha yaklaşacağımız düşüncesindeyim. 

Esas amacımız, işten el çektirmelerin en sağlıklı 
biçimde verilebilmesi, en az etki dışında verilebilme
si ve parti içi demokrasinin, parti içi hiziplerin ya 
da parti içi ayrı fikir temsilinin en güzel biçimde bü
yük kongreye yansımasını sağlamak olduğuna göre, 
buradaki oy çoğunluğunun, üçte iki gizli oy ile alı
nabilir diye benimsenirse, amaca daha uygun olacağı 
düşüncesindeyim. Bu konuda bir önerge de vermiş
tim. Maddeyi iyi bulduğumu belirtir, önergemin de 
kabulünü yüksek takdirlerinize saygılarımla sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT — Konuşmama gerek kalmadı 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Komisyon cevaplamak üzere buyurun efen

dim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, Sayın Gürbüz'ün mad
deyi beğendiği hususundaki açıklamalarına çok te
şekkür ederiz ve aynı zamanda üçte iki gizli oyla 
alınacağına dair önerileri de esasen bizim Komisyon 
olarak müzakere edip tartıştığımız önerilerdir. Biz, 
merkez karar organında alınacak kaparların tama
mıyla gizli oyla alınmasını, gruplarda alınacak ka
rarların gizli oyla alınmasını tartışmıştık; fakat bu

nun mümkün olmayacağı, hangi kararların gizli oyla 
alınacağı, hangi kararların gizli oyla alınmayacağını 
tespit edememiştik; ama Sayın Gürbüz, burada tes
pit etmiş bulunmaktadır. Öyle tahmin ediyorum ki, 
Komisyonumuz, tartışmaların ışığı altında bu öneri
ye katılacaklardır. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili 
soru sormak isteyenler lütfen adlarını yazdırsınlar. 

Sayın Güvenç, Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Başbuğ,, 
Sayın Sağışınan, Sayın Akkılıç. 

Efendim, söz isteyen 9 arkadaşımız var; fakat ka
yıt işlemini yaptığımız Sayın Güvenç, Sayın Kantar
cıoğlu, Sayın Sağışman, Sayın Akkılıç ve Başbuğ 
efendim. 5 arkadaştan fazlasının soru sorma imkânı 
maalesef mümkün olmamaktadır. 

Sayın Güvenç buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, tasarıda «il 

başkanı ve il yönetim kurulunun il kongresine nasıl 
seçileceği, merkez karar veya yönetim organınca ne 
gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici 
yönetim kurulunun nasıl kurulacağı parti tüzüğünde 
gösterilir. El çektirme kararı, yetkili kurulların üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla alınır, işten el çek
tirme kararının il yönetim kuruluna bildirilmesin
den itibaren kırkbeş gün içinde il kongresi toplana
rak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre 
içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş de
ğilse, kongre eski delegelerle toplanır.» denmektedir. 

Şimdi burada, il yönetim kuruluna işten el çek
tirildikten sonra, kırkbeş gün içinde kongre yapıl
ması öngörülüyor. Kırkbeş gün için, geçici yönetim 
kurulu üyesi bulmak sorunu olacağı kanaatindeyim. 
Birinci sorum bu. Acaba buna Komisyon ne diye
cektir, kırkbeş gün için geçici yönetim kuruluna üye 
bulunabilir mi?.. 

İkinci sorum : İşten el çektirilen yönetim kurulu, 
kongre hazırlıklarıyla ilgilenemeyeceğine göre, kırk
beş gün içerisinde yapılacak olan bu kongrenin ha
zırlıklarını hangi merci yapacaktır?.. Açıklık yoktur. 
Bu açıklığı getirirlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Komisyon, sorular tek, tek sorulduğunda 

ona göre cevap verelim, bir tekrar olmasın. Buyurun 
efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkan, elbette ki, geçici yöne
tim kurulu teşkil edilecektir. Esasında geçici yönetim 
kurulu teşkil edilmemesine dair önergeler de vardır. 
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Bu önergeler görüşülürken açıklığa kavuşacaktır; ama 
parti yönetim kurulu olmaksızın illerde faaliyetleri 
durdurulamaz. Ona bir emniyet getirebilmek için 
kırkbeş günlük esası oraya koyduk. Partinin il yö
netim kurulu olacaktır. 

tkinci sual de madem ki, il yönetim kurulu ola
caktır, yeni kongreyi toplama, elbette ki yönetim ku
rullarının faaliyetleri içerisine bu da girer. Gerçi bir 
sakınca gibi görünüyorsa da, işte biz o sakıncayı Ko
misyon olarak kavradığımız için işten el çektirme 
müessesesini teminata bağlamış bulunmaktayız. Üçte 
iki çoğunluğu getirmiş bulunmaktayız. Arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Aydınlığa ka
vuştum Sayın Başkan. Sorudan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sağışman?.. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Sağışman da soru sormaktan 

vazgeçmişler. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, 20 nci mad

denin 1 inci fıkrasının sondan bir önceki satırında; 
«... geçici il yönetim kurulu başkan ve üyelerine ta
biî üyelik hakkı tanınmaz.» denmektedir. Acaba bu
nun nedeni açıklanmaz mı?.. Şöyle desek, acaba ku
rulan geçici yönetim kurulunun görevi sona erince 
ilk Genel Kurulda tabiî üye olmaları lazımdır. Oraya 
iştirak etmedikten sonra 45 gün veya daha fazla iş
tirak yapmak lazım. Acaba orada temsil edilemeye
cekler mi. Bunu merak ettim, buna dayanak var mı?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-

YILMAZ — Sayın Başkanım, seçilmiş üyelerle tabiî 
üyeler burada ayrı ayrı sayılmıştır. Tabiî üyeler de 
hassaten tadat edilmiştir, o ilin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde bulunan partili üyeleri gelsinler kong
renin havasını anlasınlar diye. Yönetim ve disiplin 
kurulları başkan ve üyeleri disiplin kurulu ve yöne
tim kurulu üyeleri gelsinler kongrenin havasını an
lasınlar, ona göre kendilerine iş intikal ettiği zaman, 
disiplin intikal ettiği zaman karar versinler diye. il 
kongresinin tabiî üyeleridir, bunun haricinde geçici 
yönetim kurulu üyelerinin burada bulunmasında ya
rar görülmemiştir ve zaruret de yoktur. Çünkü, kong
reye seçildikleri takdirde bulunabilirler. Burada oy 

hakları da söz konusudur. Bu bakımdan madde bü
tünüyle incelendiği takdirde bunun anlamı anlaşılır. 
Biz, geçici yönetim kurulu üyelerinin bulunmamasını 
kabul etmiş bulunmaktayız ve esasen verilen pek çok 
önergeler de geçici yönetim kurullarının hiç olma
masına müteveccihtir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başbuğ buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, sayın üye

ler; Anayasa ile derneklerin seçimlerine yargı dene
timi getirilmiştir. Bu Kanunun 34 üncü maddesinde 
de Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olma
yan hükümleri parti kongrelerinde de uygulanır den
mektedir. Acaba, bu bağlantının parti kongrelerine 
de, yargı denetimi getirilmesi şeklinde anlayabilir mi
yiz?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, maddenin genel mahiye
tiyle ilgilidir. Madde içerisinde neler düzenlenmişse, 
maddeye onlarla bağlı kalmaktayız. Ayrıca, bir öner
geleri varsa, o da tartışılabilir; fakat madde metnin
de böyle bir hüküm yoktur. 

Bir noktayı ifade etmek isterim; teşkilatla ilgili 
diğer bölümlerde, Dernekler Kanununun bu Kanuna 
aykırı olmayacağı yolundaki hükümlerinin uygulana
cağına dair esasen madde vardır. Eğer bu Kanuna 
aykırı hükümler, bu Kanuna aykırılık teşkil etmiyor
sa Dernekler Kanunu, teşkilatla ilgili diğer hüküm
ler meyanında, bu Dernekler Kanununda Kanuna ay
kırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı hüküm al
tına alınmış bulunmaktadır. O da sırası geldiğinde 
burada yine açıklanacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler; 20 nci maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 20 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
MADDE 20. — Siyasî partilerin il teşkilatı : 
a) Parti tüzüğüne göre üçe kongrelerince seçi

len delegeler, o ilin partili milletvekilleriyle yönetim 
ve disiplin kurulları başkan ve üyelerinden oluşan ve 
üç yılda bir toplanan il kongresi, 
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b) Parti tüzüğüne göre il kongresince seçilen, il 
başkanının başkanlığında olmak üzere yedi ila onbeş 
üyeden oluşan il yönetim kurulu, 

c) Parti tüzüğüne göre seçilen il disiplin kuru
lundan ibarettir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 20 nci mad

desinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce 
Meclisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
— Birinci fıkranın ikinci satırındaki «O» kelime

sinin silinmesi. 
— Aynı satır sonlarındaki «ile» kelimesinden son

ra «ti» kelimesinin eklenmesi. 
— Dördüncü fıkra üçüncü satırında «Üçte iki» 

kelimeleri yerine «Salt» kelimesinin konması. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 20 nci madde

sinin üçüncü fıkrasındaki «İla onbeş» deyiminin çı
karılarak «En az yedi üyeden kurulur» şeklinde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarı

sının 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında (İl) keli
mesi üç defa geçmektedir. Cümlenin sonunun (.... sa
yıda, başkan dahil yedi ila onbeş üyeden kurulur.) 

Şeklinde bitirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Lütfullah TOSYALI 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 20 nci mad

desinin üçüncü fıkrasındaki «ti başkanının başkan
lığında olmak üzere» ibaresinin ve beşinci fıkrasında
ki «Kanuna uygun olarak» ibaresinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Necip BtLGE Mahir CANOVA 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nci maddesinin 

üçüncü fıkrasından sonra, dördüncü fıkra olarak aşa
ğıdaki fıkranın ilavesini arz ederiz. 

Hamza EROĞLU Alâeddin AKSOY 
«îl yönetim kurulu üyelerinden biri, kadın üyeler 

arasından seçilir.» 
Yüksek Başkanlığa 

20 nci maddenin 4 üncü paragrafında yer alan, 
«El çektirme kararı, yetkili kurulların üye tamsayısı

nın üçte iki çoğunluğuyla alınır» cümlesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«El çektirme kararı, 103 üncü maddenin 3/A ben
dinde gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla alınır.» 

İbrahim GÖKTEPE 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının 20 nci madde

sinin dördüncü paragrafının son cümlesinin aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Tülay ÖNEY 
«... işten el çektirme kararının il yönetim kurulu

na bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde il kongresi 
mutlaka toplanır ve yeni daimî il yönetim kurulunu 
seçer. Bu kongre toplanmadan geçici yönetim kurulu 
oluşturulmasına gidilemez. 45 gün içinde il kongresi 
için yeni delegeler seçilmemişse, kongre eski delege
lerle toplanır.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 20 nci mad

desinin dördüncü fıkrasının birinci satırındaki, «Ka
rar veya yönetim» deyiminin çıkarılıp, «İlgili merkez 
organınca» şeklinde düzenlenmesini; arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı... 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBt ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBt ABBAS 

GÖKÇE — Biz, Komisyon olarak önergeleri görüşüp 
madde üzerinde bazı değişiklikler yaptık. İzin verir
seniz arz edeyim. 

Efendim, maddenin birinci, ikinci fıkrasını aynen 
muhafaza ettik, üçüncü fıkrasında şöyle bir düzenle
me yaptık, «İl yönetim kurulu, il başkanının başkan
lığında» dahil olmak üzere, bu ibareleri çıkarıyoruz, 
«il yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayı
da il başkanı dahil en az 7 üyeden kurulur.» 

Bunu takip eden fıkranın üçüncü satırında, «El 
çektirme kararı, 103 üncü maddenin 3. (a) bendinde 
gösterilen haller dışında» deyip devam ediyoruz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — «Yetkili kurulların üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğu ile alınır.» 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Evet efendim. Bir de sondan bir ev-

— 7 — 
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velki fıkranın ikinci satırında, «Kanuna uygun ola
rak sözcüklerini çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — Çıkardınız, başka bir şey yok. Yani, 
üçüncü fıkrada, il yönetim kurulunu 7 üye olarak 
taban koydunuz; fakat tavan yok artık?.. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBÎ ABBAS 
GÖKÇE — Yok efendim, oradan çıkardığımız, aynı 
fıkradan, «îl başkanının başkanlığında olmak üzere» 
sözcüklerini çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — 15 çıkmış oluyor efendim. Yani, 
bir yönetim kurulu isterse 50 kişilik olabilecek bu du
rumda. 

Efendim; Komisyon verilen önergeleri daha ev
vel inceleme imkânına sahip olduğu için üçüncü fık
rada bir değişiklik yapmışlar. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBÎ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım, izin verirseniz bir ila
ve daha Komisyonda benimsendi : Yine, «El çek
tirme kararı» diye düzeltme yaptığımız yere döne
lim efendim. «103 üncü maddenin 3. (a) bendinde 
gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye tamsa
yısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; müsaade ederseniz 
Komisyonun mevcut değişikliğini bir kere de ben 
okuyayım ve Genel Kurulumuz da ona göre gerekli 
işlemi yapsınlar efendim : 

«il yönetim kurulu parti tüzüğünün göstereceği 
sayıda il başkanı dahil, en az 7 üyeden kurulur.» 
Üçüncü fıkra bu şekilde düzenlenmiştir. Üçüncü fık
ra bu şekilde düzenlenmiştir. 

Dördüncü fıkrada, üçüncü satırda bulunan, «El 
çektirme karan 103 üncü maddenin 3. (a) bendinde 
gösterilen haller dışında yetkili kurulların üye tam
sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır.» 

Dördüncü fıkrada, «Kanuna uygun olarak» iba
resi çıkarılmıştır. Bu kadar. 

Sayın Çakmakçı, önergenizle ilgili bir açıklamanız 
olacak mı efendim? 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Ben sadece bir redaksi
yon konusu olarak getirmiştim önergemi. O da, 13 ün
cü maddedeki ifadeye paralel bir ifat'e içinde o mad
denin düzenlenmesini istemiştim ve bu seçim ve gö
rev konusunun da düzenlenmesini tüzüğe bırakmış 
ve bu noktada önergemi hazırlamıştım; fakat görü
yorum ki, Sayın Komisyonun yeni düzenlemelerin
den anladığıma göre, mevcut madde kabul edilme 
durumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı, 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Tan?.. «... ila 15 ve en az 7 üyeden kuru
lur» şeklindeki düzenlemenize zannederim, Komis
yon getirdiği... 

TURGUT TAN — Üst sınır kaldırılmış, Komis
yon katıldığı için kendilerine teşekkür ederek önerge
mi işlemden kaldırıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergenizi işlem
den kaldırıyorum Sayın Tan. 

Sayın Tosyalı?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Uyulması dolayı

sıyla önergemin kaldırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tosyalı, 

önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Bilge?.. 
NEClP BÎLGE — Önergeme çoğunlukla uyul

muştur, önergemi geri çekiyorum. 
BAŞKAN — İşlemden kaldırılmıştır. 
Sayın Eroğlu, Sayın Aksoy. 
HAMZA EROĞLU — Yerimden bir açıklama 

yapmak istiyorum Sayın Başkan. 
Efendim, kadınların il yönetim kurulunda en az 

bir üye ile temsilini öngören önergem daha önce ge
nel merkez organında kadın üyelerin temsiliyle ilgili 
önergemize paralel olarak verilmişti. Mesele şu : Or
tada hukuken mevcut olan bir eşitlik vardır; kanun 
önünde eşitlik. Türk mevzuatı bu yönü ile diğer ül
kelere de öncülük ettiği için iftihara hakikaten değer 
bir konudur; ancak fiilen bir eşitsizlik vardır. Getir
diğimiz önergelerle, biz, kadınlarımızın politikaya 
atılmalarını sağlamak için, politikayı kadınlar için 
daha cazip bir hale getirmek için önerilerde bulun
duk. Mesele, bu fiilî eşitsizliği ortadan kaldıracak 
yolları açmaya yöneliktir. Yoksa, bir imtiyaz söz ko
nusu değildir, daha açıkça ifade edeyim, Türk kadın
larının imtiyaza da ihtiyacı yoktur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın üyeler; önergenin aleyhinde, Sayın Aydar; 

Sayın Tunçbay, lehinde. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Verilmiş bulunan önerge, aslında Türk kadınının 

Türk siyasî hayatında oynayabileceği rolü engelle
yen bir mahiyet taşımaktadır. Eğer adedî olarak bir 
tahdit getirirseniz, işte o zaman kadın haklarına te
cavüz sözkonusudur. Bu itibarla Türk siyasî haya
tında kadının fiilî olarak bu hayata katılmasını en-
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gelleyen hiçbir hukukî dayanak, hüküm mevcut de
ğildir. Eğer bu önerge gelmiş olur, kabul edilirse, 
işte o zaman Türk kadınının eşitliği söz konusu 
edilir. 

Bu itibarla Türk kadını politikada her şeyden 
evvel Türk siyasî hayatında millî iradenin tecelli
sinde ister okumuş olsun, ister olmasın, kullanmış 
olduğu oyla aktif olarak siyasetin içine girmiştir. 
Bu bir. 

ikincisi, kadınlarımız siyasî hayatın içinde birta
kım yerlere gelmişlerdir. Bunların buraya gelişlerini 
engelleyen hiçbir kanunî engel olmamıştır. Hal buy
ken, böyle kısıtlayıcı; sadece bir üye katılır, iki üye 
katılır, demek suretiyle öyle yönetim kurulları ola
bilir ki, eğer baz olarak aldığımız, en az yedi kişi de
diğimizde, beş kişi katılmış olabilir belki; ikisi er
kek beşi bayan olabilir, kadın olabilir. Bir kişinin ka
tılması bu konuda bir engeldir ve kadın haklarına 
fiilî tecavüzdür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Tunçbay, buyurunuz efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, değerli 

arkadaşlarım; 
Bir süredir kadınların siyasî hayatta görev alma

ları konusunu Sayın Hocamız dile getirdiler. Say
gıyla karşılıyorum. Gerçekten bu kadar olumlu ve t 
bu kadar güzel bir düzeyde olan Mecliste bunun tar
tışılması kadar ideal bir şey olamaz. Ben Hocamı
zı minnetle karşılıyorum; şu yönüyle : Eğer izleye
cek olursak, Atatürk inkılaplarından beri Türk ka
dını pek çok görev almış, aşamalar yapmış ve ken
dini ispatlamıştır; ancak siyasî hayatta kanımca bu 
görevinde eksik kalmış ve gerilemiştir. 

Hocamızın önergesine ben ancak şu şekilde, çok 
sınırlı olarak katılabiliyorum, o da bir temenni ve 
bir teşvik olması nedeniyle. Yoksa, kadına bir im
tiyaz tanınmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ka
dın, ancak siyasî hayatta erkekle birlikte eşit koşul
larda geldiği zaman başarılı olabilir, kendi konula
rını müdafaa edebilir ve kadın haklarını da koruya
bilir; yoksa herhangi bir imtiyazla değil ve Hoca
mızın da sanırım ki bütün amacı bu konuda bu Mec
lise, bu kamuya ve Türk kadınına bir mesaj iletmesi 
yönündedir; yoksa Türk kadınının bir imtiyazı asla 
kabul etmeyeceğini kendisi de bilmektedir. Saygıyla 
karşılıyorum Hocamın önerisini. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbay. 
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Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Dün burada Sayın Alâeddin Aksoy tarafından da 
bu konu diğer bir karar organında kadınların bu
lunması gerektiği yolundaki önergeleriyle tartışılmış 
idi. Alâeddin Aksoy arkadaşımız burada önergelerini 
açıklarken «Kadının bulunduğu yerde nezaket var
dır» sözünü kullanmışlardır. «Fazilet mücadelesi» 
adı altındaki kitapta «Amerika'da, kadın Senatoya 
girme hakkına sahip midir, değil midir?..» münaka
şası yapılırken bunlar ortaya atılmıştı. 

Girme hakkı her yerde vardır.; Parlamentoya da 
girecektir, merkez karar organına da girecektir, il 
kongresine de girecektir. Elbetteki kadının girdiği 
yerde nezaket de vardır, cerbezelik de vardır; onun 
karşısında, orada onlar da tartışılmıştır. Bu bakım
dan, bunu bir tartışma konusu haline getirmeyelim. 
Kadın her yere girebilir. 

Bugün Danıştaydaki kadın üyelerin sayısı, îdare 
Hukukunda Danıştayı kabul eden ülkelerdekinden 
daha fazladır. Yargıtayda daha fazladır. Türkiye'de 
kadınlar kilit mevkilerine gelmişlerdir ve kendilerin
den de idare son derece memnundur; bunu da kabul 
ediyoruz. Kadınlar eğer katılmak istiyorlarsa illere, 
teşkilatlara girsinler, çalışsınlar. İçel Milletvekilliğini 
yapan Sayın ibrahim Göktepe bakıyor bana; Bele
diye Başkanı Müfide İlhan'dı. Kocaeli'nde de ga
liba Belediye Başkanı kadındı. 

ABDÜLBAKl CEBECİ — Leyla Atakan... 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Evet efendim. 
Bu bakımdan, saha açıktır; mücadeleye katıldık

ları takdirde giremeyecekleri yer yoktur. Biz temen
ni ediyoruz katılmalarını; fakat seçim yoluyla. Aksi 
takdirde, burada hüküm koyarsak fiilî eşitliği 
yaratalım derken eşitsizlik yaratmış oluruz. Bunu da 
Sayın Eroğlu'na, müsaade buyururlarsa bir arzı ce
vap olarak belirteyim; fakat yine de gerçek payı var
dır. 

Maruzatım bu kadardır; yani önergeye katılmı
yoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Eroğlu ve Sayın 

Aksoy'un önergelerine Komisyon katılmadığını beyan 
etmiştir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alın
ması kabul edilmemiştir. 



Danışma Meclisi B : «1 22 . 2 . 1983 O : 1 

Sayın Göktepe, önergeniz zannederim Komisyon
ca yeni düzenlemede ele alınmış efendim? 

IBRAHÎM GÖKTEPE — Evet Sayın Başkan, 
Komisyona teşekkür ederim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Göktepe, 
önergeniz [işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Öney, bir açıklama yapacak mısınız efen
dim? 

TÜLAY ÖNEY — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Benim önergem 20 nci maddenin dördüncü fık

rasının sondan ikinci cümlesine aittir. Burada mer
kezin il yönetimini görevden alması halinde 45 gün 
içinde il kongresinin toplanarak yeni yönetimi seç
mesi öngörülmektedir; fakat ben bildiğim kadarıy
la görevden alınmış bu şekildeki bir il yönetiminde 
bir kongrenin yapılabilmesi aşağı yukarı her zaman 
başarısızlığa uğramıştır; yani yeni bir kongre topla
mak mümkün olmamış ve il yönetimini geçici yöne
tim kuruluyla idare etmek yoluna gidilmiştir. 

Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için 45 gün için
de il kongresinin mutlaka toplanacağının öngörülme
si gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman için 
bu kongre vaktinde toplantıya çağırılamamış veya 
yapılamamıştır. 

Sebebi muhtemelen ikinci fıkradaki durumdan ile
ri gelmektedir. İkinci fıkrada «il kongresi, parti tü
züğünün göstereceği süreler içinde toplanır; bu süre 
iki yılı aşamaz» deniyor. Diyelim ki, il kongresi top
landı bir tarihte ve ondan dört beş ay geçtikten sonra 
merkez il yönetimini görevden aldı. Dört beş ay son
rasında yeni bir kongre yapılmasını teşvik herhalde 
merkezden biraz zor gelebilmektedir. Keza ilde de bu 
kongreyi toplamak için yeni bir hazırlık yapmak zor 
olabilmektedir ve bu durumda il yönetimi geçici yö
netim kuruluna tevdi edilip bu şekilde yürütülmek
tedir. O nedenle geçici yönetim kurulunun kurulup 
da bu işi sürekli olarak götürmesinin kolaylığını kal
dırabilmek, il kongresinin mutlaka toplanmasını ön
görmek ve bu kongre toplanmadan geçici yönetim ku
ruluna bu işi âdeta ihale etmek şekli seçilmelidir diye 
düşündüğüm için önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Takdirlerinize sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Sayın Öney'in önergesi üzerinde lehte aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın Koran, lehinde. 
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MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

Demokratik camianın vazgeçilmez bir unsuru olan 
siyasî partilerin ilk kademelerini teşkil eden ocak, 
bucak ve il teşkilatlarına kongrenin haysiyetli bir 
şekilde yapılmasında anaunsur olarak bakmak icap 
eder. Siyasî kliklerin, şahsî menfaatlerin çarpıştık
ları yer genel kongreler değil, il, ilçe, ocak ve bucak 
teşkilatlarındaki kongrelerdir ve partileri en çok yoz-
laştıran, partileri en çok mihrakından uzaklaştıran bu 
organlardır. Bu organlar zaman zaman aslî görev
lerini bırakıp şahsî menfaatlerini ön plana aldığı de
virde, zamanda bir üst kademe tarafından işten el 
çektirilmesi kaçınılmaz bir durum alır ve ona işten 
el çektirilir. 

Burada, Tasarıda diyoruz ki, kırkbeş gün içeri
sinde işten el çektirilen ve müteşebbis heyet olarak 
vazifeye devam eden kurul, yeni kongresini yapmak 
mecburiyetindedir. Eğer delegelerini tespit edemezse 
eski delegelerle kongresini yapar. Eğer işten el çek
tirilen yönetim kurulu ciddî olarak partinin temel 
felsefesine göre haysiyetli bir ttttum içerisinde olsa 
idi niçin görevine son veriliyordu?.. Demek ki, te
melini teşkil eden delegelerin tespitinde şahsî çı
karlar göz önüne alınarak hareket edilmişti ve o te
mele dayalı olarak seçilmiş bulunan il veya ilçe yö
netim kurulu tasarruflarıyla partiyi zedelemiş, şahsî 
menfaatlerini ön plana almıştır. 

Bir defa mutlaka bu kırkbeş gün içerisinde, (ki, 
bunun mümkün olacağını ben şahsen tahmin etmi
yorum) müsait bir zaman içerisinde geçici heyet ola
rak işbaşına getirilmiş bulunan kurul yeniden kong
relerini yapıp delegelerini tespit etmelidir. Neden?.. 
Çünkü üst kademe tarafından tarafsız olarak görül
müş, benimsenmiş ve tespit edilmiştir. Bunların ya
pacağı kongreler neticesi gelecek olan delegeler de 
aynı görüşün salikleri olacaktır. Eğer eski delege
lerle kırkbeş gün zarfında kongre yapımına giderse, 
neticede hiçbir şeyin değişmeyeceğini peşinen kabul 
etmemiz lazımdır. 

Geçmiş hadiseler, 1946'dan 1980'e kadar yapıl
mış bulunan kongreler daima bu mihver içerisinde 
dönmüştür ve bunun dışına çıkamamıştır. Bu bakım
dan mutlak zaruret, yeni delegelerle yeni kongre
nin yapılmasıdır. Kırkbeş gün ile dondurulması da 
mümkün değildir. Kırkbeş gün, hiçbir zaman bir il 
veya ilçenin kendi kongresini oluşturacak olan de
legelerin alt kademedeki kongrelerini yapmasına kâfi 
bir zaman değildir. Kâfi bir zaman olmayınca, üst 
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mercie yazı yazarlar; efendim, hava muhalefeti do
layısıyla, yok bilmem işlerin hasat zamanına rast gel
diği dolayısıyla, şahsî işlerin çokluğu dolayısıyla bu
nun üç ay sonraya ertelenmesi veya yeni kongre dö
nemine kadar ertelenmesi, gibi bazı yollara gidilmiş 
ve % 95 bu sistem bugüne kadar tatbik edilmiştir. 

Makul bir süre içerisinde tabirini eğer bunu Ka
nunun içerisine sokabilirsek belki, o da belki (İhtirazî 
kayıtla arz ediyorum) yeni delegelerle yeni kongreye 
gitmek mümkün olacaktır. Yoksa kongre zamanına 
kadar müteşebbis heyetlerle bu ocak, bucak veyahut 
ilçe, il merkezleri idare edilip gidilecektir. 

Bu bakımdan Sayın Öney'in vermiş olduğu tek
lif yerindedir. Ona göre düzenleme yapılmasını say
gıyla arz ve talep ederim. 

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

YILMAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Bu işten el çektirme müessesesi Komisyonumuzda 

görüşülürken uzun boylu tartışmalar neticesinde bu 
metin hazırlanmış bulunmaktadır. Metin esasında 
648 sayılı Kanun yapılırken de alkışlarla kabul edi
len bir hüküm olarak getirilmiştir. Çünkü, dikkatlice 
okuduğumuz takdirde, metin kendi noksanlığını ta
mamlamaktadır. «El çektirme kararı, yetkili kurul
ların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla gizli 
oyla alınır. İşten el çektirme kararının il yönetim 
kuruluna bildirilmesinden itibaren kırkbeş gün içinde 
il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim ku
rulunu seçer.» 

Kırkbeş gün içinde toplanmasını emrediyor. De
mokratik bir sistemdir. Eğer toplanılamazsa, bu sü
re içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş 
değilse, eski hali getiriyor; «...kongre eski delegeler
le toplanır.» hükmünü getiriyor. 

Şimdi, bu kırkbeş günlük süre içerisinde yönetim 
organı olmasın... Bu olacak iş değil. O zaman işten 
el çektirme müessesesinin esasına aykırı bir husustur. 
Çünkü bu Kanun bir bütündür. İlerideki hükümleri 
inceleyecek olursak, Dördüncü Kısımda yer alan hü
kümlere aykırı hareketten dolayı partinin kapatılma
sı söz konusudur. Diğer maddelerdeki hükümler var
dır, bu da aynı neticeleri verir. 

Bu bakımdan, işten el çektirme müessesesi za
rurîdir. Komisyonumuz bunu uzun boylu tartıştı, ka
bul etti, zarurîdir; ama el çektirme müessesesine 648 
sayılı Kanunda getirilen hüküm gibi, bir teminat ol
sun, diye bir arkadaşımızın teklifi üzerine biz de o 

teminatı getirdik; Komisyonda bir arkadaşımızın tek
lifi üzerine hem il kongresine, hem ilçe kongresine 
getirdik ve üçte iki oy çoğunluğuyla, dedik. Şimdi bir 
teminat da Yüce Kurulunuzdaki bir kıymetli üye ar
kadaşımız tarafından ileri sürülmüş, onu da getirmiş 
bulunmaktayız. 

Bu bakımdan, metin kemale ermiştir. Metnin ay
nen kabulünü, bu önergeye müteveccih iddiaların red
dini ve bizim getirdiğimiz metnin yerinde olduğunu 
Yüce Kurulunuza arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler; Sayın Öney'in önergesine Komis

yon katılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Komisyonumuz önergelerimizden birine ka

tılmış ve o yönde düzenleme yapmış» teşekkür ede
riz; fakat bu ikinci önergemizi dikkate almamışlar. 

Bizim bu ikinci önergeyi verişteki amacımız şu 
idi: 

Bildiğiniz gibi daha önce geçen maddelerde, özel
likle 16 ncı maddede «Parti tüzüğünde, merkez ka
rar organı, aynı zamanda merkez yönetim organı ola
rak görevlendirilebilir veya ayrı bir merkez yönetim 
organının kurulması öngörülebilir.» şeklinde bir hü
küm vardı. 

Şimdi Komisyonumuz, Tasarıyı düzenlerken, mer
kez karar organı dışında bir merkez yönetim orga
nının da oluşturulabileceğini dikkate alıp, bu iki or
ganın ismini sürekli olarak yan yana kullanmak yo
luna gitmiş; fakat bu kullanmada ifadeler zaman 
zaman değişmektedir. Örnek vermek isterim size Ta
sarıdan: Bir yerde diyor ki, «Merkez karar, yönetim 
ve disiplin organları...» Bir başka yerde, «Merkez 
karar veya yönetim organı...» Bir başka yer de de, 
«Merkez karar ve varsa yönetim organları...» 

Şimdi bu tür dağınık bir ifade yerine, biz daha 
derli toplu bir ifade kullanılmasını sağlamak için, 
20 nci maddede, «İl başkanı ve il yönetim kuru
lunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez karar 
veya yönetim organınca ne gibi hallerde...» deyimin
de, «Merkez karar veya yönetim organınca» deyimi 
yerine, «İlgili merkez organınca» deyimini kullan
mayı önerdik. Bu her ikisini de kapsıyor; yani «Mer
kez karar organı» da olur, «Merkez yönetim organı» 
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da olur. Nasıl olsa bu Tasarıda zaten tüzükte düzen
leniyor; bu ifadenin daha az yanıltıcı olacağını düşün
dük, daha basit bir ifade olduğunu düşündük, bunun 
için önerdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Tan'ın önergesi üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi efendim? 
PAŞA SARIOĞLU — Efendim, benim arz ede

ceğim husus, ileride daima yoruma açık olan bir 
husustur, onun yerini arıyordum; onun için daha ev
vel bu madde görüşülürken soru sormak istemiştim; 
fakat zatıâliniz 5 kişiyi kaydettikten sonra, soru sor
mam mümkün olmadı. 

Şimdi burada işten el çektirme kararı 2/3'le alın
ması öngörülmektedir. Biz bunun tabanını 7 kişi ola
rak tespit ettik burada; bunun 2/3'ü 4,6 etmektedir. 
Şimdi buna, zannediyorum ki, Komisyonun bir açık
lık getirmesi lazım, ileride bir tartışma konusu ola
bilir. insanın buçuğu olmadığına göre 4'de denir, 5'de 
denir. O itibarla bunu zapta geçmesi yönünden arz 
etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, zannederim il kong
resinden evvel ildeki yönetim kurulu 7 kişiden aşağı 
olmayacaktır. Halbuki el çektirme kararını verecek 
olan kurul, il yönetim kurulu değil burada. Biraz ev
vel Sayın Tan'ın da işaret buyurdukları gibi, «mer
kez karar organı» veya Komisyonun getirdiği metne 
göre de «veya yönetim organı» olacaktır. Orada bi
liyorsunuz en aşağı 15 kişi vardır efendim. O neden
le il yönetim kurulunun işten el çektirilmesi keyfiye
tinde 7 kişi söz konusu değildir. 

PAŞA SARIOĞLU — Efendim, ilçede bahis ko
nusu, 

BAŞKAN — İlçe için diyorsunuz. Daha oraya 
geleceğiz efendim; tabiî orada da böyle bir hüküm 
varsa, o zaman bu sorunuzu rahatlıkla sorabilirsi
niz. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Soru mümkün değil efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Önerge ile il

gili-
BAŞKAN — Önerge ile ilgili malumuâliniz soru 

sormak keyfiyeti Genel Kurulumuzun kararıyla kal
dırılmıştır; madde üzerinde soru sorduruyoruz Sayın 
Haznedar. 

Teşekkür ederim. 

BEKİR SAMt DAÇE — Efendim, izahatta sanı
yorum bir zühul oldu eğer lütfederseniz açıklayayım 
onu4 

Şimdi biz, Sayın Tan'ın teklifiyle «En az 7 üyeden 
oluşur» diyoruz. «İl yönetim kurulu 7 üyeden oluş
tuğu takdirde, ilçe yönetim kuruluna işten el çek
tirmede 2/3 nisabı ne olacaktır» diyorlar. Buna göre 
Komisyonun bir cevap vermesi gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, ben de diyorum ki, daha 
21 inci maddede bir ilçe idare heyetinin ne şe
kilde işten el çektirileceğine ilişkin hüküm geldiğin
de bu soru sorulursa iyi olur. Şu anda yalnız il yö
netim kurulunun işten el çektirilmesi keyfiyetindeki 
daha yüksek kademeyi görüşüyoruz. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Önergenin lehinde veya aleyhinde 
konuşabilirsiniz; çünkü başka bir üyemiz şu anda 
söz almadı. 

Lehinde mi, aleyhinde mi Sayın Haznedar? 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Aslında üzerin

de olacak; ama lehinde de olabilir. 
BAŞKAN — Genel Kurulda biliyorsunuz üzerin

de keyfiyeti kabul edilmiyor. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Lehinde olabi

lir efendim. 
BAŞKAN — Lehinde kabul ediyorum; ona göre 

lütfen seçeceğimiz cümleler de lehinde olacaktır. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım, değerli üyeler; 
Bir hususyn aydınlığa kavuşması gerektiği ka

nısındayım : 
Merkez karar organı ve merkez yönetim organı 

hadisesinde bazı karışıklıklar var gibi geliyor bana 
hâlâ. 16 ncı maddeye göre merkez karar organının 
parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulacağı İfade 
ediliyor ve gene 16 ncı maddede, eğer tüzükte belir
tilmiş ise, merkez karar organının, merkez yönetim 
organı olarak da görev yapabileceği madde metnine 
dercedilmiş durumda. Yalnız şu haller var : 

1. Merkez karar organı ayrıdır, merkez yönetim 
organı ayrıdır. (Tüzükte böyle gösterildiği için.) 

2. Merkez karar organı, aynı zamanda merkez 
yönetim organı olarak görev yapabilir. 

Böyle olunca ve Sayın Komisyonun özellikle mer
kez karar organının teşekkül tarzı ile ilişkili olarak 
çeşitli listelerin aldıkları nispî oy nazarı itibare alın
mak suretiyle, merkez karar organının buna göre 
oluşturulmasını müdafaa ederlerken ifade ettikleri 
husus : 
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«Parti oligarşisini önlemek bakımından, biz mer
kez karar organının çeşitli fikirlerin temsil edildiği 
bir organ olarak ortaya çıkması görüşünde idik ve 
hatta il teşkilatına veya başka türlü kararlar alınır 
iken, burada özellikle işten el çektirme kararlarının 
2/3 olmasını bu espri içinde kabul ettik. Merkez ka
rar organında çeşitli fikirler oluşacağı için, 2/3 ek
seriyeti bulmak ve şahsî birtakım hiç yoktan neden
lerle bir il teşkilatına işten el çektirmemek imkânının 
böyle doğacağını düşündük.» dediler; yanlış hatırla
mıyor isem. 

Şimdi il teşkilatı ile ilgili işten el çektirme hadi
sesinde şöyle diyor : «... merkez karar veya yönetim 
organınca...» Lütfen dikkat buyurun : «Yönetim or
ganınca...» Yönetim organının ne suretle seçileceği, 
ki, onu büyük kongrenin seçeceği ifade edildi; ama 
liste esasına göre olup olmayacağı hususunda hiç bir 
tahsis yok. O zaman bu fikir biraz zedelenmiş olu
yor kanımca. 

Acaba, Komisyon, buradaki işten el çektirme ha
disesini merkez karar organına bırakmayı düşünür 
mü? 

Böyle olduğu takdirde, Sayın Arkadaşımızın ver
miş olduğu önergede de, «Merkez karar organı ve
ya yönetim organı» sözcüklerinin ortaya çıkardığı 
karmaşıklık da ortadan kalkar gibi geliyor bana. 

Teşekkür ederim. 

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

YILMAZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Tan vermiş olduğu önerge ile işten el çek

tirmeyi, il kongresince nasıl seçileceğini, 20 nci mad
denin dördüncü fıkrasının birinci satırındaki «Karar 
veya yönetim» deyiminin çıkarılıp, «İlgili merkez or
ganınca» şeklinde düzenlenmesini istediler. 

«ti yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçi
leceği, merkez karar veya yönetim organınca ne gibi 
hallerde ve nasıl işten el çektirileceği?..» 

Evvela, il yönetim kurulunun seçilmesi ve işten 
el çektirme müessesesi burada düzenlenmiş bulun
maktadır. Eğer bunu biz tüzüklere bırakacak olur
sak, tüzükler işten el çektirme durumunu başka or
ganlara da verebilir. Bu bakımdan, il kongresinin biz 
önemi üzerinde durarak, sadece merkez karar orga
nınca veya yönetim organınca, diye düzenleme ge
tirdik, 

Geçmişteki maddelere bakacak olursak, yönetim 
organı mecburî bir organ değil, reylerle kabul edil-
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di, ihtiyarî bir organdır; ama eğer yönetim organı 
varsa, ihtiyarî organ kurulacak olursa, o da merkez 
karar organının yerine geçecek. 

Yine daha önceki düzenlemelerde merkez karar 
organının iki büyük kongre arasında fevkalade yet
kilerle donatılmış bir organ olduğunu görmekteyiz. 
Biz bu gibi görevleri bu fevkalade organa vermek su
retiyle bu düzenlemeyi yapmış bulunmaktayız. Parti 
tüzüğüne bırakmamış bulunmaktayız ve bu da bir 
teminat hükmüdür bunun sayılması; ama merkez ka
rar organı yoksa, merkez karar organı eğer bir yö
netim organını kurmuşsa onun tarafından da seçile
bilir; çünkü bu da geniş yetkilerle teçhiz edilmiş bir 
organdır. 

Bu bakımdan parti tüzüğüne bırakmak demok
ratik değildir. Bunu önemle belirtmek isterim. Bi
zim görüşümüz odur. Bunu belli bir organa, mühim
ce bir organa bırakmak istemiştir. Bu bakımdan tü
züğe bırakılmasını, tüzükte belirtilen ilgili organlara 
bırakılmasını biz kabul etmiyoruz; «İlgili merkez or
ganınca» şeklinde düzenlenmesini. O da olabilir, bu 
da olabilir. Bu bakımdan önergeye katılamıyoruz. 

Sayın Haznedar'ın bir gerçek payı var : «Eğer 
merkez karar organı nispî temsille seçilecek olursa za
ten içerisinde çeşitli gruplara ayrılmıştır.» diyor Sa
yın Haznedar. Fakat bir de gerçek payı olmayan hu
sus vardır. Partide hiziplere ayrılma demek, eğer par
ti yönetim kurulları Partiler Kanunundaki disiplin 
hükümlerine aykırı hareket etmişse, Partiler Kanunu
nun diğer hükümlerine aykırı hareket etmişse, mer
kez karar organındaki seçimlerde, merkez karar or
ganında çeşitli görüşlere sahip olan kimseler, partiye 
sahip olmayan kimseler değildir; o hizipler, o liste
ler. Belki zorlaşacaktır, gerçek payı vardır; çünkü 
artık buradaki 2/3 oyu bulmak çok zordur; bu da 
bir teminattır. Bu el çektirme müessesesinin tama
mıyla ortadan kaldırılmasını isteyen arkadaşlarımız 
vardır. «Yönetim kurulu bulunmasın» demek, bu mü
esseseye karşı bir nevi büyük bir itirazdır; ama şunu 
da hatırdan çıkartmamak gerekir ki, ne kadar mer
kez karar organında hizipleşmeler olursa olsun, ne 
kadar ayrı görüşte bulunan, dünyaları ayrı olan in
sanlar olursa olsun, partinin kapatılması hususunda 
eğer merkez il yönetim kurulu bir davranışta bulun
muş olursa, elbette ki, onlar da kendi görüşlerini bir 
tarafa itip, hizipçilik kanusunu bir tarafa itip oybir
liği ile karar alacaklardır. İşte biz bu hükümleri, 
bunları, uzun boylu, günlerce tartışmak suretiyle hu
zurunuza getirmiş bulunmaktayız. Burada ilham ala-
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rak konuşmuş değilim. Bunlar hep Komisyonlarda 
tartışıldı, bir bir bu noktaya geldi. 

Yüce Kurulunuza arz ederim. Katılmıyoruz; bu 
daha demokratik bir düzenleme tarzıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
MEHMET VELİD KORAN — Bir sual sorabi

lir miyim Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Sayın Koran, önergeler üzerinde 

soru sormak mümkün değil efendim; özür dilerim. 
Sayın üyeler; Sayın Tan'ın önergesine Komis

yon katılmadığını beyan, etmektedir. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 

oylarınıza sunuyorum efendim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Yolga; iki tane redaksiyonla ilgili ve bir de 
2/3 yerine salt çoğunluğun getirilmesini isteyen öner
geniz var efendim. Bir açıklama yapacak mısınız? 

NAMIK KEMAL YOLGA — İzin verirseniz 
kısaca buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Esasla ilgili endi

şem Komisyonun biraz önce söylediği, karar ver
diği değişikliklerle karşılanmış bulunuyor. 

Gerçekte, tam manası ile kani olmuş değilim. 
Üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu fazla katı bir kural 
olduğuna inanmaktayım. Bu anlayıştan hâlâ vazgeç
miş değilim. Fakat her şeye rağmen asıl değinece
ğim konu şu idi : 103 üncü maddedeki haller duru
munda, el çektirme müessesesinin isteyememesinden 
endişe ediyordum. Şimdi, Komisyonun dördüncü fık
rada yaptığı değişiklikle bu temel endişe karşılanmış 
bulunuyor. Binaenaleyh, şu veya bu hal tarzında ıs
rar etmiyorum. 

Redaksiyon bakımından maruzatım önemli değil
dir. 648 sayılı Kanun metninde, maddenin birinci 
fıkrasının ikinci satırının sonunda; «'İle» den sonra, 
«İl» kelimesi' vardı ve anlam bakımından daha büyük 
bir vuzuh sağlanıyordu. «İl» kelimesinin ilavesini te
menni ediyordum. 

Öbür taraftan «O» kelimesi Türkçe bakımından 
lüzumlu olmuyor; onun da nazara alınmasını temen
ni ederim. Fakat önemli olan madde metnidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu durumda önergenizi geri alabi

leceğinizi beyan ediyorsunuz; değil mi efendim? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Komisyon 

redaksiyon kısmına katılmadığını beyan ederse geri 
alabilirim. 

BAŞKAN — Komisyondan soralım efendim. 
Sayın Komisyon; redaksiyonla ilgili, birinci fık

rada; «O ilin» diye başlayan kısımdaki «O» keli
mesi Sayın Yolga tarafından «Çıksın» denilmekte
dir ve o cümle içinde de; «İlin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde bulunan partili üyeleri ile il yönetim 
ve disiplin kurulları başkan..» şeklinde; «Yönetim»in 
başına bir «İl» konulmasını arzu etmektedirler. Re
daksiyonla ilgili istekleri budur. 

Katılıp katılmayacağınızı lütfederseniz ona göre 
düzenleme yapılabilir efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Sayın Başkan; Redaksiyon Komisyo
numuzun incelemesi sonucunda katılamadığımız ifa
de edilmiştir. Bizim Partiler Kanununda da «O ilin», 
«O seçim çevresinin» deyimi sıksık geçmektedir. Bu 
bakımdan katılamadığımızı belirtiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yolga, önergenizi işleme koyayım mı efen

dim? 
NAMIK KEMAL YOLGA — Tayır, geri alıyo

rum, 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim 

efendim; işlemden kaldırılmıştır. 
Sayın üyeler; 20 nci maddeyi, Komisyonda biraz 

evvel yapılmış olan düzeltmeyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... 20 nci madde kabul edil
miştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
İlçe teşkilâtı 
MADDE 21. — İlçe kongresi, ilçe ve çevresinde

ki köy ve mahalle bölgelerinde partiye kayıtlı bu
lunan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen 
şekilde seçtikleri, sayısı altıyüzü aşmayan delegeler
den kurulur. İlçe yönetim kurulu ve varsa ilçe disip
lin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî 
üyeleridir; ancak, geçici ilçe yönetim kurulu başkan 
ve üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

İlçe kongresi, parti tüzüğünün göstereceği süreler 
içinde toplanır; bu süre iki yılı aşamaz. 

İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanının başkanlığın
da ilçe başkanı dahil beş ilâ onbir üyeden kurulur. 

İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun ilçe kong
resince nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya 
merkez karar organınca ne gibi hallerde ve nasıl iş
ten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl 
kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme 
kararı yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki 
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çoğunluğuyla alınır. İşten el çektirme kararının ilçe 
yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren kırkbeş 
gün içerisinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî il
çe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe -
kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre 
eski delegelerle toplanır. 

Diğer ilçe teşkilatı kurullarının nasıl seçileceği ve 
bunların görev ve yetkileri, kanuna uygun olarak 
parti tüzüğünde gösterilir. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı kurulların yedek üye
lerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle göreve 
çağrılacağı parti tüzüğünde belirtilir. 

Siyasî partilerin, illerin merkez ilçelerinde teşki
lât kurmaları hususunda, ilçe teşkilatına ilişkin hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 21 inci madde üze
rinde söz isteyen sayın üyeler lütfen adlarını yazdır
sınlar efendim... Sayın Koran, Sayın Haznedar. 

Ad kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 

MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 

21 inci madde ilk nazarda gayet mutedil ve rnü-
tevazi bir şekil arz ediyor; fakat insan itadesini bağ
layan, kısıtlayıcı hükümlerin içerisinde olduğunu da 
iyice tetkik ettiğimiz zaman görmemek mümkün değil. 

Bugünün ilçesi artık dünün ilçesi değil. Eskiden 
10 - 12 bin nüfuslu olan İskenderun, bugün bir mil
yona yaklaşıyor. Siz buna, «600 delegeden fazla üye 
kaydedemezsin» diyorsunuz. Ben bir partinin prog
ramını okumuşum, sevmişim, benimsemişim, gitmişim; 
«Evet sizi kaydediyoruz; fakat maalesef imkânımız 
yok, 600 doldu» diyorlar. Öbür taraftan; «Seçimden 
üç ay evvel, 90 gün evvel kırmızı kalemle çizecek
sin kayıt defterinin altını, ondan sonra kaydetme
yeceksin» diyoruz; ama üstte isterse beş bin tane on 
bin tane olsun... Burada getiriyorsunuz; «600 dele
geden fazla olamaz» diyorsunuz. Bunu hangi hukuk 
prensibiyle bağdaştırabilirsiniz?.. Bunu hangi hukukî 
temele oturtabilirsiniz?.. 20 nci maddeyi tedvin eder
ken il idare heyetini yediye indirdiniz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Siyasî partilerin taşra teşkilatları kendilerinin gö

zü, kulağı, eli, ayağı mesabesinde olan kuruluşlardır. 
ister iktidarda olsun ister muhalefette olsun, süs par
tileri değildir, refah kulüpleri değildir; memlekete 
hizmet kapılarıdır, hizmet pencereleridir. Yedi kişiy
le siz bir ilde particilik yapamazsınız, oyun oynar
sınız; particilik oyunu oynarsınız. 
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İlçe kongresini, ilçe idare heyetini yedi kişinin iş
ten el çektirmesine getiriyorsunuz ve «Yarıdan bir 
fazla» diyorsunuz. Üstüne de, «Efendim, kapalı oyla 
olacak» diyorsunuz. Biz bunları gördük arkadaşlar. 
Tatbikatını bilen insan böyle şey yazmaz, böyle şey 
de konuşmaz. Kapalı, açık... Zaten esası açık, kapalı 
tarafı yok. Bir ilçe teşkilatına niçin el çektirilir?.. Hiç 
bir zaman zimmet ve ihtilasından dolayı işten el çek-
tirilmemiştir. İlin verdiği yolda oy kullanmadığı için, 
ilin emirlerine uymadığı için, «Sen bize yaramazsın, 
senin vazifene son verdik, işten el çektirdik» den
miştir; ama bunun adını ne koyuyoruz?.. «Kapalı 
usulle yapılır ve 2/3'ünden az olamaz» diyoruz. Bu 
gibi, hakikaten Siyasî Partiler Kanununun içine gi
recek; ama esasında hukukî mesnedi olmayan cüm
leleri Kanunun içine almakta hiç bir fayda yok. 

Delege adedini donduramazsınız beyefendiler. Üye 
adedini nasıl donduramazsanız, delege adedini de don
duramazsınız; çünkü delege adedi, üye adediyle oran
tılı olarak azalır ve çoğalır. Öyle yer olur ki, belki 
30 üye kaydedemezsiniz; ama öyle yer de olur ki, 
tamamen bir fikre kanalize olur, 50 bin kişi gelir kay
dolur. Buna «Edemezsin, olamazsın...» diyorsunuz. 
Niye olamazsın?.. «Kanun 600'den fazla delege ge
tiremezsin diyor da, onun için olamıyorsun...» deni
yor. Bu olmaz... Burada ve yukarıdaki maddelerde; 
genel kongre maddesinde hele bilhassa, gelecek; «Çı
kartılan milletvekili adedinin iki mislinden fazla 
olamaz...? Dört mislinden fazla da olabilir. Ne de
mek bu?.. 800 delegeyle siz Türkiye'nin kaderirîî, 
falanın veya filanın eline teslim edemezsiniz. 50 mil
yonluk Türkiye'yi 800 kişinin kaderine teslim edemez
siniz. Bu gibi takyit edici şeylerden çok çekinmek ve 
sakınmak lazımdır. Üzerinde dikkatle durmak lazım
dır. Neticede millî irade yatıyor. Bizim seçmiş oldu
ğumuz veya seçecek olacağımız yönetim kurulları is
ter ilde, ister ilçede, ister genel merkezde olsun, esa
sında bizim müntehibi sânilerimizdir, üst tarafı hikâ
yedir. Bunların düzenlediği düzenlemeler içinde ya
pılacak seçimler veya düzenlediği tüzükler, memle
ketin kaderini elinde tutacak insanların âdetini, sa
yısını, kalitesini meydana getireceklerdir. Bu kadar 
büyük mesuliyetler ve hizmetler tahmil edilen kurum 
ve kuruluşları muayyen reylere inhisar ettirmek tah
min ederim ki, Anayasanın eşitlik prensibine, temel 
hak ve hürriyetler manzumesine, vatandaşın hürriyet 
nizamı içerisinde hakkını kullanma prensibine aykırı 
düşer. 

Bu bakımdan bu iki hususun da maddeden çıkar
tılmasını ve bu maddenin yeniden Komisyonca ted-



Danışma Meclisi B : 61 22 . 2 . 1983 O : 1 

vin edilmesinde fayda umduğumu saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sa}'m Koran. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bir ufak açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Köran'ı dikkatle dinledik; 
layık olduğu veçhile. Şunu hatırlatmak isterim ki, 
bu maddeyi biz eski Siyasî Partiler Kanunundan al
dık, bizim eserimiz değildir, politikacıların eseridir. 
Kendisi çünkü son zamanlarda yayılmaya başlayan 
bir deyimi kullandılar; «Eksperler tarafından yapılan 
bir kanun maddesi...» diye. Bu madde eksperlerin 
değil efendim, politikacılarımızın yaptığı bir madde
dir. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
MEHMET VELtD KORAN — Ben «eksper» 

şeklinde bir kelime kullanmadım, tutanaklarda gö
rülür efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Koran. 
Olabilir; böyle bir yanlış duygulanma olabilir. Kul-
lanmadıysanız o zaman zaten matufiyeti de yoktur. 

Sayın Haznedar, buyurun efendim. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Çok basit bir hususa işaret etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

21 inci madde «tlçe teşkilatı», 20 nci madde «îl 
teşkilatı». Bu iki madde arasında paralellik kurabil
mek bakımından, 21 inci madde de derçedilmediğini 
zannettiğim bir hususun buraya derçedilmesinin ya
rarlı olacağını düşündüğüm için söz almış bulunu
yorum. 

İlçe teşkilatıyla ilgili ilçe yönetim, kurulunun görevi
ne son verilmesi fıkrasında diyor ki; «... il yönetim 
tkurulunca veya merkez ikarar organınca ne gibi hal
lerde ve nasıl işten el çektirileceği...» şeklinde devam 
ediyor. Yani iki (kurul var: Birisi, il yönetim kuru
ludur, ilçe yönetim kurulunun görevine nihayet ve
rebileceğe olan yahut işten el çektirebilecek olan Iku-
rul. İkincisi ise, «Merkez skarar organı» denmiş. Oy
sa, yukarıdaki maddede merkez yönetim organı da 
bu sistem içine dahil idi. 

Binaenaleyh, bazı parti tüzüklerinde ayrı bir mer
kez yönetim organı kurulması hususunda kayıt ol
duğu takdirde, acaba Komisyon, merkez yönetim 
organını atlayarak ilçe yönetim kurulunun işten el 

çektirilmesi olayını sadece meılkez karar organına mı 
bu kararı aldırmalk istiyor? Orasını anlamak kabil 
değil; ama bunu zannetmiyorum. Bir unutulma ola-
caik diye düşünüyorum; o nedenle buraya «Merkez 
yönetim organı» isminin de konulmasının yerinde 
olacağını düşünüyorum. 

Saygılar arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara 'karşı bu 

madde üzerindeki görüşlerinizi lütfen açıklar mısı
nız? 

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

Elbetteki il teşkilatıyla ilçe teşkilatını paralel 'bir 
düzenlemeye tabi tutulduğu inceleme sonucunda 
görülecektir. Yalnız farklı düzenlemeler de van Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri bu farklı düzenlemeler 
üzerinde hiç işaret buyurmamışlardır. Bu farklı düzenle
melerden birisi, il teşkilatında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri bulunduğu halde, ilçe teşkilatında Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bulunmamaktadır. 
Ben bir açıklık getirilmesi için, niçin bulunuyor, ni
çin bulunmuyor, bunu izah etmek isterim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin il kong
relerinde bulunması, Meclis - teşkilat işbirliği ahen
gi için konulmuş bir hükümdür. İlçe teşkilatında bu
lunmaması, eşitlik prensibini sağlamak için buraya 
konmamış bir hükümdür. Sebebi ise; bilhassa büyük 
vilayetlerde, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da muhte
lif ilçe kongrelerinde bulunan, yekûnu bir hayli faz
la olan milletvekilleri tamamıyla parti teşkilatına hâ-
Ikim olacaklar ve bunlar delege seçimlerinde de, se
çilmiş üyelerle seçilmemiş üyeler eşitsizliği doğuracak
lardır. Bu bakımdan paralellikten çıkmış bulunmak
tadır. 

Diğer hususlarda da Divandaki sayın arkadaşı
mız, il teşkilatındaki düzeltmeleri ilçe teşkilatında 
da aynen kabul ettiğimizi beyan edeceklerdir; Ko
misyonumuz da buna karar vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi gelelim bir başka konuya. Biz, 648 sa
yılı Kanundaki bazı hükümleri, «Bu kötü bir kanun
dur» diye elle itmiş değiliz. 648 sayılı Kanun geçmiş 
meclislerde bu işi daha iyi anlayan milletvekilleri 
tarafından düzenlenmiş bulunmaktadır. Biraz evvel 
arz ettiğim farklılık hariç, bu madde üzerinde ko
nuşan olmamıştır.; 'Bu farklılığı da Komisyon ola
rak, sözcü olarak bendeniz buraya tebarüz ettirdim; 
Komisyon adına tabiî, yukarıda Komisyonumuzda 
da bunlar tartışılmış bulunmaktadır. 
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Şimdi, diğer yönlere müteveccih yöneltilmiş hü
kümler burada münakaşa edilmektedir. Sayın Haz
nedar bir ölçüde haklıdır. Sayın Haznedar, her Iko-
nuyu böyle en ince noktasına kadar inceleyen bir 
arkadaşımızdır. Dikkatlerine çok teşekkür edenim. 
Yalnız yufkanda «Merlkez karar organı veya...» de
miş; yani varsa merkez yönetim organı... İlçe kong
resinde de ikili bir sistem getiriyor, kademe üzerin
de; «11 yönetim kurulu veya merkez karar organı...» 
Biz bunu düzenlerken bir sakınca görmedik. Çünkü 
aslolan husus, üst kademeler tarafından el çektiril
me durumudur. Orada sadece merkez karar organına 
inhisar ettirdik; ama ibiraz önce de bahsettiğim gibi, 
benim şahsî kanaatim öyle de olabilir, böyle de ola
bilir; fakat bizim Redaksiyon Komisyonumuz ve Ko
misyonumuz böyle uygun bulmuştur. 

Diğer hükümler tamamıyla il teşkilatına uygun 
olarak düzenlenmiştir. Bu genel açıklamayı Yüce 
Meclis huzurunda yapmayı konunun biraz daha açık
lığa kavuşturulması bakımından yararlı gördüğüm 
için yapmış bulunuyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; 21 inci maddeyle ilgili soru sormak 

isteyen sayın üyeler?... Sayın Ender, Sayın Zeki Çak
makçı ve Sayın Koran. 

Başka sayın üye 'bulunmamaktadır. Kayıt işlemi 
(bitmiştir. 

Sayın Ender, buyurunuz efendim. 
MUZAFER ENDER — Sayın Başkanım; ben 

Sayın Komisyondan redaksiyonla ilgili bir hususu sor
mak istiyorum. 

Maddenin beşinci ve altıncı fılkraları; yani son
dan ikinci ve üçüncü fıkraları, «Diğer ilçe teşkila
tı kurullarının nasıl seçileceğini ve bunların görev ve 
yetkileriyle»; 

Altıncı fıkraya geçiyorum: «Yukarıdaki bentler
de yazılı kurulların yedek üyelerinin sayısı, nasıl 
seçilecek ve ne suretle göreve çağırılacağı parti tü
züğünde belirtilir.» şeklinde düzenlense daha uygun 
olmaz mı? 

Arka arkaya gelen iki fıkrada fiil tekrarları var; 
Türkçe bakımından biraz sakıncalı gördüm.; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın Komisyon; fbu maddeyle ilgili yeni bir dü

zenlemeniz var mı; bir evvelki maddeye uygun ola
rak? Yani, yine 103 üncü maddenin (3/A) fıkrasıyla 
ilgili olarak.... 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Arz edeyim efendim. | 

Efendim, yine bu maddenin üçüncü fıkrasında; 
«İlçe yönetim kurulu»ndan sonra, «İlçe başkanının 
başkanlığında» sözcüklerini çıkarıyoruz ve şöyle olu
yor: «İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı dahil, en az 
beş üyeden kurulur.» 

Bunu takip eden fıikranın alttan ikinci satırında, 
«El çektirme kararı»ndan sonra, «103 üncü madde
nin (3/A) bendinde gösterilen haller dışında» keli
melerini ekliyoruz ve şöyle devam ediyor: «... haller 
dışında yetkili kurulların üye...» diye devam ediyor 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Burada biraz 
evvelki «ve gizli oyla» yok mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — «ve gizli oyla» da var efendim. Onu takip 
eden satırda; «üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alı
nır.» 

Yine 48 inci sayfada aynı maddenin sondan önceki 
iki fıkrasını birleştiriyoruz şu şekil alıyor Sayın Baş
kanım : «Diğer ilçe teşkilatı kurullarının nasıl seçi
leceği ve bunların görev ve yetkileri ile yedek üye
lerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne suretle göreve 
çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir.» 

BAŞKAN — Efendim şöyle oluyor : «Diğer ilçe 
teşkilatı kurullarının nasıl seçileceği ve bunların gö
rev ve yetkileri ile yedek üyelerinin sayısı, nasıl se
çileceği ve ne suretle göreve çağrılacağı parti tüzü
ğünde gösterilir.» Yani oradan, «Yukarıdaki bentler
de yazılı kurulların» kısmını çıkartıyorsunuz, aşağıda 
birleştiriyorsunuz. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, usul hak
kında. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Sabun
cu. 

21 inci maddeyle ilgili Komisyon kendisine veri
len önergeleri de dikkate almak suretiyle yeni bir 
düzenleme getirmiştir. Burada 20 nci maddeye uy
gunluk sağlanmıştır : «İlçe yönetim kurulu, ilçe baş
kanı dahil, en az beş üyeden kurulur.» Değil mi efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Evet efendim. 

BAŞKAN — «El çektirme kararı 103 üncü mad
denin (3-A) bendinde gösterilen haller dışında yetkili 
kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli 
oyla alınır.» 

«Diğer ilçe teşkilatı kurullarının nasıl seçileceği ve 
bunların görev ve yetkileri ile yedek üyelerinin sa
yısı, nasıl seçileceği ve ne suretle göreve çağrılacağı 
parti tüzüğünde gösterilir» şeklinde bir düzenlemedir. 
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Sayın Sabuncu buyurun efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkanım... 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; bir 

noktayı zannederim Sayın Komisyon hatalı düzenli
yor efendim; müsaade buyurursanız arz edeyim? 

iBAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz Sa
yın Einder, Sayın Sabuncu görüşü bildirsinler; «Usul
le ilgili» dediler. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, usul hak
kında iki cümle arz etmek istiyorum. 

Sayın Komisyon önergeleri tetkik ettikten sonra 
bu Kanunun maddelerine yeni şekil vermek duru
munda olmuştur. Bu bakımdan, maddelerin geneli 
üzerinde, maddelerin tümü üzerinde veya önergelerin 
müzakeresine geçmeden yeni metni okumakta fayda 
vardır. Önergeler safhasında, önergelerle bağdaştır
mak imkân dahilinde değil; çünkü maddeyi yeniden 
tedvin ediyor. Bu bakımdan, yeni madde metni oku
nursa konuşmacıların kısa konuşmaları, ya da hiç ko
nuşmamaları temin edilmiş olacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu hak
lısınız. 

Sayın Komisyon, maddenin görüşülmesine başla
madan evvel lütfedip bu düzenlemeleri bildirirseniz, 
belki bazı sayın üyelerimiz söz almaktan vazgeçecek
ler ve görüşmelere bir sürat sağlamak mümkün ola
caktır ve bu madde üzerinde, yeni gelen düzenleme 
üzerinde hiç değilse görüşler alınması da mümkün 
olacaktır. 

Sayın Ender? 
MUZAFFER ENDER — Efendim, Komisyona 

izah ettim. 
BAŞKAN — İzah ettiniz. 
KAZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; usul hak

kında söz verin yahut yerimden arz edeyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; kanun ted

vin ediyoruz. Şifahî Komisyonun bildirisiyle, Başka
nın notu ile kanun tedvin olmaz. Bir kere daha arz 
ettim; ama yine de arz etmekte fayda buluyorum. Sa
bahleyin de arz ettiğim şeye bir noktada «İçtüzükte 
böyledir» diye cevap verdiniz, ikinciyi meşkuk geçti
niz. Şu anda da kanun tedvin ediyoruz. Ne olursu
nuz; yazılı metin gelsin, okunsun, zapta geçsinki an
layalım. Şu anda sizin not aldığınızı ben anlayama
dım, arkadaşlarımın çoğunun anlamadığını ta'hmin 
ediyorum. Böylesine noitla kanun tedvin olunmaz. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk; Komisyon kendi met
nini önceden bastırmış üyelerimize dağıtmıştır. Bu 

arada bir, iki kelime değişikliğini veya bir fıkrayı çı
karıp yerine bir fıkra koyma keyfiyetini Komisyon 
Başkanlığa ve dolayısıyla da Genel Kurulun ıttılaına 
arz etmektedir. Burada o gönderdiği metni tekrar oku
mak suretiyle de zaten Genel Kurulun bilgilerine bir 
kere daha sunulmaktadır. Evvela alıyoruz, o metni bir 
de Genel Kurulumuza arz ediyoruz ve buradaki de
ğişiklikleri de bu suretle Genel Kurulumuzda bir ke
re daha öğrenmiş oluyorlar. 

Aslında haklısınız; yani bunun önceden bastırılıp 
dağıtılması keyfiyeti... Yalnız şu var ki, önergelerin 
önceden verilmesi sağlandığı için, bu önergeler tah
tında mevcut düzenlemeler yapılmakta ve önerge sa
hipleri de bu düzenlemeyi görünce konuşmaktan ve 
kendi önergelerini açıklamaktan vazgeçmektedirler, bu 
nedenle bu işlem yapılmaktadır. Yoksa bu metni hiç 
almadan da görüşmeyi bitirir, önerge sahibine katıl
dığını beyan eder işleriz, bunda da o metni en sonun
da okuruz. Bu daha değişik bir işlem de değildir, Te
şekkür ederim. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkanım, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — Sayın Ender'in bahsettiği eksiklik ger
çekten var. Yeniden bir düzenleme; bir, iki kelime 
eklemek suretiyle yeniden bir düzenleme... 

Sondan evvelki fıkrada arz etmiştim : «Diğer ilçe 
teşkilatı kurullarının nasıl seçileceği ve bunların görev 
ve yetkileri ile yukarıdaki fıkralarda yazılı kurulla
rın yedek üyelerinin sayısı, nasıl seçileceği ve ne su
retle göreve çağrılacağı parti tüzüğünde gösterilir.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
EVLİYA PARLAK — Bir hususu belirtebilir mi

yim? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, daha 

evvel soru sorma işlemi başlamıştı... 
EVLİYA PARLAK — Düzenleme ile ilgili; şim

diki düzenleme ile ilgili olduğu için... 
BAŞKAN — Bir noksanlık mı gördünüz efen

dim?... 
EVLİYA PARLAK — Efendim; şimdi bu ifa

deye göre ondan sonra gelen; yani sondan 2 nci fık
ranın çıkması lazım o zaman; aynı ifadeyi kapsıyor. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâîiniz herhalde salon
da yoktunuz Sayın Parlak; iki fıkra birleştirildi efen
dim, tek fıkra olarak düzenledik bunu. 

Sayın Koran buyurun efendim. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Sözcü ko

nuşurken yahut Komisyon Başkanı Muhterem Ho-
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camız cevaben, bu madde aynen 648'de vardı, buyur
dular. Haklıdırlar 648'de aynen vardır; ama 648'de 
vardır diye bunu tekabül etmiş bulunan Komisyona 
bunun hatalı tarafını söylemek hata mıdır?... 

BAŞKAN — Sayın Koran, bu soru oluyor?... 
MEHMET VELİD KORAN — Bu sorudur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eryılmaz buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Böyle bir sual yöneltmekte tabiî yer
den göğe kadar hakları vardır; ama bunun gerekçesi 
olarak, bu işi bilmeyen kimseler tarafından hazırlan
mış derken, bu işi yapan bizler olmamız dolayısıyla 
biz de bilenlerin tarafından hazırlandığını ve bu
rada Meclislerde bulunan Sayın Bilge, Sayın Gök-
tepe'nin de ancak redaksiyonla yetinmiş olduklarını 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 61 inci Birleşimin 
ikinci oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. Sayın üyeler; 21 inci madde üzerinde Sayın 
Çakmakçı'nın sorusu vardı. 

Buyurun Sayın Çakmakçı. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan; üç sorum var efendim. 

Birinci sorum; 21 inci maddenin ilk cümlesi «İl
çe kongresi, ilçe ve çevredeki köy ve mahalle bölge
lerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyelerinin parti 
tüzüğü ile düzenlenen...» diye devam ediyor. Burada
ki köy ve mahalle bölgelerinde partiye kayıtlı bu
lunan kişilerden maksat, acaba 7 nci ve 22 nci mad
delerle getirilmek istenen köy ve mahalle teşkilatın
daki kişileri mi kapsamaktadır; yani bir yerde köy ve 

Mecliste 1954'te Sayın Bilge, yakın bir akrabamla 
beraber Meclise Niğde üyesi olarak gelmişlerdir. Sa
yın Göktepe 1973'ten sonra burada bulunmuşlardır, 
maddeyi incelemişlerdir. Bu maddede de ancak re
daksiyon hatası görebilmişlerdir. 

Bu bakımdan, bizler bu işin içine girerken geç
mişin tecrübelerinden istifade etmemiz ve kürsüde 
belirttiğim gibi, eğer 648 sayılı Kanun yerinde ise, 
648 sayılı Kanunu almakta tereddüt etmedik. 1982 
Anayasasını yaparken de Anayasa Komisyonumuz 
1961 Anayasasının bazı hükümlerini cesaretle almış
lardır. Bu, tebrik edilecek bir husustur. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 

Sayın üyeler; sabah çalışma süremiz dolmuştur. Bu 
nedenle saat 14.30'da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 13.00 

mahalle teşkilatı mı teşkil edilmek istenmektedir, yok
sa başka bir manalı mı var?... 

İkinci sorum; yine aynı maddenin başka bir ye
rinde «diğer ilçe teşkilatı» diye bir tabir geçmekte
dir. Bu «diğer ilçe teşkilatı» tabiri neyi ifade etmekte
dir?... İlçedeki diğer teşkilatları mı; yoksa «diğer ilçe 
teşkilatı» ne demektir?... Bunların açıklanmasını istir
ham ediyorum. 

Bir de üçüncü sorum; hukuk bilgim belki biraz 
zayıf, kusura bakmasınlar; daha evvelki birleşimler
den birinde bir yasa maddesi görüşülürken, daha 
sonraki maddelerden birine yollama yapılmaktaydı. 
O zaman böyle bir şeyin olamayacağından bahsedi
liyordu. Halbuki şimdi burada görüyoruz ki, 20 ve 
21 inci maddelerden 103 üncü maddeye yollama ya
pılmaktadır. Bu durum hukuksal mıdır, yoksa benim 
hukuk bilgim buna kifayet etmiyor mu?... 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK - M. Talât SARAÇOĞLU 
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Bu sorularımın cevaplandırılmasını istirham edi
yorum efendim. 

BAŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Komisyon, Sayın Çakmakçı üç tane soru 

sordular. «Bölge» deyimi, köy ocak ve bucak teşkilatı 
mıdır derler, «diğer ilçe» deyimi için de, o ilin diğer 
ilçeleri mi anlatılmak isteniyor, yoksa ilçenin için
de bulunan diğer kurullar mı derler. Bir de, kanun yap
ma tekniğine uygun bir soruları var. 

Buyurun efendim:. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Efendim, gerçekten ilk bakışta, acaba 
«Köy ve mahalle teşkilatı» deyimi gerçekten köy ve 
mahalle teşkilatını anlatır mı diye bizde de tereddüt hâ
sıl oldu; ama 'biz bunu mıntıka olarak kabul ettik. 
Daha önceki kanunda «Muhtarlık bölgesi» denmişti, 
şimdi «köy ve mahalle teşkilatı» diyoruz. 

BAŞKAN — Yani mülkî bir taksimat demek is
tiyorsunuz?... 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Evet mıntıka. 

ikincisi; «diğer ilçe teşkilatı» ndan maksat, ay
nı ilçe içinde kurulan 'başka ilçe teşkilatları kastedili
yor; disiplin kurulu gi'bi. 

Üçüncü soruları; gerçekten atıf meselesi tartışıla
bilir hukukta; fakat burada öyle bir hüküm getir
miş bulunuyoruz ki, üçte iki çoğunlukla yönetim 
kuruluna el çektirilebilecek. Halbuki, atıf yaptığımız 
103 üncü maddede, doğrudan doğruya partilerin ka
patılmasıyla ilgili bir hükümdür; kesindir. Eğer bu 
hüküm maddesi değişecek olursa, ayrıca burada da 
bir redaksiyona gidilmesi lazımdır, öyle de olur, böy
le de olur. Bu bakımdan, bunun olamaz diye bir şeyi 
yoktur; fakat genel kaide, gerçekten baştaki maddelere 
atıf yapılır; ama bu bir genel hükümdür. Bu genel 
hükmün bir de istisnası olabilir; yani hukukta «ol
maz» denilen bir şey yoktur, olur. 

Arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler; 21 inci maddeyle ilgili önergeler var, 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarının 21 inci maddesinin 
matlabının «Merkez ilçe ve ilçe teşkilatı» olarak dü
zeltilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Alâeddin AKSOY Hamza EROĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 21 inci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

«MADDE 21. — Siyasî partilerin ilçe teşkilatı; 
a) ilçede partiye kayıtlı üyeler ile ilçe başkanı ve 

yönetim kurulu üyelerinden oluşan ve üç yılda bir 
toplanan ilçe kongresi, 

b) Parti tüzüğüne göre ilçe kongresince seçilen, il
çe başkanının başkanlığında olmak üzere beş ila on-
bir üyeden oluşan ilçe yönetim kurulundan ibarettir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 21 inci madde

sinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını Yüce Mec
lisin takdirine saygı ile arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 

— iBirinci fıkra ilk satırın şu şekilde yeniden ya
zılması : 

«ilçe kongresi, ilçe çevresinde partiye kayıtlı bu
lunan» 

— Beşinci fıkrada «bentlerde» kelimesinin «fıkra
larda» olarak değiştirilmesi. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasarı

sındaki madde 21 in ikinci fıkrasındaki «Bu süre iki 
yılı aşamaz» yerine «İBu süre üç yılı aşamaz» şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla: 
Türe TUNÇBAY 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 21 inci maddesi 

üçüncü fıkrasındaki «ilçe başkanının başkanlığında» 
ibaresinin metinden çıkarılmasını saygıyla arz ederim. 

Necip BİLGE 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında «ilçe» 
kelimesi üç defa'geçmektedir. Cümlenin «İlçe Yöne
tim Kurulu, başkan dahil beş ila onbir üyeden kuru
lur» şekline getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Aydın TUĞ Lütfullah TOSYALI 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
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Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 21 inci maddesi

nin üçüncü fıkrasındaki «İla onbir» deyiminin çıka
rılarak «en az beş üyeden kurulur» şeklinde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tasarının 21 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasından sonra aşağıdaki cümlenin dördün
cü fıkra olarak kabulünü arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hamza EROĞLU Alâeddin AKSOY 

«İlçe yönetim kurulu üyelerinden biri kadın üyeler 
arasından seçilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 21 inci maddesi

nin beş ve altıncı fıkralarının, benzer nitelikte olan 20 
nci maddenin son fıkrasındaki gibi aşağıdaki biçimde 
yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Halil GELENDOST 

«Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların görev ve 
yetkileriyle, yedek üyelerin sayıları, nasıl seçilecekleri 
ve ne suretle göreve çağırılacakları parti tüzüğünde gös
terilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 21 inci maddesi

nin dördüncü fıkrasının üçüncü satırındaki «El çek
tirme kararı yetkili kurulların üye tam sayısının 2/3 ço
ğunluğuyla alınır.» cümlesi sonunun «... 2/3 çoğunlu
ğuyla ve gizli oyla alınır.» şeklinde değiştirilmesi arz 
ve teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Yüksek Başkanlığa 
21 inci maddede yer alan «El çektirme kararı, yet

kili kurulların üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla alı
nır.» ibaresinin «El çektirme kararı 103 üncü madde
nin (3/A) bendinde gösterilen haller dışında, yetkili ku
rulların üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla alınır» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

İbrahim GÖKTEPE 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 21 inci maddesinin 

sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini öneririm. 
Saygılarımla. 

Kamer GENÇ 

21 inci maddeye eklenecek fıkra : 
Siyasî partiler, 26 Haziran 1961 tarihli ve 298 sa

yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesinin üç 
ve dördüncü fıkraları uyarınca, birden fazla ilçe se
çim kurulu teşkil edilen yerlerde parti tüzüğünde ön
görülen esaslar dairesinde yeteri kadar itibarî ilçe teş
kilatı kurabilir. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Fırat?... 
AYHAN FIRAT — Efendim, bu maddenin şu 

anda görüşülmemesi gerekir. O konuda usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin görüşmemiz gerekmiyor, lüt
feder misiniz?... 

Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 
Şu anda 21 inci maddeyi görüşmek için okumuş 

bulunuyoruz. 21 inci madde ilçe teşkilatıyla ilgilidir. 
Biraz önce görüştüğümüz il teşkilatında, kongrelerin 
ilçelerden ve merkez ilçeden gelerek, nasıl teşekkül 
edeceğini öğrenmiş bulunuyorduk. İlçe teşkilatında da 
durum şöyledir : 

İlçenin bir kendi mahalleleri vardır; yani ilçe sı
nırları içindeki mahalleler. Bir de, bu ilçeye bağlı köy
ler vardır veya uzak mahalleler, kasabalar vardır. 

Şimdi, 7 nci madde ocak - bucak teşkilatını amir
dir. Ocak - bucak teşkilatı belli olmadığı müddetçe, 
21 inci maddedeki ilçe teşkilatını ve bunun kongre
sini teşkil etmemize maddeten imkân yoktur. Zira, 
22 nci maddede «Köy ve mahalle teşkilatında teşki
latın kuruluş biçimi ile yönetici ve delegelerin seçi
mi parti tüzüğünde gösterilir.» denmekle, ilçe kong
relerine iştirak edecek delegelerin seçim biçimi gös
terilmiştir. 7 nci maddede, eğer ocak - ,'bucak teşki
latı kurulmayacaksa, belki parti sorumlusu olacak; 
bu kongrelere onların iştiraki gerekir. Eğer ocak -
bucak teşkilatı kurulacaksa, o zaman maddenin bu
rada yazılış şekliyle görüşülmesi gerekir. 

Dolayısıyla, 7 nci madde ıkatiyet kesbetmeden 
21 inci maddeyi görüşürsek, yanlış bir neticeye git
miş olabiliriz. Onu arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Biraz evvel bununla ilişkili olarak Sayın Çak

maklı bir soru tevcih etmiş ve Komisyon da verdiği 
cevapta, bunun «Ocak - bucak teşkilatıyla ilgisi ol
madığını; köy ve mahalle bölgelerinin tamamen bu-
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günkü mülkî taksimata uygun bir düzenleme olarak 
düşünüldüğünü» söylemiş bulunmaktadır. Buradaki 
«Köy ve mahalle bölgeleri» deyimi, ocak - bucak 
teşkilatıyla kesinlikle ilgili olmayan deyimlerdir. 

Bu nedenle, gerek 7 nci madde, gerek biraz sonra 
önünüze gelecek olan 22 nci maddeyle ilişiği olma
yan hususlardır. Sabahleyin de Sayın Tan buna iliş
kin bir hususu sormuştu; kendilerine de bir açıkla
mada bulunmuştuk. Bu nedenle, bu maddenin görü
şülmesinde Başkanlıkça bir sakınca yoktur. Gele
cek olan teşkilat, ister ocak - bucak'ı getirir, ister ge
tirmez, «Köy ve mahalle bölgeleri» deyiminin bu 
teşkilatlarla ilişkisi yoktur efendim. 

Önergeler üzerinde görüşmeye devam ediyoruz. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, bir ilçenin kö

yü olur mu?.. Yanlış yapıyorsunuz Sayın Başkanım. 
(«Tabiî yanlış» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Eroğlu ve Sayın Aksoy'un 

önergesi üzerindeki görüşmeye başlıyoruz. Sayın Ak-
soy ve Sayın Eroğlu?.. Yoklar. 

Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Aksoy ve Sa
yın Eroğlu'nun önergesine Komisyon katılmadığını 
beyan etmiştir. Önergenin dikkate alınıp alınmaması
nı oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Çakmakçı, önergenize uyulmuş mu efen
dim? 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — 20 nci madde için vermiş 
olduğum önergeye paralel olarak 21 inci maddeyi de 
düzenlemek istemiştim. 20 nci madde de o tür bir 
düzenlemeye gerek görülmediğine göre, buna da ge
rek kalmamıştır; geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı, 
önergenizişlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Yolga, önergenizle ilgili bir açıklama ya
pacak mısınız efendim? 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, bir 
redaksiyon meselesi üzerinde durdum; «bentlerde» 
kelimesinin «fıkralarda» olarak düzeltilmesi şeklin
de. Birinci fıkradaki «Köy ve mahalle bölgelerinde» 
tabirlerinin kaldırılmasını öngören bir metin önermiş 
bulunuyorum. Gerçekten 22 nci maddeye bakıldığın
da, burada da «Köy ve mahalle muhtarlık bölgele
rinde» denildiğine göre, ister istemez Sayın Başka

nım, Sayın Komisyon Sözcüsünün deminki beyanatı
na rağmen, insanda bunların ayrı olduğu intibaını 
yaratıyor. Bu anlayışla önergemi takdim etmiştim ve 
gerçekten mesele, Sayın Fırat'ın söylediği gibi, 22 nci 
madde münasebetiyle nihaî bir karara bağlanmış ola
caktır. Önergenin bu kısmının da askıya alınması 
pekâlâ mümkündür. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Yolga; bu
na rağmen önergenizi oylayalım. Askı söz konusu 
değil tabiî; ama «geri alıyorum» derseniz, işlemden 
kaldıracağım efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Yalnız Sayın Baş
kanım, önergenin oylanması bir bakıma 22 nci mad
de hakkında da prensip kararının önceden alınması 
anlamına gelir. 

(BAŞKAN — Sayın Yolga, 22 nci maddeyi gö
rüşmeyeceğiz efendim, 7 nci madde önümüze gel
mediği için, biraz sonra o maddeye geldiğimizde, 
Başkanlık Divanı kendi sunuşunu yapacaktır efen
dim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — O zaman Sayın 
Başkanım, görüşmenin gereği gibi açıklanmasına im
kân vermek amacıyla, Yüce Genel Kurula saygı du
yarak önergeyi geri alıyorum. Köy ve mahalle teş
kilatı meselesi karara bağlandığında, icabında bu me
tin üzerinde de geri dönmek mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Oldu efendim, Teşekkür ederim Sa
yın Yolga. Önergeniz işlemden şimdilik kaldırılmış
tır efendim. 

Sayın Tunçbay?... Yoklar. 
Sayın Komisyon; Sayın Tunçbay, süre olarak 

«ıiki yıl» yerine, «Üç yıl»ı getirmektedir. Katılıyor 
musunuz efendim?. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER-
YILMAZ — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tunçbay'ın 
önergesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 
Dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Bilge, düzenleme yapıldı mı efendim? 
NECİP BİLGE — Efendim, Komisyon düzen

lemesinde benim teklifim de dikkate alınmış bulun
maktadır; önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge; öner
geniz işlemden kaldırılmıştır. 

22 — 
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Sayın Tosyalı? 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkanım, 

nazarı itibara alınmıştır; tişleme 'konulmasına gerek 
yoktur. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı; 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır/ 

Sayın Tan, «En az beş üyeden kurulur» biçimin
deki önergeniz?... 

TURGUT TAN — Zaten geçen maddede katıl
dıklarına göre, bu onun prensip (itibariyle bir deva
mıdır. Gereği yapılmıştır. 

Teşekkür ederim., 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; önergeniz iş

lemden kaldırılmıştır efendim. 
Sayın Aksoy, Sayın Eroğlu?... Yoklar. 
Sayın Komisyon; «ilçe yönetim kurulu üyelerin

den biri kadın üyeler arasından seçilir.» biçiminde 
bir önergedir, katılıyor musunuz? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER-
YIUMAZ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon Sayın Er
oğlu ve Sayın Aksoy'un önergesine katılmadığını 
beyan etmiştir. Önergenin dikkate alınıp, alınmama
sını oylarınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını ka
bul edenler...: Kabul etmeyenler... Önergenin dikka
te alınması kabul edilmemiştir. 

AKİF ERGtNAY — Sabahleyin tekrar oylanmış
tı Sayın 'Başkan,., 

BAŞKAN — O, il içindi Sayın Erginay, bu ilçe 
•için efendim, 

Sayın Bilge; «Yukarıdaki fıkralarda yazılı ku
rullar» diye başlayan diğer bir önergeniz var. 

NECİP ©İLGE — Tamam efendim, o da dik
kate alınmıştır, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. Öner
geniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Gürbüz; «2/3 çoğunluk ve gizli oyla» biçi
minde bir önergeniz var. 

ÖZER GÜRBÜZ — Yeni metinde dikkate 
alınmıştır, teşekkür ediyorum ve önergemi geri alı
yorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Göktepe; sizin de bir önergeniz var. 
İBRAHÎM GÖKTEPE — Komisyon yeni dü

zenlemesinde dikkate almıştır, teşekkür ediyorum ve 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Önergeniz işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Genç; önergeniz üzerinde bir açıklama ya
pacak mısınız efendim?... 

(KAMER GENÇ — Sayın Başkan; benim çolk 
önergem var da, acaba hangisi? 

'BAŞKAN — Sayın Genç; önergeniz 21 inci mad
deye bir fıkra eklenmesine ilişkindir. 

'KAMER GENÇ — İMahiyetini hatırlayamadım 
da o bakımdan.; 

BAŞKAN — Sayın Genç; dikkatli 'bir üyemiz-
siniz, herhalde hatırlayacaksınız; «26 Haziran 1961 
tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 10 uncu 
maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları uyarınca birden 
fazla ilçe seçim kurulu teşkil edilen yerlerde itibarî 
kurullar 'kurulması.» biçiminde. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan; ben bu öner
gemle şunu kastediyorum: Şimdi bir Çankaya ilçe
sini düşünün; burada ıtek ilçe seçim kurulunun ihti
yaca cevap vermesi mümkün değildir. 'Böyle çok ka
labalık seçmenin olduğu yerlerde «itibarî ilçe seçim 
Ikurulu» adıyla birden çok itibarî ilçe seçim kurulu
nun kurulması gerektiği inancındayım. Zannedersem 
Komisyonun da, memleket gerçeğini göz önünde 
tutarak, bu probleme hal çaresi getireceği inancın
dayım ve katılacaklarını zannediyorum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon; Sayın Genc'in önergesine ka

tılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMt ER-

YILMAZ — 'Burada düşünemiyoruz, ileride belki 
düşüneceğiz; yani önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon Sayın 
Genc'in önergesine katılmadığını beyan etmiştir. 
önergenin dikkate alınıp, alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,., önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

Sayın üyeler; 21 inci maddeyi, mevcut düzenlen
miş biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; dikkate alınan önergelerle birlikte 
daha evvel Komisyona iade edilen 7 nci madde ışığı 
altında ve bu nedenle köy ve mahalle teşkilatını dü
zenleyen 22 nci maddenin görüşmesinin şimdilik geriye 
bırakılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
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HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan; burada 23 
üncü maddeden evvel dördüncü bölümün sonuna 
eklenmek üzere bir madde teklifinde bulunmuştum. 

BAŞKAN — Sayın Uğur; yeni bir madde mi
dir? 

HİDAYET UĞUR — Evet, yeni bir madde ola
rak. 

BAŞKAN — Doğrudur Sayın Uğur, haklısınız. 
Sayın üyeler; 23 üncü maddeyi okutmadan ev

vel; Sayın Uğur, 22 inci maddeden sonra yeni bir 
madde düzenlenmesine ilişkin bir önerge vermişler
dir, okutuyorum efendim,; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
ı&iyasî Partiler Kanun Tasarısında beşinci bölüm

den evvel dördüncü bölüm sonuna aşağıdaki mad
denin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hidayet UĞUR 

Organların Tek Liste İle Seçilme Hali : 
MADDE — Parti merkez organları ile il ve ilçe 

teşkilatında ve grup toplantılarında yapılacak her 
konudaki seçimlerde, mevcut üyelerin 1/10'u tarafın
dan yazılı olarak, seçimin tek çarşaf listeyle yapıl
ması teklif olunursa, ı bu teklif tartışmasız uygula
nır. 

Bu çarşaf listenin nasıl, ne zaman hazırlanacağı, 
dağıtılacağı ve adayların nasıl sıralanacağı usulü par-
iti tüzüklerinde açıklanır. 

BAŞKAN — Sayın Uğur; bir açıklamanız ola
cak mı efendim? 

HİDAYET UĞUR — Müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HİDAYET UĞUR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Gerek merkez organlarında, gerek il ve ilçe teş

kilatında ve gruplarda yapılan seçimlerde, bildiğiniz 
gibi, birçok listeler takdim edilmektedir. Her liste
nin içerisinde değerli ve o iş için üye olarak seçil
mesi istenilen kimseler vardır; ama tek liste seçilir
se bunlar liste dışı kalıyorlar ve oraya giremiyorlar. 
Bu bakımdan, eğer üyelerin 1/10'u tarafından yazılı 
olarak bir önerge verilirse, buna göre işlem yapılıp, 
çarşaf bir liste yapılması ve seçimin buna istinat 
ettirilmesinde bu bakımdan faydalar vardır. 

Ayrıca, bir listenin kabulü suretiyle bir hizibin 
işbaşına gelmesi de bu suretle önlenir. Bu bakımdan, 
teferruatı tüzükte tespit edilmek üzere, önergemi 
takdim etmiş bulunuyorum. Tensiplerinize arz ede
rim efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
Sayın Uğur'un önergesinin lehinde veya aleyhin

de söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Sayın Komisyon; Sayın Uğur'un önergesine ka

tılıyor musunuz? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyon Sayın 

Uğur'un önergesine katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergenin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir. 

ISayın Tosyalı; 22 nci maddenin yerine bir mad
de düzenlenmesine ilişkin önergeniz var mvüsaade 
ederseniz, bunu 22 nci maddenin görüşmesinden 
sonraya bırakalım efendim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 üncü maddeyi oku
tuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Meclis Grupları 

Grup kurma hakkı 
MADDE 23. — En az yirmi milletvekiline sahip 

olan siyasî partiler Türkiye Büyük Milet Meclisinde 
siyasî parti grubu kurma hakkına sahiptirler. 

Bir siyasî partinin grup kurduğu, o partinin ge 
nel başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Milet Mec
lisi Başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti 
grubunun geçici içyönetmeliğinin eklenmesi gerekli
dir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 üncü amdde üze
rinde Sayın Hamitoğulları ve Sayın Öztürk söz iste
mişlerdir. Başka söz isteyen sayın üye?... Yok. Ka
yıt işlemi bitmiştir efendim. 

ıSayın Hamitoğulları; buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Çok aziz arkadaşlarım; 
23 üncü maddeyi çok dikkatle okumadığımız za

man, sorun, sadece meclis grubunu kurmada belli 
bir sayısal çoğunluğa bağlanıyor gibi gelir; ama as
lında bu madde son derece önemli bir zihniyeti ve 
bir yaklaşımı huzurunuza getirmektedir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
'Bu maddenin altında yatan sorun şudur: Çok sağ

lıklı oluşmasını candan dilediğimiz ve katkılarımı-

24 — 
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zın olmasını temenni ettiğimiz yeni siyasal rejimimi
zin temeline ilişkin bir sorun vardır, önümüzdeki si
yasal yaşamın temelinde parlamenter rejim mi bulu
nacaktır, (Yüce dikkatlerinizi çekmek, istiyorum) yok
sa partiler rejimi mi bulunacaktır?... Bu maddenin 
düzenlenmesi bu sorunu huzurunuza getirmektedir ve 
bu sorunu tecrit eden bir yapıyı oluşturma gayretini 
yansıtmaktadır. 

iDeğerli arkadaşlarım; 
Bu maddeyi düzenlerken göz önüne alınması ge

reken önemli bir konu vardır. O da, 12 Eylül önce
sinde Türkiye'de Parlamentonun içine girdiği durum 
ve taşıdığı niteliktir. 

Değerli arkadaşlarım; 
12 Eylül öncesinde parlamenter rejim sağlıklı bir 

tarzda oluşturulup işletilmediği için, siyasal bunalım
lar, hatta rejim bunalımı bu kaynaktan itibaren doğ
muş, gelişmiş ve yayılmıştır. Ülke sorunlarına parla
mentonun çözüm getiremediği yerlerde; yani parlamen
ter rejimin egemen olmadığı yerlerde, çözüm başka 
yerlerde aranır hale gelmektedir. Türkiye'nin bu 
gerçeğine rağmen, burada bu 23 üncü madde düze
yinde çok masum olarak çözülüyor intibaını başlan
gıçta veren, «En az 20 milletvekiline sahip olan si
yasî partiler Türkiye Büyük Millet Meclisinde siya
sî parti grubu kurma hakkına sahiptirler.» demekte
dir ki, 'bu konu Siyasî Partiler Kanununun içerme
si gereken 'bir konu değildir. Partilerin kaç milletve
kilinden itibaren grup kurabilmeleri konusu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin İçtüzük sorunudur. Bu mad
de, bu sorun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç
tüzüğü ile çözüme kavuşturulmak gerekir. Buna rağ
men, bunun Siyasî Partiler Yasasına alınmış olması, 
önümzdeki siyasal hayatın egemen unsurunu parla
mentodan almakta, siyasal partilere vermektedir. Bu 
nedenle bana, siyasî partiler rejimine gidiliyor inti
baını vermektedir ki, son derece yanlış ve sakıncalı 
bir durum getirmektedir değerli arkadaşlarım. Önü
müzdeki dönemde siyasal yapımızın ve siyasal rejimin 
en üstün kurumu parlamento olmalıdır ve ülke so
runları bu çerçeve içerisinde, parlamentoda bir çö
züme kavuşturulmalıdır. Siyasî partiler ondan son
ra gelmektedir ve siyasî partilerin işlevi parti grupla
rında sınırlanmalıdır. Parlamentonun İçtüzüğüyle, ka
rarlarıyla çözülmesi gereken konuları partilere verdi
ğiniz zaman, açıklıkla şu durum gelmektedir: O za
man parlamento değil de, siyasî partiler tarafından 
güdülen bir parlamento ortaya çıkmaktadır ki, ibu 
madde onu yapısallaştıran bir yaklaşımın somut yan
sıması oluyor değerli arkadaşlarım. 

I Bu nedenle, bu maddeyi çok isabetli görmek 
mümkün değildir. Aslında, sırası gelmişken söyleye-

• yim, bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğüne giren maddeleri hu Yasaya aldığımız, için, 
bu Yasaya alındığı için, öbür yandan, siyasî partiler 
tüzüğünde çözülmesi gereken sorunları ve konuları 
•Siyasî Partiler Yasasına getirdiğimiz için, benim yap
tığım bir hesa'ba göre, aslında 40 maddeyi aşmama
sı gereken Siyasî Partiler Kanunu, aslında çok daha 
esnek olması gereken bir Siyasî Partiler Kanunu, 
geneli üzerinde yaptığım konuşmada arz ettiğim gibi, 
bir tüzük haline gelmiş ve bu nedenle 124 maddeye 
varmıştır. İşte bu 23 üncü madde, arz ettiğim diğer 
sakıncaları yanında, Siyasî Partiler Kanununun şiş
mesine yol açan bir maddedir; bu nedenle bunda isa
bet yoktur. Özellikle, parlamenter rejim yerine, par
tiler rejimini ikame ettiği yönünde ıbir intiba ve bir 
durum getirdiği için de, siyasal rejimimiz açısından 
sakıncalıdır.; Bu maddenin kalkmasında büyük bir 
isabet olur kanısındayım. 

Yüce takdirlerinize durumu, saygılarımla birlikte 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları.-

Sayın öztürk, (buyurun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Kısaca bir maddeden oluşan bu hüküm, Parlamen
to bakımından önemli bir noktayı vurguladığı için 
huzurunuzu işgal ettim; ayrıca bir değişiklik öner
gesi verdim, her ikisini birlikte arz edeceğim. 

Rejimimiz, partiler demokrasisidir. Bu nedenle
dir ki, Anayasamızın 95 inci maddesinde grupların 
kurulmasını Anayasal hüküm olarak saptadık. Ay
rıca, Partiler Kanununun 4 üncü maddesinde Ana
yasadaki bir hükmü tekrar ettik; «Siyasî partiler is
ter iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik 
siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» dedik. Gö
rüşmeye konu 23 üncü madde «En az yirmi millet
vekiline sahip olan siyasî partiler Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde siyasî parti grubu kurma hakkı
na sahiptirler» demektedir. 

Deneyimler, zaruretler, hükümlerin değişmesini 
de beraberinde getirir. 1961 Anayasası ve içtüzükler
le grup kurma hakkı 10 kişiye verilmiş idi. O dö
nemde 10 kişi bir araya geliyor, «Biz grup olduk» 
deniyordu. Hepinizin malumu; ama bir kere daha 
ifade edilmesinde yarar vardır, «Grup olma» ne de
mek; onu arz etmek istiyorum. 
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Grup olan parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Binasında ayrı bir bölüme yerleşir; sekreteryası var
dır, tüm hizmetleri grup adına yapıldığı için, ayrıca 
tahsisatları ve sarfiyatları buna göre yapılır. Genel 
Kurullarda söz hakkı üyenin önünde gelir; söz hak
larında öncelikleri vardır. Grup olmanın, anlaşma
lar içinde, yönetim içinde bir kısım (Burada hepsini 
dile getirmek mümkün değil) geniş hakları vardır; 
yani üyelerin önüne geçer. Grup olma, bir fikrî olu
şumdur, yoksa bir kalabalığın ifadesi değildir. Bu ne
denledir ki, maddenin birinci fıkrasında «20 millet
vekiline sahip olan parti grup kurar.» sözcüğünü bi
raz değiştirerek, şu biçimde kabul ederseniz mese
leyi halletmiş olacağız : «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grup kurma hakkı en az 20 milletvekiline sa
hip olan siyasî partilere aittir.» Böylece, müstakil ol
mayı parlamentoda teşvik eden hüküm kalkmış ola
cak, herkes bir siyasî partinin içinde yer almaya zor
lanmış olacaktır. Aksi halde, geçmişte gördüğümüz 
gibi, bir kısım siyasî gruip dışında üyeler alınan ka
rarları etkilemekle, yönetimi güçleştirmektedir. Aslo-
lan, partilerin programı ve partiler demokrasisidir. 

(Bu nedenledir ki, grup kurma hakkının yalnız si
yasî partilere ait olmasını vurgulayan; Değerli Ko
misyonumuzun getirdiği hükmü bu şekilde vurgula
yan biçimde kaleme aldım. 

Kabulünü arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Komisyon, sayın üyelerin görüşlerine kar

şı bir cevabınız olacak mı efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — İzin verirseniz Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Eryılmaz. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER

YILMAZ — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; 

Yeni bir bölümü incelemeye geçmiş bulunmakta
yız. Beşinci Bölüm «Meclis grupları» başlığını taşı
maktadır. Daha önceki kabul ettiğimiz maddelere 
göre, siyasî partiler tüzelkişiliğe sahiptirler. Yine, da
ha önceki kabul ettiğimiz bir maddeye göre veya-
hutta o kısmını kabul ettiğimiz maddeye göre, büyük 
kongrenin tabiî üyeleri arasına Meclisleri de dahil 
etmiş, bulunmaktayız. 

Biraz önceki görüşmelerimizde il kongresine de 
bunu dahil etmiş bulunmaktayız. 

Şimdi, niçin Meclis gruplarının parti teşkilatına 
dahil olduğu hususunu arz etmek işitiyorum. 

BEŞİR HAMİTOÖULLARI — Sayın Başkan, 
duyamıyoruz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER
YILMAZ — Ben sizin kadar da bağıramam tabiî, o 
bakımdan bir ahenk teşkil ederiz. 

BEŞİR HAMİTOÖULLARI — Ben konuşuyo
rum, bağırmıyorum Sayın Eryılmaz; konuşmanıza 
dikkat edin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları bir dakika efen
dim, müsaade buyurun. Bir şey söylediniz, karşılıklı 
konuşma şeklinde olmasın efendim. 

ıSaym Komisyon sözcüsü, dlültfen ©fenjdfiim mtao-
fıonja yialkılıaışıın Wiııaz. 

BEŞİR HAMİTOĞULLAÎRII — Kamisyoiııun 
«erıbi'yielli kloroşjmıasıı Hazmı faflendilmı 

BAŞKAN — ıSaym Hamitoğuıiaırı, » f e n Ibu şe-
(kliHldie Ihıiltiapıta -bütanlayım öfenidlilm. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bu şdkiddkıi kio-
<rwşımıall|arıa IMm viermıeyfiın Slaıyıin IBaışIklaın, 

BAŞKAN — LüJtlfien lefonldfiim., 
BEŞİR HAMİİTOĞULLARI — Böyle tauışmıa 

Ihlalklkma sıahlip dleğl. 
BAŞKAN — İBaSkıaıniMc DUvarn ©erleik/lfi ilşfemji yıa-

plaır. Yataız, mlüsaajde (buıyuırujn, zâjtnâllilniz de,. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — IBnig!i2<ilsyran Mah-

fcıdmıeısi gflbii davranıyor /Sayın (Kamfeyan. 

BAŞKAN — Mıüisaafd'e Ibuıyuruın ISajym Hamiilt-
oğulaım, ısıöz laillmadıaın (Kütlem flclanıuşımajyKn efenıdim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — TaMctarfi engfel 
lieuısetnliız ıSayın IBaışfcan. 

ANAYASA İKOMİSYONU (BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın IBaştan, heribıallde Ibıu sözler 
üzenimde Ib/iır tavzlilh varillleaek löfendliim; «Engfeisyiom 
IMIalhkıemıesi» toanuısıunlda. 

•BAŞKAN — Mülsaalde Ibuyurun efendilim, Slapn 
Eryılmiaz, ılültfen Ikloınuşmıaınıızı Idevtaim ©tMırto efen
dim,, 

- ANAYASA (KOMİSYONU AİDINA AZMİ ER
YILMAZ — (Sayım IBaşIkıanKm, Iher ışieyfdeın önoe Baş-
klanım, her ^eylden iönûe İBaşkıamlık Uabiî gereğimi... 

ANAYASA (KOMİSYONU (BAŞKANI ORHJAN 
ALDIKAÇTI — Sayım Başkan, (Kloımllsyoın olanak 
görieviilmiize devlam edlelbillmıeflc İçüm «Engıizilsyon» sö
zümün ve «Teılbliıyie» Mmeısiiinıiın ©erli ataması veya-
hıüfcta açıklığa kavoşlturulllrniası fllazıttmdıır efenıdiim. 

BAŞKAN — Sayıın Klottrtisyon (Başkamı:, mıüsıaade 
ıbuyumuın; söylıediriilz, Sayım Hamiltioğuliaırıı, eillbetitle bu 
ariamıda kuHlamımialdılğıını lilfaldie ıeideöelktaıtd!iır, müsaade 
hıuyuruın ©ferndim. 

'Koımlilsyonıun ihiarfaiaınıgli Ibir (balstalsıı odmtaJdılğı husu
sunu herhalde iiıfade ledeoeksliınfe, Sayıın Haımıiltoğullk-
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rı; >bir «Enigizisyon iMaNklemıesb deylimli kullllandmız 
ve bunda da zammederim mıaltufıiyet Kolmlisyoma ait 
götürmektedir. Lütfedip, Ibumu Ibilr açıklama dile feshim 
'ddıeotsemiz ımıemmun lofliuırum efendlilm.. 

Buyurun Sayın Hamfitoğulllları. 
BEŞİR HAMtTOĞULLARI — (Açıklayayım Sa

yım Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen, herhangi bir isıüırlttülşimıeıye ve 
şartlaşmaya mahal veraniedem efendim, 

BEŞİR HAMrTOĞULLıARI — iSaym IBalşÖcıanıım, 
çok değerli larlkıadjaışiDanım; 

Gerçeği Ibelrıtımdk ve 'görlüşltüğülmtüz (değerli Tasa
rıyla daha vertiımli ka'tkıiar getinlmefc özene, hiç is
lemediğim halde kullandığımı Ibu deyimi Idurup du
rurken kulammadıim. Daha önedıerli zalbıitllana (geçltliği 
üzere, Komisyonun çok sevimli Sayın Başkanı başta 
dlmak üzene, fbinaz önce Sayım IBnyıflimaz, çfok saimi-
ımi olaııtak o 'güzel komuştî allaırtıını duymak lisltedilğiiml 
Ibelrltmektan öıte Ibilr ülsltielkite Ibülluınımıamıifş ıdllmiaımıa ırağ-
ıraen, foemi fblağınmialklia isıuçllaimıiş loOJmtajsıı giltti örnekler, 
Ibu Yücıe ıMıecfete flikirlıeriin namialiıkl'a, verlimlle, uy
gar !biir İtanızda olluşjmıası yönünde Komisiyomun ne 
'denil (olumsuz bir Itiaıvır içlinde olllduğuinun (kıesiln ve 
şaşlmaz deBlenidİır, 

DeğarUli lankadaslıaiFiim; 
Bu tutumun açıklığa... 

'BAŞKAN — IMülsiaialde buyuirum 'Sayan Hiamiit-
oğulları. Bir tavzih lilçüın zâtıâHimlize söz veıtmiilş bu
lunmaktayım. 

BEŞİR HAMltTOĞULLlARI — Tavzih yapıyo
rum Sayın Başkanıim,, 

BAŞKAN — Yalnız isfiız tavzih yapmaıyonsıunuz, 
ittir gerekçe gösteriyorsunuz, Uefsiiır yapıyorsunuz.. 

BEŞİR HAMtTOĞULLARI — Gerekçe de (bir 
(bir tavzliıhıtir efendim. 

'BAŞKJAN — IMüsıaalde buyurun efenldlilm. Yalllnız 
tavziıh sıadedilride konuşalım. 

BEŞİR [HAMİTOĞIUİJLARI — Tavzlihe devamı 
ediyorum ve (bitiriyorum. ISayıın IBaşkanuım,. 

BAŞKAN — Kısada efendim, Ibuyuımıın. 
BEŞÎR HAMllrrOĞUıULJAIRI — Değerli arka-

dasjKaiFJim; 
ıKullIıanidığıım «EngizJisyotn Mahkemesi» deyliımi, 

ittir 'baskımın, üyelere çolk (uygar ollımiayan İttir Klaıntış-
ımıa ontamııının ıtanısliyomu yükselltmıede yanlar (gönen Ko
misyon Divanında ttazı larkadaıştoııın tultuımıuınu yam
atmış olmak vıe (burnum Idevaım lettmernıesliınli (temenni 
etmeye yöneliktir. 

O anfllamîda aöyldolilm, o anillamlda söyliejdliğimıi tek
rar ediyorum ve 'saygılar sunuyorum, 

BAŞKAN — Sayım Hjalmlitdgulaırı, ıbu aınlamda 
söylediğinizi, aaten diırilleyettier, (bütün sayım ülyıdljer 
larilamış Ibulluınmaktladıır. (Biz dalhıa değişlik (bliır anfllaım 
liçlinide sıöylediğînd'zi klalbul etmek mecfauıiiyetiilnldeyjz. 
Komisyonun herhangi İttir Ittaskı ıgınulbu ıoWuğumu ke-
sünfllîkllie Yüce Genel IKunul ibuıgüne kaıdar kalbul et-
rnıemişitir, bumdan ısıanıra Ida ımıultfllalkla letmeyeaelkllıir. 

ıKamisyan, kenldi 'gönüşünü ıgdb'ulir, ısıavunıuır, Ge-
oel Kıunul bir kanar vıanir. IBu kanar, mıuitlakla an gü
zel, en doığnu kanam dllmıalıdır. 

Bu balkımıdan, Kommisyonuın Ibir ibaskı ıgnulbu ollidu-
ğumıu kesıilnlllilklıe Yüoe Gönel IKumııldan hliç klimsıenlin 
kalbul etmesine, ne Başkanlık Divanın, ne de başka 
ıbir üyeye mnülsaafde eldeaek şieklillde ittir cevap venme-
niz de mümıkün dllmayacıakltır. 

Sayın üyeler, fconıu ittuınaida kiapamımıışitr:., Sayın Be-
şıir HJamlltoiguMıaırı, asilmda duymıamnaktan mütevellit 
ittir ikazda bullımımuişllardır. KenJdüeırli duy-
mıamaktaın mütevellit ollan (iklazllanıınt, lültfıen Iblir da
ha Başkaımkk Divanı kanalıyla dötlsiMer. İÇtlüzüğümüz 
genöği, bynaldla yapıliaciak (bütün konuşmalarım İçtüzü
ğe uygun olanak Bıaışkania ihliltap «ettimjefkJsJitzlitrı yapılDdı-ğı 
'takdirde, İçtüzükteki mievcult ımlaldldellleri BaşklamMc Di
vanı da uygulamada ıterıaddüt göstermeyecektir. 

Teşıefckür edeıliım lefiem'diım. 
Buyurun Sayın Sözcü. 
ANAYASA KOMUSYONU ADİNA A2M1 ER-

YILIMıAZ — Sayım İBaşkanmm, HaımSItloğullIllaaıı'nın ce
vabını ve diüzeKtmıeısıini IBaşkanllıığm 'takldilrilıerine arz 
ddiyonuz. 

Komisyonumuz hliçlhir zaiman... 

BAŞKAN — ıSayıın Eryılllmiaz, ımüısıaade buyurun. 
Yanlidleın bir yoruımıa gjınmıeyeilüim efieınküm. JBu kamı 
kapanımıştıır, lütfen madde üzeıfmdeki görüşmeye de
vam led'ellim. 

ANAYASA KOMİSYONU (ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Komisyonumuz Ibu kadar fazUa verilen 
önemgelene dlahi şikâyette Ibulıuınmataıişltu*, onu arz 
edliyorum,zıalbıtlaıııa ıgeçsiın diye. 

BAŞKAN — İSaym Bryıllknıaz, ışlikâyeıt hakkımız da 
yoktur !bu koınuîda. (Her Komisyomıa 100 ıtame önienge 
gelir, komisyonlarım giörevi, 'bsa lömengdlerli em dlüzgün 
şekilde Yüoe Gemiöl Kurulun ömiünıe ıgötürmekttür efen-
ıdita., 

(Buyurun efendim, (sürdürünüz konuşınıamızı. 
ANAYASA KOMİSYONU lADIHA AZMİ ER-

YIUMAZ — «Meçte ıgrupliara» Ibjaisjlığını taşııyam Be-
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şboi (Bölühıde düzentemfe gdtiimilmfişltlilr. Meclis gırupla-
rınıa Anayasa Hukulku açışımdan, Aınayiasa hükmü 
açısından lüzum vaır mildir, yok mudur meısıellıesii?.. 
AnıayaisamiE, Meaİs gnuıpHarmı 95 imıd mıadjdesi ile 
düzenılemliş buliunımıakltaldıır; ısliıyaisî parti gruplara ola
nak dützenılamiiştir. 

Demek k|i, ısiyıaisî pantli ide IbJir ;tiüzelki#iik olduğuna 
göre, bunun grubunu düzenlemiştir. IMadde gerekçe-
ısliıni okuduğumuz zaman da; siyasî parti IMecEs grup-
lamının, hem slilyasî paıriin'iln bilr unsuru olduğunu, 
hem de IMieolıisin Ibu Anayasa ımuvaoehösfiinde (bir un
suru ollduğunu bdlMımiş bulunmaktayız ve pantli tira-
diöslilrti İde Mıedliste fJahlakkuk lötitinecek, tlemisil ettire
cek pantli gruplarıdır ve pantinlin pnogınafrnımı, partimin 
tüzüğümü, düzüğünıdeki ulaşmak ilsıtedi.'kllarji hedefilie-
'i(i, ancak Mıeelsiteki Ibu gmııpfanı vaısuıtlasııyla partiler 
tahakkuk eittiınefolilimller. 

Bu balcımdan, paıntü - MıeolJils münasıebetfleriinli den
geli bıir şekilde, işlbirilliğini işletecek bir sekide düzen
lemek geırekliır., 

Viak tiyle eski Siyasî Fantiler Raınuınıunun gerekçe -
sliınlde ne diyor?.. Bizdim genekoernıiz Ibtuduır; hem par-
Uiınin unsurudur, hem de IMedlIiisIkı unsurudur. Biraz 
daha açıklığa kavuşituruttlmuş, Ibfcaz daha üzerinde üş-
Sıenımliş Ibuflunmalkltaldıır eski Siyasî Pıarifcitar Kjamunıumun 
gerekçesinde. 

«Siıyaisî Banilerim (iradesini yaslama mıedlilslerti için
de lifialde edan grupların muhtlelilf (Çok pantli okluğu 
içlin gerekçeden aynen okuyorum) yalsıama mıecllisterfin-
dekii çalışmalanı vıe partinin merkez ıoırganllıarj)nıın ça
lışmaları anasında panti mefhumumun gienektlirfdiği 
ahenk ve iışjbiriliğin/in gerçekleşmesi salgllaınmış, Anayia-
ısıanıın getlindiği partarnenitar mejlimli idJofllayınsıylıa bir nııec-
'lits rejiimd haliine sıokaın Ibazı tatbikat lönılenmıişifc» şek-
liınlde devam ediyor. 

'Bizim de getirdiğimJilz slüsltıeımde hu ahengi slaığllıa-
mak içim, Ibaşüanıgıçıtla da ianz ©Utiğıiım giilbli, parfllamen-
to İlle panti ımerfcez oırlganllaıriı aırasundakli iişbirili'ğti sıağ-
lanımıışltrr. -'Nasıl ısıağlianmıştiir?.. IBlüyülk kongredeki tıa-
Ibiî üyeler amasında mıeclîs üyelieriîiıin Ibullıınimaısııyla 
sıağlanmıışftııj., Nasıl sağlanmıştır?.,, 11 komigresiınlde mec
lis üyelenilnlin Ibutaıimaisı ısaıyesiinde (sağlanpııışıtır. Na
sıl siağlanımııışltır?.. Meclliısllleırfde slilyasî pantJierlin grup
larınım bullunımiası (suretiyle ısiaigDawmııışjtıır. Anayasamı
zın da hükmü buldur. Plaiırtli Ibüır (tüzelkişidir, bu tü
zelkişiliğim elbetlteki paritli mıecllis grubumdaki (Bunun 
bianidkiıde diğer ımiaidfdleflıendJe ide göneceğliz) Ibelledlive 
medisii, i genel mıeclM gruptan da bu pantii kav.raım(iına 

| dahildir. Getnökçesıi de, işbirliği içlenislinide bulluınırnalla-
jj midir, töüaölMişliğe sahip oknalıarııdıır. 
1 Maddenin geneli hakkındaki maruzatım bu ka

dar/dır. SaygJaomlîla. 
BAŞKIAİN — Teşekkür edenim Sayım (Eryıtaaz. 
KÂZIM ÖZTÜRIK — Küçük bir soru soralbı»r 

j mıiyihı Sayım Bıaşkan? 

BAŞKAN — tMiüisiaade eldim lefiendilm; i'şjlem geneğâ 
ne yapıilaoaklsa, o sunayla devıam edeceğiz, 

.Sayın üyeler, 23 üncü ımadlde fiile iilgiillji oîlanak ao-
TU .sorimıa kıayılt liışlemii başlıam'iştıır. 

Sayın Özltürk, Sayın Tan, Sayın ıHamitioıâulları, 
Sayın D/ikonan, 

Başlka somu sonmiak liisltayen isaıyıın üye?.. 'Yok. Ka-
yılt i'şfleimu biltmıi§lt(ir efendilmii 

Sayın öztünk, huyunun efendim. 

KÂZIM ÖZTÜ/RK — Saıyıın Başkanım, bar za
rurete açıklık gelfönmjeldiği 'içlin Ibu hüküm, airaciflığmız-
la 'Ko/müisıyonıa hitap eiümefc /isltiyionuım: 

Onup kurma hakkını yadınız sliyasî pariBileıne Ünlhiisar 
efitirmıekıle bunda ınıe *tür bir (sakınca görmektedirler?.. 
Uızun biim uygulamanın ısıonuoulduır bu ainzam. Bininci 
fıkna, Türkiye IBlüyülk Millet MedllMnde grup kurma 
hakkı en az 20 miıllfâüvıelkJiine ısaihip idam siylaısî paırti-
Hene ıaMr. 

Mefhumu mahlallifinlden şunu aırz ©deyim: IBıalğtm-
sız olıan 20 tlane m'ilile'tvıeJkEİ geüliıp girup fcuramiayacak; 
metin -böiylıe olüraa. Aksi halde, partleınin dışınlda da 
20 bakımsız mi'leiövekiill'i fbfir ianaya geiDip grup kura
caklar. 

Böylesi gRip kummak, ham ırejlilm yönıünldeın, hem 
iidarî yönden gıeçmiışjtle .siakııncalar yanalüm'işltır., Gelliecek-
te de aynı sıakınoaliarı yaratlaoalğını düşünüıyorum. 
Komisıyonumuz lütfen Ibu öniergemııe kaltıhırsa, büyük 
yanar varıdır. Acaibla kaltıkrlliar mıı?... 

BAŞKAN — ÎSayın özltürk, önergemiz giellldiğitade, 
Kbimisyon kaltalıp kaltılmıayaoağıinı Ibeyan eldecek'tiir 
zaten. Bu, Ibiiır sonu loflmajdı müsiaadeniizlle; ama sunası 
gelldiğlinde, o zamam fcoımliisyanun katılıp katnlimadı-
ğı fconulsunda cevaibıınıızı alılacaksınız efendlirn. 

fBuyurun Sayın Tan. 
TURGUT TAN — Sayın (Başkan, Türküye Bü

yük Mıiıl'lıelt MeclîliisJi üydlfenimıin mıuıtlaka bir siyasî par-
ıti gruibu liçenisiiinlde flaaliyötltle bulluınımialllaırı gerekıtJiği 
Idüşüncesıiyle, 1982 Amıayasaisıiınıın ı(Bür yeniliktir eski 
Anayasada bulunmayan) 67 n d miaddasimldeki «Va-
ıtJandaşjllar, kanunda ıgöstenian şaıntdaıria uygun olarak, 
seçmie, sieçliüme ve Ibağımsız oiaırıak veıya Ibiir s.iyasî 
pantli (içimıde sliyasî faaliyette Ibulunma hakkıma saıhip-
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tir.» hıüklmü ile ne ölçüde bağdaşmaktadır vieya bağ-
dlaşmajmıallötaıdır?,. KomEsıyonıuın Ibu konudaki düşiin-
ceHeriinıi istıiıriham (ediıyoaıan efiendlim. 

BAŞKAN — Teşekkür e&eriım ıSaiyın Tan. 
Sayın Ertyıirraaız, Komisyon adma oeıvajpSlayıın 'lüt

fen efienldliim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMÂZ — Sayın Başkan, Sayın Özlüde ile Klorniis-
yanıumuz, aymıı konuyu, aynı laınllalmı iüfadıe eden bir 
yöndedir. Biz, «Eın az 20 rnüffleftvıekilline sıahiip oton 
siyasî partletr Türkiye Büyük İMÜlelt İMecilliısliınde grup 
k'unmıa hakkıina sahliptliriıer.» ıdüyoruz. 

Sayın Tan'ın yıöne!tH)m|i)ş olduğu sıuıal İde, bağılmsız-
laıniirı ıgıruıp kuraımayacağı yönünden yö,ndlitimliış!tıir ve 
«Niçin kurtamıyiodiar Anayasa ımladldesi kanşısınida?» 
diyorlar. Ddmekki Sayın Tan, bağıımisızferm grup 
kuramayacağımı ımıaddeldıen çıkıanmış Ibulıunımialkltallaır. 

Şîmd)i, tekrar Sayın öztlürk'e cevap veriiyöruım, 
bağımisızılann grup kyrima veyalhuit 'da kuıranıaımia falak-
kıınıa gdiyoınum: Her şeyden önce grup, beli 'bir Bik
re iiînanan limsaınılar topluflaığuıdıuır. Btağ>mssızlların belli 
bir fiik'ir etafınlda otlluşlmıası mümkün dieğildiır vie gnup 
kurımıaının taiblia'tına aykırıdır. Bu ibaknmıdae, Ibftz, 67 
ndi madide l e bunun laıraısınldla bir bağlıaınıtı kuıflaimıyö-
ruz. Geçırrriışite dlımuıştar; Senıatlolda, balğımisıiz Millî 
Birilik Komitesi üyeterri araisında bir gtruıp kurabilmek 
içim; az çok ,aynı kökenlden gelllmliiş ikiirnisekıridli çünkü, 
böyle bir ıhiak tianımdı; fakat balğıimsız ımillötvekliiltlıeıri-
me böyle bir hakkım tiamnmıasııını Ibiiz yeröndie görmü
yoruz Komlilsyön oliarak. 

BAŞJKAİN — Teşekkür edenini Sayısı Bryıfaıaız. 
KÂZIM ÖZTÜRIK — ISaıym Başkan, vieınillen ce

vabı zapta tescil etittomek lilçüln bir küçük nokta açık 
klailldı efenldÛm. IMüısaiaidenliızlie., 

BAŞKAN — Müsaade buyurıuın efendim. Sayın 
öztiürk, vterlen cevabım me ıdldıuiğu zabıltillaıra geçimti#r 
efendiim;. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Saym Tam'ım solduğu hu
susu Sayın Kiotmlilsyiotn paylaşıyor imi efemdlim?. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Komis
yon önergeniz üzerinde de ayrıca görüşlerini bildire
cekler efendim. 

Sayın Hamitoğulları buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Saym Başkanım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğü ile çözül
mesi gereken bir sorunun, 23 üncü madde ile çözüme 
bağlanmasının, siyasî rejim bakımından anlamı nedir? 
Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Bu madde, partiler rejimini mi ge
tirmektedir bu noktada, parlamenter rejimi mi?.. Han
gisine daha üstünlük vermektedir?.,: 

Üçüncü ve son sorum : Bu düzenleme ile siyasî 
partilerin yetkileri, parlamenter demokraside, parti 
gruplarının dışına taşarak, parlamentoyu da içerecek 
bir uygulamaya yol açmakta mıdır ve bu yolu açı
yor ise, parlamenter rejimin çözüme kavuştuğunu 
büyük bir sorunu, parlamento dışındaki çözümler 
arayışlarına götürmez mi?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Sayın Aldıkaçtı, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI— Anayasa muvacehesinde parlamento 
dışı yorumlara yahut eylemlere geçenler Anayasa ve 
kanunlar hükümlerine göre cezaya uğrarlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Dikmen, buyurun. 
ALİ DİKMEN — Saym Başkan, benim sorum 

kısa; bu 20 milletvekili sayısını hangi ölçüler dikkate 
alınarak hesapladılar efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Anayasanın hükmü
dür, 95 inci maddenin hükmüdür efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

Sayın üyeler; 23 üncü madde üzerinde önergeler 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasarı

sının 23 üncü maddesi, aslında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Tüzüğü tarafından düzenlenmesi gereken 
bir konuyu içerdiğinden, metinden çıkarılmasını arz 
ve ıteklif ederim. 

Gereğinin yapılmasını üstün saygılarla rica ede
rim. 

Beşir HAMİTOĞULLARI 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 23 üncü maddesinin ilk fıkrasının aşa

ğıdaki biçimde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım ÖZTÜRK 

MADDE 23. — Fıkra 1. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grup kurma hakkı en az yirmi milletve
kiline sahip olan siyasî partilere aittir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Hamitoğulları' 
nın önergesi üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Hamitoğulları' 

nın bu maddenin çıkarılmasına ilişkin önergesine Ko
misyon katılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Öztürk'ün önergesi üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Sayın Hazer, aleyhinde; buyurun efendim. 

MEHMET HAZER — Sayın Başkan, aziz ar
kadaşlarım; 

Kurmak istediğimiz rejim partiler demokrasisi de
ğil, partili demokrasidir. Yanlış anlaşılmasın ve yan
lış ifade edilmesinde mahzurlar olduğu hatırlansın. 
Bunu başlangıçta arz etmeyi vazife saydım. 

Bir başka nokta, parlamentoların öyle anları olur 
ki, kilitlenir, düğümlenir, tıkanır; açılmak ihtiyacı 
duyulur, tedbirler düşünülür. O zaman yirmi kişinin 
bir araya gelip yeni bir tedbir, yeni bir grup kur
ması bir supap vazifesi görür. Hiç olmazsa, başka 
noktalarda daralttığımız parlamento gücünü bu nok
tada serbest bırakalım, ihtiyaçlar zuhur ederse tıka-
nıktıkların giderilebilmesi için böyle bir tedbire baş
vurulsun. Madde güzel yazılmıştır bu bakımdan, bu
nun değiştirilmesi için de ileri sürülecek haklı bir ge
rekçe olmadığı kanaatındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon?. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sayın Hazer'i dikkatle dinledik. Sanıyorum ki, 

23 üncü madde hakkında yaptığı yorum Sayın Öz
türk'ün endişelerine cevap verecek, endişelerini haklı 
çıkaracak şekildedir. 

Biz, 23 üncü maddeyi düzenlerken hiçbir zaman 
bağımsızlardan yahut da Meclis içerisinde meydana 
gelebilecek yirmi kişiden oluşan bir siyasî parti grubu 

düşünmedik. Esasen, «en az yirmi milletvekiline sahip 
olan siyasî partiler» dediğimiz zaman, grubun oluş
masından önce siyasî partilerin varlığını kabul etmiş 
olduk. Yani evvela bir siyasî parti olacak, eğer bu 
siyasî partinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 15 
üyesi varsa o grup kuramayacak. Bu siyasî partinin 
eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinde yirmi üyesi 
varsa o zaman bir Meclis grubu oluşturacak. 

Biz, maddeyi bu şekilde anladık, zabıtlara bu şe
kilde geçsin ve bu şekilde uygulanmasını da temenni 
ederiz efendim. Tabiîdir ki, eğer Yüksek Meclisin 
takdirine, kabulüne mazhar olursa. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sayın 
Öztürk'ün önergesine katılmıyorsunuz bu durumda?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bizim yazdığımız metin aynıdır ka
naatindeyiz efendim. 

MEHMET HAZER —- Sayın Başkan, bir sorum 
var, bağımsızlardan mürekkep bir yirmi kişi olabilir 
mi Mecliste? Onu arz etmek istedim. 

AVNİ ŞAHİN — Efendim bir tereddüt var. 
BAŞKAN — Sayın Şahin, müsaade buyurun. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Komisyo

nun verdiği izahat muvacehesinde metnin bu yazılış 
biçimiyle bağımsızların grup kuramayacağı anlamını 
çıkardığım için önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk, 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın üyeler; 23 üncü maddeyi Komisyondan gel
diği biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... 23 üncü madde kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okuyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; yüksek müsaade
lerinizle, Anayasa Komisyonu bir konuyu görüşmek 
üzere süre talep ediyor. Toplantıya ara vermenizi rica 
edeceğim efendim. 15 - 20 dakika kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Komisyonun isteğine 
uyarak, Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.45 

...̂ ... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.00 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler; 61 inci Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Anayasa Komisyonu biraz evvel istemiş olduğu 
süre için bir uzatma temennisinde bulunmuştur. 
Görüşecekleri konunun henüz bitmediğini beyan ile 
yarım saatlik bir süre istemişlerdir. Bu nedenle ken

dilerine bu yarım saatlik süre Başkanlık Divanınca 
tanınmıştır. 

Sayın üyeler; yarım saat sonra toplanmak üzere 
Birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.15 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.45 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, 61 inci Birleşimin 
Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Öğleden sonra başlayan İkinci Oturum içinde 
Danışma Meclisinin çalışma düzenini aksatacak ölçü
de ve bu Meclisin çalışma düzenine uygun olmaya
cak ve istemediğimiz ve bundan sonra da olmayaca
ğını ümit ettiğimiz bazı tartışmalara maalesef şahit 
olunmuş- bulunmaktadır. 

Bu Oturumla ilgili zabıtlar getirilmiş ve incelen
miştir. Burada üyelerimizin karşılıklı olarak söyledi
ği sözler içinde Danışma Meclisine ve özellikle böy
le önemli bir Kanun Tasarısı görüşülürken herhan
gi bir meclise de uygun düşmeyecek bazı elfazın bu
lunduğu maalesef tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle öncelikle Sayın Azmi Eryılmaz'ın 
konuşmasından başlayarak, Sayın Hamitoğulları'nın 
«Ben konuşuyorum, bağırmıyorum» şeklindeki be
yanından başlamak suretiyle... 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, affedersi
niz, usul hakkında bir söz söylemek istiyorum; izin 
verir misiniz efendim?.. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, müsaade buyurun, 
ben konuşmamı tamamlayayım, bundan sonra efen
dim t 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Usul hakkında 
öncelik kazanır Sayın Başkan. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım, ben 
konuşmanızın ne zaman biteceğini bilemiyorum; ama 
hangi konuda konuştuğunuzu biliyorum. Bu konuda 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güvenç 

AKİF ERGİNAY — Yarıda kesilir mi Sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade edin; usul hakkında de
diler, bakalım ne söyleyecekler efendim, dinleye
lim, müsaade buyurun. 

AKİ FERGİNAY — Bitirin sözünüzü, ondan 
sonra efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

Bu Mecliste en az konuşan ve konuları en çok 
izleyen ve dinleyen bir kişiyim. Biraz evvelki olay, 
gerçekten Sayın Başkan tarafından yatıştırılmış ve so-

— 31 



Danışma Meclisi B : 61 

nuca bağlanmıştı. Sayın Başkan yatıştırdıktan sonra 
müzakereye devam edilmiş, konuşmalar devam et
mişti. 

Şimdi, Sayın Başkanın ortaya koyduğu konuda 
zaptısabık hakkında kimse söz alıp herhangi bir ko
nuda görüşme yapmadı. Ancak dışarıda, kuliste duy
duğumuza göre, Anayasa Komisyonu toplanarak 
«Kendisine hakaret edildi» manasındaki bir sözcüğü 
kullanarak Divana, o sözü sarfeden sayın üyenin ce
zalandırılması yönünde bir teklifte bulunduğunu öğ
rendik. Bu konuda açıklama yaptığını zannediyorum. 
Usulümüzde böyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Yanılıyorsunuz Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ — Tüzüğümüzde de böyle 

bir konu yoktur. Zaptısabık hakkında söz alıp bu
rada böyle bir teklifte bulunulmadığına göre, bu ko
nuda konuşmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç... 
VAHAP GÜVENÇ — Bir gün sonra geçmiş za

bıt hakkında söz alıp konuşma talebinde bulunulsa, 
zabıtlardan bunlar çıkarılıp burada söylenmiş ol
saydı çok yerinde bir şey olurdu. Eğer bu konuda 
konuşuyorsanız mümkün olmadığını söylemek iste
rim Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Yalnız lütfedip Başkanı dinlemek gereğini hisset-

seydiniz, ne söyleyeceğimi biraz da dikkatle dinlesey
diniz, kuliste veya dışarıda konuşulanlarla bir ilgisi 
olmadığını rahatlıkla görecektiniz. Onun için, mü
saade buyurun, konuşmamızı bitirelim, ondan sonra 
eğer böyle bir şey varsa, sizin îçtüzük üzerinde söy
lemiş olduğunuz hususun doğru olup olmadığı üze
rinde elbette usul hakkında bir söz verecektik. Biz 
daha konuşmamızı henüz bitirmeden, ne söyleyece
ğimiz.! daha kesinlikle ortaya koymadan hemen, bi
raz da önyargıyla hareket etmenizi müsaade ederse
niz bendeniz biraz yadırgamış bulunuyorum. 

Sayın üyeler, biraz evvel de arz etmeye çalıştığım 
üzere, bu Oturumda, yani biraz evvel arz ettiğim 
Oturumdaki mevcut olan konuşmaların kısaca za
bıttan çıkarılması hususunu oylarınıza sunacağım 
efendim. Bu, konudur. 

Biraz evvel karşılıklı; fakat hiç de hoş olmayan 
o konuşmaların zabıttan çıkarılması hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın üyeler, bundan sonraki çalışmalarımızın 
sağlıklı biçimde yürütülmesini teminen ve Danışma 
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Meclisimize yakışır biçimde konuşmalar yapılacağın
dan hiç şüphem bulunmamaktadır. Ne var ki, bunu 
aşan konuşmalar olduğunda Meclis Başkanlık Diva
nı ve özellikle o birleşimi yöneten Başkanın îçtüzük 
hükümlerini kesinlikle uygulayacağından emin bu
lunmanızı da özellikle rica ederim ve bu nedenle de 
gerekli İçtüzük hükümleri uygulanacaktır. 

Arz ederim. («Bravo Sayın Başkan» sesleri) 
Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Grup içyönetmeliği 
MADDE 24. — Bir partinin grup içyönetmeliği, 

grubun ilk kuruluşunda, partinin merkez karar orga
nı tarafından geçici olarak yapılır. 

Bu geçici içyönetmeliğin, partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grubu üyeleri tamsayısının salt çoğun
luğuna eşit üye tarafından imzalanması şarttır. 

Grup içyönetmeliğine parti tüzüğü ve programına 
aykırı hükümler konulamaz. İçyönetmelik, daha son
ra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu genel 
kurulu tarafından değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIK AÇTI — Sayın Başkan, bir ufak tashih var 
efendim; özür dilerim. 

İkinci fıkranın ikinci satırındaki «Eşit üye tara
fından» ibaresi «Eşit sayıda üye tarafından» şeklin
de düzeltilecektir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bu maddeyle ilgili bir açıklama

nız olacak mı efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Sayın Genç, buyurunuz efendim. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bu hüküm 

648 sayılı Yasanın 19 uncu maddesinden aynen alın
mış; ufak bir iki tane kelime ilavesiyle. Ancak grup 
içyönetmeliğinde 648 sayılı Yasanın 19 uncu madde
sinde nelerin bulunacağı son fıkra olarak belirtilmiş. 
Acaba Sayın Komisyonumuz, bu hükmü aldığına 
göre, neden grup içyönetmeliğinde nelerin yer alaca
ğı konusunda bir açıklamaya yer vermemiştir? Bunu 
öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Sayın Başkanım, biz bunu bu şekilde 
koyduk. Esasında grup öçyönetmeliğini yapmak gö
revi parti grubuna aittir. Parti grubu kendi çalışma 
düzenini kendisi tespit edecektir. Buraya bağlayıcı 
herhangi bir hüküm koymadık, tçyönetmeliktir; ge
çicidir. O bakımdan biz bunu bu şekilde münasip 
gördük. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var; 

okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 24 üncü mad
desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Zeki ÇAKMAKÇI 

«Madde 24. — Bir partinin grup içyönetmeliği, 
grubun ilk kuruluşunda seçeceği en az oribir üyelik 
bir komisyonca hazırlanıp grup genel kurulunca 
son şekli verilerek kabul edilmesiyle yürürlüğe gi
rer* 

Grup içyönetmeliğine parti tüzüğü ve programı
na aykırı hükümler konulamaz. 

Grup içyönetmeliği, grup yönetim ve disiplin or
ganları ile bunların görev ve yetkilerini, genel baş
kanı milletvekili değilse grup başkanının • seçilmesini, 
gerekiyorsa grup çalışmalarının amacına uygun ola
rak başka organlar kurulmasına ait hükümleri de 
ihtiva eder.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa

rısının 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci 
satırındaki (... eşit üye tarafından...) ibaresinin (... 
eşit sayıda üye tarafından...) olarak düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, bir açıklamanız 
olacak, mı efendim?.. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Müsaade ederseniz efen
dim, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Grup içyönetmeliğinin düzenlenmesi konusunda 

anlamadığım 1 - 2 husus oldu. Evvela grup içyönet
meliği grubun ilk kuruluşunda partinin merkez karar 
organı tarafından yapılır diyoruz. Neden diye soru-
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yorum kendime. Madem ki, grup kurulmuştur, grup 
bu işi kendisi düzenlesin ve zaten ikinci fıkrada da 
meclis grubu üyeleri tamsayısının salt çoğunluğuna 
eşit üyesi tarafından imza edilmesi şartını getirdiği
mize göre, artık bu grubun malı olmuştur. Neden 
kendisi yapmıyor da merkez karar organına bırakı
yoruz bu işi, onu anlayamadım. 

Ben bu yönden önergemde ifade ettiğim şekilde 
bir düzenleme getirmek istedim ve bu içyönetmeliğin 
ihtiva edeceği ve diğer maddelerde dağılmış husus
ları da bu madde içine almış oldum. Daha derli top
lu bir madde ve grubun kendisinin malı olacağı ka
naatiyle bu düzenlemeyi yaptım. 

Takdirlerinize arz ediyorum; teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Çakmakçı'nın önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Çakmakçı'nın önergesi 

üzerindeki görüşünüzü açıklar mısınız lütfen efen
dim? 

ANAYASA KOMtSYONU ADINA AZMt ER
YILMAZ — Sayın Başkanım, 

Grubun çalışmaya başlaması anında hazır bir iç-
vönetmeH^e, çalışma düzenine ihtiyaç vardır. Nasıl 
Danışma Meclisi ilk toplandığı zaman Konsey tara
fından bizim çalışmamız düzenlenmiş ise, ancak gru
bun da bu şekilde bir çalışma düzenine hemen geçe
bilmesi için bir içvönetmelik düzenlenmesi lazımdır 
ve milletvekillerinin imzası da bunu benimsedikleri
nin ifadesidir. Bu esasında geçici yönetmeliktir. Bu 
geçici yönetmelikten sonra, grup kendi yönetmeliğini, 
çalışma düzenini yine kendisi düzenleyecektir. 

önergeve katılmıyoruz efendim. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı'nın önergesine Ko

misyon katılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Tosyalı, önergenizin gereği yapılmış zanne
derim. 

LÜTFULLAH TOSYALI — Komisyonca yapıl
mıştır, teşekkür ederim. Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz, işlem
den kaldırıyorum. 

Sayın üyeler, 24 üncü maddeyi biraz evvel Sayın 
Komisyonun belirttiği biçimde, «eşit sayıda üye tara
fından imzalanması şarttır.» şeklindeki değişikliği 
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ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 24 üncü madde kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
Grup genel kurulu 
MADDE 25. — Bir siyasî partinin grup genel ku

rulu, o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
üyelerinden kurulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve başkan -
vekilleri, üyesi bulundukları siyasî parti organlarının 
faaliyetlerine katılamazlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 25 inci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıkla
manız olacak mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-
YILMAZ — Madde açıktır Sayın Başkanım, ayrıca 
bir açıklamaya lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu madde ile ilgili 
soru sormak isteyen sayın üye?.. 

FENNİ İSLİMYELÎ — Müsaade eder misiniz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tslimyeli. 

FENNÎ İSLÎMYELÎ — 648 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve 
Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî parti or
ganlarının...» değil, «gruplarının faaliyetlerine katı
lamazlar.» şeklindedir. 

Şimdi zannediyorum amaç biraz daha genişletil
mek suretiyle bütün organların faaliyetine katılma
ması önerilmektedir bu madde ile. Yani, bundan an
ladığım, Başkanvekili veya Başkanın herhangi bir 
kongrede dahi bulunmaması istenmektedir gibi, bir 
netice doğmaktadır. Şüphesiz bir noktada Başkanın 
ve Başkanvekillerinin tarafsızlığını muhafazası zaru
retine inanıyorum; ama partisiyle bütün ilişkisini kes
mesini, gruplarının partisiyle bütün ilişkisini kesme
sinin de o kimsenin siyasî hayatında birtakım nakısa-
lar doğuracağı kanaatini taşıyorum. Bu itibarla, «or
ganlarının» yerine, eskisinde olduğu gibi «grupları
nın» şeklinde bir ifade kullanılmasında fayda müla
haza ederler mi? Onu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tslimyeli. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMl ER-

YILMAZ — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Bunu «grupla

rının» şeklinde redaksiyonla ilgili olarak değiştiriyo
ruz efendim. 

KAMER GENÇ — Grup toplantıları da var. 

BAŞKAN — Efendim, grubun yalnız toplantı 
dışında da işleri olabilir 

Sayın üyeler, 25 inci madde Sayın tslimyeli'nin 
redaksiyonla ilgili görüşüne uygun olarak, ikinci fık
rası «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve Baş
kanvekilleri, üyesi bulundukları siyasî parti grupla
rının faaliyetlerine katılamazlar.» biçiminde düzeltil
miştir efendim. 

25 inci maddeyi bu değişmiş biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
25 inci madde kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 
Grup yönetim ve disiplin organları 

MADDE 26. — Grup yönetim organlarının ku
ruluş, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne uygun ola
rak grup içyönetmeliğinde belirtilir. 

Grup disiplin organının hangi hallerde merkez 
disiplin organı ile bir arada çalışacağı, parti tüzüğün
de gösterilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 26 ncı madde... 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Sayın Başkan, izin verir misiniz, bir dü
zeltme yapıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 

GÖKÇE — 26 ncı maddenin başlangıcında «Grup 
yönetim ve disiplin organlarının...», buraya «ve di
siplin»'! ekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 26 ncı maddenin bi
rinci fıkrası «Grup yönetim ve disiplin organlarının 
kuruluş, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne uygun 
olarak grup içyönetmeliğinde belirtilir.» şeklinde dü
zenlenmiştir. 

Bu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıkla

manız olacak mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMl ER-
YILMAZ — Madde açıktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen sayın üye?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 26 ncı mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
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Madde 26. — Grup yönetim ve disiplin organ
larının kuruluş, görev ve yetkileri, bu organların ça
lışma usulleri parti tüzüğüne uygun olarak grup iç-
yönetmeliğinde belirtilir.» 

BAŞKAN — Sayın Gölcüklü, Sayın Tan... Yok-
lar. 

Sayın Komisyon, Sayın Tan'ın önergesine katılı
yor musunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Uyuldu efendim. 

BAŞKAN — «Ve disiplin» in yanında «kuruluş, 
görev ve yetkileri, bu organların çalışma usulleri» 
şeklinde bir düzenleme getirmişler. Ona katılmıyor
sunuz herhalde?.. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önerge
sine Komisyon zaten katılmış bulunmaktadır. İşlem
den kaldırılmıştır. 

Sayın üyeler, 26 ncı maddeyi mevcut bu değişik
liğiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

27 ncı maddeyi okutuyorum. 
Grup başkanı 
MADDE 27. — Partinin genel başkanı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grubunun da başkanıdır. 

Partinin genel başkanı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi değilse, grup başkanlığı konusu, par
ti tüzüğüne uygun olarak grup içyönetmeliği ile dü
zenlenir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyeler lütfen adlarını yazdırsınlar efendim. Sa
yın Gözübüyük, Sayın Çakmakçı, Sayın Hazer. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Kayıt işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Gözübüyük, buyurun efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim, burada bir virgül hatası var : «Partinin genel 
başkanı» ndan sonra virgül konacak ve devam ede
cek. 

BAŞKAN — Bir virgül konulmasını istiyorsu
nuz. 

Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, beşinci 

bölümün başlığı, «Meclis grupları» şeklinde. Anaya
samızla Senato kalkmış olduğuna göre, sadece Mec
liste grup vardır; nitekim, 25 inci maddede, «Bir si

yasî partinin grup genel kurulu, o partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki üyelerinden kurulur» di
yor. 27 nci maddede, «Partinin genel başkanı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise,» yerine, «Par
tinin genel başkanı milletvekili ise,» şeklinde. «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grubunun da başkanıdır» 
yerine, «Grubun da başkanıdır» şeklinde. (İkinci grup 
olmayacağına göre) 

İkinci satırda da, «Partinin genel başkanı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi değilse,» diye aynı şeyi 
tekrar etmektense, (Önergemi de anlatmış olurum böy
lece) «Partinin genel başkanı milletvekili ise, grubun 
da başkanıdır. Aksi halde grup başkanlığı şu şekilde 
düzenlenir» şeklinde düzenlenmesinde yarar vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan; 
Bir tek hususu işaret etmek istiyorum : 27 nci 

maddenin birinci fıkrası, «Parti genel başkanı Mec
lis grubunun da başkanıdır» tarzında yazılırsa, me
sele halledilmiş olur. Yani, parti genel başkanı mec
lis gruplarının başkanıdır; tabiî olan budur, normal 
olan budur, esas olan budur. Eğer, parti genel baş
kanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, 
o zaman bu içtüzükle düzenlenir. 

Tekrar ediyorum Sayın Başkan, Sayın Komisyon 
bir kere daha dikkat ^buyursunlar : Parti genel baş
kanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun da 
başkanıdır. Tabiî olan, esas olan budur. Eğer, genel 
başkan parlamento üyesi değilse, o takdirde içtüzük
te düzenleme yapılabilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalara bir ceva

bınız olacak mı? 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Metin açıktır, ayrıca bir konuşma yap
mayacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, 27 nci madde ile ilgili soru sormak 

için kayıt işlemi başlamıştır, soru sormak isteyen 
üyeler var mı?.. Yok. 

Bu hususta bir önerge var; okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 27 nci madde

sinin çift meclis sisteminden vazgeçilmiş olması na
zara alınarak ve tekrarlardan kaçınmak için aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini saygı ile öneririm. 

«Grup başkanı 
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Madde 27. — Partinin genel başkanı milletvekili 
ise, grubun da başkanıdır. Aksi halde grup başkan
lığı konusu, parti tüzüğüne göre grup içyönetmeliği 
ile düzenlenir.» 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı'nın önergesinin le

hinde aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, Sayın Çakmakçı'nın önergesi 

üzerindeki görüşünüzü lütfen açıklar mısınız efen
dim? 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı'nın 
27 nci madde ile ilgili olan önergesine Komisyon ka
tılmadığını beyan etmiştir. Önergenin dikkate alınıp, 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler, 27 nci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 27 nci madde kabul edil
miştir. 

Sayın üyeler 28 inci maddeye geçmeden evvel 
Sayın öztürk'ün yeni bir madde ilavesine ilişkin bir 
önergesi var; okutuyorum... 

KÂZIM ÖZJÜRK — Sayın Başkan, şimdi bu 
madde ile ilişkili olan maddeyi Komisyon geri aldı 
hatırımda kaldığına göre. Genel başkan ve anamu-
halefette toplanıyordu; orada katıldıklarını ifade et
tiler ve geri aldılar. Binaenaleyh, Komisyon bu yol
da getirirse, bu önerge o zaman muamele görür. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk, 
önergenizi o maddeden sonra görüşelim, 

Sayın üyeler, 28 inci maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Diğer grup organları 
MADDE 28. — Parti tüzüğü veya grup içyönet

meliği, grup çalışmalarının amacına uygun olarak 
başkaca organlar kurulmasını da öngörebilir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon, bu madde ile ilgili bir açıkla
manız olacak mı efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-
YILMAZ — Sayın Başkanım, madde açıktır, grup 
lüzum gördüğü herhangi bir konuda Meclis araştır
ması, ilmî araştırma yapılabilir; o bakımdan ileride 
nın icap ettirdiği başka organlar da kurulabilir hük-
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münü bu bakımdan getirdik. Açıklamamız bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz. 
Sayın üyeler, bu madde ile ilgili soru sormak is

teyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var; okutuyorum 

efendim : 

Sayın Başkanlığa 

«Diğer grup organları ve grup seçimleri 
Madde 28. — Grup genel kurulunda seçimler 

gizli oyla yapılır. Parti tüzüğü veya grup içyönetme
liği, grup çalışmalarının amacına uygun olarak baş
kaca organlar kurulmasını da öngörebilir.» 

Yukarıdaki maddenin 28 inci madde yerine kon
masını ve bu halde 29 uncu maddeye de lüzum kal
mayacağını, teklifimin nazarı itibara alınması için 
gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan FIRAT 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bir açıklamanız olacak 
mı efendim? 

AYHAN FIRAT — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
28 inci maddeye herhangi bir itirazım yoktur; 

ancak 29 uncu maddede yer alan ikinci cümle ve üçün
cü cümle şahsî kanımca bana aykırı gözükmektedir. 
Eğer, Yüce Kurul bu madde hakkında bir karar alır, 
iki ve üçüncü cümlelerini maddeden çıkarırlarsa, o 
zaman 29 uncu maddede yalnız, «Grup genel ku
rulunda seçimler gizli oyla yapılır» ibaresi yer ala
caktır. 

Dolayısıyla benim teklifim, bunun bir önceki 
28 inci madde ile şimdiden birlikte mütalaa edilme
sidir; yani takdim tehir yaparak 29'u konuşup, 29'da 
eğer değişiklik olacaksa, böyle bir maddeye gerek 
kalmayacaktır, «Grup genel kurulunda seçimler gizli 
oyla yapılır» ibaresi bir üstteki maddeye monte edi
lebilir veya «Grup genel kurulu» maddesinin arka
sına da monte edilebilirdi, orayı geçtiğimiz için bir 
önceki maddeye monte edilir ve bu madde kaldırılır; 
dolayısıyla takdim tehirle 29'un konuşularak, 28'le 
birleştirilmesini önermiş bulunuyorum. 

Takdir Yüce Kurulundur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Fırat'ın önergesi üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
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Sayın Komis>on. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

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

Sayın Ayhan Fırat'ın önergesi iki ayrı konunun 
tek bir maddede birleşmesine ilişkindir; çünkü 28 inci 
madde parti grup çalışmalarının amacına uygun ola
rak başka organlar kurulmasını da öngörmektedir, 
yeni organ kurulması bahis konusudur. Halbuki 
29 uncu madde grup kararlarının nasıl alınacağına 
amirdir, «Grup genel kurulunda seçimler gizli oyla 
yapılır, vesaire» denmektedir. Binaenaleyh, iki konu 
biroirinden ayrı olduğu için kanımıza göre birleşmesi 
mümkün değildir. Bundan dolayı Sayın Ayhan Fı
rat'ın önergesine katılamıyoruz. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
AYHAN FIRAT — Geri alıyorum Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Teşekkür ederim 

efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Soru sormanız artık mümkün değil 

efendim; sorular bitmiştir. 
Sayın Fırat, önergesini geri aldıkları için işlemden 

kaldırılmıştır efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Daha evvel soru1 kısmında hiçbir 

sayın üyemiz soru sormak ihtiyacını hissetmedi efen
dim. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Soru sormakla ilgili 
olarak, usul hakkında bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sorum usulle ilgili 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Nedir efendim? 
ŞERAFETTİN YARKIN — Şunun için arz et

mek istiyorum : 
Soru sorma hususunda, Meclisimiz çalışmaya 

başladığından beri zannediyorum değişik uygulama
lar oldu; ama en çok uygulanan, bir maddenin ge
neli hakkında; maddeyle ilgili, önergelerle ilgili bü
tün şeyler bittikten sonra soru açılıyordu ve onun da 
faydası şu idi : 

İcabında genelinden sorulacak sorular belki bazı 
önergelerle karşılanmış olabilirdi. Bu itibarla öner
geler görüşüldükten sonra soru sormak daha fayda
lı olur. Çünkü İçtüzükte de hüküm vardır; «Konuş

malar bittikten sonra sorular sorulur» diye. Herhal
de bunu geniş yorumlayarak, maddeyle ilgili öner
geleri de dahil edip, konuşma bittikten sonra olursa 
sorular, daha sağlıklı olur, daha az olabilir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, aslında bir görüş ge
tiriyorsunuz. Yalnız İçtüzüğümüzün 58 inci madde
sindeki açıklık karşısında bu, «... konuşmalar bittik
ten sonra» deyiminin önergelerle ilgisi olması müm
kün görülmemektedir. Bunun üzerinde Başkanlık 
madde üzerindeki konuşmalardan sonra Komisyona 
veya Hükümete cevap hakkını tanıyor; bu konuşma
lar bittiğine göre soru sorduruyoruz. Çünkü önerge
ler üzerinde zaten soru sorma İçtüzüğümüze göre 
mümkün değildir. Bu nedenle soruları da bu konuş
maların sonunda sorduruyoruz efendim. Buna göre... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Önergeler üzerinde 
değil benim amacım. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum; te
şekkür ederim. 

Sayın üyeler; 28 inci maddeyi Komisyondan gel
diği biçimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar efendim... Kabul etme
yenler... 28 inci madde kabul edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Seçimlerde gizli oy ve grup kararları 
MADDE 29. — Grup genel kurulunda seçimler 

l'ızli oyla yapılır. Milletvekilleri Anayasa ve vicdan
larına aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda de
ğildirler; ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde aley-
te oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 29 uncu madde üze
rindeki söz istemleri burada mevcuttur : Sayın Fah
ri öztürk, Sayın Göktepe ve Sayın Yarkın söz iste
mişlerdir. 

Üç üyemize daha söz vereceğim... Sayın Hamit-
oğulları, Sayın Dikmen, Sayın Aydar. 

Sayın öztüfk, buyurun efendim. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Tasarının 29 uncu maddesini parti disiplinini bo

zucu ve Hükümet faaliyetlerini aksatıcı bir hüküm 
olarak görmekteyim. 

Milletvekili vicdanına ve Anayasaya aykırı bul
duğu hallerde parti grubunun aldığı karara uymaya
bilecek; hiçbir objektif ölçüye dayanmadan alınan 
bu gibi ferdî kararlar, bütçe oylaması, güvenoyu gi
bi önemli konularda partilerarası alışverişe yol aça
rak oy transferi dönemini başlatacaktır. Bir yandan 
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Anayasayla transferleri önleyecek hükümler getirili
yor, öte yandan Siyasî Partiler Kanun Tasarısı gizli 
transferleri teşvik ediyor... Bu çelişkiyi anlamak ol
dukça zordur., 

Parti disiplini, Parlamentonun düzenli işleyişini 
ve Hükümetin istikrar ve güven içinde çalışmasını 
sağlar. Nitekim Fransa'da Üçüncü Cumhuriyet Dö
neminde milletvekilleri grup kararlarına bağlı kal
maksızın istedikleri yönde oy kullanıyorlardı. Parti-
lerarasında ittifaklar kuruluyor ve bu ittifaklar yine 
kolayca çözülüyordu. Üçüncü Cumhuriyet Dönemin
de Fransa'da hükümetlerin ortalama ömrü sekiz ay 
olmuştur. Bu nedenle parti disiplinini ortadan kaldı
ran hükmü son derece sakıncalı bulmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir partinin listesine girmiş olmanın sayesinde 

milletvekili seçilen şahıs, o partinin kararları dışına 
çıkamaz, çıkmamalıdır. Çıkarsa partisinden çıkar. 
Havsivetli, seçmenlerine saygılı ise 'milletvekilliğinden 
istifa eder. Zira rejimin bir tek adı vardır; «Parlamen
ter demokrasi.» Bu da, ya vardır ya yoktur; bunun 
ortası olamaz. Durumu takdirlerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; 
önce, siyasî partiler nedir?.. Siyasî partiler, ka

mu faaliyetlerini, belirli ve açık görüşleri yönünde et
kilemek, yönetmek ve denetlemek amacını güden, bel
li bir programı olan ve bu amaç ve program etrafında 
toplanmış kişiler topluluğudur. Böyle olunca; bir par
tiye kayıtlı olmanın, bir siyasî partiden milletvekili 
olmanın o üye için bazı kayıtlar getirmesi, bazı disip
lin önlemleri düzenlemesi ve parti organlarınca da 
somut veya genel nitelikte, tabiî ki organlarının ya
pısına uygun olarak bazı bağlayıcı kararlar alması do
ğal olmaktadır, örnek olarak da, kabul ettiğimiz 14 
üncü maddede büyük kongrenin genel nitelikte ol
mak üzere bağlayıcı kararlar alabileceği hükmü yer 
almıştır. 

Meclis gruplarıyla ilgili olarak Tasarımız özel 
bir bölüm açmıştı. Herhalde bunun taşıdığı bir an
lam olması gerekir. Esasen Anayasamızın da 95 inci 
maddesindeki «Siyasî parti grupları en az 20 üyeden 
meydana gelir» hükmü de, partilerin grup kurma 
hakkının varlığını esasen göstermiştir. 

Meclis grubu nedir?... Tasarımızın 7 nci maddesi
ne göre siyasî partiler teşkilatı içinde yer alan bir 
parti organıdır. Yani, hem Meclisin bir unsuru, hem 

partinin teşkilatına dahil bir organdır. Böyle olunca; 
Meclis grubunun, siyasî partinin bir organı olarak 
ve parti tüzük, program ve yönetmeliklerine de uygun 
olmak kaydıyla Meclis çalışmaları alanında siyasî 
partinin iradesini de beyan etme yetkisine sahip ol
ması gerekir. 

Şimdi kendimize şu soruları sorup cevaplarını 
aramamız gerekir,: Bir parti Meclis grubunun, özel
likle Mecliste görüşülecek bir konu için, üyelerinin, 
oyunun rengini önceden belli eden bağlayıcı karar
lar alması halinde, bu karara karşı üyenin durumu ne 
olacaktır?. Uyması mutlaka zorunlu mudur?.. Tama
men serbest mi olmalıdır?. Yoksa karara uymamakla 
beraber, aleyhte oy kullanabilecek midir? Yoksa çe
kimser mi kalması gerekir?, önce Tasarıda bu ko
nu düzenlenmek ihtiyacı duyulduğuna göre, demek 
ki, Meclis grupları Mecliste görüşülecek bir konu 
için grup görüşünü açıkça belli eden kararlar ala
bilmektedirler veya alabilirler; yani bu, tartışmasız
dır. Karar ittifakla alınmış olabilir, karar ekseriyetle 
alınmış olabilir, ittifakla alınan bir kararda dahi, bu 
karara uyması gereken kişinin burada karara uyma
dığı görülebilir. Bunun elbette ki sorunu ve sonucu 
partinin disiplin hukukunda yer almıştır. Karar, tar
tışmalar sonucu çoğunlukla alınmıştır; azınlıkta ka
lanların çoğunluk kararma uymaları da demokrasi
nin bir gereğidir : Ama bir yandan da kendileri ya
sama organı üyesidir ve kendilerini seçenleri veya 
seçildikleri bölgeyi değil, bütün Türk Milletini tem
sil etmektedirler. Bu durumda Siyasî Partiler Kanunu 
ile nasıl bir hüküm getirilebilir veya Meclis grubu 
karar karşısında her grup üyesi için grup yönetmeli
ğinde ne gibi hükümler bulunabilir?.. 

iktidara geldiklerinde vaat ettikleri programı ger
çekleştirme amacında olan partilerin, bunun gereği 
olarak bazı bağlayıcı kararlar alabileceğini yukarıda 
ifade etmiştim. Bu yetki olmaz da her konuda, görüş
tüğümüz husus Mecliste alınacak kararlar olduğuna 
göre, bu konularda, her üye her zaman serbest olursa, 
ne iktidar, ne de muhalefet özellikle bağlayıcı karar 
alma ihtiyacı duyulan önemli konularda hiç bir sonuç 
alamaz. Çünkü bazen tek bir oy sonucu etkilemekte
dir. O halde Kanun ile «Siyasî partilerin meclis grup
ları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin o partiye men
sup üyeleri için bağlayıcı karar alamaz» diyemeyiz. 

Aynı şekilde «'Bağlayıcı kararlarına, Anayasa ve 
vicdanlarına aykırı görürlerse, uymayabilirler» şeklin
de bir serbestliğe de Kanunda yer vermeye gerek ve 
imkân yoktur. Çünkü, bağlayıcı kararlara esasen yine 
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de uymayabilirler de; ama hangi şartla?.. Parti disip
lini hukukunun ve meclis grup iç yönetmeliğinin hü
kümlerine razı olmak şartıyla. 

Yine Yasa ile «Bağlayıcı kararlara uymayabilirsin; 
ama iştirak edersen mutlaka çekimser kalacaksın» şek
linde bir hüküm de hiç bir şekilde getirilemez. Çünkü 
Kanun ile getirilecek bu tür düzenlemeler, yasama or
ganı üyeliği göreviyle de kesinlikle bağdaşmaz ve çün
kü Kanun ile getirilen hükümlere uymak mecburî ol
duğuna göre, milletvekili de bir konuda Kanunda gös
terilen renkte oy kullanacak demektir ki bu, yasama 
organı üyeliğine tamamen aykırıdır. 

Demek ki, bu konu dönüyor, dolaşıyor bir nok
tada birleşiyor. O da, bu sorunun (Anayasa Komis
yonu Başkanvekili Sayın Kemal Dal'ın karşı oy ya
zısında belirttikleri gibi) partilerin bir iç sorunu ol
duğu ve yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerine «Sen grubun bağlayıcı kararlarına şu şartla uy
mayabilirsin» veya «Aleyhte oy kullanamazsın» şek
linde bir düzenleme yapılamayacağı noktasıdır. 

Esasen Anayasamızın 100 üncü maddesi, son fık
rasında Meclisteki siyasî parti gruplarında, «Meclis 
soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar 
alınamaz.» diye bir hüküm yer almıştır. Bunun dışın
daki konularda demektir ki bu, siyasî parti meclis 
grupları bağlayıcı kararlar alabilirler. 

Sonuç olarak; demokratik siyasî hayatın vazgeçil
mez unsurları olan siyasî partilerin iç sorununa, parti 
ve partililik anlayışına ters gelen bir yönde karışma 
niteliği taşıyan ve ayrıca grup kararları alınan konu
larda milletvekilinin oyunun rengini de yasa ile belir
terek de yasama organı üyeliği esasına aykırı olan 29 
uncu maddenin ikinci cümlesiyle getirilen hükmün, me
tinden çıkarılması yerinde olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Göktepe, buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Parti grupları, parti teşkilatı içerisinde yer alan 

organlardan bir tanesidir. Partinin genel başkanı ol
duğu gibi, grubun da bir başkanı vardır ve çoğu za
man da grup başkanı ile parti genel başkanı aynı ki
şidir. Bu organik bağı sağlama bakımından yerinde bir 
düzenlemedir. 

Ancak, bunun dışında bir parti grubunun kendi 
yönetim kurulu vardır. Parti grubunun kendi genel 
kurulu vardır ve parti grubu kendi gündemine ken
disi hâkimdir; parti grubunun gündemini grup yöne-
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tim kurulu tanzim eder. Şimdi, bu gündeme göre me
seleler grupta tartışılır, karara bağlanır. 

Dün Sayın Hocam burada gayet isabetli bir şekilde 
buyurdular, «Demokrasi birinin aldığı oylarla diğeri
nin üstüne çıkması demektir.» Bir yerde çıkılır, bir 
yerde çıkılmaz, diye bir kaide de yoktur. Eğer birinin 
aldığı oylarla diğerinin üstüne çıkması bahis konusu 
ise, grup azınlığının, grup çoğunluğunun kararlarına 
uyması da tabiîdir; bunu değiştirmek mümkün değildir. 

Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu, Ana
yasamız hangi hallerde grup kararı alınamayacağım 
gayet açık bir şekilde göstermiştir. Bunlardan bir ta
nesi, 83 üncü maddedir; «Yasama dokunulmazlığı ile 
ilgili konularda grup kararı alınamaz.» Anayasanın 
sarih hükmü. 94 üncü madde, «Meclis Başkanlığı için 
yapılan seçimlerde grup aday gösiteremez.» 100 üncü 
madde «Meclis soruşturması ile ilgili konularda grup 
karar alamaz.» 

Şimdi mefhumu muhalifinden gidelim. Anayasa 
«Bu konularda grup kararı alınamaz» demekle, tümü 
üzerinde maruzatta bulunurken de arz etmiştim, bun
ların dışındaki konularda grupların bağlayıcı karar 
alabileceğini de zımnen kabul etmiştir. Grupların karar 
alabilmesi demek, aldığı kararı uygulayabilmesi de
mektir. Bu getirilen düzenleme ile grup kararları fii
len alınsa bile, uygulanmaz ve uygulanamaz hale ge
liyor. Bunu şahsen Anayasa ile bağdaştıramıyorum. 

Meselenin ben daha çok bu yönü üzerindeyim. Ar
kadaşlarım diğer yönlerini arz ettiler, onların fikir
lerine de aynen katılıyorum. 

Arz ederim efendim. 

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

saygıdeğer arkadaşlarım; 
Tasarının 29 uncu maddesi, maalesef isabetle tes

pit edilememiş maddelere eklenen bir diğer maddedir. 
Bunun çelişkili ve sakıncalı yönlerini kısaca huzu

runuzda arz etmeye çalışacağım, önce çelişkili yanım 
belirtmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maddenin bir fıkradan oluşan yapısı içerisinde, 

birinci kısmında «Grup genel kurulunda seçimler giz
li oyla yapılır. Milletvekilleri Anayasa ve vicdanla
rına aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda de
ğildirler;» denmekte olmasına rağmen, noktalı Virgül
den sonra, «ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
aleyhte oy kullanamazlar.» denmektedir; yani bu mad
deye göre milletin kürsüsünde, millet huzurunda ye-
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min etmiş bir milletvekili, yeminin içeriğine ters dü
şen konularda bile, vicdanına aykırı düşen konular
da bile Büyük Millet Meclisinde oy kullanamaz; ama 
gruplarda oy kullanabilir. 

Bu aykırı bir çelişkidir değerli arkadaşlarım. 
Parti gruplarında aleyhte oy kullanabilen bir millet
vekilinin, ki, orada dikkatlerinizi çekerim, genellikle 
bir partinin menfaatleri açısından bazı durumlar söz 
konusudur; ama iş Meclise gelince artık söz konusu 
olan sorunlar bir tek partinin yararlan ile ihata edi
lemeyecek kadar genişlemiş ve ulusal nitelik kazan
mıştır. Parti içerisinde, gruplarda milletvekiline ka
naatlerine, vicdanına, yeminine aykırı durumlarda 
aleyhte oy kullanma hakkını tanıyacaksınız, Meclise 
gelince, bütün bu aleyhteki durumlara rağmen «oy 
kullanamaz» diyeceksiniz... Bu haykırıcı bir çelişki
dir maddenin içinde. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Sakıncalı kısmına geçiyorum. Bu Yasayı hazır

larken huzurunuza çıkmak fırsatını buldukça iki nok
tayı vurgulamak gereğini duyuyorum. Biri; 12 Eylül
den önceki durum. İki; önümüzdeki Türkiyenin so
runları. Bir yasa çıkarırken bu i'ki önemli boyutu 
gözönüne getirememezlik yapamayız. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Daha mazi olamamış, yakın bir geçmişte çok 

hazin uygulamalar vardır. Ülke aleyhine demek is
temiyorum; ama ülke lehine olmayan durumlara 
rağmen, uygulamalara rağmen, bunalımlara rağmen, 
çıkmazlara rağmen bundan önceki meclislerde mil
letvekillerinin kımıldayabildiklerine maalesef tanık 
olamadık. Bu büyük ölçüde milletvekillerinin vic
danlarına ve ulusal yararlara arzu ettikleri ölçüde 
uymak imkânının getirilememiş olmasının da bir so
nucu gibi görülmektedir. Bu nedenle, yeni bir yasa 
oluşturulurken benzer durumlarda milletvekillerini 
kendi partilerinin tutsağı haline getirecek, onları bir 
robot haline indirgeyecek bu maddeyi getirmemek 
gerekirdi. 

Bir milletvekili her şeyden önce ettiği yemine, 
temsilcilik göreviyle bağdaşacak tarzda oy vermelere 
ve vicdanına bağlıdır değerli arkadaşlarım. Eğer biz, 
milletvekilliğini yine grup kararlarına mahkûm ede
cek olursak (ki, bu madde maalesef bunu getirmek
tedir) dün oluşan bunalımların yeniden tekrarlan
maması için hiçbir sebep ortada bulunmamaktadır 
değerli arkadaşlarım. 

Ayrıca maddede, «Milletvekilleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde parti gruplarında alınmış bulunan 

kararlar aleyhinde oy kullanamazlar» denilmekle biıs 
İlkte, parti kararından yalnız parlamento grubu ge-. 
nel kurul kararları mı kastedildiği ,yoksa bu yasağın 
parti merkez örgütleri kararları için de mi geçerli 
olduğu hususu da pek vuzuha çıkamamaktadır. 30 
uncu maddeyle birlikte durumu bu noktada değer
lendirince bu yasağın, parti merkez örgütü kararları 
için de geçerli olabileceği intibaını edinmektedir in
san; bu iki maddeyi birlikte okuyunca. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu maddeyle milletvekilinin oyunun rengi kanun

la 'belirlenmektedir. Bu nedenle antidemokratiktir ay
nı zamanda; biraz önce arz ettiğim sakıncaya ek ola
rak. Milletvekillerinin temsilciliğini ve özgür iradesi 
bu maddeyle iptal edilmektedir. Milletvekilleri daha 
serbest bırakıldığı takdirde, ben inanıyorum ki, sırf 
buna benzer durumları parti hâkimiyetini, oligarşi
sini getirmek isteyenlerin bir sığınak olarak, bir kur
tuluş beyyinesi olarak sarıldığı parti disiplini değil, 
tersine; eğer milletvekilleri Mecliste de, grupta da 
inançlarına göre, şahsiyetlerine uygun tarzda oy kul
lanabildikleri yerlerde, parti gruplarında daha sağlık
lı kararlar alınabilir. Çünkü orada önemli bir em
niyet supabı vardır. Eğer ülke yararına ve edilen ye
minlere uygun kararlar alınmadığı takdirde millet
vekili Mecliste de aleyhte oy kullanabileceği ihtimali, 
partileri daha olumlu, daha yararlı kararlar alma 
yönünde özendirir. Aksi takdirde milletvekillerini ro-
botlaştıran, onların millî iradeyi temsil eden nitelik
lerini iptal eden bu maddedeki uygulama partileri de 
kısırlaştırır kanısındayım. Çünkü getireceğiniz yeni 
kanunla değerli kimselerin, nitelikli kimselerin daha 
çok meclislere girmesini sağlayabileceğinizi varsa
yarsak, milletvekillerine vicdanları ve inançları yö
nünde yararlı göremedikleri durumlara iştirak etme
lerini engellediğimiz takdirde, zannediyorum ki, si
yasal hayata sağlıklı 'bir boyut kazandırırız. 

Bu inançla bir önerge arz ettim ve maddenin ikin
ci kısmının maddeden çıkarılmasını haddim olmaya
rak önerdim. Tasviplerinize mazhar olursa yararlı 
olur kanısındayım. 

Takdirlerinize saygılarımla birlikte arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hami'toğul-

ları. 
Sayın Aydar, buyurunuz efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Tasarının 29 uncu maddesi bir tercih getirmekte

dir. Komisyonumuz geçmiş uygulamanın karşıtı 
• olan bir tercihi yapmıştır. Yapılan tercihi ben, 1982 

40 — 



Danışma Meclisi B : 61 22 . 2 . 1983 O : 4 

Anayasasının getirmiş olduğu düzenleme içinde, as
lında 1961 Anayasasının düzenlemesine karşı getiril
mesi gereken bir tedbir olarak görüyorum. Bu itibar
la, özetle durum şöyledir : 

Bir milletvekili, bağlı bulunduğu parti grubunun 
kararına uysun mu, uymasın mı?... Olay bu. Grup 
kararına uyarsa ne olur, uymazsa ne olur?... 

1982 Anayasasının 69 uncu maddesinde, «Siyasî 
partilerin parti içi çalışmaları ve kararları demokrasi 
esaslarına aykırı olamaz.» der. Parti içi çalışmaları 
siz bir oy esası içerisinde mütalaa ederseniz, grupta 
siyasî partilerin çalışmalarında da oy esasını müta
laa ederseniz, eğer yüzde 80 milletvekilinin almış ol
duğu bir grup kararına yüzde 10, yüzde 20 milletve
kili hiç de objektif olmayan bir kriterle; yani vicdanî 
bir kanaatle hayır diyorsa, o parti artık ciddî bir par
ti değildir ve demokrasinin asıl unsuru da sayılmamak 
lazım gelir. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun bu noktada göster
miş olduğu hassasiyete ben gönülden katılıyorum; 
fakat bu hassasiyet 1961 Anayasasının karşısında 
gösterilmesi gereken bir hassasiyettir. 1982 Anaya
sası karşısında böyle bir hassasiyete, böyle bir kısıt
lamaya ve kendi gerekçelerinde de ifade buyurduk
ları gibi, böyle bir aşırı, katı disipline gidilmemek 
lazım gelirdi. Nitekim beşinci bölümün gerekçesinde 
arz edeceğim şu cümle çok entresandır : «Parti di
siplinin önemine yer verilmekle beraber, disiplini da
ha öteye götürmenin demokrasiyi temelinden tahrip 
edeceğine inanarak...» 

Şimdi, böyle bir inançla siz Türkiye'de çoğulcu 
demokrasiye yaklaşmak ve dolayısıyla parlamento
lar içerisindeki grupların kararına dahi tesir edebile
cek bir kayıtlamayı, bir seçimi, bir oy verme meka
nizmasını engelleyici mahiyette ve dolayısıyla grubun, 
millî iradenin yansıması şeklinde mütalaa edilebilecek 
kararlarına, «Vicdanî kanaatle ben katılmıyorum» 
diyerek bir kayıt koyarsanız, tekrar ediyorum; de
mokrasiyi bu memlekete biz zor oturtabiliriz. 

Ben 1982 Anayasasının getirmiş olduğu düzen
lemeye inanıyorum. O kadar ki, hiçbir siyasî parti 
Anayasanın 13 üncü maddesinde öngörülen esasla
rın dışına çıkamaz. 

Bir değerli üye arkadaşımın bana sorduğu bir 
soruya, şimdi bu kürsüden Anayasanın 13 üncü mad
desini okumak suretiyle cevap veriyorum : «Temel 
hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuri
yetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayi-
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şin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın 
korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili mad
delerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.» 
deniyor. 

Şimdi, böylesine bir temel ve bak ve hürriyetlerle 
ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı ve öngörü-
lemeyeceği, bu amacın dışına çıkılamayacağı temel 
ilkesi ve hükmü var olurken, Türkiye'de hiç bir siya
sî partinin ve o siyasî partiye bağlı olan bir millet
vekilinin her şeyden evvel içtiği anda sadakat ve 
Anayasaya sadakattan ayrılmaması lazım geldiğini 
ben, bir temenni olarak değil, olması gereken bir ger
çek olarak ifade ediyorum. Eğer zaten böyle olmazsa 
Türkiye, bir inançsızlık iklimi içerisinde, korkarım 
ki, daha çok 12 Eylüller görebilir. 

Bu itibarla, Anayasaya inancı tam olan bir Mec
lis, yaptığı eserine sahip çıkacak olan bir Meclis 
Türkiye'de çoğulcu demokrasiye zemin hazırlamak 
mecburiyetindedir. 

Bu hususu açıklıkla ifade ediyor, saygılarımı su
nuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Dikmen. 
ALÎ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu kadar kıymetli arkadaşımız konuştuktan son

ra, aynı konu üzerinde, pek tabiî bize pek fazla bir 
şey kalmadı; ama müsaade ederseniz ben meseleye bi
raz pratikten girmek istiyorum, önce hepinize şunu 
hatırlatmak istiyorum; biz bu kanunu ne maksatla 
yapıyoruz, gayemiz nedir? 

Biliyorsunuz ki, bizim esas maksadımız; yani öyle 
bir kanun yapalım ki, bir siyasî partiler kanunu ge
lecekte iktidarı alacak olan parti bu Meclisin içe
risine oldukça iyi bir çoğunlukla gelsin. Neden buna 
gerek duyduk? Buna da gerek duymamızın sebebi; 
geçmişi bu nedenle hatırlamakta fayda umuyorum. 
Onun için burada iki arkadaşımızın kullandığı bir ke
lime var, benim çok hoşuma gitti, mazur görsünler, o 
kelimeden yararlanmakta fayda umuyorum. 

Mesela; üretme... Gerçekten 12 Eylül'e gelinceye 
kadar biz demokrasiyi üretmeye gayret ettik; fakat 
üretmek istediğimiz bu demokrasinin içerisinde, yine 
tecrübeli ve kıymetli bir arkadaşımızın kullandıkları 
gibi, o kadar çok fikir ürettik ki, sonunda bu üret
tiğimiz fikirleri 12 Bylül'le beraber bir hayli temiz
leme gayreti içerisine düştük. Bunların da seraları ge
nellikle parti teşkilatlarının içerisindeydi ve üretilen 
bu meyvaları bu Millet hazmedemedi, 12 Eylül'den 
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sonra ağaçlarını kestik, el'an kökünü de kazıyamadık 
ve tohumu gelen memleketler de bunları kabul etme
di, nihayet kaçak yollardan başta Almanya olmak üze
re bazı Avrupa memleketlerine ihraç etmeyi başar
dık. Fakat orada da çürük çıktı, şimdi onların da ba
şına bela, biliyorsunuz onlar da son zamanlarda uğ
raşmaya başladılar. 

Şimdi, bunları söylemekteki gayem; o ortamı şöyle 
gözümüzde canlandırdığımız zaman, iktidar olan par
tiler nedense bunun gibi daha birçok sorunlarımıza 
bir çözüm getiremediler ve çözüm bulamadılar. Şim
di bakıyorum bu maddede karşımıza bu defa bir 
vicdan çıktı, bir vicdan kelimesi... 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunun da üzerinde durmakta yarar var. Gerçekten 

bir vicdanın olduğuna inanıyoruz; ama bu vicdan na
sıl kullanılıyor? Yine geçmişi hatırladığımız zaman, 
bu Mecliste biz vicdanların işportada satıldığını da 
gördük; yani açık pazarda satıldı bunlar, karşılıklı 
transferler yapıldı. Yani gerek basından, gerekse rad
yolardan «Uçan oylar» a varıncaya kadar isim takı
lan vicdan reylerinin havalarda gezdiğini de işittik. 

Bu bakımdan, işi şöyle tahlil edelim; Şimdi arka- . 
daşlarımız düşünürler, derler ki, siz 16 ncı maddeye 
«evet» dediniz, şimdi bu madde geldiği zaman «hayır» 
diyorsunuz, aynı zamanda bunun tam tersi bir öne
ride bulunuyorsunuz... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tabiî kıymetli hocalarımızın iki, üç gündür yap

tıkları konuşmalardan fazlasıyla yararlandım; fakat 
bunları pratiğe indirdiğim zaman bazen maalesef on
ların çoğu gibi düşünemiyorum. Çünkü demokrasi ku
rallarını, demokrasiyi bir yuvanın içinde kabul ©di
yorum, bu yuvada oluşan fikirlerin dışarıda uygula
ma safhasını düşünüyorum. Şimdi bir parti grubu, 
düşünüyorum yahutta bir yönetim organı düşünüyo
rum, burada elbette bir muhalefet vardır. Bir defa hi
zipçiliği ben kabullenemiyorum; çünkü hizipçilik 
başka, muhalefet başkadır. 

Bir partinin içinde bir gaye için, bir maksat için, 
bir fikir için gelmiş olan aym gruptan kimseler bir 
meselenin çözüm yolu aranırken mutlaka ona muhalif 
olanlar çıkacaktır; fakat bu muhalif olanları devamlı 
dışarıda tutmak mahzurlu mudur, faydalı mıdır onu 
bilemiyorum? Çünkü tatbikatta şu görülmüştür; birisi 
çok konuşur, çok tenkit eder, «'Ben olsam şöyle yapa
rım, böyle yaparım...» «Buyur arkadaş, sen gel yap 
bu işi» dediğiniz zaman, durum değişmiştir. O yönden 
muhalif olan bir kimsenin bir yönetim grubunun içe-
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risinde mahzurunu görmüyorum; ama buradaki du
rum başkadır. 

Şimdi, bir meclis grubu var, bu meclis grubu gizli 
oyla bir karar alıyor, bu kararın sonucu buraya inti
kâl ediyor. Şimdi burada deniyor ki, böyle karar alın
mışsa, milletvekilleri aleyhte oy kullanamazlar, gere
kirse meclisi terk eder giderler... Fakat bizim anlayı
şımız, yine bizim yetişme tarzımıza göre, eğer bir top
lum aynı gaye için, aynı maksat için toplanmış da, 
bir meselenin halli için bir şey müzakere edildiğinde 
mutlak onun aleyhinde olanlar çıkacaktır; fakat ora-
ra bir karar ekseriyetle alınmış, burada icra safhası
na girmiş ise, orada aleyhte olanlar burada artık lehte 
davranmaya mecburdurlar. Neden? Çünkü çoğunluğa 
katılmak bir saygıdır, işte saygıya dayanan disiplin de 
burada başlar. 

Bu bakımdan, bu kısım üzerinde arkadaşlar ben
den daha ilmî yönden izahını yaptılar, ben bu mad
deye bu yönleriyle katılamıyorum. Bu hususta bir de 
önergem var; bilakis Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri grupta alınan karara kesin olarak uymak zo
rundadırlar, diye bir önerge de vermiş bulunuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Komisyon, mevcut konuşmalar karşısındaki 

görüşünüzü lütfen alabilir miyiz efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

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

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 29 uncu mad
desi sizlere resmen intikal etmeden önce, daha kulak
tan kulağa 29 uncu maddenin ilkeleri yahut ilkesi 
duyulunca, aleyhine çok kuvvetli bir akım belirdi. 
Bu akım şiddetlenerek devam etti ve nihayet büyük 
önergelerin, çok sayıda imzalı önergelerin verilmesi 
ile sonuçlandı. 

Bu durum karşısında, Anayasa Komisyonu ola
rak, sizlere görüşlerimizi arz etmek ve dayandığımız 
gerçekleri duyurmak ve sorunun bir de tarihî geliş
mesi hakkında bir fikir vermek için, açıklamalarda 
bulunmak gereğini duydum. 

Genel görüşme sırasında arkadaşlarımızın yap
tıkları tenkitlere, yine genel görüşme sırasında ver
diğimiz cevaplarda, konuya değinmeye çalıştık ve 
belirtmeye çalıştık ki, bu hüküm sanıldığı kadar anti 
demokratik değildir, sanıldığı kadar demokrasiye ay
kırı olan bir hüküm değildir; tamamen aksi, Fransız 
ihtilalinde teorisi yapılan fert hak ve hürriyetlerini, 
insan düşüncesine saygının bir uzantısı olan ve İkinci 
Dünya Savaşından sonra birçok devletlerin anayasa 
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hukuku düzeninde geleneksel kaideler olarak veyahut 
siyasî partilerin tüzüklerinde düzenlenen hükümler 
olarak, hükümlerden biri olarak yahut bu hükümle
rin özeti olarak belirmiştir ve 29 uncu maddemize 
konmuştur. 

Soruna isterseniz hep beraber 1789 İhtilalinden 
başlayalım. Merak etmeyin uzun boylu konuşacak 
değilim, sadece kısa cümlelerle sorunu sizlerin gözü 
önüne sermeye çalışacağım. 

1789 İhtilalinde Meclis toplantıya çağırıldığı za
man, yapılan ilk tartışma, emredici vekâlet müessese
sinin olup olmadığı idi. Yani, o zamana kadar gelen 
temsilciler, bölgelerinden aldıkları emirleri Mecliste 
savunmakta ve «defter» denilen bu emirlerin yazıl
dığı kitabın yahut da defterin dışına çıkmamakta 
idiler. İşte o zaman, millî temsil teorisi ortaya atıl* 
di ve milletvekilinin kimseden emir almadan, kim
seden direktif almadan sadece vicdanına göre karar 
vermesi ilkesi belirdi, kondu ve demokrasi rejimle
rinin, temsili rejimin temel ilkelerinden biri olarak 
uygulanmaya kondu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu ilke, demokrasiyi benimseyen, demokrasi yo

lunda gelişen bütün milletlerin anayasalarında gö
rüldü. Hiçbir anayasa gösteremezsiniz ki içinde, 
«Milletvekili, partiden aldığı direktife göre oy ve
rir» hükmü bulunsun. Soruyu, bu şekliyle dikkatleri
nize sunmak isterim. Mütemadiyen, milletvekilinin 
partiye bağlı olması gereğini âdeta bir anayasa ge
reği gibi, demokrasi rejimin gereği gibi arkadaşları
mız ileri sürmek istediler; fakat tekrar ediyorum, bir 
tek anayasa gösteremezsiniz ki, «Milletvekili, parti
sinden aldığı emir ile (Yahut, partisinin kararlarına 
uygun olarak) parlamentoda oyunu kullanır.» desin. 
Herhangi bir diktatörlüğün anayasasında dahi böyle 
bir hüküm yoktur. 

Sonra, 19 uncu Yüzyıl içerisinde siyasî parti kav
ramı, modern siyasî parti gelişmeye başladı ve mo
dern siyasî parti gelişmeye başladığı zaman, parti ka
rarlarının bağlayıcılığı sorunu ortaya çıktı; aksi görü
şü savunan arkadaşlarımızın büyük bir başarı ile 
açıkladıkları gibi. Parti vardır, doktrini vardır, part 
içerisinde alman karar vardır; fakat 19 uncu Yüzyıl 
içinde, bu şekildeki bir uygulama, İngiltere dışında hiç
bir ülkede görülmedi ve bu İngiltere, bugün size genel 
görüşmede arz ettiğim gibi, şimdi sizlerin birçoğu ta
rafından benimsenmeyen ve kaldırılması istenen hük
mü, partilerin tüzüklerine koydular. Çünkü, esasta 
milletvekilinin hür olması, kimseye tabi olmadan sa
dece milletin temsilcisi olması felsefesi, görüşü, bu-
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I gün de anayasalarda, anayasa felsefelerinin temelin-
j de bulunmaktadır. Siyasî partilerin aldıkları karar

ların bağlayıcılığı anayasalarda tartışma konusu de
ğildir. Anayasalarda milletvekillerinin vicdanlarına 
göre oy vermesi ilkesi, meclislerin temel kurallarından 
biri olarak görülmektedir. 

Bu uygulama ne sonuç verdi : 
Sayın Öztürk Arkadaşımız, parti disiplinini bozu

cu, hükümet faaliyetini aksatıcı, partilerarasında 
alış verişe yol açıcı bir nitelik taşıdığını, (Bizim ge
tirdiğimiz şekilde) ileri sürdü ve çok güzel bir örnek 
verdi; «Fransızların Üçüncü Cumhuriyetinde, grup 
kararlarına uymak mecburiyeti yoktu» dedi. Sonuç; 
arkadaşımız açıkladılar, hükümetlerin ortalama öm
rü sekiz ay. Ben biraz daha düzelteyim; dokuz ay 
(önemi yok.) Peki, İkinci 'Dünya Savaşından sonra 
Fransa'da parti disiplini çok kuvvetli gelişti. Acaba 
hükümetlerin ortalama ömrü ne kadar Sayın öztürk 
arkadaşımız?... Müsaadenizle bunu da ben açıklaya
yım; altı ay. Binaenaleyh, parti disiplininin hükümet 
istikrarına yol açacağı görüşü, makbul olmayan ya
hut geçerli olmayan bir görüştür; doğru değildir çün
kü. Parti disiplini, istenilen yerde, istenilen ölçüde 
olsun, hükümet istikrarı meclisteki çoğunluk sorunu
na bağlıdır. 

Bu çoğunluk sorununun gerçekleşebilmesi için 
ise, arkadaşlarımızın ileri sürdüğü gibi, parti disiplini 
yeterli değildir. Gerekli midir?... Gerekli de değildir. 
Çünkü, hükümet istikrarı çoğunluğun oluşması,, başka 
birtakım sosyal olaylara, sosyal değerlendirmelere 
dayanır. 

Her üyenin, her zaman serbest olmasının anarşi
ye yol açacağı fikri; fert hak ve hürriyetlerine saygı 
gösteren, ferdin düşünce özgürlüğüne dayanan bir 
siyasî rejimde, elbette ki, geçerli değildir. Her üye 
daima serbest olması gerektiği felsefesi ile rejimler 
düzenlenmiştir ve gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bazı arkadaşlarımız, Sayın Göktepe başta olmak 
üzere, Sayın öztürk arkadaşımız da buna değindi; 
Anayasamızda milletvekilinin bağlılığı sorununda, iş
te dediler. Anayasada belirli maddelerde grupların 
karar alamayacağı yazılıdır. Binaenaleyh, bunun dı
şında gruplar bağlayıcı kararlar alabilirler... 

Bu görüş ilkenin yanlış anlaşılmasına ve getirilen 
sistemimizin yanlış yorumuna dayanmaktadır. Biz 
sadece bu konularda grup kararları alınamaz deme
dik. Esasen biz grup kararlarını siyasî parti grupları
nın alamayacağını da ileri sürmedik. Maddede bunu 
söylüyoruz; alabilirler, hatta gizli oyla alırlar diyo-

, ruz bazı kararları. Ancak milletvekiline kendisini ra-
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hatsız eden alanlarda bir serbestlik tanımak istiyoruz. 
Esasen bu konu bir arkadaşımızın da (Galiba Aydar 
arkadaşımız) belirttiği gibi, milletvekilinin ettiği ye
minde bulunmaktadır. Anayasaya sadakattan ayrıl
mayacağına yemin etmesi gerekmektedir; yemin et
mektedir milletvekili. Şimdi gerçekten iç aleminde 
Anayasaya aykırı bir hüküm geldiği, karar alındığı 
kanısına varırsa o milletvekili ne yapacaktır?.. Sorun 
budur, 

ALÎ DİKMEN — İstifa eder... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — İstifa da edebilir. O, onun en doğal 
hakkıdır ve onu o karar almaya da partisi zorlaya
bilir; bunu da tartışmıyorum. 

Ve eğer parti içerisinde, devamlı olarak ileri sü
rüldüğü gibi, bir nifak unsuru olursa, elbette parti
sinden ihraç edilmiş gibi bir duruma da girer; ihraç 
kararı alınmasa bile. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi burada karşı görüşte olanların abarttıkları 

bir husus var. Sanki Anayasaya ve vicdanına uygun
luk ilkesinin sınırsız şekilde milletvekilini parti ka
rarlarına uymamaya teşvik edecek nitelikte olduğu 
düşünülmekte... 

Sayın arkadaşlarım; 
Partinin tüzüğü de var, partinin kendi'bir iç dü

zeni var, programı var ve bir de Anayasa var. Eğer 
milletvekili bu programa uygun, bu tüzüğe uygun 
ve Anayasaya uygun alınan kararlara karşı gelirse, 
oylamaya katılmazsa elbette parti onun hakkında 
tedbir alacaktır, elbette onu bir dahaki seçimde aday 
göstermemek yollarını araştıracaktır, belki de daha 
ileriye giderek onun partiden çıkartmanın, ihraç et
menin yollarını gerçekleştirecektir. Bu husus öyle 
sanıldığı gibi her oylamada ortaya çıkacak, bütçe oy
lamalarında satın alınacak yahutta bütçe oylamala
rında oya katılmamasını sağlayacak bir duruma geli
şemez. İktidarda olan bir partinin milletvekillerinin 
hiç birisi, benim vicdanıma elvermiyor diyerek bütçe 
oylamasına katılmamazlık yapamaz. Partinin lideri 
hükümeti kurduğu zaman, benim vicdanımla bu iş çe
lişiyor, vicdanım bana hayır diyor, diyerek güveno
yu vermemezliık yapamaz. Bunları parti mekanizması, 
partinin kuralları incelendiği zaman değerlendirmek 
ve parti disiplin kurullarının bu konularda işleyebile
ceğini düşünmek lazımdır. 

Onun için konuyu abartmamak gerekir. Konuyu 
abartmamak gerekir ve bizim sadece milletvekiline 
vicdan özgürlüğü huzuru sağlayabilmek için getirdi
ğimiz bu maddenin sadece fert hak ve hürriyetleri 
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insan düşüncesine saygı açısından ve milletvekilinin 
Anayasamızın 80 inci maddesinde belirtildiği gibi bü
tün milleti temsil ettiğini, bütün millet adına parla
mentoda konuştuğunu ve kendi vicdanına uygun ola
rak gerekli gördüğü zaman oy vermeyebileceğini ka
bul etmek lazım. 

Burada bazı arkadaşlarım gerçekte bir çelişme ol
duğunu söylediler ve noktalı virgülden sonra gelen 
«Ancak Türkiye Büyük . Millet Meclisinde aleyhte 
oy kullanamazlar.» ibaresi üzerinde durarak; «Ger
çekten eğer vicdanına uymuyorsa, niçin vicdanına 
uygun olarak oy kullanamasın?» dediler. Gerçekten 
getirdiğiniz tasarının tartışılması gereken cümlesi bu
dur.. 

Biz burada bir tartışmanın mümkün olduğunu ka
bul ediyoruz. Fakat milletvekilinin de yine partilere 
bir fonksiyon vererek bu parti bayrağı altında seçil
diğini ve mademki vicdanına elvermeyen bir durum 
var, partisi aleyhinde oy kullanmamasını istiyoruz 
partide kaldığı sürece; ama partiden istifa eder, oyu
nu kullanır ve partiden istifa ederek partinin aldığı 
kararlara uymaz... Bu zaten doğal olur, Biz parti 
içerisinde istinaî bir durum olarak, belki çok ender 
olarak ancak Anayasayla, vicdanıyla çelişen sorunlar 
ortaya çıktığı zaman oy vermemesi gerektiğini düşü
nüyoruz ve bunun da, arz etmeye çalıştığım gibi, öy
le kolay gerçekleşecek bir durum olmadığını belirt
mek istiyoruz. Kolay gerçekleşecek bir durum değil
dir; çünkü parti tüzüğü vardır, programı vardır. O 
programa, o tüzüğe uygun olarak partiye üye ol
muştur. Yoksa kalkıp ikide birde «Benim vicdanıma 
elvermiyor» diyerek oy vermekten kaçması, kararla
ra uymaması elbetteki parti disipliniyle bağdaşmaz. 

Şimdi karşı görüşte olan arkadaşlarımız devam
lı surette yaşadığımız olaylardan, motel odalarından 
yapılan pazarlıklardan bahsetti. 

Aziz arkadaşlarım; 
Acaba bu şekilde oylama olsa; yani biz bu mad

deyi çıkartsak, maddedeki kendi getirdiğimiz kuralı 
çıkartsak, maddeyi sadece «Grup genel kurulunda 
seçimler gizli oyla yapılır» desek, acaba kendini sat
maya karar vermiş bir milletvekili yeniden motel-
odalarında kendi satmaz mı? Bunun satma imkânı 
ortadan kalkar mı?.. Lütfen bu nokta üzerinde de 
düşünmenizi isterim. 

Özetle Yüce Kurula şunu arz etmek istiyorum. 
Biz Anayasa hukukunun gelişmesine, felsefesine uy
gun olarak bir hüküm getirdik. Anayasaların hiç bi
risinde milletvekilinin siyasî partilere bağlı olduğuna 
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dair bir hüküm yoktur ve milletvekillerinin aksine 
vicdanlarına göre oy verme ilkesi 1789'dan beri mu
hafaza edilmektedir. Bizim Anayasamızın 80 inci 
maddesi de, aynı amaca yöneliktir. Biz sadece millet
vekillerini baskıdan kurtarmak için hür vicdanlarıy
la çelişmeye düşmeden oy kullanabilmeleri için bu 
hükmü getirdik. Takdir sizlere aittir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler; 
29 uncu maddeyle ilgili olarak soru sormak için 

ad kayıt işlemi başlamıştır : 
Sayın İğneciler, Sayın Sağışman, Sayın Narlıoğ-

lu, Sayın Peköz, Sayın Hazer soru sorabileceklerdir 
efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, ben de... 
BAŞKAN — Altıncı oldunuz Sayın Tutum. O 

nedenle efendim; kusura bakmayın, beş üyemize an
cak soru sorma imkânı tanıyoruz. 

CAHİT TUTUM — El kardırmıştım Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — O anda biliyorsunuz 10 tane üye
miz el kaldırıyor Sayın Tutum. Yani yalnız zatıali-
niz altıncı değil, şu anda söz alamayan Sayın Yar-
kın da dahil, onu da gördüm; ama bu sayma içinde 
müsaade ederseniz size sıra gelmiyor. 

Buyurun Sayın İğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım : 
Bütün konuşmaları dikkatle dinledim. Parti grup 

kararına uymayan bir milletvekilinin, bir partilinin 
antidemokratik hareket ettiği veyahut Anayasayı çiğ
nediği gibi bir iddia elbetteki yoktur. Bundan Sayın 
Komisyon çok bahsettiler; ama kimsenin böyle bir 
iddiada bulunduğunu sanmıyorum. Sayın Başkanımı
zın da İngiltere'den, Fransa'dan verdiği tarihi misal
leri de iyi hazmettik, anladık; ama Türkiye'de olan 
konularda tereddüt içindeyiz ve de Türkiye'deki olay
lara uymadığı kanısındayız. Şöyle ki : 

Sorum şu; aslında bizim ülkemizde geçen hadise
lerden öğreniyoruz ki, partiler birbirini yemekle meş
guldürler, birbirine çelme takmakla meşguldürler. 
Memleket hizmeti kadar, buna da hamdolsun çok 
önem veriyorlar. 

Böyle olunca, başka bir partiden birkaç millet
vekiline çengçl atmak suretiyle zaafa uğratıp, hükü
metleri güçsüz duruma düşüremezler mi? 

Bunun dışında, aynı grupta olan milletvekilleri bu 
hareketi birkaç defa tekrarlarsa bir kemikleşme olup, 
parti tekrar zaafa düşmez mi? 
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Sonra, dışarda, hem kendi partisi içinde, hem de 
dışarda aynı milletvekillerine menfaat sağladığı için 
parti kararlarıyla zıtlaşmakta olduğu ileri sürülemez 
mi? 

Sayın Başkanım, dördüncü bir sorum : «Bütçe 
oylamasında bir milletvekili nasıl olur da; bu benim 
vicdanıma uymadığı için iktidarda olan bir hükümeti 
düşürmeye kalkar, onun kararma uymaz.» diyor. 

Bir milletvekili, kendi bölgesine yeterli derecede 
bayındırlıkta tahsisat ayrılmamışsa, «Ben seçmenleri
me söz vermiştim; benim vicdanıma uymuyor; bi
naenaleyh pasif davranacağım, sizin kararınıza uy
mayacağım» diyemez mi? Bu ülke gerçekleri karşı
sında Sayın Komisyonun cevabını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İğneciler. 
Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, şunu 

soruyorum : «Aleyhte oy veremezler» demekle, mil
letvekillerinin (Kendilerinin de bahsettiği) mecliste. 
içtiği ant'a müda'hale etmiyorlar mı?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Buyurun Sayın Narlıoğlu. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başka

nım, Danışma Meclisinin Sayın üyeleri; 
Efendim, 29 uncu maddeye yeni bir hüküm ge

tiriliyor. Bu hükümle bir yasak getiriliyor. Bu ya
sak, kanımca zaten bir tüzükte de tespit edilebilirdi. 
Sorum şu : 

Kanunla getirilen yasağın cezası ne olacak?.. Han
gi kanunda yer alacak?... Kanunla getirilen yasağın 
karşılığı olarak tüzükte ceza hükmü getirilebilir mi?.. 
Eğer bu yasağa uymayanlar hakkında 54 üncü mad
dedeki disiplin hükümleri uygulanacaksa, hangi di
siplin hükmü uygulanacak belli değildir. Yani, böyle 
bir hüküm, da'ha doğarken işlemez halde değil mi
dir?.. Milletvekili, yukarıdaki hükmü esas almak 
suretiyle, parti grup kararına uymaz da, aleyhinde 
veya lehinde oy verirse, bunun cezası tespit edilmedi
ğine göre, bu madde işleyebilecek midir?... İşlemez 
halde doğmayacak mıdır?... Bu bakımdan, ceza yönün
den; yani tüzükle tespit edilebilir mi?.. Disiplin hü
kümleri de uygulanacaksa, hangi disiplin hükümleri 
uygulanacak belli değildir. Bunlara cevap verilirse 
memnun kalacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Buyurun Sa^ın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
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Benim sorum şudur : Bir milletvekili, «Vicdanım 
elvermiyor» diyerek, parti grubunun aldığı karar kar
şısında çekimser kalmasına ilişkin bu düşünce, o 
milletvekilinin teşrii faaliyete iştirakinde ve teşrii 
faaliyeti murakebesinde daha etkin bir rol oynaması 
düşüncesinden mi mülhemdir?... 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, sadece iki 

soru soracağım. 

1. Anayasanın milletvekiline tanıdığı teminat 
yetmiyor mu ki, bir de vicdan teminatı getirmiştir Sa
yın Komisyon?... 

2. Bir taraftan partiler demokrasisini; parti de
mokrasisini, partinin vazgeçilmezliğini savunan bir 
Komisyonun, bu partinin kararlarına uymayı nasıl 
teşvik etmeye gönlü razı oluyor; anlayamadım, iza
hını rica ediyorum?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Komisyon, beş sayın üyemiz sorularinı 

sordular; buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımız; 
Arkadaşlarımın sordukları soruları cevaplandırma

ya çalışıyorum. 
Sayın İğneciler, «Ülkemizde geçen hadiselerden 

sonra, yaşanmış mücadelelerden sonra, bu şekildeki 
bir hükmün milletvekillerini parti kararlarına uyma
maya teşvik edip etmeyeceğini» sordular. Sanıyorum 
sorunuz bu idi Sayın İğneciler? 

ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Bir tanesi 
buna yakın. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Ben de hepisi bu efendim. Ne ise, 
şimdi bunu cevaplandırmaya çalışayım; diğerini de 
tekrar lütfederseniz. 

Elbette ki, her milletin hukuk kuralları, bir mil
letin yaşadığı olaylardan ve sosyal ilişkilerden kay
naklanır. Bu hususta hiçbir tereddüt geçinmiyoruz; 
tereddütümüz yoktur; ancak bir milletin hayatında da, 
siyasî 'hayatında da ve uzun süre konulması, işlemesi 
düşünülen bir Anayasa ve onun eklerinde (Ekleri 
dediğim zaman Siyasî Partiler Kanununu kastediyo
rum. Seçim Kanununu kastediyorum.) anormal olay
lar değil, rejimlerin sağlıklı işlemesi için geçerli olan 
kurallar konmaya çalışılmalıdır ve ihtiyaçları bu şe
kilde cevaplandırmak gerekir. Bunlar arasında bir tep
ki niteliğinde olan hükümler vardır; bunlar bir süre 

sonra değiştirilir; fakat imkân olduğu ölçüde ve as
lında da amaç budur; sağlıklı hükümler bir anayasa
da yahut da onun eklerinde yer almalıdır. 

Şimdi biz, Türkiyemizde 1950 yılı diyelim; çok 
partili düzenin fiilen gerçekleştiğini gördüğümüz yıl. 
Ondan sonra 30 yıl içerisinde, sadece benim bildiğim 
kadarıyla, oldukça kesif bir şekilde, gerçekte iktidar
ların değişmesine yol açacak şekilde, sadece belki bir, 
belki iki olay yaşadık; üç olay yaşamadık ve bu iki 
olay da son birkaç sene içerisinde oldu. 

Şimdi, son birkaç sene içerisinde bir kriz döne
minde olan iki olay dikkate alınarak, Anayasa Hu
kukunun genel bir kuralının ihlal edilmemesi, o kuralı 
silecek, ifna edecek hükümleri getirmemesi lazımdır. 
Esasen, karşı olan bütün arkadaşlarıma tekrar hitap 
ederek diyorum ki; amacımız, fert hak ve hürriyetle
rini, insan haysiyetinin temelinde olan insan düşünce
sine saygıyı gerçekleştiren bir rejime doğru yönelme
miz gerekir ve bu çaba da, Anayasa gereğince, temsil 
rejim teorisi gereğince hür olması, sadece vicdanına 
göre karar vermesi gereken milletvekiline bu imkân
ları sağlamakla, onu partisine karşı (Tabiri caiz ise) 
korumakla mümkündür. İşte biz, bu hükmü getirmek 
istedik. 

İkinci sorunuzu bekliyorum. Başka sorunuz var 
mı efendim? 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkanım benim 
birkaç tane sorum vardı. 

Partiler birbirini zaafa uğratma yarışına girmez 
mi?.. 

BAŞKAN — Sayın İğneciler; müsaade ederseniz 
sorularınızı tekrarlayın efendim. Daha evvel uygula
dığımız usulden vazgeçtiğimiz için, aynı olayı yaşa
maktayız. Bundan sonra her üyemiz lütfedip sorusu
nu tekrar sorarsa, Sayın Komisyon Başkanı da daha 
rahat ve tek tek cevap versinler. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan; o 
zaman dört defa sual hakkı tanımış oluyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, elbette, Komisyon da mü
saade ederseniz soruyu hatırlayamıyorsa, Sayın Ko
misyondan ne cevap bekliyorsunuz? O zaman cevap 
verme imkânını da ortadan kaldırmış oluyorsunuz 
Sayın Doğu. 

Sayın İğneciler; buyurun efendim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, partilerin bir

birini zaafa uğratmasına kanunî bir imkân tanınmış 
oluyor. Bu, parti içinde, hükümetlerde ve idarede zaa
fa sebep olmaz mı?. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, Sayın Üyemiz şunu mu 
açıklamak istiyor?.. Bir parti, bir milletvekiline rüş
vet verecek, onu satın alacak; ondan sonra diyecek 
ki, «Siyasî Partiler Kanununun 29 uncu maddesi var, 
o madde, üyenin serbestçe, vicdanına uyarak oy ver
memesini salık veriyor, ben buna dayanarak satın al
dım.» Sayın İğneciler; böyle bir yorum mümkün de
ğil. Böyle bir hüküm olmasa dahi, siyasî partiler üye
leri satın almak yoluna başvurmuşlardır ve arz et
meye çalıştığım gibi, Anayasa Hukuku tarihimizde bu 
ancak en fazla iki defa görülmüştür son birkaç sene 
içerisinde; yani rejimi, iktidarı etkileyecek şekilde an
cak iki defa görülmüştür. Bunu abartmamak lazım
dır. Patolojik bir hal geçicidir. Patolojik bir hali de
vamlı bir hale dönüştürerek, bizim getirmeye çalış
tığımız hükme karşı çıkılmamalıdır efendim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Bu yeni hüküm zaten 
eskiden yoktu ki, tarihimizde olsun. 

BAŞKAN — Müsade buyurun Sayın İğneciler. Şu 
anda bir karşılıklı konuşma şeklinde değil, soru-cevap 
şeklinde olsun. 

A. ASIM İĞNECİLER — Anlaşıldı, teşekkür ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Sağışman; lütfen sorunuzu Sayın Başkana 

sormak üzere, bana tevcih eder misiniz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan; müsaade buyurursa
nız Sayın İğneciler'in son noktasına cevap vermek is
tiyorum. 

Çok güzel, iyi buyurdunuz, bu hüküm evvelce yok
tu, oldu. Biraz evvel buyurdunuz ki, teşvik ediyoruz.» 
Şimdi biz bu hükmü getirirsek, bunun hiç teşvik ol
madığım belirtmek istedim. Bu hüküm evvelden yoktu, 
oldu. Bu hüküm, nasıl buna yeniden fazla teşvik ede
cektir?.. Bunu anlamak mümkün değildir. 

BAŞKAİN — Teşekkür ederim efendilim, 
Buyurum Sayın Sajğııjımıaın. 
MUZAFFER ıSAGIŞMAN — Bendemiz şunu 

sormuştum': «Alleyfble oy veremez» demekle, mnilat-
vekîlimim yapmış olduğu yemiime müdahale edülimi-
yor mu ve ısımırlammıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — iSaıyuı Sağışımiaın'a teşekkür eder'im. 
'Buımı kürsüden açıkılaidıim efenıdlilm; «Getilrdtiğliımiz slis-
temin bu son cümliesıi tartıışmıaıya açıktır.» dıedıim. Ger
çekten, bumu dediğömıiız zaımaın milllefcvekıilimıe müda-
ıhallie etımliış oluyoruz; ama mılilIetMeklillIiınıe, «iPıaırtüskıin 

altdığı kaıradJara, hele aflldığı karartanm % 95 fine İka» 
yırtışız şartsız uyması gerekli» dediğiimliz zaman, daha 
fazla müıdaıhale ediyoruz, onun hürriyetlM tamamen 
ortadan kaldırıyoruz. Sizlimle buımı tartışmayı kabul 
ederim. 

BAŞKAN — Sayım Narlııoğlu'nuın sorusunu Ihil-
miyorum zaptedeblildlJnıiz imli, yoksa soriduırıayıim mı 
efendüm? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendiim, ^asıağm cezaisi ne ola-
caUotur?» dıiye ısordiufllar galiilba. 

(BAŞKAİN — Evet, «Tüzükte ani olacaktır?» de-
difer lefeınıdim. 

ANAYASA KOMİSYONU (BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendilm, ıbu yasakladım, patftıi iidta-
.reolerıime karşı miiietivelkffiiınli kortuımıak arnaoma yö-
ınellimiiışitliır. IBiınıaenıaleyh, ibumıun cezası yoktur. IBuna 
karşı hariste eltmıek, ıpaınöi yönatMtarlJnıin elimde de
ğildir. Eğer bliır ımidleltvek'Uii ısenıede biır defla, iikli defa 
vicdanına yahuıt Anayasaya aykırı olduğu gerekçe
siyle oy kullanımıazsıa, dışıte onum ihıakkımıda dlisipMm iş
lemleri yapıllıamıayacaktiT. Bu da, railieltıvıelkllimin sa
vunmasına mesnet teşkil edecaMır. Yoksa, ibik ceza-
lanıdırıma bahis konusu doğiülidlir efendim. 

BAŞKAN — Teşelkkür ederîim 'Sayın Başkam. 
Sayın Peköz'üm de ısorusıunıu lütfedip cevaplar mi

simiz eıfemdlîm? 
ANAYASA KOMİİSYONU IBAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Tekınajıllamasıını rica eldilyorum efen
dimi. 

BASKI AN — iSayım Pekiöz; siorumuızu Dütfem kısa
ca tekrarflar mısıınııız? 

ATALAY ıPEKlÖZ — IBir ımMbtlvekffilniiin, «V&cda-
mıım el'vermüiyoır» dliyerek, partisimliin aldığı gırup kara
rı fcarşusıınıda çekimser kallmıasııınıa kaymak feskr.il edem 
sebep; miVJlebvekl'jniim teşrii faaflliyete 'iştirakimde ve 
'teşdi faaliyeti murakıaîbesiinde dahıa eitklim bilir rol oy
namak dü'süınceeıindien imi ıgeilımıefctedlilr?., 

ANAYASA KIOMİİISYOTMU IBAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Arz ©örmeye çalışltığı/m ıgiitoli, dlemok-
•rasfi; ıtaısan ıhaktorımı, kişiye varlığını ve haysflyetikıâ ve 
haysiyıeıtliıriim temıslinlJs olıam düşünce öızgürlüğümü ko
rumak, düzenlemek ve örgüliemıek /içim yaratılmış ve 
geliştirilmıeye çalışıilam bıiır rejlümıdlip. Bu rejtaı içedsdn-
de ferdim 'hak ve 'hürniyetılenimi, rnıiOletivelklillIi oılldıulğu 
zaımıam da düşümce özgürlüığünlü koruması; kürsüden 
de arz ettiğim gfllhi, Fransız İhtilaliyle birlikte orta
yla atılmış, işllenmıiış ve koıraımıuşitıur. ISadlecıe bu aıma-
oa yönıellifctiır efendliım. 
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BAŞKAN — Teşekkür edeıfim ©flandlilm, 
Saym Hazer'in 'soruısu Ikıallldı. 
ANAYASA KOMİSYONU fBAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Elfiendlim, «Anayasa varken, v(ic-. 
danlarını da mislin kattık?» aorusıuımı.,.. 

MEHMET HAZBR — Anayasa <temi:maltı varken, 
bir de vicdan temliırDaltııına miiye lühıtiyıaç görüldü? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AIJDIKAÇTI — Şilindi ©fandım, ikisi biribMmden 
bilssedlilir derecede fiarklı şeylerdir. ıBir inşam Anaya
sanın bütün kurallarını benlirriısieımıeyieibülir; fialkıaıt vic
danı kendisine dalımla uyması gereken hareket kalide-
teıimi emredlar. BirM, kendi içiiınlde, kendi dünyasında 
beliren değertlanıdlinmıeffiend'iır. Diğeri ilse, kendisi dışın
da, kendisinin ide katıldığı 'bir millî lirade taralından 
korumuş harekat • kaideleridir. Onum içimidir ki, ikllıslimli 
birbirlinden ayırmaya çalıştık. 

Sayın Başkanımı; bitirdim 'sanıyoruim. 
BAŞKAN — Sorular bu fcaldlar efendimi. 

• ANAYASA KOMİSYONU BASKIANI ORHAN 
AUDIKAÇTI — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — İBen dje teşekkür eideröm Sayan Ko-
ımisyoın ıBaşkanı. 

MEHMET HAZER — Bir sotruım daha vairdı 
efendim. 
, BAŞKAN — Efendim, bu kadar cevap • verdiler. 

Diğer soruyla cevap vermiyorlarsa; 'bu hıuısuısu biliyor
sunuz Sayım Hazer. 

Sayın üyeler; bu maddeyle Jilgİi önergefliar vıar, 
ofcuituıyoınuim efendim. 

Sayım IBaşkamllığa 
Siyasî Partiler Kamum Tasarlısının 29 uncu mıad-

desinıim ilk cüm'leslınden sonraki, «Mtiûetvekillarii Ama-
yasa ve ^tadanlarıma aykırı gördükleri karartılara uy
mak zorunda değindirler; ancak Türkiye ıBüıyük Mi
llet Meclislinde aleyhte oy kulManamazIlar.» cürnîeslimıim 
metinden çıfcarıillmiasını saygılarımızla arz edeniz. 
Tevfİk Fikret ALPASLAN ©ekir Samli DAÇE 

Mahımuıt Nedim IBÜLGtÇ 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülımıekte olan .Kanun Tasamsının 29 uncu 

madd!asıin/ie 1 indi fıkrasının, «...ancak Türkiye Bü
yük Mile/t Meclislinde aleyhte oy kuflamamazJiar.» 
kısmının metlimden çıkarııknıasmı arz ve teküf ©dedim. 

Üstün saygılarımla. 
Beşir HAMİTOĞUULJARI 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiier iKaınıuın Tasa

rısının 29 uncu maddesinin, «...lamıcak Türkiye IBüıyük 
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Milat Medisimde aleyhte oy kullanamazlar.» lifadesi-
n'in madde metnimden çıkarılmasını arz ve tekili! ede
rim, 

Kemal DAL 
Gerekçe: Siyasî Paırltiler Kamumu Tajsiaırrsımdaki 

5 inci sayfadaki mıuihalleflelt yazısı. 
Damışmıa Meclisi Sayın Başkamlığına 

'Siyasî Partiler Kanunu Tasarısınım 29 uncu rnıad-
desinliln (ikinci cümlesinin çılkarılimasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla., 
Tuıngult TAN Flayyaz GÖLCÜKLÜ 

Sayım Başkanlığa 
Siyasî piarffier Kamum Tasarısının 219 uncu madde-

slinde, «Milliatvdkiiari Anayasa ve vıicdanlıaırıima aykı
ın gördükleri kararlara uıyımak zoıruında değildirüler; 
ancak Türkiye Büyük Mülat Meclislinde aleyhte oy 
kulanamazilar.» 'hükmü yer akmıştır. 

Önce kanunla, Ibiir ımilHtetlvekilMmdn oyumum rengi
nin masul oıliaoaiğımı veya olamayacağımı Itaylin ve tes
pit etmemek gerekir. 

Denilebilir ki, kamumun yapaımadıfğıına partli mec
lis grubu bağlayıcı karar almak saıreitiiyle nasıl yapa
bilir? 

Harmen belirtmek isterim ki, 'bu üiyalıerüm yasaıma 
görevime gölge düşürür gıilbi görünmekte lise de, eğer 
partli ımeölıs grubumun bağlayıcı karar alma iımkânı, 
kanunlla etkisliz ıduruıma ıgdCiuliinse, o zaman ine iktli-
dar ve nıe de muhalefet pantiM, özöllLik'Ie çok önemli 
konularda ısomuç lalamama gibi bir duruıma düşer ki, 
işte asıl o zaman yasama görevi golıgeleınımiş olur. 

Diğer yandan, b&r partli mneclis gırfulbunum çoğun
lukla aldığı bir klaırara uyma demokraslimıim gereği ol
makla beraber, lazımlıkta kaftan üyelilerim bağlayıcı ka
rara uymaları içim yasal ıbir zoruınlluluk olmadığına 
göre, kendii hukuk aril'aıyışlarına 'ters geten karara uy-
maıyalbiliiinler; ancak bağlayıcı karara uymama ve bur
num sonuçları, gruıp üç yönetmıaliği ve parti ıdiislipltin 
huikuku esıaısllanma giöre düzanflıenecek bir sorundur, 
yoksa yasa ie ûe§'h 

Bu nedenlerle, Tasarının 29 umou maıddesliindien, 
Ibu konuyla ilgili, yuk'arıya alman hükmün çıkarılma
sını anz ve teklif eder/im. 

Şeralfiöttıim YARKIN 
Danışımla Meclisi Başkanlığına 

Siyasî Partliler (Kamum Tasarısımım 29 uncu mad-
desiınıîın aşağıdaki şekilde değiıstiMlmesinıi arz ve tek
lif ederim. 

Nuretüim ÂYANOĞLU 
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«Seçimlerde Gizdi Oy: 
Madde 29. — Grup genel kumulunda seçimler giz

li oyla yapıta"» 
Danışıma Meclisi Başkanlığıma 

Siyasî Partiler Kanun Tasarısının. 29 uncu mad
desinde «MMetvekıilleri» diye başlayan ikinci cümle
min metinden çıkanlmasının Yüce Mıecisin taüddıiırtioe 
sunulmasını saygıyla trdoa ederfkn< 

Naımdc Kemal YOLGA 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 
Milletvekillerine parti disiplinli yanında, filklir itstiik-

lâlini sağlamak maksadıyla hazırlaman 29 unou mad
dede, milletvekillerinliın Anayasa ve Vicdanlarına ay
kırı gördükleri kararlara uyımak zorunda olmıadıklaırı 
belrtamıiştir. 

Vicdanlara aykıırıllık sübjektif değerlendi'rmıeliere 
yol açabilıeoeğinden, bu ibare yerine «Kanunlara ay
kırılık ve paırti tüzük ve programlarına aykırılik» iba
resinin kullamılmasımıda isabet görmekteyim. 

Bu sebepöıe, 29 uncu maddemin aşağıdaki şıeklilde 
kalbullünü arz ve teklif tidenim. 

Ferini ÎSLÎMYELî 
«Madde 29. — Grup ıgenel kurulunda seçimler 

gizli oyla yapılır, MUletvekilerti Anayasaya, kanunla
ra ve paırti tüzük ve pragramlaırıma aykırı gördükle-
lıeri grup genel kurulu kaırarlanma. uymak zorunda de
ğildirler; ancak Türkiye Büyük Millet Meclislinde 
aleyhte oy kullanamazlar» 

Sayım Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarlısının 29 uncu rnad-

desii lito'mci cümileslimin: 
«Milletvekilleri Anayasaya, kanuırilara ve vicdan

larıma aykırı gördükleri kiararliara uymaik zoırumda de-
ğiıldinler; ancak Türkiilye 'Büyük MHet MeclRiSİnde 
aleyhte oy kullanamazlar.» 

Şeklimde diüzenfliantmesliıni saygıyla öneririm. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan Kanunum 29 uncu maddesıi-

min başlığı dlıe ımetainim aşağıda yazılı olduğu biçim
de dağiıstiriJırııesıinli önerirdim. 

Saygılanımla. 
Karner GENÇ 

«Grup Genel Kurularımda Seçimler ve iBağlayıcı 
Kararlar 

Madde 29. — Grup Genel Kurulanında yapıla
cak seçimliler gizli oyla oiluır. Grup ıgenel Kurulunda 
alınacak kararlardan hamıgilerlimiin grup üyeleri için 
bağlayıcı olacağı paırti tüzüğünde gösterilir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte dduğumıuz 333 Sıra Sayılı Siyasî Par

tiler Kanun Tasarısınıın «Seçimlerde Gizli Oy ve Grup 
Karadan» kenar başlıklı 29 unou maddesinin aşağı
daki şekilde düzenlenmesini aırz ve teklif ederim. 

Evliya PARLAK 

«Seçimlerde GSzM Oy ve Gruıp Kaırarlan 
Madde 29. — Grup genel kurulunda seçimler 

gizli oyla yapılmr. Miletvekilerinin grup kararlanma 
uyma zoruriıuıluklaırı ve muafiyetleri parti tüzükle
rinde düzenlenir.» 

Sayım Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kamunu Tasarısının 29 uncu mad-

desiime ilk cümleden sonra aşağıdaki cümllenıin eklen-
mestimi saygıyla öneririm. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
«Grubum salt çoğunluğunum gizili oylama istediği 

kararlar da gizli oyla alımır.» 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına. 
Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanun Tasa

rısının 29 uncu ımadldesıiirtin «Milletvekilleri grup ka
rarlarına uymak zorundadırlar.» sekilinde değişıtliıril-
mıeısiiıni saygıyla arz ederim. 

Haîiil AKAYDTN 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanun Tasarısının, «Seçimlerde 

Gizli Oy ve Grup Kararları» başlığı atadaki 29 un
cu maddesinin birinci fıkrasmım son cümlesinin aşa-
ğıdakıi şekilde değiştJiritaesimi anz ve teklif ederim. 

Ali DİKMEN 
«Ancak Türkiye Büyük Mîllet Meclisinde grup 

kararlarına uymak zorundadırlar.» 

Sayım Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarınım 29 uncu mıaddestinim 

aşağıdaki sekilide değiştirilımesıimi arz ve teklif ede
rim., 

Enıîs MURATOĞLU 

«Madde 29. — Grup genel kurulunda seçimler 
gizli oyla yapıta*. 

Milletvekilleri Anayasada ve kanunda öngörülen 
haller dışında grup genel kurul kararlarına uymak 
zorundadırlar.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 29 uncu maddesinin 

aşağıdaki şekilde düzenlenmıesinıi aırz ederiz. 
Saygılarımızla., 
Hamıza EROĞLU AlaeddSm AKSOY 
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«Anayasa ve kanımda öngörülen haller dışında 
ımıiilletvetkiiıll'eüii grup. kararlarına uymak zorundadır
lar. 

Grup genel kurulunda ıseçirnter gizli oy, açık tas
nif esasıma uygun olarak yapılır.» 

Yüksek (Başkanlığa 
"Tasarınım 29 uncu maddesinin akimdi cümlesinin 

aşağıdaki şekilde değliştitaiilmıesıinli iarz ve teklif ederiz. 
Haftil Erdoğan GÜREL İbrahim GÖIKTEPE 
Selçuk KANTARCIOĞLU Doğan GÜRBÜZ 

Osman YAVUZ (Mahmut AlKlKILIÇ 

«...Partilerim Türkıiıye Büyük Mıilet Meclisli grup
ları, Anayasada gösıteriflıen halter dışımda, bağlayıcı 
karar alalbilMer.» 

BAŞKAN — (Sayın üyeler; 
Önergeler üzerindeki görüşmelere geçmeden ev

vel, 'bugünkü B/irleşliıme başlama saati göz önüme alın
mak ve 'bu arada da, 'bir saate yakım mecburen ara 
vermek zorumda kalmamız nedeniyle, geceleyin saat 
21.00'den 23.00'e kadar çalışma hususunu oylarınıza 
sunuyorum efendim. Kalbul edenler lütfen işaret bu
yurun... Kalbul ©taeyenler... Kalbul editaişitir efen
dim. 

Teşekkür ederim., 
Sayın üyeler; 
Okuman önergeler içinde en aykırı önergeden iş

leme başlıyoruz, önergeler, dama evvel Gemdi Kuru
lumuzun mevcut kavrarıma göre, 'bir komisyona gön
derilmek suretiyle tasnif edilmektedir. 8 tane önerge 
aynı mahiyette görülmüş ve en aykırı olarak da bun
lar tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Bunlardan; Sayım Alpaslan, Sayım Daçe ve Sayın 
Bilgiçliın önergelerinde 29 uncu maddernim ikindi cüm
lesinin tamamen metinden çıkartılması istenilmektedir. 
Bir önergede de; Sayın Dal, «AncakMıa başlayan -bö
lümün çıkarılmasını, keza Sayım Hamitoğelları «An-
cak»lıa başllıayan bölümüm çıkarılmasını, Sayın Tam 
ve Sayım Gölcüklü de, aynen ikinci cümlemin çıkarıl
masını, keza Sayım Yarkım, aynen ikinci cümlenin; 
ki, noktalı virgüldür. 

Değil mi efendim, ikinci cümlenin çıkartılmasını. 
ŞERAFETTIN YAR1KIN — Tamamen çıkartıl-

masını. 
BAŞKAN — İkindi cümlenin tamamen çıkartıl

masını; yine Sayım Âyanoğlu'nun, ifcinai cüımlıenin 
çıkartılmasına ilişkin önergeleri ve Sayın Yolga'nın 
da yine, «Milletvekilleri» diye başlayan ikinci cüm
lemin çıfcarıillmasınıa ilişkin önergelleri üzerinde işlem 
yapılacaktıır.i 
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Sayın Sabuncu, buyurum efend'ilm. 
HİLMİ SABUNCU — Sayım Başkanım; ikinci 

cümlenin tamamınım çıkmasıyla, ilkindi cümlemin ikin
ci bölümümün çıkması arasımda 180 derece fark var. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurum. 180 
derece fark yok; belki biraz, daha derece farkı var. 
Müsaade ederseniz şu medenlle: Eğer, «Milletvekille
ri» diye başlayan ikinci cümlenin tamamı çıkarsa, 
zaten «Ancak»la başlayan, noktalı virgülden sonra ge
len bölüm de kendillğünden çıkmış oülacaJfctır. O ne
denle, bu tasnif bu şekilde yapılmıştır. 

Teşekkür ederlilm Sayın Sabuncu. Yani bir fark
lılık yok. 

AHMET SENVAR DOĞU — Söz IMıiyorum Sa
yın Başkanım. 

EVLİYA PARLAK — Usul hakkında Sayım Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade (buyurun. Sayın 
Parlak, usulün nesline ilişkin efendim?.. 

EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım'; Sayın 
Salbuncu'num iifade ettiği durum konusunda. İkMmin 
mahiyeti değişik oluyor. 

'BAŞKAN — Efendim, değişlik alimuyor. 
EVLİYA PARLAK — Tamamen efendim. 
'BAŞKAN — Bfendilra, eğer birimci fıkra bütün 

cümilıe olarak çıkarsa, öbürü de çıkmış olur, diyorum 
ben. Eğer o reddedilirse, o zamam ıMndi cümlıenin 
çıkıp çukmayaoağı hususu var; ama çıkarsa zaten di
ğeri de içinde olan, bir çerçeve içinde olan Übare 
çıkmaz mı?.. , 

EVLİYA PARLAK — Ayrı ayrı oylanırsa tamam. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylanması mümkün de
ğildir ıBaşjkanlığımızca; müsaade edim. Başkanlığa Ge
nel Kurul üyelerinim ıbu çalışmalarda azamî ölçüde 
yardımcı olması em büyük temennlimTiizdir. Kaildi ki, 
bu imoellameyi de, yline Genel 'Kurulunuzun içlinden 
seçmiş bulunduğunuz değerli üyeler yapmaktadır. 

Efendim, Sayım Alpaslan, Sayın Daçe, Sayın Tan 
Sayın Yarkıın ve Sayın Ayanoğlu'mdan bir üyeye söz 
vereceğim. Müsaade 'ederseniz Sayın Tan, Sayın Da
çe konuşsunlar, noksan kalan b/ilr husus olursa eğer, 
fak veya iki cümle ie sliz konuşun ©fendim. 

BEKİR SAMI DAÇE — Sayım Başkam, o zaman 
ş'oyflie yapalım; Mır ıhafclnlıığı da 'teslim etrnıek lazım, 
muhalefet serilimizde gerekçemizi belirttik; Sayım 
Tam konuşsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Tan konuşsunlar diyorsunuz, 
teşekkür ederim Sayın Daçe. 
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KEİMAL DAL — Sayın Başkan, ben usul hakkın
da konuşmak işitiyorum efendliım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dal. 
KEMAL DAL — «...ancak...» la başlayan kışımın 

çıkması tile ilgili önergeler hakkıında bir yorum yap
madınız. 

BAŞKAN — Sayın Dal, bendeniz şunu ilfade edi
yorum; diyorum ki, «Bir cümlenin kendisi çıkarsa, 
cümle içlinde yer alıan ibare çıkmaz mı?..» Sliz de 
«O ibarenin tamamnına kaitıllrmyoruz, sadece geri ka
lan kısmı çıksın.» diiyorsıunuz. Yani bu şekilde diyor
sanız, bu farklılık üzerinde gerekli aynimi) yaparız, 
onu da ikinci bir kısım olarak görüşürüz. 

KEMAL DAL — Gayet tabiî, grup kararlarına 
haklı nadenlerlıe uymamayı kabul edten üyeler olabi
lir; ama bunun aleyhinde MıÜHet Meclisinde oy kul
lanmamayı kabul etmeyen de olalbillir,, 

Teşekkür edenim efendim. 
BAŞKAN — O zaman müsaade buyurun elendim 

bendeniz Sayım Komilsıyonun gönderdiği önergeleri iki 
bölüme ayırmak suretftyle ^okunmuştur zaten.) bir 
dakikada inceleyeyim. 

ANAYASA KOMİSYONU BASIKlAıNI ORHAIN 
ALDIKAÇTI •— Sayın Başkan, müısıaade buyurursa
nız biır ufak değişiklik yapmak işitiyoruz. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Maddedeki «...ancak Türkiye Bü
yük Millet Meclıiskıldte aleybJte ıoy kullanamazlar.» 
cümlesinin çıkartılmasını rica ediyoruz, ıbu görüşlere 
kattkyoruz efendlim. 

BAŞKAN — Çılkartıyorisunuz. 
O zaman, «Milletvekilleri Anayasa ve vicdanları

na aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda de
ğildirler.» bölümü kalıyor. 

Müsaade ederseniz, evvelâ o tipteki önergeleri 
görüşmeye başlayaüim, o çıktıktan sonra geri kalan 
bölümü ona göre oylayalım. 

Sayın Hıamitoğu'lları, Komliısıyon getirdiği yeni dü
zenleme ıffle «Ancak» tıan ısonra başlayan bölümü çı
karmıştır efendim. Bu konuda bir diyeceğiniz var mı? 

BEŞİR HAMÎTOÖULLARI — Sayın Başkan, 
«Ancak» kelimesinden önceki rrni, sonraki mi bölü
mü çıkardılar efendim?. 

BAŞKAN — «Ancak» keMmıesiınden sonraki bö
lümü çıkardılar; yani sizin önergenliz gibidir. 

«BEŞİR HAMlTOĞULLARI — Bir diyeceğim 
yok, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir diyeoeğüriiz yok. 

Sayın Dal, sizin bir diyeceğiniz var rnı efendtaı?.. 
KEMAL DAL — Mesele kalmadı efendlim. 
BAŞKAN — önergeleniniızıi işlemden kaldırıyo

rum efendim. 
Sayın üyeler, biraz evvel arz ettağiım husus üzerin

de Sayın Daçe, Sayın Tan ve arkadaşlarının önerge
leri üzerinde işlem yapıyoruz. 

Bu durumda, «Ancak» kelimesinden sonraki bö
lüm çıkmıştır; ama öbür oümHe yeninde kalmaktadır, 
yani cümflenin noktalı virgüle kadar olan kısmı ye
rinde kalmaktadır. 

Bu nedenle, Sayın Tan bir açıklama yapacak mı
sınız efendim?. Yoksa sıiz de, konu anlaşıldığından 
vaz mı geçeceksiniz?.. 

TURGUT TAN — Çok kısa 'bir açıklama yapa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu, önergemtiziin konusu olan 29 uncu maddenin 

ikindi cümlesinin çıkarılması yolundaki düşünceleri-
rni, asılında Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler sı
rasında anlatmaya çalışmıştan; fakat oylama aşama
sının arifesinde bulunduiğumuz şu sırada, kısaca özet
lemekte yarar vardır. 

.Bir kere, 'böyle bir düşüncelde kalkış noktamız, 
modern demokrasilerde kütle partilerinde, hem teşki
latta, hem de parlamento gruplarında bilr disiplin ge
reğinin varlığıdır. 

Binaenaleyh, özelikle yorumu son derece açık; 
yani Anayasaya ve vicdanlarına aykırı... Biz grup üye
lerinden teker tekıer Anayasaya uygunluk yorumu is
tiyoruz. Hepimiz yorurnluyoruz, «iBana göre Anaya
sa uygun, bana göre Anayasaya uygun değil» şeklin
de bir sübjektif değerlendirmeye (Tabiî, vicdan rnese-
tesü daha sübjektif olduğu içlin, ona hiç değinmiyo
rum.) böyle bir değeriendirmıeye bırakıyoruz. 

Binaenaleyh, bu tür değerlendirmenin sonucun
da varılacak sonuçlara göre miletvekıilerini serbest 
bırakmak; yani grup disiplioinli en geniş anlamında 
gevşetmemin; demlin sözünü ettiğim modern demok-
rasiilerde ihtiyaç olan, özelikle kütle partilerinde ih
tiyaç duyulan disıiplinle bağdaştınlması son derece 
güçtür, 

Kaldı ki, yine o konuşmalarda değindiğimiz gibi 
(Benden sonra konuşan arkadaşlarımız da değinmiş
tir.) Anayasamız bu disiplini kısmen gevşetmtştlir. 
îhltovyaç duyulan konularda Anayasa bunu gevşetmiş-
tir. Nitekim, Anayasanın 83 üncü, 94 üncü ve 100 
üncü maddelerindeki grup kararı alınamayacak fco-
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nıuılann açıkça befl/infcim<esi, bu dislipilinin gevşet'imesi-
niatı açık örmekleridir. 

Bu gerekçeleri dana fazüıa uzaltaıafc iıstemıliyorum. 
Dediğim gibi, daha önce ayrıntıları ile üzıerinde du-
ruılmuş/tu; yalnız, son ortaya çıkan duruma da kısa
ca değinerek sözöıeni'mıi tamamlamak işitiyorum. 

.Sayın DaTın önerftsi ve Sayın .Klomlilsyonuın da ka
tıldığı düşünce, asılında tıemıel filkrü ortadan kaldırma
maktadır; yani burada önemi olan, «Mffletvekülteri, 
Anayasa ve vicdanlarına aykıın gördükleri kararlara 
uymak zorunda değildirler.» fikridir; budur çıkarıl
ması gereken. Yoksa, ımiletvekliıli uymak zorunda de-
ğidliır; o halde ne yapaoalkltır?.. Gerekçede söylendi
ği gi'hi, çekıJmsıer kalacaktır, (madde mıetoindte söy
lendiği aJleyhıte oy kullanamayacaktır. ıBu, Ibonıun yan 
•sonuçlarıdıM*. Esas olan, grup kararına m/iîlıetvekilli 
uymak zorunda mıdır, değil midir?.. Tartışılması ge
reken ve karara bağlanmıası gerelkıen fikir budur. 
Yoksa, noktalı virgüıMen somrasıi hliçMır şey ifade et
memektedir; temel fikrin yaratacağı son/uçlar bakı
mından. 

Saygılarımla arz ödJerfilm. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Değerli üyeler, söz isteyen sayın üyelerin isim

lerini okuyorum efendim; Sayın Parlak, lehinde, Sa
yın Doğu, lehinde; Sayın Haznedar, lehinde; Sayın 
Peköz, lehinde; Sayın Koran, aleyhinde; Sayın Fı
rat, aleyhinde ve Sayın Tünay, aleyhinde söz iste
mişlerdir efendim. 

Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; 
29 uncu madde üzerindeki görüşlerimi Tasarının 

tümü üzerinde yaptığım konuşmada da özetlemeye 
çalışmıştım ve bu amaçla da, bu son fıkranın metin
den çıkarılarak, yerine tüzükle düzenlenmesini ön
gören bir önerge vermiş bulunmaktayım. 

Ancak, görüşmekte olduğumuz önerge gerçekle
şirse, bizim de önergemizin amaçladığı sonuç elde 
edilmiş olur. 

Bu madde bu şekliyle, tümü üzerinde konuşur
ken de arz ettiğim gibi, bence, geçmişte demokrasi
mizde görülmeyen yeni sorunların doğuşuna neden 
olacaktır; tıpkı, dün uzun tartışmalardan sonra Ko
misyona geri verilen 16 ncı madde gibi. 

Sayın Komisyon Başkanı burada konuşmaları ce
vaplandırırken, bu fıkranın doğuracağı sonuçların 
abartıldığı ve bu yüzden de önergeler verildiği konu
suna değindiler. Ben de düşünüyorum, maddeyi bu 
şekliyle düzenlemekle, Komisyon da gerekçeleri bi

raz abartmış gibi geliyor bana. Çünkü, sanki grup 
kararları, belirli bir makamdan bir talimat gibi veri
liyor, grupta bulunan milletvekilleri hiçbir tartışma
ya girmiyorlar, Anayasaya veya buradaki ifadeye 
göre, vicdanlarına uygun veya uygun olmayan ko
nularda karar verilirken görüş ifade etmiyorlar, bir 
oylama yapılmıyor, «lider sultası ve oligarşiyi yok 
edeceğiz» diye bir talimatla grup kararı geliyor, uy
mak zorundadır milletvekili ve bundan kurtarmak 
için de, milletvekillerine, bu yasal yönden yetki ta
nınması amaçlanmış. 

Ben düşünüyorum ki, bir grup kararı alınırken 
(Ki, bunu, tecrübe sahibi değerli arkadaşlar burada 
sürekli olarak ifade ettiler) uzun boylu tartışmalar 
yapılacaktır. Vicdanı ile eğer gelişiyorsa, grupta bu
nu ifade edecektir, Anayasa ile çelişiyorsa, belki 
günlerce devam eden tartışmalar yapılacaktır; ama 
demokrasinin gereği olarak, parlamenter düzenin ge
reği olarak sonuçta grup kararı alınacaktır. 

Hangi konularda grup kararı alınmayacağı Anaya
samızda ifade edilmiştir. Bunları değerli bir arkada
şımız sıraladığı için, ben arz etmiyorum tekrar. Ana
yasada bunları sıralamaktan da anlaşılıyor ki, parti
ler, tüzükleri ile belirleyeceği konularda disiplini sağ
lamak için belirli alanlarda bağlayıcı kararlar almak 
durumundadır. Yoksa, Anayasaya bu maddelerin ko
nulması bence gerekmezdi. 

Biz Anayasayı yaparken, Sayın îğneciler'in de ifa
de buyurduğu gibi, daima Türkiye gerçeğini dikkate 
aldık. Geçmişteki partililerin veya milletvekillerinin 
özellikle çirkin transferlerini gidermek için Anayasa
mıza 84 üncü maddeyi ekledik. 

Ben de Sayın Komisyon Başkanından; «Bu türlü 
uygulamalar diğer ülkelerde de var» dediği için, 
84 üncü maddedeki ifadeler diğer ülkelerde de var 
mıdır acaba; öğrenmek istiyorum. Yani, partili bir 
milletvekilinin, partisi ile görüşleri bağdaşmadı, 
programı, tüzüğü uygun şekilde yürütülmedi (Ana
yasa görüşmelerinde bu husus tartışıldı.) ve istifa et
ti; niye başka partiye gitmesine engel olduk?.. Sırf, 
bu çirkin olayların Türkiye'de evvelce cereyan etme
sinden. Bence, o da bir kısıtlama idi ve bundan daha 
katı idi. 

Şimdi, partili milletvekillerini serbest bırakmak 
amacı ve gerekçesiyle bunu getirdiğimize göre, diler
dim ki, o madde de bu Tasarıya girerken, Anayasa 
Komisyonu Başkanımız aynı ifadelerle bu karşı çıkı
şı göstermiş olsalardı. 

Şimdi, yine Sayın Komisyon Başkanımız, özel
likle milletvekilleri, bütçe oylaması gibi, güvenoyu gi-
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bi konularda iradesini serbestçe kullanamaz, müm
kün değil, görüşündeler. Bunun müeyyidesi nerede
dir? Yani, «bunu kullanamaz» diye bir hüküm, bu
nun içinde anlaşılıyor mu?.. Bu husus yine tüzüğe 
dayanacaktır; tüzük de kanuna aykırı olamayacağı
na göre, böyle bir hüküm bu ifadede bulunmuyor. 
Sadece, Sayın Komisyon Başkanımızın ifadelerinden, 
seçilecek değerli milletvekillerinin iyi niyetle hare
ketlerine bağlanmasından başka engelleyici bir hü
küm olduğunu sanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Parlak, süreniz dolmuştur. 
Lütfen son cümlenizi söyleyin efendim. 

EVLİYA PARLAK — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın arkadaşlar, eğer bu hüküm, bu son cümle 

çıkarılmadan kabul edilirse, bence, parti grubu ve 
parti zihniyeti yok olacaktır. O zaman, her milletve
kili istediği gibi hareket edecekse, bağımsız olsun. 
Durum bu şekilde devam ederse istikrarsızlık mey
dana gelecektir. 

Arz etmek istediğim budur ve bu önergenin ka
bul edilmesini arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın üyeler, 4 üyemiz lehinde, 3 üyemiz de aley

hinde söz aldığı için, müsaade ederseniz bir lehte, 
bir aleyhte söz vermek suretiyle görüşmeleri götüre
lim, daha rahat olacaktır. Zaten beşer dakikalık sü-
süreleri vardır. 

Buyurun Sayın Fırat, aleyhte efendim. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Ben, bu maddenin ikinci kısmının tümüyle çık
masını istemiştim Ancak, ikinci cümlenin «Ancak» 
ile başlayan kısmı çıkınca, maddenin anlamı tümüy
le değişmiş oluyor. Şöyle ki; madde, «Milletvekilleri 
Anayasa ve vicdanlarına aykırı gördükleri kararlara 
uymak zorunda değildirler.» diyor. Daha önce mad
de kendi içinde tutarsızdı; çünkü, «Ancak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde aleyhte oy kullanamaz» di
ye, bir önceki cümleye ters düşen bir fiiliyat getiril
mişti; ama o kısım kalkınca şekil şöyle değişiyor : 
Anayasamızın 81 inci maddesinde, milletvekillerinin 
yemininde... «Anayasaya sadakattan ayrılmayacağı
ma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şere
fim üzerine andiçerim.» diye yemin bitiriliyor. 

Burada ne deniyor?.. «Milletvekilleri Anayasaya 
aykırı gördükleri kararlara uymak zorunda değildir
ler.» Yani, içtikleri anda sadık kalıyorlar. Bunda 
herhangi bir problem olmaması gerekir ve bu bir 
Anayasal hükümdür. 
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Kaldı ki, Anayasaya aykırı karar alınırsa ne olur?.. 
Madde 69'da Anayasa ve kanunlara aykırı alınacak 
karar veya eylemler, Başsavcılıkça Anayasa Mahke
mesinde açılacak dava neticesi, o partinin kapatılma
sına kadar gidiyor ve madde '84'de aynen şöyle den
mektedir : «Anayasa Mahkemesinin kararında par
tinin kapatılmasına eylem ve sözleriyle sebebiyet 
verdiği belirtilen milletvekilinin üyeliği..» Bir grup 
kararına, Meclis içinde uyarak, Anayasaya aykırı bir 
karara oy vermek, aynı paralelde oy vermek, eylemi 
ile o partinin kapatılmasına sebep olmak anlamına 
gelir. Dolayısıyla muhterem arkadaşlarım, «Ancak» 
ile başlayan kısım çıktıktan sonra, Anayasaya ilişkin 
bu hükmün, cümlenin tatbiki, Anayasanının gereği
dir. Ancak, buna bir de «Vicdanlarınca aykırı gördük
leri kararlara uymamak» ibaresi de ilave edilmiş olu
yor. 

Bu karar, her halde, bir milletvekilinin ömründe 
bir kere kullanabileceği bir karar olması lazım ge
lir. Ayrıca, bu maddenin bence, ne motellerde, ne 
Ankara Otelinin rufundaki yapılan pazarlıklarla da 
hiçbir ilgisi yoktur. O, bir vicdan meselesidir. 

Teşekkür ederim, hepinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Madde üzerinde verilen ve görüşülmekte olan 

önergenin lehinde konuşmak üzere huzurunuzdayım. 
Aslında, lehte konuşmak için tanınan beş dakikalık 
süre az, fakat biz beş dakikaya sığma gayreti içinde 
oluyoruz; ben de o gayret içinde olacağım. 

Efendim, Sayın Komisyon Başkanımız, «ancak»' 
dan sonraki cümleyi kaldırdılar. Bu suretle maddede 
Anayasaya uygunluk yönünden kendi içerisindeki 
mevcut tutarsızlığı -Allah razı olsun- bertaraf etti
ler; ama mesele tamamen hallolmadı değerli arkadaş
larım. 

Şimdi, parti, bir sosyal ve siyasî mukaveledir. 
Buna giriş şartları bellidir, çıkış şartları bellidir. Hiç 
kimse kimseyi zorla üye yapmadığı gibi; hiç kimse 
kimseyi de zorla istifa ettirmez. Alınan grup kararı 
milletvekillerine ters gelmişse ve bunu herhangi bir 
gerekçeyle -vicdanî gerekçe, sosyal gerekçe, nakdî 
gerekçe; her türlü gerekçeyi ilave edebilirsiniz- ûy
gun bulmamışsa, açıkça ortaya koyar : «Ben katıl
mıyorum beyler. Kusura bakmayın, vermeyeceğim 
oy.» der. Gelir, burada da aksine uygulamaya girer; 
kendisi ya istifa eder yahut disiplin kurulu marife-
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tiyle atılır. Bunun için kanunda bu şekilde hüküm 
koymak, bence gereksiz. 

Birinci değineceğim nokta buydu değerli arkadaş
larım; 

İkincisi : Vicdanlara aykırılıktan bahsediyoruz. 
Efendim, demokrasi, bir fazilet rejimidir. Biz bu 
Anayasayı, fazilet rejimini uygulayabilmek için yap
tık. Siyasî Partiler Kanununu da, bu Anayasanın di
namiği olarak fazilet kaidelerine uygun kişiler tara
fından kurulsun ve o şekliyle çalışsınlar, diyerek ge
tirdik. 

Fazilet kaidelerinin, faziletin dışına çıkmış kişile
rin partileri ele geçirmesi hali, çok istisnaî bir du
rumdur. Böyle istisnaî durumlar için madde koymak 
da anlamsız. 

Şimdi ben bir adım daha ileri gideceğim değerli 
arkadaşlarım; «Vicdan» diyoruz. O zaman getirelim, 
neler vicdanîdir, neler vicdanî değildir?.. Bunların 
da dökümünü yapalım Siyasî Partiler Kanununda. 
Ne gerek var?.. O zaman, bir adım daha ileri gidece
ğim değerli arkadaşlarım; vicdanlara hükmeden kai
deler nelerdir?.. Bunlar, her şeyden önce ahlâk kai
deleridir. O zaman ahlak kaidelerinin de dökümünü 
yapalım : «Her parlamenter şu ahlak kaidesine uyar, 
şu kaideye uymaz» diyelim. Siyasî Partiler Kanunu
na böyle bir madde getirirsek, bunun normal sonucu 
benim dediğim hususlardır. 

Daha bitmedi değerli arkadaşlarım; bir adım da
ha ileri gideceğim; «Ahlâk kaideleri» dedik. Bunun 
altında en kapsamlı ahlâk kaidelerini toplayan bir di
siplin vardır; din disiplinidir. O zaman, «Din kaide
lerine de aykırı olamaz.» diyelim. Haksız mıyım de
ğerli arkadaşlarım?.. O zaman, vicdan ile ilgili hük
mü buraya koymak zaten abes. Biz, bu siyasî parti
lere girecek kişilerin fazilet rejimine inandıkları için 
girdiklerine inanıyoruz, faziletli kişilerin ahlâka uy
gun davranacaklarına inanıyoruz, ahlâka uygun dav
ranacak kişilerin vicdan sahibi olacaklarına inanıyo
ruz. O zaman bunlar için neden hüküm koyalım?.. 
Yani bu metni buradan çıkarmamızda son derece bü
yük faydalar vardır. îşin vicdan tarafı böyle değerli 
arkadaşlarım. 

Anayasaya aykırılık... Zaten neyin Anayasaya ay
kırı, neyin Anayasaya aykırı olmayacağına, grup ka
rarlarının ne yönde verileceğine dair hükümleri, ar
kadaşlarım Anayasa hükümlerini okuyarak dile getir
diler. Buna da gerek yok. 

O zaman, eğer takdirleriniz bu yönde tecelli eder
se, bu metnin birinci cümlesini de Tasarıdan çıkar
makta son derece büyük faydalar olduğuna kaniim. 

— 54 

11 . 1 . 1983 O : 4 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum değerli arkadaş
larım. 

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

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
160 kişi olarak biz buraya geldiğimiz zaman ye

min içtik. Bir partimiz yoktu ve bir grubumuz da 
yoktu; şu anda da yok. 160 arkadaşın 160 oyunun 
ittifakıyla çıkan kaç kanun oldu?.. Niye bu ekseri
yetin ekalliyete galibiyeti Anayasaya aykırı olmu
yor da, niye 29 uncu maddeye yazılan husus, ekse
riyetin ekalliyete galibiyeti telakki edilip, Anayasa
ya aykırılığı ileri sürütebiliyor?.. 

Bu bir hukuk kaidesidir arkadaşlarım. Sizin man
tığınızın kabul ettiği bir şey, benim için çok anor
mal gelebilir. Nitekim, maddeler oylanırken bütün 
parmakların havaya kalktığını görmüyoruz; lehte 
de kalkan var, aleyhte de kalkan var. 

Parti grupları nedir?.. Parti grupları, vatana sa
dakat yemini içmiş, partisine, programına, tüzüğüne 
gönül vermiş, memleketine daha fazla hizmet vere
ceğine kanî olmuş ve o kanaldan millî iradeyi tem-
silen Meclise gelmiş kişilerin oluşturduğu bir tophım-
dur. Bunların grupta, kanunlar üzerinde yapacağı 
açıkça konuşmaları neticesi gizli oyla tecelli etmiş
tir. Vicdanî kanaati da tecelli etmiştir, insanî kanaati 
da tecelli etmiştir, Anayasaya karşı olan görüş açı
sından, içtiği yemin zaviyesinden de tecelli etmiştir; 
ama bir parti vardır, bir parti disiplini vardır, bir 
tüzüğü vardır. Elbette ki o parti, başıboş bir toplu
luk değildir, disipline edilmiştir. Zaten parti oluşu 
da oradan gelir. Orada da ekseriyetin almış olduğu 
karar, Mecliste elbette ki ekalliyetin üstüne çıkacak 
ve topyekûn olarak parti olduklarını ispat etmek 
mecburiyetinde olacaklardır. Aksi nasıl olur?.. Na
sıl olur particiliğin aksi?.. Aksi takdirde parti olmaz 
arkadaşlar. 

AVNl ŞAHÎN — Lehte mi, aleyhte mi konuşulu
yor? 

MEHMET VELÎD KORAN — Ben, aleyhte ko
nuşuyorum. 29 uncu maddenin, «Ancak»' dan son
ra çıkışının aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; Sayın ko
nuşmacıya müdahale etmeyin, önergenin aleyhinde 
konuşuyorlar. 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Islimyeli, 
aynı şekilde önerge vermiştir, bir siyasî tecrübesi 
vardır; geçmiştir parti kademelerinden. Bizler ama-
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tÖrleriz, ama bunun varlığını, hikmetini düşündüğü
müz zaman, «Ancak»'dan sonraki cümlenin de yerin
de kalmasının zaruretine inanmak mecburiyetinde 
olacağız. Aksi takdirde partinin ne hikmeti vücudu 
var?.. Herkes gelir, istediğini söyler, genel başkana 
merhaba, Allahaısmarladık, güle güle... Olmaz böyle 
şey. Parti disiplini nedir, disipline uymadığı zaman 
uygulanan müeyyide nedir, ne için meydana getiril
miştir, ne için teessüs etmiştir?. Piyasa bankerleri gi
bi, piyasada satılık adamlar çıktı meydana. Neden 
çıktı?.. Bu boşluktan çıkmıştır işte arkadaşlar. Biz 
bugün bunu tekrar yaratmak istiyoruz. Aksine, eğer 
daha şiddetlendiriri bir hüküm varsa, bir görüş var- | 
sa, onu getirmeliyiz. Biz burada yemin içmedik mi?.. 
Anayasanın maddelerinin hepsine dahi1 «evet» demek I 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 61 inci Birleşimin 
5 inci Oturumunu açıyorum. 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ile Anayasa 
Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Önergeler üzerinde söz isteyen' üyelerimizden 5 
arkadaşımız konuşmalarım tamamlamış bulunmak
tadır. 

Sayın Peköz önergenin lehinde buyurun efen
dim. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Gecenin bu ileri saatinde görüşmekte olduğumuz 
Siyasî Partiler Kanununun 29 uncu maddesinde par
ti gruplarının bağlayıcı 'karar alamayacağı hususun
daki Komisyon görüşü üzerindeki tartışmalarda ben 
aksi tezi savunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Konuya Anayasa hükmünden yaklaşıldığı takdir
de vardığımız kesin sonuç şudur: Mademki Anayasa 
siyasî parti gruplarının bağlayıcı (karar alabilmeleri 
hususundan söz etmiş, ancak bunu bir istisna hü'k-

mümkün olabildi mi?.. Hayır. Kendisinin inancı o; 
saygı duyulur; ama ekalliyet ekseriyete uymak mec
buriyetinde kaldı ve Türkiye Cumhuriyetinin 1982 
Anayasası çıktı; yalnız 160 kişiyi değil, 50 milyon 
Türkü bağlayarak çıktı. Bu, hukuka; bu, vicdana; bu, 
insanî düşüncelere aykırı bir tasarruf mu oldu? 
Mümkün değil; çok rica ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN —: Sayın Koran, süreniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayın. 

MEHMET VELİD KORAN — Beni dinlediniz, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın üyeler; çalışma süremiz dolmuştur, saat 

21.00'de toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 19.30 

müyle şu şu konularda bağlayıcı karar alamamış
tır demiştir. Bunun manası açıktır. Bir müessese ola-
ralk Anayasa; siyasî parti gruplarının üyelerini bağ
layıcı nitelikte karar alabileceğini öngörmüştür. Eğer 
aksi bir görüş hâkim olsaydı, bu istisna maddesine 
esasen lüzum kalmayacaktı. Şimdi, Sayın Komisyo
numuzun madde metninden son bir hükmü çıkarmış 
olması Anayasanın sözü geçen hükümleriyle bir 
uyumsuzluk içine girmiş oluyor. Nedir o uyumsuz
luk?... Bir taraftan Anayasa şu konularda siyasî par
ti gruplarını bağlayıcı hüküm alamaz derken, diğer 
taraftan bizim Komisyonumuzun getirdiği madde, 
«siyasî parti grupları üyelerini bağlayıcı karar ala
maz» diyor. Bu bence son derece açıık bir çelişki, 
bir uyumsuzluktur^ 

Muhterem arkadaşlarım; 

Milletvekillerinin esas görevleri teşriî faaliyete 
bizzat katılma ve teşriî faaliyeti murakabe etme şek
linde özetlenebilir. Bu görev milletvekilinin mensu
bu bulunduğu partinin iktidarda olması halinde baş-

»>-•<« 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 
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kadir, muhalefette olması halinde başkadır. Kanaa
tim odur ki, iktidarda olan bir siyasî parti grubu
nun üyesi bu teşriî görevini, bu parlamento göre
vini en tesirli bir şekilde yapabilmek için sadece ve 
sadece kendi grubu içinde tenkit görevini yapmakla 
sürdürecek, genel kurulda ve komisyonlarda da mü
zakere ve tekliflerde bulunmak suretiyle sürdürecek
tir. Buna mukabil partisi muhalefette olan bir mil
letvekili için durum daha değişiktir. Tenkit, alabil
diğine kendisi için açıktır, çünkü tenkit edeceği he
def iktidar partisi ve onun tasarruflarıdır. O halde 
tenkitle hiç bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, muha
lefette olan bir milletvekili görevini yapacak, diğer 
taraftan teşriî faaliyete iştirak babında da arz etti
ğim gibi yine komisyonlarda ve genel kurula, baş
kanlığa sunacağı tekliflerle sürdürecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Partiler belli bir programla seçmen kitlesinin hu

zuruna çıkarlar. Bu program altında kendileri rey 
ister. Parti, olarak evvela rey alır ve partinin men
supları partinin aldığı rey sebebiyle milletvekili sı
fatını ihraz ederek parlamentoya gelir. Bu en açık 
•bir gerçektir. Her milletvekili mensubu olduğu par
tinin bayrağı elinde olarak parlamentoya gelir 

Şimdi, parlamentoya gelen milletvekilleri men
subu olduğu partinin programına kesinlikle bağlıdır. 
Bu program uygulanacaktır. O milletvekilinin şahsın
da ve şahsî faaliyetlerinde mensubu olduğu partinin 
deklere ettiği program hâkim olacaktır. Bu prog
ramın uygulanması layüsel değildir, bir takip ister, 
bir disiplin ister, bir otorite ister. Bunun takipçileri 
kimlerdir. Tadat ediyoruz. Parlamento dışında mer
kez karar organı, partinin genel başkanı ve diğer 
organlar, parlamento içine girdiğimiz takdirde bir 
grup var, grubun başkanı var, grubun yöneticileri 
var, sorumluları var. Nedir bu sorumluluk?... Bu so
rumluluk programın uygulanması görev sorumlulu
ğudur. Siz bir taraftan sorumlu kişiler olarak parti
nin üst kademesinde görevlisiniz, programı uygula
ma istikametinde gruba bir konu getiriyorsunuz, o 
konu çeşitli eleştirilerden sonra, analizlerden sonra 
bir neticeye bağlanıyor. Bu netice çoğunluğun oyla
rıyla bağlanıyor... 

BAŞKAN — Sayın Peköz süreniz dolmuştur, lüt
fen sözünüzü bağlayınız efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Bu netice çoğunluğun oylarıyla alınıyor ve siz 
ondan sonra da bu bağlayıcı değildir, sen benim prog
ramının çoğunluğun tasvibiyle uygulanacağı en gü

zel istikametten ayrılarak başka istikamete rey kul
lanabilirsin diyoruz. Bu bir parti disiplininin ve par
lamentoya gelen bir parti grubunun kendi progra
mına ihaneti demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müsaade buyurursanız konuşmamı son 'bir cümle 

ile bitireceğim. Komisyonun görüşü; milletvekiline 
bir taviz kapısı açıyor. Ben şundan endişe etmiyo
rum; bu favkalade istisnaî hallerdir, bir milletveki
linin bir diğer parti tarafından satın alınması. Aksi
ne benim endişem madde bu haliyle milletvekili 
kendi mensubu bulunduğu partisinden taviz isteme 
noktasına getirecektir, itecektir. 

Bir parti grubu düşününüz ki, onun içinde de mut
laka gruplaşmalar olacak, bu kapı açılacak; gelecek 
bir grup, parti yöneticisine, «Sayın genel başkan, ben 
şu bakanın alınması, şu kişinin bakan yapılması kay
dıyla sizin getirdiğiniz bu teklife Mecliste kabul oyu 
vereceğim» diyecek. Asgarî... 

AKİF ERGÎNAY — «Vicdanım bunu emredi
yor» diyecek... 

ATALAY PEKÖZ — Vicdanım buna elveriyor. 
Bu bakan gidecek şu bakan gelecek... 

BAŞKAN — Sayın Erginay, lütfen efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Bu bölücülüğün ta kendi

sidir. Sözlerimi bitiriyorum. 
Hepinize teşekkür ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Tünay, buyurunuz efendim; aleyhinde. 

BEKlR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Ben Siyasî Partiler Kanununu incelerken üzerin
de ittifakla varacağımız yegâne madde olarak bu 
29 uncu maddeyi gördüm; bağışlayın. Tatbikattan ge
len bir arkadaşınız olarak bunu arz ediyorum ve iki 
sebebe dayandırıyorum : 

Birisi milletlerin ebedîliği. Partiler ebedî değildir, 
milletler ebedîdir. 

İkincisi de, milletvekili seçilen arkadaşlarımızın 
seçildiği bölgenin değil, bütün bir milletin vekili ol
duğu noktasıdır. Bu noktadan hareket edince, bu kür
sülerden yemin edecek olan arkadaşlarımızın yemin
lerine sadakati ve kişiliklerini korumaları bana göre 
bu maddede getirilmiştir. 

Arkadaşlarıma hürmet ediyorum; evet, bir parti 
programıyla gelir; ama bu program seçimlerde neşre
dilir ve anlatılır. Bu demek değildir ki, zuhur eden 
önemli hadiseler karşısında milletvekili mutlaka o 
partinin her dediğine sadakat gösterecek... 
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Bu maddeler konuşulurken düşünmemiz lazım ge
len önemli bir nokta var; o da milletimizin bünyesi, 
yapısı. Ne derseniz deyin, ne söylerseniz söyleyin, 
bu millet kişilerin etrafında toplanmaktan zevk du
yar; yine bir lider yaratır ve o lider gözünüze baktığı 
anda parti disiplinine uyarsınız. 

Şu anıyla bu mevzuu kapatıyorum : Millet Mec
lisinde milletvekili olarak bulunduğum zaman parti 
grubunda bu mesele tartışıldı; uyulsun mu, uyulma
sın mı?.. Ben de dahil üç arkadaş «Hayır, uymaya
cağız» dedik. Bize, «O zaman siz Genel Kurul sa
lonuna girmezsiniz» dediler ve üç arkadaş girmedik; 
ama samimiyetle söylüyorum, yüreğimiz de «Ertesi 
gün lider bizi haysiyet divanına verecek ve partiden 
atacak» diye atıyordu. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
Sayın Haznedar, buyurunuz efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; 
Benden evvel söz alan arkadaşlarım, Özellikle Sa

yın Evliya Parlak ve Ahmet Senvar Doğu benim dü
şündüklerimi aslında burada dile getirdiler. Diğer ar
kadaşlarım kanunî yönden hadiseye bakışlarını belirt
tiler. Ben onun için fazla vaktinizi almayacağım, sa
dece bir noktayı vurgulamakla iktifa etmek istiyo
rum. 

Üzerinde görüştüğümüz konu nedir; sayın arka
daşlarımızın dikkatine arz etmek istiyorum. Bir gru
bun kararına karşı bir veya birkaç milletvekilinin 
vicdanlarının sesine uyarak karşı çıkmaları. 

Grup nedir?.. Anayasamız tarif ediyor, asgarî 20 
adet milletvekili olacak. Bunu bir iktidar partisinin 
grubu olarak düşünürseniz, 200'ün üzerinde millet
vekilinin toplanıp bir konuda müzakereden sonra, 
karara varmış olduğu bir hususta, bir veya birkaç 
milletvekilinin, aykırı misal olarak ifade ediyorum, 
«Bu kararlar bizim vicdanımıza uymuyor, biz de 
buna uymayacağız» gibi bir düşüncenin içine girmiş 
olması, böyle bir kararın, yani vicdanlara uymayan 
bir kararın 200 milletvekili tarafından alınabileceğini 
düşünmek, bence «ekseriyetin yönetimi» olarak ifade 
edebileceğimiz demokrasiye inanmak ve ekseriyet ka
rarlarından şüphe etmek anlamına gelir. O münferit 
olarak hareket eden milletvekilinin bence bu davra
nışları, en hafif tabiriyle söylüyorum, eğer başka mak
satlarla hareket etmiyorlarsa, sadece kendi vicdanla
rının genel maşerî vicdana uygun olmamasından kay
naklanmaktadır ve bunun da kanun himayesine alın-
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masını ben çok acayip buluyorum. O nedenle bu cüm
lenin çıkarılmasının fevkalade yerinde olacağını dü
şünüyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Komisyon, bu önergelerle ilgili görüşünüzü 

lütfeder misiniz efendim?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Konu üzerinde Komisyon olarak gerek genel gö
rüşmelerde gerekse arada, madde üzerinde yapılan 
tartışmalarda yeter derecede konuştuk ve görüşleri
mizi açıkladık. Sadece şimdi bazı arkadaşlarımın ik
na edici olduğunu düşündüğüm bazı açıklamalarını 
bir kere daha cevaplandırmak istiyorum. 

Birincisi bağlayıcılık. Arkadaşlarımız, «Parti grup 
kararlarının bağlayıcı olması Anayasada da öngörül
müştür. Çünkü hangi konularda parti gruplarının ka
rar alamayacağı Anayasada açıkça belirtilmiştir. Bun
lar birer istisna maddeleridir. Binaenaleyh, bunun an
lamı ilke olarak, her ne kadar Anayasada pozitif 
hukuk kaidesi halinde açıklanmasa da Anayasada 
grup kararlarına müsaade edildi» dediler. 

Evvela bu «bağlayıcılık» kavramı üstünde dura
lım ve şunu belirtelim ki, eğer arkadaşlarımız bağla
yıcılığın yahut bağlayıcılığa ilişkin kararların hangi 
konularda alınamayacağını inceleselerdi, üzerine bir 
parça eğilselerdi bu açıklamayı yapmazlardı. Çünkü 
konu yasama dokunulmazlığına ilişkindir, konu mec
lis tahkikatına ilişkindir ve bu konularda siyasî parti
lerin şimdiye kadarki tutumları üzüntü verici olduğu, 
Anayasanın, esas Teşkilat Hukukunun temel kural
larını tepetaklak etmiş olduğu için, Anayasamız 196i 
Anayasasını takiben bu konularda grup kararları 
alınamayacağını hükme bağlamıştır. Çünkü 1957 yı
lında Osman Bölükbaşı'nın yasama dokunulmazlığı
nı kaldırmak için bir iktidar partisinin meclis grubu 
seferber olmuş, âdeta tek bir vücut halinde, hukuk 
kurallarını ihlal eden bir kararla Bölükbaşı'yı hapse 
artırmıştır. Bunu önlemek için o hüküm getirilmiş
tir. Başkanlık seçimlerinde koridor faaliyetlerini ön
lemek için, yasama dokunulmazlığı konusunda oldu
ğu gibi başkanlık konusunda da grup kararları alı
namayacağı açıklanmıştır. Bunlar hiçbir zaman di
ğer konularda grup kararları alınabileceği anlamına 
gelmez. Grup kararlarının nasıl alınabileceği o za
manki hükümetlere göre partilerin içtüzüklerine bıra
kılmıştır. Sayın Tünay burada canlı hatırasını anlattı. 
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Maddemizde getirmiş olduğumuz bir hükmün bu ve
sileyle bizde daha önce fiilen uygulanmış olduğunu 
gördük; bundan da ayrıca kıvanç duyduk. Sayın Tü-
nay'a teşekkür ederim. 

Sayın Peköz bir diğer hususu daha ileri sürdü. 
Esasen bu görüş genellikle karşımızda olan değerli 
üyelerin birçoğunca paylaşılıyor. Eğer milletvekili 
vicdanına göre oy vererek bir serbestlik elde ederse, 
oyunu pazarlık konusu yaparmış. Acaba arkadaşla
rım, disiplin olduğu zaman milletvekili oyunu pazar
lık konusu yapmaz mı?.. 

Böyle çok hafif diyeceğim delillerle bir Anayasa 
ilkesini çürütmeye kalkmayalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Size arz ettiğim gibi, arz etmeye çalıştığım gibi 

bugün dünyanın hiçbir Anayasasında siyasî partilerin 
parti disiplini yoluyla üyelerine hâkim olacağı hük
mü yoktur. Biz bunu daha açık bir şekilde getirme
ye çalıştık ve daha önce de belirttiğim gibi, belirtme
ye çalıştığım gibi bir Anayasanın amacı fert hak ve 
hürriyetlerinin gerçekleşmesidir, insan düşüncesine 
saygıdır. Milletvekilinin düşüncesine saygıyı sağlaya
rak vicdanına göre karar vermesini sağlamak istedik. 

Bütün arz edeceklerim bundan ibaret. Saygıyla 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın üyeler, 29 uncu maddenin ikinci cümlesinin 

çıkartılmasına ilişkin önergeler üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. Komisyon önergelere katılmadığını 
beyan etmiştir. 

Önergelerin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergelerin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, Sayın tslimyeli'nin önergesi üzerin
deki görüşmelere geçiyoruz. Aynı mealde Sayın Çak
makçının da bir önergesi var. 

Sayın Islimyeli, bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

FENNİ İSLİM YELl — Müsaade ederseniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Her ne kadar biraz evvel bu cüm
lenin çıkmasına ilişkin bir önerge dikkate alındı ise 
de, diğer önergeleri de görüşmekte yarar vardır. 

Buyurun Sayın Islimyeli. 
FENNÎ ISLİMYELİ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Gerçekte bu madde üzerinde geniş mikyasta görüş

meler yapılmıştır. Mesele aydınlığa kavuşmuştur ve 
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biraz evvelki oylarınızla bu cümlenin çıkartılması da 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Bütün buna rağmen 
ben fikrimi kısaca ifade etmekte fayda mülahaza 
ediyorum. 

İfade etmek istediğim nokta şu; dün de bunu iza
ha çalıştım, şimdi de 1 - 2 kelime ile tekrar görüşle
rimi ifade etmekte fayda mülahaza ediyorum : Bir 
taraftan partili seçmenlerin oylarıyla, önseçimlerle, 
listeyle gelecek olan milletvekilleri, bir taraftan dün 
ifadeye çalıştığımız parti oligarşisinin tesiri altında 
kalacak olan milletvekili zannediyorum ki, burada 
rahatlıkla, gönül ferahlığıyla vazife görmek imkânını 
bulamayacaktır. Bir taraftan mahallî teşkilata ba
ğımlı hale gelecektir, bir taraftan parti oligarşisinin 
tesiri altında, mutlak tesiri altında kalacaktır. Bu iki 
baskı arasında bir milletvekilinin nasıl vazife görece
ğini ben gerçekte uzun uzun düşünmekteyim. 

Bu iki baskı arasından çıkış noktası kanaatimce, 
hiç olmazsa dengeli olarak muayyen noktalarda mil
letvekilinin fikri istiklalini muhafaza edebilmesidir. 
Eğer milletvekili fikrî istiklalini muhafaza edemiyor 
ise, dün de izaha çalıştığım gibi, partide birtakım 
fonksiyonlar, parti içinde birtakım hizipler ve gizli 
anlaşmalar bahis konusu olacaktır. Mesele açıklıkla 
ortaya konmalı ve açıklıktan kaçınmamalıdır. Millet
vekilinin açıklıkla fikrini müdafa etmesi, açıklıkla oyu
nu kullanması, sonuna kadar yine aynı şekilde gere
kiyorsa Millet Meclisinde partisinin görüşüne ters 
düşmeyecek şekilde hiç olmazsa müstenkif kalabil
mesini temin etmek kanaatimce çıkış noktalarından 
bir tanesidir. 

Bu itibarla ben önergede ufak bir değişiklikle; fa
kat mahiyeti itibariyle zannediyorum biraz daha isa
betli bir değişiklikle (Komisyon kusura bakmasın) 
bu fıkranın muhafazasında isabet görüyorum. Diyo
rum ki, «Anayasa ve vicdanlara aykırılık» ibaresini 
şöyle değiştirelim; vicdanlara aykırılık biraz sübjektif 
kalıyor, fazlaca tefsire müsait bir terim olarak görü
nüyor. Bu itibarla diyorum ki, Anayasaya, kanunla
ra, parti tüzük ve programlarına aykırı gördükle*. 
hususlarda müstenkif kalabilsinler. 

Teşekkürler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Islimyeli. 
Sayın tslimyeli'nin önergesi üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, lehinde. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Lehinde Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Bilge söz aldılar. 
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HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, usul hak
kında söz istiyorum. ' 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÎLMt SABUNCU — Sayın Başkan, Sayın Is-

limyeli'nin önergesi hatırladığım kadarıyla çıkarılan 
, cümlenin bir kelimesiyle ilgili zannedersem. Değil mi 
efendim? Yani kanun; vicdan meselesi yerine kanun. 

BAŞKAN — Evet, «vicdan» ı çıkarmışlar, «ka
nun ve parti tüzük ve programları» m ilave etmiş 
durumdalar. 

HİLMt SABUNCU — Şimdi Sayın Genel Kuru
lumuzun kararı, tensipleri o cümlenin olduğu gibi 
çıkmasından yana olmuştur. Acaba bu konuda mü
zakereyi, Sayın Komisyona bu önergeyi vermek sure
tiyle yapamaz mıyız efendim? 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, müsaade ederseniz 
dün akşam da bununla ilgili bir husus yine dikkate 
alındı. Daha evvelki işlemlerde de yaptık : İçtüzüğü
müz gereği Yüce Genel Kurul bir önerge üzerinde 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylamaktadır. 
Yani Genel Kurulun dikkate alınmasını kabul etmiş 
olduğu bir önergeye Komisyon getireceği metinde 
itibar etmeyebilir. Bu nedenle diğer önergelerin de 
mutlaka işlemden geçmesi söz konusudur. Eğer İç
tüzüğümüze göre kesin oylama yapmak mümkün ol
saydı, o zaman diğer tüm önergeler işlemden kalka
caktı; haklısınız, hiçbir önerge üzerinde işlem yap
mayacaktık; ama Komisyon biraz evvel dikkate al
mayı kabul buyurduğunuz önergeye katılmadığını 
beyan ettiği için, ileride getireceği maddede, yani 
29 uncu maddede tekrar kendi metnini getirme im
kânına da sahiptir. Böyle olduğu takdirde bu öner
geler üzerinde hiçbir işlem yapılmadığından, yeni
den işleme sokmak gibi bir durumla karşılaşacağız 
ki, bu mümkün değildir; ama Genel Kurul biraz ev
vel temayülünü çıkarma yönünde gösterdiğine göre, 
bu önergelerde de iradesini elbette belli edecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, usul hak

kında müsaade eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın Sa

buncu. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Genel Kurul biraz önce aldığı kararla grup ka

rarma aykırı davranışı kabul etmemiştir. Burada pren
sip kararı vardır. Yani Genel Kurul aldığı kararla 
bir milletvekilinin, grubun aldığı kararın aleyhinde 
olamayacağını ortaya koymuş durumdadır. Şimdi bu 
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karardan sonra «kanun veya vicdan» kelimesi yerine 
başka bir kelime konulmasıyla Genel Kurulu aldığı 
karara evet veya hayır deme durumunda bırakıyo
ruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sabuncu, teşekkür ederim; fa

kat Genel Kurul elbette biraz evvel aldığı karar ışı
ğında bu önergeler için de gerekli işlemi yapacaktır 
dedim ben; ama Genel Kurul devamlı bir değişik 
karar verme durumunda olursa da, ona da herhalde 
Başkanlık Divanının yapacağı bir işlem yoktur. Şu 
nedenle bu önergelerin üzerinde işlem yapmak mec
buriyetindeyiz : Biraz evvelki aldığınız karar dikkate 
alınmak üzeredir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bütün bunla

rın hepsi 78 ve 79 uncu maddelere göre bir madde 
üzerindedir. Bu kısım maddenin bölümleri üzerin
dedir. Ayrı ayrı oylama yapmadığımıza göre bunun 
görüşülmemesi gerektiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu müsade eder
seniz bir örnekle açıklayayım : Biraz evvel dikkate 
almış olduğunuz önergeye göre Komisyon yarın hu
zurunuza Genel Kurulun çıkardığı şu cümleyi tekrar 
getirirse... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Cümle başka; 
maddeler üzerinde ayrı ayrı oy vermedik efendim. 

BAŞKAN — Efendim 79 uncu maddede dikkate 
alınan önergeler üzerinde ne yapılacağı, nasıl işlem 
yapılacağı hususu açıklıktadır. Bendeniz şunu arz 
etmeye çalışıyorum : Eğer, yarın Komisyon bu mad
deyi aynen bu biçimiyle getirirse, bu diğer önergeler 
üzerinde ne işlem yapılmış olacaktır? 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Eğer Genel 
Kurul bunu kabul ederse müzakereye devam edece
ğiz efendim. Önergelerle ilgili devam ederiz o za
man. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Başkanlık Di
vanı İçtüzük uygulaması içindedir. Biraz evvel ver
diğiniz karara göre elbette Genel Kurul aynı davra
nış içinde olacaktır herhalde bilmiyorum; ama biraz 
evvel dikkate alınmasını kabul ettiğiniz önergeden 
sonra, diğer önergeler üzerinde daha değişik konu
lara girerseniz &, müsaade ederseniz Başkanlık Diva
nının bileceği bir husus değildir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Teklif sahibi 
yanımızda, «İhsası reyde bulunmayın» diyor. 
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BAŞKAN — Efendim ben oylayacağım müsaade 
ederseniz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, bu genel görüşme 
üzerinde görüşümüzü arz etmek istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim siz de bir iki defa açıkla
dınız, arkadaşlarımızın konuyu dikkate almaları ge
rekir : Yüce Meclisin bu hususta verilmiş kararı 
yoktur. Yüce Meclis dikkate alma kararı vermiştir, 
Komisyon bu kararla bağlı değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Konu aydınlanmıştır efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Islimyeli'nin önergesi üzerin

de Sayın Bilge lehte söz almışlardır. 
Buyurun Sayın Bilge. 
ATALAY PEKÖZ — Aynı şeyi bir daha müza

kere ediyoruz Sayın Başkan. 
Aleyhte konuşacağım, lütfen. 
BAŞKAN — Olur efendim, hayhay. 
Buyurun Sayın Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; 

Bu madde münasebetiyle aleyhte konuşan arka
daşlar, Anayasanın bağlayıcı karar alamayacağı hu
susundaki maddelerini gösterdiler. Yalnız şu nokta 
var ki, o maddelerde bağlayıcı karar alır veya almaz 
şeklinde bir hüküm yoktur, görüşme yapamaz ve ka
rar alamaz denilmektedir; yani bir milletvekilinin do
kunulmazlığıyla ilgili hususta veya Meclis soruştur
masıyla ilgili hususta görüşme yapamaz; görüşme 
yapamayınca gayet tabiîdir ki, karar da alamaz. Bu 
itibarla onun dışında başka meselelerde karar alır, 
bağlayıcı olur, olmaz meselesi Anayasanın 83 ve 
100 üncü maddeleriyle doğrudan doğruya ilgili de
ğildir. O maddeleri zikrediyoruz da, yeminle ilgili 
maddeyi niçin zikretmiyoruz : Orada da Anayasaya 
sadakat yemini yapıyoruz, andiçiyoruz. Binaenaleyh, 
Anayasaya aykırı bir durum olduğu takdirde bunu 
da nazarı itibjara almamız lazım geldiği kanısında
yım. 

Benden önce 
nuşan arkadaş! 
diler. Ben 
nay'ın yaptığı 
hususu nazarı 

onlar 

daha evvelki önerge dolayısıyla ko-
ar, bu mevzuda epeyce gerekçe ver-

üzerinde durmayacağım. Sayın Tü-
gibi, ben de kendimle ilgili olan bir 
dikkatinize arz etmek istiyorum. 

Sene 1950, Millet Meclisinde bulunuyorum; Kore 
kararı alınmıştır, Kore'ye Hükümet tarafından asker 
sevkedilmiştir. Bunun Mecliste görüşülmesini iste
mişimdir. Sadece Hükümet tarafından karar alınma
sı yetmez, acele olması dolayısıyla alınabilir; ancak 
bunun Meclisçe tasvip edilmesi gerekmektedir diye 
teşebbüste bulunmuşumdur birkaç arkadaşla birlikte. 
Kabul edilmemiştir. Sonradan gensoru açılmıştır, iş 
Meclise aksetmiştir. Parti grubunda Meclise gönde
rilmemesi lazım geldiği hususunda karar verilmiştir; 
çünkü «Harp yoktur» denilmiştir. 

Eski Anayasanın 26 ncı maddesinde «İlanı harp» 
sözü geçmektedir. Hükümet, «İlanı harp» sözüne 
bağlanarak, «İlanı harp etmedik ki, Meclise getire
lim» demiştir. Biz de, ilanı harp yapılmadı; ama ora
ya asker sadece bir tören için gitmedi, harp etmek 
için gitti, bu itibarla bu işin Mecliste tasvip edilmesi 
lazım gelir demişizdir; fakat Meclise götürülmesi is
tenmemiştir, grupta öyle karar alınmıştır; fakat bir 
gensoru dolayısıyla Meclise gitmiştir. 

Bendeniz grup içinde akalliyette kalmış olmaklı-
ğıma rağmen, (Birkaç arkadaşla birlikte) çekimser oy 
kullanmışımdır; çünkü bu hususta Meclisin karar 
verme yetkisi vardır, ilan edilmemiş olsa bile Türk 
askeri harbe gitmektedir, bu itibarla bunun Meclis
te tasvip edilmesi gerekmektedir demişimdir ve bu 
bakımdan da aleyhine oy kullanmamışımdır. Ancak, 
çekimser oy kullandım, çekimser oy kullanmaklığım 
dolayısıyla da (Bugünkü olduğu gibi Kanunda da 
herhangi bir hüküm bulunmadığı için; Siyasî Parti
ler Kanunu yoktu) hakkımda disiplin cezası tatbik 
edildi, o ayrı bir mesele; fakat benim bu husustaki 
görüşümün doğru olduğu üç sene sonra bir divanı 
harp kararının, ölüm cezası şeklindeki kararın Mec
liste tasvip edilmesi lazım gelir mi, gelmez mi konu
sunda, «Orada harp vardır, ilanı harp kararının Mec
liste tasvibine lüzum yoktur» denilmiştir. Böylece 
Meclis iki türlü karar vermek durumunda kalmıştır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Peköz, aleyhinde buyurun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, sayın arka

daşlarım; 
Şimdi ben sizlere biraz önce yaptığım konuşma

nın aynen tekrarını yaparsam ne kadar büyük bir 
hata içine düşmüş olursam, şu anda uygulamakta ol
duğumuz metot da aynı ölçüler içinde hata ile ma
luldür. * 

Bu, tekerrür ifade eder. Biraz önce Yüksek He
yetiniz bir konu hususunda temayülünü izhar etti. 

— 60 — 
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Nedir o temayül?.. Tartışılan bir önergenin Komis
yonca dikkate alınması hususudur. Şu anda görüşül
mekte olan önerge ise, az önce oylarınızla izhar bu
yurduğunuz önergenin tam zıddı. Ben az önce yap
tığım aynı görüşmeyi şimdi de yapmak mevkiinde 
bırakılıyorum. Tekerrür ortada iken, tekerrüre imkân 
vermek mümkün olmamalıdır. Bunu arz ediyorum. 
Yalnız, yine konuya ilişkin olmak üzere bir iki de
ğişik noktaya temas ile iktifa edeceğim. 

Parti meclis grubunda vicdanından bahsederek 
belli bir konuya aykırı oy kullanacağını yahut grup 
kararına uymayacağını ifade eden milletvekili vicdan
lı olacak, çoğunluğu teşkil eden grup üyeleri vicdan
sız olacak. Böyle bir şey olmaz. Türkçesi budur : Bir 
taraf vicdanlı, öbür taraf vicdansız. Bunun anlamı 
budur. Bu hiç bir tevil götürmez değerli arkadaşla
rım. Bu grup, bu maddenin kabulü halinde bir Ye
niçeri Ocağına dönecektir; «Isterük, ijstemezük» tera
neleri içinde... 

Daha önce de arz ettiğim gibi, karşı partiden ben 
tehlike görmüyorum. O üye kendi partisi içinde dai
ma ve daima bir gruplaşma yaparak, bir taviz kopar
ma çetesi haline gelecektir. 

Görüşüm budur, saygılarımın kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Komisyon, Sayın tslimyeli'nin önergesi üze

rindeki görüşünüz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon katıldığını 

beyan etmiştir; yalnız biraz evvel kabul buyurduğu
nuz bir başka önerge de dikkate alınmak üzere gitti
ğinden, bu önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınma
sı kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Akaydın, Sayın Dikmen, Sa
yın Muratoğlu, Sayın Aksoy ve Sayın Erdoğan Gürel, 
Sayın Göktepe, Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Gürbüz, 
Sayın Yavuz ve Sayın Akkılıç'ın önergeleri aynı 
mealdedir, 29 uncu maddeye bir cümle eklenmesine 
ilişkindir. 

Bu önergeler üzerinde, önerge sahiplerinden bir 
kişiye söz vereceğim. Hangi arkadaşımız söz almak 
istiyor efendim?.. 

ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, mak
sat hâsıl olmuştur. Ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geri alıyorsunuz Sa
yın Aksoy. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bizim önerge-
mizdeki maksat da gerçekleşmiştir. Ben de önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Müsaadenizle efendim, tek tek ba
kalım. Eğer imzalayanların tamamı geriye alıyorsa 
mesele yoktur. 

Sayın Akaydın, sizin görüşünüz nedir? 

HALİL AKAYDIN — Efendim, söylenecek olan 
söylenmiştir. Ben önergemi geri almıyorum; söyle
necek de bir şey yoktur. Önergem oylansın efen
dim. 

BAŞKAN — «Önergemiz oylansın» diyorsunuz. 
Sayın Dikmen sizin görüşünüzü alabilir miyim? 
ALİ DİKMEN — Kalsın efendim. Üzerinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — «Kalsın» diyorsunuz. 
Sayın Muratoğlu zaten yoklar. 
Sayın Aksoy, geri alıyorsunuz. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Eroğlu ile be

raber verdiğimiz önerge değil mi efendim? 
BAŞKAN — Evet, Sayın Eroğlu ile beraber efen

dim. 
HAMZA EROĞLU — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Önergeniz işlem
den kalkmıştır efendim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Gürel ve arkadaşları^ önergeyi geri alıyor 

musunuz efendim? 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Geri alıyoruz. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Teşekkür ederim. İşlemden kaldırılmıştır. 
Yalnız iki üyemiz önergelerini geri almadıklarını 

beyan etmişlerdir. Önergelerde 29 uncu maddeye bir 
cümle eklenerek; «Milletvekilleri grup kararlarına uy
mak zorundadırlar» şeklindedir. 

ALİ DİKMEN — «Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde uymak zorundadır.» 

BAŞKAN — Efendim, sizinki «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grup kararına uymak zorundadır
lar» şeklinde, Sayın Akaydın'ınki; «Milletvekilleri 
grup kararına uymak zorundadır» şeklinde. 

Sayın Akaydın, bir açıklama yapmayacağınızı 
söylediniz; değil mi efendim? 

HALİL AKAYDIN — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Sayın Akaydın'ın önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon önerge üzerindeki görüşünüz ne

dir? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim; katılmıyoruz. Anayasanın 
80 inci maddesiyle taban tabana zıttır, aykırıdır efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Akaydın'ın 
önergesine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. 

Dikkate alınıp alınmama hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Öner
genin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Dikmen, bir açıklamanız olacak mı efen
dim? 

ALÎ DİKMEN — Kısaca düşüncelerimi ortaya 
koymak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sayın arkadaş

larım; 
Efendim; şu ana kadar uzun münakaşaların so

nunda kesin bir sonuca, öyle zannediyorum ki, Ge
nel Kurul varmak üzeredir; fakat bu arada ben yi
ne kısaca düşüncelerimi ortaya koymaktan kendimi 
alamıyorum. 

Anayasa oylamasında da dikkatimi çekmişti,. Bir
çok yazarlar ve Meclisimizden de söyleyenler oldu; 
«Efendim, bu Anayasa asrın gerisindedir» gibi sözler 
tabiî sarfedildi. 

Bu arada yine bu madde dolayısıyla Sayın Ko
misyonumuz, sayın hocalarımız pek tabiî Avrupa 
memleketlerinden, Almanya'dan, İngiltere'den, yani 
demokrasinin gerçekten yaşadığı ülkelerden bazı mi
saller getirdiler. 

Şimdi, bunları düşündükten sonra, pek tabiî tatbi
katın da içinden gelmiş kimse olarak öğrenmek is
tiyorum; acaba biz neredeyiz? Yani asrın neresin
deyiz? 

Bütün meseleleri hallederken evvela bir toplum 
yaşadığı dönemin, devrin neresinde olduğunu bulma
nın çok büyük önemi vardır. Gerçekten söylenen söz
ler, ileri sürülen fikirler, tartışılmayacak kadar doğ
rudur. Eğer demokrasinin kurallarına göre oynamak 
istiyorsak bunlara harfiyen uymak mecburiyetindeyiz; 
fakat uymaya geldiğimiz zaman, bir defa da artık 
müsaade buyurun biz bu şartları ne dereceye kadar 
yerine getiririz, getiremeyiz; bütün sorunumuz bu
radadır. 

Şimdi burada gerçeğe eğilmek lazım; çünkü biz 
33 senedir, hatta belki 40 senedir bunun yoluna çık
tık ve deniyoruz. Hâlâ geldiğimiz mesafe, görüyor
sunuz bugünkü noktadır, yeniden bir şeyi aramakla 
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meşgulüz. Yani, bu memlekette demokrasiyi yerleş
tirmeye çalışıyoruz; ama demokrasiyi yerleştirirken 
bütün bunun kurallarını aynen uygulayacağız diye 
disiplin kural ve kaidelerini de yıkmaya mecbur de
ğiliz. 

Ben bunun felsefesini, tam ideal bir hedefini bi
lemiyorum, bulamıyorum; ama yaşadığım dönemin 
içerisinde bundan sonra geleceğe gitmek için bir şey
lerin sınırlanması gerektiğine inanıyorum. Eğer biz, 
demokrasi kurallarını biraz önce açıkladığım gibi dü
şünürsek, bir Meclis grubu var, toplanıyoruz karar 
alacağız. Esasında bakıyoruz ki, 15 gün içerisinde 
beş kişi muhalif 10 kişi bu meselenin halledilmesine 
taraftar. Şimdi oradan çıkıyoruz, Meclise geliyoruz. 
Bu defa Meclisin içinde, getirdiğiniz madde mevzu
bahis olduğu zaman, efendim ben vicdanımla karşı 
karşıyayım, ben buna katılmıyorum denebilecektin 
Vicdanı ölçmek için sizin elinizde bir kompütür ci
hazı var da eğer o şahsın vicdanını ölçebiliyorsanız 
ona bir şey demiyorum; ama nasıl ölçeceksiniz? Adam 
vicdanını ortaya koyacak; çıkıp gidecek. Çıkıp git
mesi, işte hakikaten böyle mühim olanı; ben mese
leyi bir milletvekiline, burada ceza verilmesi, yok 
efendim kınama verilmesi gibi bu yönde mütalaa et
miyorum. Ben alınacak kararda memleketi ve mil
leti ilgilendiren konular üzerinde konuşuyorum. O 
zaman bir hükümet icraat yapacak, efendim bir gen
soru meselesi var; bakıyorsunuz 10 kişi 15 kişi bu
rada; efendim vicdanıma ben bunu yakıştıramadım 
diye çekti gitti. Ne olacak? Biz bir ekseriyet istiyo
ruz. Ekseriyetle bir hükümetin icra yapmasını istiyo
ruz, icraatta kullanılması önemli.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, süreniz dolmuştur. 
Lütfen bağlayınız efendini. 

ALİ DİKMEN — Evet, müsaade buyurursanız 
kesiyorum Sayın Başkanım. 

Bu bakımdan, esasında demokrasi bir disiplin re
jimidir. Onun için grupta alman bir kararı gerçekten 
bu milletin, memleketin menfaatine uygularsak bura
da vicdan çalışmaz Vicdan netice itibariyle mevhum 
bir şeydir; ama Meclise gelindiği zaman o grubun ka
rarma o milletvekili uymak mecburiyetindedir. Eğer 
uymak mecburiyetini koymazsanız gideceğiniz mesa-
safe bugüne kadar geldiğimizden daha ileri gitmez 
muhterem hocalarım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Dikmen'in önergesi üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
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FİKRİ DEVRİMSEL — Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde söz istiyorsunuz Sayın Dev

rimsel. 
Buyurun efendim. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, sa

yın arkadaşlarım; 
Konu hakkında çok şey söylendi ve de isabetli şey

ler söylendi; fakat ben kısaca bir iki noktaya temas 
edeceğim. Bütün söylenenlere Sayın Komisyon 'Baş
kanımız cevap verirken, «İnsan düşüncesine saygı ve 
bu düşüncenin yayılması ve de örgütlenmesi esasına 
dayanıyoruz. Milletvekillerinin partilere bağlı oldu
ğuna dair dünyanın hiçbir anayasasında bir hüküm 
gösteremezsiniz» dediler. Bu, doğrudur; ancak dü
şünceleri Anayasa yapılırken dile getirselerdi herhalde 
daha iyi olurdu; çünkü o zaman yaptığımız Anayasa
ya göre kurduğumuz rejimin niteliğine bakmamız la
zım. 

Bütün insan düşüncesine saygı ve tümünün örgüt
lenmesi ve yayılması ile o zaman çoğulcu demokrasi 
söz konusu tabiî o tip rejimde. Biz Anayasamızla ço
ğulcu demokrasiyi bir tarafa bıraktık ve de partiler de
mokrasisini kurduk. Demokrasiyi partiler üzerinde 
ayakta tutmak zorundayız. Artık Türkiye'de çoğulcu 
demokrasi yok, yeni Anayasamızda olmayacak. Onun 
için, demokrasiyi partilerle ayakta tutacağımıza göre, 
güçlü partiler lazım. Güçlü parti güçlü örgütü gerek
tirir. Güçlü örgüt disiplini gerektirir esasında. Bu ne
denle demokrasi her şeyden evvel müesseseler reji
midir. Diğer müesseseleri bir yana bırakıyorum; ama 
esas temel siyasî müessese partilerdir. Demokrasi, 
halkın Devlet ve kamu yönetimine en etkin biçimde 
örgütlü katılmasıdır. Bu örgüt ise, ancak grup da
yanışması ile ve ortak eylem birliği ile oluşturulacak 
siyasal partilerdeki grup disiplini bunun temel harcı 
olacaktır. Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Anayasaya ve vicdanlarına aykırı gördük
leri grup kararlarına uymak zorunda bulunmamaları
nın sakıncaları başlıca şunlar olacaktır : 

Her üyeye kendine göre bir Anayasa yorumu yap
ma imkânı verilecektir, ortak Anayasa görüşü yok 
olacaktır. 

Partinin Meclis grubu anarşik bir mahiyet arz 
edecektir. 

Partilerin programı yerine, kişisel çıkarlar uy
gulamaya konulacaktır. 

, Disiplinsiz partiler, sorumsuz kişiler yaratacak
tır. 

Sonuçta parlamenter rejim yozlaşacaktır. 
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Örgütlenmenin temeli olan disiplin yok olacak
tır. Bunun sonucu, güçsüz ve demokrasiye de güç 
veremeyen örgütlerin ortaya çıkmasına neden oluna
caktır. 

Herkese göre Anayasa anlayışı ve yorumu ile ay
nı zamanda herkese göre değişen vicdan anlayışıyla 
ne parti disiplini, ne de grup anlayışı bağdaşır muh
terem arkadaşlarım. Bu nedenle mutlaka partilerin 
alacakları grup kararlarına (Partiler gruplarını ser
best de bırakabilirler) mutlaka Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde uyulması zorunludur. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyon, Sayın Dikmen'in önergesine ka

tılıyor musunuz?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılamıyoruz kayın Başkanım. 
Anayasanın 80 inci maddesine aykırıdır efendim. 

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

yon katılmadığını beyan etmiştir, önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Parlak, Sayın Genç ve Sayın Çakmakçı'nın 
önergeleri aynı hususu kapsamaktadır. 

KAMER GENÇ — Benimki aynı değil Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, «Grup genel kurulunda 
alınacak kararlardan hangilerinin grup üyeleri için 
bağlayıcı olacağı parti tüzüklerinde düzenlenir, (gös
terilir).» 

Sayın Parlak, bir açıklamanız olacak mı efendim?.. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, dikkate alı

nan önergelere göre, fıkranın çıkarılması öngörül
müştür. Zaten tüzükle düzenlenecek. Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
önergeniz işlemden kaldırılmıştır efendim. 

Sayın Genç?... 
KAMER GENÇ — Ben bir açıklama yapacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Her maddeye Komisyon Sözcüsünün verdiği ce

vaplara karşı bizim de cevap hakkımız olmadığı için, 
Komisyon Sözcüsünün burada verdiği cevaplar ta
biî bizim tarafımızdan karşılanmamaktadır. 

Benden önce konuşan Sayın Devrimsel, Sayın Ko
misyon Başkanımızın «Bu hükümle insan düşüncesi-
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ne saygılı bir tutum içine girdik» demeleri gerçekten 
beni sevindirdi. Yalnız insan düşüncesine saygılı olan 
toplumlarda, kamu hürriyetlerine geniş biçimde sınır
lama getirilemez. Bu itibarla bu hükmün bu şekilde 
yorumlanması mümkün değildir; yani getirdiğimiz 
Anayasalarla. 

Kaldı ki, bir Anayasa burada müzakere edildi, 
buna karşı çıkanlar çıktı, halk oylamasında karşı 
çıkanlar çıktı; neticede 'bir Anayasa çıktı ortaya. Bu 
Anayasaya muhalefet edenler veya aykırı oy veren
ler çıkıp da «Ben bu Anayasayı tanımıyorum» de
dikleri zaman, Anayasaya karşı Anayasayı tağyir ve 
ortadan kaldırma suçunu işlemiyorlar mı?... îşte bu
rada da biraz bunu görmek lazım Sayın Başkan. 

Bizim önergemizin başlığı şöyle. «Grup genel ku
rullarında seçimler ve bağlayıcı kararlar.» Başlığı 
bu şekilde değiştiriyoruz ve «Grup genel kurulunda 
alınacak kararların hangilerinin grup üyeler* için 
bağlayıcı olacağı parti 'tüzüğünde gösterilir» diye bir 
fıkra ilâve ediyoruz sayın üyeler. Malumunuz, siyasî 
partiler tüzüklerine bağlıdır. Tüzüklerde nasıl bir 
hukuk hiyarşisi içinde veyahut da düzenlemeler için
de nasıl bir hüküm taşıyacağını Anayasamız belirt
miştir. 68 inci madde «Siyasî partilerin tüzük ve 
programları, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, 
demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı ola
maz.» 

Sayın üyeler; 
Bir milletvekili düşünün, bir partiye giriyor, 

programını biliyor, tüzüğünü biliyor, tüzüğündeki be
lirlenen felsefeyi biliyor, temel ilkeleri biliyor ve o 
düşünce içinde seçiliyor, milletvekili oluyor. Malu
munuz, siyasî partiler belirli bir fikir etrafında top
lanan siyasî dernekler niteliğindeki kuruluşlardır. Bu 
siyasî fikirleri benimseyen bir milletvekili elbetteki 
kendi partisi, grubu içinde birtakım müzakerelere 
katılacak, arada fikirlerini beyan edecek ve neticede 
çoğunluğun alacağı karar tevellüt edecektir. Bu top
lum halinde çalışmanın doğal bir sonucudur. Her 
toplulukta birtakım fikirler çatışır, o çatışan fikirler 
içinde çoğunluğun fikri, (demokrasi !bir uzlaşma re
jimi olduğuna göre) gerçek fikir olur. 

(Meselâ, mahkemelerde de öyledir. Mahkemele
rin kararları muhkem kaziyedir. Gerçi topluluklarda 
alman kararlar bu kuvvette değil; ama bir toplulu
ğun da alınan kararlarının bir değeri vardır; yani 
bir parti grubunda alınan karar, üç veya beş kişinin 
empoze ettiği fikir değildir. Orada, insan haklarına 

saygılı olan toplumlarda olduğu gibi, her yerde, Par
tiler Kanununda «'Demokratik ilkelere aykırı olamaz» 
diyoruz. Nitekim Partiler Kanununun dördüncü mad
desinde de öyle, Anayasanın 69 uncu maddesinde de 
öyle, «Partilerin iç çalışmaları demokrasi esaslarına 
aykırı olamaz.» Bunun anlamı şudur; yani parti 
kendi bünyesi içinde çıkacak bütün fikirleri müna
kaşa edecek, bir sonuca, bir senteze varacak; o sente
zi getirecek, bir partinin grubu olarak Mecliste, top
lumun karşısında temsil edecektir. Eğer bunu tem
sil etme yeteneğini veremezsek o parti grubuna, o 
zaman o parti grubunun bir hukukî varlığını kabul 
etmemiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lüt
fen son cümlenizi söyleyin efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, "ben saati 
takip ediyorum, var iki dakikam. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade ederseniz, 
Başkanlık Divanı süre konusunda gerekli hassasiyeti 
göstermektedir. 

KAMER GENÇ — Ben de gösteriyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Saat burada saniye üzerine tutul
maktadır. Nereye baktığınızı 'biliyorum; ama süreniz 
dolmuştur, lütfen son cümleyi söyleyin. 

KAMER GENÇ — Karşımda saat var Sayın 
Başkanım. 

Bu itibarla, partinin tüzüğünün... 
BAŞKAN — Sayın Genç, sizi uyarıyorum, son 

cümlenizi lütfen söyleyin. 

KAMER GENÇ — Efendim, bağlıyorum. Bir 
partinin tüzüğü, gelecek milletvekili fikir yapısı itiba
riyle felsefesi itibariyle kabul ettiği doktrinler itiba
riyle bağlayacağı için, bu itibarla grupta gerekli mü
zakereler yapılacaktır; ama bu partinin kararlarında 
hangisinin bağlayıcı olmayacağını parti tüzüğüne bı
rakmakta bence büyük yarar vardır. Bunu Kanuna 
bırakmak çok tehlikeli birtakım sonuçlar da doğu
rabilir; çünkü bir partinin tüzüğü, belirli bazı ko
nularda milletvekillerini serbest bırakabilir. Bunu da 
doğal karşılamak lazımdır. Bu itibarla böyle kanun
larla, tüzüklere girmesi gereken hükümler düzenlen
diği takdirde uygulamada telafisi imkânsız birtakım 
sonuçlar meydana gelecektir. 

Saygılar sunarım.' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler, Sayın Genc'in önergesi üzerinde 

söz isteyen sayın üye?... 
ATALAY PEKÖZ — Aleyhinde söz istiyorum, 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, ben söz istemiyorum; 
ama bir ufak açıklamada bulunmak istiyorum. 

Gerek Sayın Fikri Devrimsel gerekse Sayın Ka
mer Genç, 1961 Anayasasından sonra konan yeni 
Anayasamızın temel felsefesine değindiler ve bizim 
insan düşüncesine saygılı olmak fikrimizi ele alarak, 
«Anayasa yapılırken neredeydiniz?...» dediler. 

Anayasa yapılırken bilindiği gibi buradaydım. O 
fikri savundum ve bizim Anayasamızın insan düşün
cesine saygılı insanların Anayasası olduğunu da bir 
'kere daha tekrarlarım efendim. (Alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aldıkaçtı. 
Sayın Peköz, aleyhte buyurun efendim. 

ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, siyasî parti 
grubunun üyelerini bağlayıcı olarak karar alması 
ihtiyacı, bu kararlara kaynak teşkil eden hâdisenin, 
konunun mahiyet ve ehemmiyetine bağlıdır. Her hâ
dise, doğduğu ve cereyan ettiği şartlar içinde değer
lendirilebileceğine göre, önceden belli edilecek ko
nularda bağlayıcı karar alınmasının mümkün olacağı 
veya olmayacağı hususunda parti içtüzüğüne hüküm 
koymak hatalıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, biraz evvel bilgi 

verdiniz. Sayın Genc'in önergesine katılıyor musu
nuz? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Genc'in önerge
sine Komisyon katılmadığını beyan etmiştir. Öner
genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
sunacağım: Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Önergenin dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın üyeler, 29 uncu madde dikkate alınmasını 
ka'bul buyurduğunuz önergeyle birlikte Komisyona 
gönderilmiştir., 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Grup ve Hükümet ilişkileri. 
MADDE 30. — Parti tüzüğünde veya grup iç-

yönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir Bakan
lar Kurulu üyesine Türkiye Büyük Millet Meclisin
de veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilme
si konusunda karar alma yetkisini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grup genel kurulundan başka bir parti 
organına bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin 
parti gruplarında ve diğer parti organlarında seçim 
yoluyla tespiti mümkün değildir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, 30 uncu madde üze
rinde söz isteyen sayın üyeler lütfen adlarını yazdır
sınlar efendim. Sayın Kantarcıoğlu. Başka üyemiz?... 
Yak. Buyurunuz Saym Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım? 

Ben 'bir tek kelime üzerinde duruyorum. Bir ke
limesi sayı sıfatıdır. Bakanlar Kurulunun başında bir 
kelimesi kullanılırsa yanlış olur. Bakanlar Kurulunun 
bir üyesi olarak düzeltilmesini Sayın Komisyon ka
bul ederler mi? Eskisinde de yanlıştır, şimdikinde de 
yanlıştır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, birinci cümledeki, «yahut 

bir 'Bakanlar Kurulu üyesine» değil de, «yahut Ba
kanlar Kurulunun bir üyesine» şeklinde diyorsunuz. 

Sayın Komisyon?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan?... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, genellikle bu Ba

kanlar Kurulu üyesinin tekrarına lüzum kalmaması 
için «Bakanlar Kuruluna yahut bir bakana» demek 
yetişir. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Komisyon yine redak
siyonla ilgili bir konudur. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bunu tercih ediyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Yani, «Bakanlar Kuruluna yahut 
bir bakana...» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

ABDÜDBAKI CEBECİ — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz yine redaksiyonla ilgili bir hususu 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKİ CEBECİ — Efendim, son fıkra, 

«Hükümete katılacak, Bakanlar Kurulu üyelerinin 
parti gruplarında ve diğer parti organlarında seçim 
yoluyla tespiti mümkün değildir» diyor. Mümkün 
değildir demek doğru ölmüyor. Şöyle demek aslında 
daha doğrudur: «Hükümete katılacak Bakanlar Ku
rulu üyeleri parti gruplarında veya diğer parti or
ganlarında seçim yoluyla tespit edilemez.» Bu bir hü
kümdür. Öbürü mümkün değildir, yani mümkün de 
olabilir, olmaya da bilir. 

iBAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 

M. FEVZÎ UYGUNER — Sayın Başkan!... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Uyguner. 

Evvelâ ıbunu bir düzelteyim de efendim. «Hükümete 
katılacak Bakanlar Kurulu üyeleri...» 

M. FEVZt UYGUNER — önergemle ilgili. 
BAŞKAN — Böyle bir önerge mi vardı efendim? 
M. FEVZt UYGUNER — Bu hususta önergem 

var; benim önergemde daha düzgündür. 
BAŞKAN — Sayın Uyguner, 30 uncu maddeyle ı 

ilgili üç tane önerge var efendim; zatıâlinlizin önergesi 
yok. 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ ABBAS 
GÖKÇE — Bizde var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen bize gönderir misiniz efen
dim? Sayın Uyguner bir önergesi olduğunu söylerler, 
acaba 31 inci maddeye mi karıştı. 

«Hükümete ıkatılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin 
parti gruplarında ve diğer parti organlarında seçimi 
yoluna başvurulamaz» şeklinde bir önerge Sayın 
Başkan. 

Sayın Cebeci, aşağı - yukarı sizin redaksiyonla 
ilgili hususunuzu 'kapsıyor. 

ABDÜLBAK1 CEBECİ — Ben, şeye bağlı kal
dım, «Hükümete ıkatılacak Bakanlar Kurulu üyeleri 
parti gruplarında veya diğer parti organlarında se
çim yolu ile tespit edilemez.» 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, aşağı - yukarı aynı 
redaksiyon efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — «... parti organlarında 
seçimi yoluna başvurulamaz» diyorum. 

iBAŞKAN — Efendim, tabiî önergelere daha sı
ra gelmediği için müsaade ederseniz normal İçtüzük 
uygulamasını yapalım. 

Sayın Komisyon, bu madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 'bu maddeyle ilgili soru
ların tespiti için soru soracak arkadaşlar lütfen isim
lerini yazdırsınlar. Sayın Kantarcıoğlu. Başka sayın 
üye?... Yok. 

Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka

nım, Sayın Komisyon Başkanımız benim bu yapmış 
olduğum teklifi kabul etmediler yahut da değişik yö
nüyle kabul ettiler; fakat aynı madde içerisinde üç 
tane «Bakanlar Kurulu üyesi» ifadesi geçtiğine göre, 
nasıl oluyor da ıbu cümlede «Bakanlar Kuruluna ve

yahut da Bakanlar Kurulunun bir üyesine»yi kabul 
etmiyorlar da, «Bakanlar Kurulunun bir bakana» 
ifadesini kabul ediyorlar? Kurul üyesi dediklerine 
göre, niçin aynı şeye devam ediyorlar; hissî mi de
ğil mi, onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu, redaksiyonla ilgili bir 
husus; fakat yine de sorunuzu Sayın Başkana iletelim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Tekrarların bir tanesini kaldırdık, o kadar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendimi 
Sayın üyeler, bu maddeyle ilgili önergeler var; 

okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Siyasî Partiler Kanunu Tasa
rısının 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda
ki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Fevzi UYGUNER Hamza EROĞLU 
Madde 30, Fıkra 2. — «Hükümete katılacak Ba

kanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer 
parti organlarında seçimi yoluna başvurulamaz.» 

Sayın Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 30 uncu mad

desinin birinci fıkrasında, «grup içyönetmeliğinde» 
den sonra bir virgül konmasını, aynı fıkranın ikin
ci ve üçüncü satırındaki ifadenin, «güvensizlik oyu 
verilmesi konusunda karar alma yetkisiyle hüküm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grup genel kurulundan 
başka bir parti organına bırakılamaz» şeklinde dü
zeltilmesine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

ıMahmut AKKILIÇ 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 30 uncu mad

desinin birinci fıkrasındaki gereksiz bir tekrarı önle
mek ve ifadeyi kısaltmak amacıyla, birinci satırın 
sonundaki, «bir Bakanlar Kurulu üyesine» ibaresinin 
çıkarılmasını ve yerine, «bir Bakana» sözcüklerinin 
konulmasını saygılarla arz ve teklif ederiz. 

Necip BİLGE Mahir CANOVA 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 30 uncu mad

desinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Turgut TAN Feyyaz GÖLCÜKLÜ 
«'Bakanlar Kurulu üyeleri, parti gruplarında ve di

ğer parti orgnlarında seçim yoluyla tespit edilemez.» 
BAŞKAN — Efendim, her dört önerge de tama

men redaksiyona ilişkin önerge görünümündedir. 



Danışma Meclisi B : 61 11 . 1 .1983 O : 5 

Sayın Uyguner, bir açıklamanız olacak mı efen
dim? Zaten biraz evvel Komisyon da «başvurulamaz» 
yerine «tespit edilemez» biçiminde bir değişikliğe ka
tılmıştır. 

M. FEVZt UYGUNER — Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon da zaten bu görü

şe katılmıştı efendim. «Hükümete katılacak Bakan
lar Kurulu üyeleri parti gruplarında ve diğer parti 
organlarında seçim yoluyla tespit edilemez» şeklin
deki düzenlemeye... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, biz çok büyük 
bir hata yapmışız, mademki tashih yapılıyor biz o 
hatayı tekrarlamayalım. «Hükümete kaülacak Ba
kanlar Kurulu üyeleri» nin bir anlamı yok efendim 
gayet tabiî, yani «Balkanlar Kurulu üyeleri» demek 
yeterli efendim. 

BAŞKAN — Yani Sayın Tan ve Sayın Gölcüklü' 
nün önergesine de katılmış oluyorsunuz bu vesileyle. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bakanlar Kurulu üyeleri efendim, 
lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Uyguner, bu düzeltmeye her
halde siz de katılacaksınız efendim?... 

M. FEVZt UYGUNER — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; «Hükümete katıla

cak» ibaresini çıkartıyoruz : «Bakanlar Kurulu üye
leri parti gruplarında ve diğer parti organlarında se
çim yoluyla tespit edilemezler.» 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır efen
dim, bir hata yapmıyoruz doğrudur o, koalisyon 
hükümetlerinde gereklidir bu, tamamdır bu, yanlış iş
leme gidiyoruz. Koalisyon olduğu takdirde hüküme
te katılan bakan olacaktır Bakanlar Kurulunda, el
bette Bakanlar Kurulunda aynı iktidar hükümetini 
düşünmüyoruz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — özür dilerim efendim, Sayın Baş
kanım müsaade buyurur musunuz; bakanlık unvanı 
Devlet Başkanı tarafından imzalandıktan sonra, Res
mî Gazetede yayınlandıktan sonra elde edilir. Bakan 
adayları diyebilirler belki. Devlet Başkanının ona
yından geçmeden bakanlık unvanı alınamaz efendim. 
Onun içindir ki, hükümete katılacak parti üyeleri de
nilebilir belki; ama bakan adayları, hiçbir zaman 
bakan değillerdir daha. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, önergemiz re
daksiyon sorunu değil. 

BAŞKAN — Sayın Tan müsaade ederseniz evet 
bu redaksiyon daha yormaya başladı. Evet. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, Önergemiz bir 
redaksiyon sorunu değildi, son cümledeki bir redak
siyon sorunuydu; ama baştaki hiçbir zaman redaksi
yon sorunu değildir. Nitekim, yapılan tartışmalardan 
da anlaşılmaktadır ki, redaksiyon konusu değildir. 
O zaman izin verirseniz önerge sahibi olarak niçin bu 
önergeyi verdiğimizi açıklayalım?... 

BAŞKAN — Efendim, şu anda «Hükümete katı
lacak» ibaresini zaten Komisyon çıkarmayı kabul 
etmiştir. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Çıkmasın efen
dim çıkmasın, düşünmeden çıkarılmış bir maddedir. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman oylarız müsaade 
ederseniz, çıkarılıp çıkarılmayacağı hususu da tespit 
edilmiş olur. Zaten önergelerin hepsi aşağı yukarı ay
nı. iki önerge bu son fıkra ile ilgilidir, bu iki öner
ge üzerindeki görüşmeleri yapalım. Sayın Uyguner, 
«Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyeleri» bi
çiminde bir önerge vermiştir. Sayın Tan'da «Hükü
mete katılacak» bölümünü çıkarmak suretiyle bir öner
ge vermiştir. 

Komisyon bu önergelerden «Hükümete katılacak» 
ibaresinin çıkarılmasını evvela kabul etmiştir. Bu ne
denle Sayın Uyguner'de bu önerge sahibi olarak ay
nı ibareye katıldıklarını beyan etmişlerdir, bu ne
denle iki önergeyi birleştiriyorum. Açıklanacak başka 
bir husus da yok. iki önergeyi birlikte işleme ko
yuyorum. 

önergenin aleyhinde söz isteyen üye var mı efen
dim?... 

ABDÜLBAKI CEBECİ — Sayın Başkanım, yal
nız şimdi kurulacak hükümette görev alacak bakan 
adayları, bakan değil artık bakan adayı seçiyoruz, 
Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra bakan oluyor, 
Sayın Komisyon Başkanı izah ettiler. Bu durumda, 
mesela «Kurulacak hükümette görev alacak bakan 
adayları parti gruplarında veya diğer parti organların
da seçim yoluyla tespit edilemez.» şeklinde olabilir. 

BAŞKAN — Sizinki bir şifahî önerge oluyor efen
dim. 

Buyurun Sayın Karahasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Sayın Baş

kan, cümlenin başındaki «Hükümete katılacak» bu 
iki kelime kaldırılırsa, «Bakanlar Kurulu üyelerinin 
dedikten sonra virgül konursa cümlenin anlamını bu
luyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Eroğlu buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, önergeyi Sayın 

Uyguner'le birlikte hazırlamıştık, «Hükümete katıla-

— 67 — 
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cak Bakanlar Kurulu üyeleri» şeklindeydi. Komisyon, 
«Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyeleri» fık
rasında «Hükümete katılacağı» kabul etmeyince muh
terem arkadaşım da buna katıldılar; fakat sakınca 
ortaya çıktı. 

Şimdi, «Hükümete katılacak» diye kullanılan ifa
deye gerek var, çünkü koalisyon hükümetleri de ola
cak. Sayın Aldıkaçtı arkadaşımız, bir açıklamada bu
lundular, Devlet Başkanının tasdiki ile ancak Bakan
lar Kurulu üyeleri belirlenir dediler, doğrudur. Ta
biî Anayasa Hukuku Hocası olarak da gayet isabet
li bir şekilde konuyu değerlendireceklerdir; fakat bu
rada ifade tarzına dikkat edecek olursak, «Hüküme
te katılacak» hükümete katılan denilmiyor, hükümete 
katılacak, yani hükümet kuruluşunda vazife alacak. 
Evet, geleceğe ait bir şey; «Katılacak Bakanlar Ku
rulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer parti or
ganlarında seçim yoluyla tespiti mümkün değildir.» 
Yani, burada söz konusu olan, geleceğe muzaftır, 
henüz katılmış değil. Parti gruplarında buna benzer 
müzakereler yapılacak hükümete katılalım mı, ka
tılmayalım mı diye. Hükümete katılma kararı alına
cak, ondan sonra hükümete katılacak Bakanlar Ku
rulu üyeleri söz konusu olacak, Bakanlar Kurulu 
üyeleri hakkında grup kararı alınamayacak. Mesele 
budur, önergemizi Sayın Fevzi Uyguner'le birlikte 
vermiş olduğumuz önergeyi dikkate alınmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Bu durumda daha aykırı olan önerge de Sayın 

Tan ve Sayın Gölcüklü'nündür. Bu durumda öner
geleri ayırdık, ayrı ayrı işleme sokuyoruz. Sayın Tan, . 
bir açıklamanız olacak mı efendim? Buyurun. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasa Komisyonumuzun değerli Başkanı Ana

yasa Hukukçusu olarak elbette ki, bizden daha ehli
yetli biçimde sorunu ortaya koyacaklardır; fakat 
Anayasayı açıp bakarsak yürütme bölümünde «Hü
kümet» diye bir deyim yoktur daima «Bakanlar Ku
rulu» vardır. Teknik anlamda hükümetin ifadesi Ba
kanlar Kuruludur anayasal terminolojide, bir tek 
112 nci maddesinde, «Hükümetin genel siyaseti» diye 
geçer, bunun dışında hep Bakanlar Kurulunun ku
rulması, Bakanlar Kurulunun düşmesi, teknik deyim 
Bakanlar Kurulunundur. 

Binaenaleyh, burada önemli olan, bu maddenin 
getirmek istediği düşünce de Bakanlar Kurulunun, 
yani eğer Anayasa terminolojisini kullanmazsak Hü
kümetin üyelerinin belirlenmesinde seçim yaptırma-
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maktır gruba, getirilen hükmün esprisi, bizim anla
dığımız budur. 

Bir de şu mesele vardır, zaman zaman uygula
mada görülmüştür. Bir koalisyon hükümetine biz 
parti olarak katılalım mı, katılmayalım mı? Bu da 
grupta tartışılır; ama bu düzenlemede, 30 uncu mad
dedeki düzenlemede kasıt edilen şey, Bakanlar Ku
rulunu oluşturacak olan üyelerin grupta seçim yoluy
la tespit edilmemesidir ve burada Anayasa terminolo
jisi açısından hükümet yoktur, Bakanlar Kurulu var
dır, biz buna uygun olarak bu düzenlemeyi yapmak 
istedik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Tan'ın önergesi üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Ben bir sual 

sorabilir miyim. Sayın Başkan, geçti; ama?.. 
BAŞKAN — Sayın Haznedar, biraz evvel hatır

lıyorsanız bir tek Sayın Kantarcıoğlu'na yazım işle
minde ona söz verdim, başka üyemiz var mı dedim 
yok denildi, önergenin lehinde veya' aleyhinde konuş
manız mümkün. Aleyhte efendim. 

ÖZER GÜRBÜZ — Önergenin üzerinde olabilir. 
mi efendim? 

BAŞKAN — Üzerinde yok Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu aleyhinde buyurun efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Düzenlemenin, yani 30 uncu maddenin 2 nci fık

rası gayet yerinde düzenlenmiştir; çünkü «Grup ve 
Hükümet ilişkileri» başlıklı bu maddede sadece ikti
dar partisi değil, diğer partilerin de hükümete katı
lacakları dikkate alınarak yazılmıştır. Bu Kanun, sa
dece iktidar partisine ait bir kanun değil, her parti 
içindir. 

Bu bakımdan, burada bilhassa «Hükümete katı
lacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında 
ve diğer parti organlarında seçim yoluyla tespiti müm
kün değildir.» hükmüne kesinlikle yer verilmesi ge
rekir ve verilmiştir de; çünkü o zaman her partinin 
içinde biz bu koalisyona katılmayalım diye bir prob
lem çıkar. Hayır biz iktidar değiliz, biz çoğunlukta 
değiliz diye ortaya çıkan fikirler olabilir. Bu bakım
dan, «Hükümete katılacak» kelimesinde fayda vardır. 

Sonra bunların Cumhurbaşkanının tasdiki ile fa
lan ilişkisi yoktur, Sayın Eroğlu biraz önce bu konu-
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yu açıkladılar. Katılacak olan kişileri toplanır grup 
biz beş arkadaş, Cumhurbaşkanı tarafından Başba
kanlık görevi verilen kişi gelir de, bu gruptan biz beş 
bakan istiyoruz dedikleri zaman, onun artık gruptan 
ruhsat almasına gerek yoktur veya bunu seçeceğiz 
demesine gerek yoktur. Onun için. burada «Hüküme
te katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin, parti grup
larında ve diğer parti organlarında seçim yolu ile tes
piti mümkün değildir.» in yerinde kalması gerekir. 

Bu bakımdan, verilen önergenin aleyhinde fikir 
arz ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
«Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyeleri

nin» deyiminde gerçekten Sayın Tan'ın belirttiği gibi, 
önce «Hükümet» sonra «Bakanlar Kurulu» deyim
lerinin geçmesi, bir tekrar haline geliyor. Sayın Tan' 
in belirttiği, «Bakanlar Kurulu üyeleri, parti grupla
rında ve diğer parti organlarında seçim yolu ile tes
pit edilemez» deyimi daha güzel; ancak bu «Hüküme
te katılacak» ı da birleştirecek biçimde hem de Ba
kanlar Kurulu üyelerini önceden tespit etmemiş ol
mak bakımından da şöyle olsa daha iyi olur diyo
rum, bu bakımdan üzerinde demiştim : 

«Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler, parti grup
larında ve diğer parti organlarında seçim yolu ile 
tespit edilemez.» bu daha uygun oluyor düşüncesin
deyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
TURGUT TAN — Komisyonumuz bunu daha 

uygun görürse katılırız efendim. 
BAŞKAN— Sayın Komisyon, Sayın Tan'ın öner

gesi üzerindeki düşünceniz ve bu arada Sayın Gür
büz de yeni bir redaksiyon işlemi getirdi «Bakanlar 
Kuruluna katılacak üyeler» şeklinde bir düzenleme. 

Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Gürbüz'ün önergesini daha 
yakın buluyorum şahsen, arkadaşlarımla görüşme
dim; ama açıklıyorum. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, «Bakanlar Kuruluna katıla
cak üyeler» oluyor. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — «Bakan aday* 
lan» daha pratik değil mi? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, «Aday» tabiri doğru de-
8ü. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Tan da önergesini 
«Bakanlar Kuruluna katılacak üyeler» olarak düzel
tiyor. 

ALt MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
redaksiyon bakımından bir şey arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar. 
ALt MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, bu 

cümlenin son kısmını şöyle bitirsek diyorum «Parti 
ve diğer parti organlarında tespit edilemezler» şek
linde. Çünkü «Seçim yolu ile tespiti mümkün değil
dir.» dersek, bir başka yolla tespiti mümkündür an
lamı çıkar. O da, hükümeti kuracak olan başvekili 
bağlar. Yani, bir parti başkanı, koalisyona katılacak 
olan bir parti başkanı bilfarz misal olarak ifade ediyo
rum; bilhassa başbakan hükümete katılacak iken, se
çim yolu ile tespit etmez; ama filanı filanı bakan alır
sam veririm gibi, bir pazarlığa oturabilir. Böyle bir şey 
olmasın, o başvekil, çalışacağı arkadaşları serbest ola
rak tayin edebilsin diye getirilmiş bir hüküm. 

Binaenaleyh, «Tespit edilemez» dememiz daha 
doğru olur diye düşünüyorum; acaba Komisyon bu
na katılır mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Başkan, yeni bir redaksiyon daha geldi efen

dim, herhalde bu küçücük maddede zannederim en 
uzun redaksiyonu sundular. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, biz Sayın Gürbüz'ün tek
lifine katılıyoruz. Anayasanın 109 uncu maddesi za
ten diyor ki «Bakanları, başbakan seçer» diyor, baş
kası seçemez. Biz, sadece onun başka bir cephesi, bir 
prizmanın diğer bir yanı olsun, hiç böyle tartışmaya 
yol açmasın diye belki parti grupları, efendim, biz 
seçeceğiz sana vereceğiz diye bir harekete geçerler 
diye bu hükmü getirdik. Yoksa, Anayasanın 109 un
cu maddesi «Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip 
olanlar arasından başbakanca seçilir.» hükmü vardır 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önerge
sine Komisyon katıldığını beyan etmiştir, mevcut de
ğişikliği ile, bu nedenle kesin olarak oylarınıza su
nuyorum. 

ABBAS GÖKÇE — Bir virgül var yalnız, onu 
arz edeyim. «Parti tüzüğünde ve grup iç yönetme
liğinde,» onu da kabul ettik. 

BAŞKAN — Efendim, daha ona gelmedik. Biz 
şu anda daha Sayın Tan'ın önergesi üzerindeyiz, bir 
virgül de var orada. «Grup İç yönetmeliğinde» den 
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sonra virgül var orada; daha oraya ilişkin önergeler 
de var virgüle dair de var. 

Sayın üyeler, Sayın Tan'ın önergesine Komisyon 
katıldığını beyan etmiştir. Bu nedenle kesin olarak 
oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bu vesile ile de Sayın Uyguner ve Sayın Eroğlu' 
nun önergeleri de işlemden kaldırılmış oluyor. 

HAMZA EROĞLU — Biz, uyuyoruz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Bilge'nin ve Sayın Canova'nın 

önergesi, «Bir bakanlar kurulu üyesinin» ibaresinin 
yerine «Bir bakana» biçiminde idi. Komisyon katıl
dığını beyan etmişti, bunun üzerinde bir açıklamaya 
gerek yok Sayın Bilge, açıklamanızı yaptınız. Bunu 
da kesin olarak oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 

Sayın Akkılıç?.. Yoklar. Önergesi, bir virgül konul
masına ilişkindir zaten. 

Sayın Komisyon katılıyorsunuz değil mi? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bunu da kesin olarak oylarınıza su

nuyorum efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 30 uncu maddeyi mevcut değişik
liklerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Grupla diğer parti organları arasında işbirliği 
MADDE 31. — Siyasî parti grubunun merkez ka

rar veya yönetim organları ile ahenk içinde çalışma
sını sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın'üye?.. Yok. 

Sayın Komisyonun bir açıklaması?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir soru sormak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
Soru kayıt işlemi bitmiştir, başka da soru yok. 
KÂZIM ÖZTÜRK — «Madde 31. — Siyasî par

ti grubunun merkez karar ve yönetim organları ile 
ahenk içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler, parti tü
züğünde gösterilir.» demek; bir haşiv değil midir?.. 
Giderek bu Kanunda amir hüküm haline gelmeyen 
hususlar, esasında bu Kanuna ve Anayasaya aykırı 
olmayan hükümler, parti tüzüğünde düzenlenmeye
cek midir?.. Ayrıca, bunu yapabilirsin diye, bir mü
saade vermenin gereği nereden doğuyor? 

Zabıtlara geçmesi bakımından izah buyururlarsa 
memnun olurum. 

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

YILMAZ — Parti gruplarının mevcudiyeti ahenk 
sağlamaktadır; bu madde bunu bir daha belirtiyor. 

M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — Redaksi
yon ile ilgili bir düzeltme yapabilir rniyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karahasanoğlu. 
M. RAHMİ KARAHASANOĞLU — «Karar 

veya» diyor. Bunun «ve» olması lazım değil mi efen
dim? 

BAŞKAN — «Veya» kelimesi yerine değil mi 
efendim?.. Zaten Sayın Yolga'nın, müsaade ederse
niz, bu konuda bir önergesi var. O belki bu konuyu 
kendiliğinden düzenletecek ve ayrıca bir... 

ŞERAFETTİN YARKIN — Aynı şeyi söyleye-
çektim ben de efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim, teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
Bu maddeyle ilgili tek bir önerge bulunmaktadır. 

okutuyorum efendim. 
Yüce Başkanlığa 

Siyasî Partiler Kanunu Tasarısının 31 inci mad
desinde «Merkez karar veya yönetim organları» iba
resi yerine ya sadece «Merkez karar organı» deyimi
nin konmasını yahut aynı ibaredeki «Veya» kelime
si yerine «Ve» denmesini Yüce Meclisin takdirine 
saygıyla arz ederim. 

Namık Kemal YOLGA 
BAŞKAN — Sayın Yolga, bir açıklamanız ola

cak mı efendim?.. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Efendim, sırf bir 

redaksiyon meselesi için bu madde hakkında önerge 
verdiğim için mahcubum; ama mecburum. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Önergem açıktır; 

648 sayılı Kanunda da «Ve» diyor. Burada da «Ve
ya» denilmesi pek uygun olmuyor. 

Bunu hatırlatmak bakımından arz ettim, teşekkür 
• ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yolga'nın redaksiyonla ilgili önergesi üze

rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Biz buna ihtiyarî bir organ olarak 14 ün -
cü maddede düzenledik. Burada da «Merkez karar 
ve varsa yönetim organı» şeklinde olursa... 
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BAŞKAN — Sayın Yolga, «Ve varsa» cümleyi 
düzgün bir hale getiriyor. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Daha iyi olur. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Yolga'nın redaksiyonla ilgili önergesi hu

susunda Komisyon gerekli düzeltmeyi yapmış ve 
madde şu şekilde olmuştur : 

«Siyasî parti grubunun merkez karar ve varsa 
yönetim organları ile ahenk içinde çalışmasını sağla
yıcı tedbirler, parti tüzüğünde gösterilir.» 

31 inci maddeyi bu değişmiş biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32 nci maddeye geçmeden evvel Sayın Islimyeli' 
nin, 31 inci maddeden sonra 32 nci madde olarak 
düzenlenmesini arzu ettiği bir önergesi var, okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Siyasî partiler arasındaki ilişkilerin medenî ölçü

ler içinde gelişmesini ve zaman zaman bir araya ge
lerek ülkenin önemli sorunları ve Meclis çalışmala
rıyla ilgili konularda fikir alışverişinde bulunmaları
nı teminen, aşağıdaki maddenin 31 inci maddeden 
sonra beşinci bölümün sonuna eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Fenni ÎSLÎMYELÎ 

«Madde 32. — Siyasî partilerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grup başkanları, grup başkanı siyasî 
parti başkanı değilse siyasî partilerin genel başkanları 
üç ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın daveti üzerine toplanarak, ülkenin genel sorun
ları ve Meclis çalışmaları üzerinde görüşme yapar
lar. 

Görüşme gündemini ve tarihini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı tespit eder. 

Siyasî parti genel başkanlarından birinin yazılı 
teklifi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
lüzum görmesi halinde olağanüstü toplantılar da ya
pılabilir.» 

BAŞKAN — Sayın îslimyeli, bir açıklamanız ola
cak mı efendim?.. 

FENNÎ tSLÎMYELÎ — Müsaade ederseniz ye
rimden kısaca arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FENNÎ ÎSLÎMYELÎ — Efendim, zannediyorum 

teklif açıtkır. Bu itibarla fazla bir şey ilave etmeye 
gerek görmüyorum. Yalnız maksadım, Türk siyasî 
hayatında eksikliği görülen, zaman zaman temenni 
edilen bir ihtiyacı dile getirmekten ibarettir. Bu mad

deyle bir teamülü yerleştirmek istiyorum. Diyorum 
ki, parti başkanları veya Meclis grup başkanları za
man zaman toplansınlar ve memleketin meselelerini, 
Meclisin faaliyetiyle ilgili sorunlar varsa, onları gö
rüşmek imkânını bulsunlar. Görüşme bağlayıcı bir 
hüküm getirmiyor; fakat madde olarak parti başkan
larının zaman zaman bir araya gelmeleri ve bu ara
da samimî bir atmosferin doğmasına imkân sağlama
ları temenni ediliyor. 

Açıklamam bundan ibarettir, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îslimyeli. 
Sayın îslimye,li'nin yeni bir madde düzenlenmesi

ne ilişkin önergesi üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
ATALAY PEKÖZ — Aleyhte Sayın Başkan. 
ALÂEDDİN AKSOY — Ben de lehinde efen

dim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Peköz. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
îki sebep altında gerçekten çok iyi niyetle Heyeti 

Umumiyemize sunulmuş bulunan bu önergenin kar
şısındayım. Büyük bir iyi niyetle ve geçmişin bazı 
hatalı davranışlarını izale maksadıyla getirilmiş ol
masına rağmen, iki sebep altında karşıyım. 

Sebeplerden birincisi; bilindiği üzere, Anayasamız 
ile Cumhurbaşkanına önceki Anayasalarda tanınan 
yetkilerin ve görevlerin çok üstünde yetkiler, görev
ler tanınmıştır. Ben o kanaatteyim ki, Sayın îslim-
yeli'nin bu teklifi ile arzu ettiği düşünce ve davra
nışlar bundan böyle Cumhurbaşkanlığı Makamı tara
fından yerine getirilecektir. 

ikincisi; bunlar birer içtüzük meseleleridir. Önce
ki içtüzüklerde de benzer hükümler bütün partilerde 
yer almıştır; danışma kurulları ve diğer benzeri isim
ler altında. Bu itibarla Siyasî Partiler Kanununa bu 
istikamette özel bir maddenin konmasına muhalifim. 

Arz eder, saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Peköz. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 

arkadaşlarım; 
Ben şahsen Sayın îslimyeli'nin böyle bir yeni tek

lifle gelmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 
Büyük bir tecrübenin mahsulü olduğuna inanıyorum. 
Her ne kadar Reisicumhura, partiler arasında ahen
gi sağlamak için görevler verilmişse de, iş reisicum
hura kadar intikal etmeyecek bir derecede iken, ko
nunun parti başkanlarınca veyahutta parti ileri ge
lenlerince bir araya gelerek halledilmesi ve Meclis 
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içi huzurun devamının sağlanması demokrasimiz için 
bir garanti olacaktır. Bu itibarla hararetle destekli
yorum; tasvibinizi istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Komisyon, Sayın Islimyeli'nin önergesi 

hakkındaki görüşünüzü rica ediyorum efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-

YILMAZ — Yüce Kurulun takdirine bırakıyoruz 
Sayın Başkan. 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkan, Komis
yondan bir sorum var efendim, izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Efendim, oy kullanma

mızı kolaylaştıracağı için soruyorum. Bu hüküm yer 
aldı diyelim. Sayın Meclis Başkanı parti liderlerini 
çağırdığı halde birisi ısrarla gelmediler. Ne olacaktır, 
bunun bir müeyyidesi var mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
EVLÎYA PARLAK — Sayın Başkan, benim de 

bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Parlak. 
EVLÎYA PARLAK — Efendim, Sayın Komis

yon Sözcüsü konuyu takdire bıraktı. Ben aydınlan
mamız bakımından, acaba böyle bir maddenin dü
zenlenmesi Komisyonda tartışılmış mıdır, tartışılma
mış mıdır?.. Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 

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

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-
YILMAZ :— Komisyonda bulunan arkadaşlar ka
naatlerini belli etmişlerdir; dikkate alınmak üzeredir. 
Bu bakımdan, Komisyonumuzdaki üye çoğunluğu, 
halihazırdaki bulunan üye çoğunluğu dikkate alın
mak üzere oylanmasını... 

EVLÎYA PARLAK — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Parlak, müsaade 

buyurun efendim. 
Efendim, Sayın Parlak derler ki; «Bu konu, acaba 

Siyasî Partiler Kanununu Yüce Komisyonunuz gö
rüşürken önünüze geldi mi?» 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-
YILMAZ — Gelmedi. Yeni bir konudur. Sayın Baş
kan, bu yeni bir konudur; tasniften yeni geldi. 

BAŞKAN — Hani ola ki, «Tartışıldı da bir mad
de haline gelmedi mi?» diye sormak isterler. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMÎ ER-
YILMAZ — Mümkün değil. Mümkün olmayan şe
yi soruyorsunuz, o yeni geldi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın üyemiz soruyor. 
«Böyle bir konuyu acaba tartıştınız mı?» 

Sayın Gürtan'ın bir sorusu vardı. «Müeyyidesi 
var mı olabilir mi?» diyorlar. 

Buyurun Sayın Başkan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Değerli arkadaşlar, biraz evvel arz 
ettik. Biz bu konuyu Komisyonda tartışmadık. Tar
tışmadığımız için müeyyidesi falan aklımıza gelmedi. 
Şu anda görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurun efendim. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
bu konuda eski Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Se
nato İçtüzüğünde maddeler var. Bunların grupları 
toplamalarıyla ilgili. Toplanır, toplantıya çağırırlar. 
Bunlar temenni mahiyetinde olan şeylerdir ve hiçbiri
si yerine gelmemiştir. Kanuna koyduğumuz takdir
de Reisicumhura daha önce bu konuda bir yetki ve
rildiğine göre, bizim Anayasamızın 95 inci madde
sinde «Bunlar içtüzükle düzenlenir» dendiğine göre, 
tekrar Siyasî Partiler Kanununa böyle bir hüküm 
koymaya gerek var mı, yok mu? Bunu öğrenmek is
tiyorum; çünkü arkadaşımız Genel Kurulun takdiri
ne bırakıyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, dikkate almayı tek
lif ettik efendim, inceleyeceğiz. Dikkate almanın an
lamı incelemektir. Eğer Yüce Kurul emrederse, alıp 
inceleyeceğiz efendim. Yoksa, dikkate almak demek 
madde halinde yazıp bitirelim demek değil. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, Genel Kurulun takdirlerine bıraktılar. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Ko
misyon görüşünü beyan etmiştir. «Neden bu böyle
dir» diye, müsaade ederseniz sormayalım Sayın Kan
tarcıoğlu sormayalım. 

Sayın îslimyeli, bir sorunuz mu vardı efendim? 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, Ge

nel Kurulun takdirlerine bırakıyor Komisyon Söz
cüsü; Başkanı geliyor «İnceleyeceğiz» diyorlar. Efen
dim, anlayamıyorum yani. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim olabilir; bir yanlışlık yap
tık efendim, düzeltiyoruz şimdi. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, Sayın Islimyeli'nin önergesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır efendim. Önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dik
kate alınması kabul edilmiştir efendim. Yani, bu 
önerge yeni bir madde düzenlemek üzere, daha doğ
rusu dikkate alınmak üzere Komisyona gönderilmiş
tir. 

32 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî idareler Meclis Grupları 
Partinin il genel meclis grubu 
MADDE 32. — Partili il genel meclis üyeleri

nin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, parti 
tüzüğüne göre merkez karar organınca tespit edilir. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Cebeci var. Başka söz isteyen sayın üyemiz?.. 
Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Cebeci, buyurun efendim. 

ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

32 nci madde, Altıncı Bölümde «Mahallî İdareler 
Meclis Grupları» başlığı altında düzenlenmiştir. Mad
delerle ilgili önergelerin verilmesi sırasında birkaç kez 
değişiklik yapıldığı için bu madde üzerinde vaktinde 
önerge veremedim. Çok kısa bir konuşma ile başlık 
ve bu maddede yapılması gereken değişiklikleri arz 
edeceğim. 

Tasarıdaki başlık «Mahallî idareler Meclis Grup
larıdır.» Halbuki, mahallî idarelerin; örneğin beledi
yenin ve il genel meclisinin meclis grupları yoktur. 
Belediye meclisi vardır; il genel meclisi vardır; an
cak bu mahallî idarelerde partilerin meclis grupları 
vardır. Bu bakımdan, Altıncı Bölümdeki «Mahallî 
idareler Meclis Grupları» biçimindeki başlığın «Ma
hallî İdareler Meclislerindeki Parti Grupları» olarak 
düzenlenmesi gerekeceği açıktır. 

Takdirlerinize sunarım. 
İkinci olarak da; 32 nci maddenin şu biçimde ted

vin edilmesini öneriyorum. 
Madde 32. — «Partili il genel meclisi üyelerinin...» 

Partili il genel meclisi üyesi olmaz. «İl genel mecli
sinin partili üyesi...» olur. «il genel meclisi partili üye
lerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları mer
kez karar organınca parti tüzüğüne göre tespit edilir.» 
Burada «İl genel meclisi partili üyelerinden» başka bir 
değişiklik daha yaptım maddede. Eski tabiriyle söyle-
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yeceğim, faili başa aldım cümlenin sonundan. «... mer
kez karar organınca parti tüzüğüne göre tespit edilir.» 
Yani, merkez «karar organı» nı «... parti tüzüğüne 
göre» den evvele aldım. Ayrıca, gene maddenin başlı
ğında «Partinin il genel meclisi grubu..» «İl genel mec
lisi parti grubu...» demek daha doğru olur burada da. 
«Partinin il genel meclisi grubu...» yerine «II genel 
meclisi parti grubu...» oluyor. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Sayın Komisyon; Sayın Cebeci, «Mahallî idare 

meclis gruplarının» değiştirilmesini; «11 genel meclisi 
parti grubu...» Ayrıca, «II genel meclisi partili üyele
rinin» biçiminde bir redaksiyonla ilgili değişiklik yap
tığı gibi, «... parti tüzüğüne göre merkez karar or
ganınca tespit edilir» i de «... merkez karar organınca 
parti tüzüğüne göre tespit edilir.» biçiminde bir dü
zenleme yapıyor efendim. 

Sayın Komisyon? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hepsine katılıyorsunuz. 
Sayın Cebeci, o zaman lütfen cümleyi okur mu

sunuz? Altıncı bölümden başlayın Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKÎ CEBECİ — Altıncı bölüm şöyle 

oluyor. «Mahallî idareler Meclislerindeki Parti Grup
ları». Ondan sonraki başlık, «ti genel meclisi parti 
grubu...» 

Madde 32. — «İl genel meclisi partili üyelerinin 
kuracakları gruplar ve bunların kurulları, merkez ka
rar organınca, parti tüzüğüne göre tespit edilir. 

ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan; müsaade 
eder misiniz, bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sorduracağım efendim, müsaade 
ederseniz bu redksiyonu okuyayım, Genel Kurulun ıt-
tıalaına arz edeyim : 

«ALTINCI BÖLÜM 
Mahallî idareler Meclislerindeki Parti Grupları 
II genel meclis parti grubu 
MADDE 32. — İl genel meclisi partili üyelerinin 

kuracakları gruplar ve bunların kurulları, merkez ka
rar organınca, parti tüzüğüne göre tespit edilir.» 

Biçiminde düzeltilmiştir. 
Buyurunuz Sayın Başbuğ. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — «Parti tüzüğü» dedikten son

ra, karar organından bahsetmeye gerek var mı? Tü
züğü karar organı hazırlıyor. «Parti tüzüğü» denince, 
zaten o karar organının hazırladığı tüzüktür. Onun 
için orada karar organı fazla kalıyor bence. 

Arz ederim. 
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[BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı; «Merkez 
karar organı fazladır; ancak başka bir organ da belki 
karar verebilir mi?» diye soruyorlar. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Efendim, biz sanıyoruz ki, madde
nin yazılış şekli iyidir. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Cebeci'nin düzeltmesi
ne «iyidir» diyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Tabiî. Yani, demek istiyor ki, keyfî 
bir karar veremez, alacağı kararlarda muhakkak parti 
tüzüğüne saygı göstermesi, uyması lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon 
Başkanı. 

AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan; «göre» den 
sonra virgül dedi Sayın Cebeci, o ikinci virgüle lüzum 
yok. 

BAŞKAN — «göre» den sonra değil efendim, 
«merkez karar organınca» dan sonra virgül dediler. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın üyeler; 32 nci maddede önerge bulunma

maktadır. Biraz evvel yapmış olduğumuz değişiklikle 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum, 
Partinin belediye meclisi grubu 
MADDE 33. — Partili belediye meclisi üyeleri

nin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, parti 
tüzüğüne göre merkez karar organınca ıtespit edilir. 

Partili belediye başkanı bu grubun tabiî üyesidir. 
Ancak; grubun kararıyla bağlı değildir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen-
saym üye?.. Yok. 

Sayın Komisyon; müsade ederseniz aynı düzelt
meleri bu maddede de yapalım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AjLDIKAÇTI — Talbiî. 

AKÎF ERGINAIY — Hayır efendim, yalnız so
nunda bir cülmle değişiklijği var. 

BAŞKAN — Talbiî o fılfcra harliJç efendim, 
(Burna göre madlde şöyle otluyor: 
«Belediye meclisi paritii grulbu 
.MADDE 33. — Belediye meclIM .partili üyeleri

nin kıunaoafclairı gruplar ve bunların kurulları, merkez 
(karar organınca, panüi tüzüğüne göre tespit edilir.» 
Hlk fıkra bu şekilde değil imli efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU KÂTİBİ AjBBAS 
GÖKÇE — Evet Sayın Başkanım. Yalnız on fıkra
da, «Partili belediye başkanı bu grubun tabiî üyesi

dir» cümlesinin sonundaki nokta, noktalı Virgül olu
yor ve omdan sonraki «Ancak» kelimesinin baş har-
fii 'küçülüyor ve aynı kdiımeniin (sonundaki noktalı vir
gül, virgül oluyor. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler; 32 noi maddede yap
mış olduğumuz değişikliği 33 üncü maddede de yap
mış bulunmaktayız. 33 üncü maddeyi okuyorum 
efendim: 

«(Belediye meclisi parti grulbu 
MADDE 33. — Belediye medıilsıi paritii üyeleri

nin Ikuracalkları gıruplar ve bunların kurulan, mer
kez karar organınca:, parti tüzüğüne göre tespit edi
lir. 

Partii (belediye başkanı (bu grubun tabiî üyesidir; 
ancak, grubun fcaranıyla bağlı değildir.» 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Soru vaır Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Balkan; 

(biraz evvel meclis partıi gruplarından bahsederken, 
parttli grubuna Ibağllı olan milletvekillerinin grup ka
rarına uyup uymayacağı konusunda tartışma yapıldı 
ve ilıgii maddesi olan 29 uncu malddade de bu hu
susta bir hüküm vardı; ama (burada belediye mec
lisli parti gırulbundaki üyelerin grup kararma uyup uy
mayacakları konusunda (bir hüküm yok. Meefe gru
bundaki hükme paralel ihir hülküim niçin gıelfcirlilmıemiş-
tir? 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saıym Gürel. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU ADINA AZMİ ER-
YILMAZ — Meclis ayın, mahallî idareler ayn; biz 
burada lüzum görmedik, orada lüzum gördük. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
IMEHMET VELİD KORAN — Gruba ©erek yok 

efendim. 
BAŞKİAN — Sayın Koran; «Bu grup da böyle 

grup» diyor Komisyon. Başka bir şey demıemiz müm
kün değil efendim. 

TURGUT TAN — Sayın Başkan... 
IBAŞIKAN — Sayın Tan; müsaade edersıenliz bele

diye mecfllis grubunu oylayalııım. 
Sayın üyeler; 33 üncü maldde üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 33 üncü maddeyi vaki deği
şikliğiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
ibul etmeyenler... Madde kabul edimıişitir. 

74 — 
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34 ünoü maddeyi oku'tuıyoruım. («VaMıt doldu» 
seslem.) 

Efendim, sizin almış olduğumuz karaıra göne da
ha 5 dakika var, müsaade edan (maddeyi okutalıim. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Teşkilatla ilgili Diğer Hükümler 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 
MADDE 34. — 22 «Kasım 1972 (tarih ve 1630 sa

yılı Dernekler Kanununun bu Kıaruuna aykırı olma
yan hüklümllieni, siyasî parltiülıerin genel kongrelerıiyle 
(her kadıemıedeki kongre dçlin de uyguilanır. 

Su kadar ki, parti tüzüklıeıli ve yönetmelikleri, par-
fli kongrelerıi için ilânın gazete ile yapıilimıası şartını kal-
dıraıbleoegi gibi, toplantı yeter sayısını ve yeter sayı
lım saglanıamadığı halende bariincıi ve ikinci toplantı 
arasındaki süreyi dle azaltabilir. 

RAŞKlAıN — fSaym üyeler; müsaalde ederseniz ka
yıt işleminden sonra faMreffim, 

34 ünoii madde üzeninde söz isiteyen sayın üyeler 
lütfen adlarını yazdırsınlar efendam... 

E. YILDIRIM AVCI — Sayın Başkan; yarın 
da söz almak isteyenler »bulunabilir. 

BAŞKAN — Efendiim, müsaade ed'ersenliz 'kayıt 
işlemini yaparız, yarın konuşmaya başlarız. 

Sayın Güriöl, Sayın Uygunıer söz listemlişlıerdir. Bu 
maddeyle ilgili ıbaşjka söz isiteyen var mı?.. Yok. Ka-
y*t işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, günlük görüşme sünemiz tamamlan-
mış budunmaktadır. 23 Şulbat Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere ıBirieşjiirni kapaıtıyonum. 

Kapanma Saati : 23.00 

— 75 — 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
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1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK. İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLAR/DAN GELEN İŞLER 

(1) Siyasî Partiler Kamumu Tasarısı ve Anayasa 
KoımÛsyonu Raporu. (1/624) (S. Sayısı : 333) (Da,-
ğıltma tarihi : 6.2.1983), 


	dm__020150610001.pdf
	dm__020150610002.pdf
	dm__020150610003.pdf
	dm__020150610004.pdf
	dm__020150610005.pdf
	dm__020150610006.pdf
	dm__020150610007.pdf
	dm__020150610008.pdf
	dm__020150610009.pdf
	dm__020150610010.pdf
	dm__020150610011.pdf
	dm__020150610012.pdf
	dm__020150610013.pdf
	dm__020150610014.pdf
	dm__020150610015.pdf
	dm__020150610016.pdf
	dm__020150610017.pdf
	dm__020150610018.pdf
	dm__020150610019.pdf
	dm__020150610020.pdf
	dm__020150610021.pdf
	dm__020150610022.pdf
	dm__020150610023.pdf
	dm__020150610024.pdf
	dm__020150610025.pdf
	dm__020150610026.pdf
	dm__020150610027.pdf
	dm__020150610028.pdf
	dm__020150610029.pdf
	dm__020150610030.pdf
	dm__020150610031.pdf
	dm__020150610032.pdf
	dm__020150610033.pdf
	dm__020150610034.pdf
	dm__020150610035.pdf
	dm__020150610036.pdf
	dm__020150610037.pdf
	dm__020150610038.pdf
	dm__020150610039.pdf
	dm__020150610040.pdf
	dm__020150610041.pdf
	dm__020150610042.pdf
	dm__020150610043.pdf
	dm__020150610044.pdf
	dm__020150610045.pdf
	dm__020150610046.pdf
	dm__020150610047.pdf
	dm__020150610048.pdf
	dm__020150610049.pdf
	dm__020150610050.pdf
	dm__020150610051.pdf
	dm__020150610052.pdf
	dm__020150610053.pdf
	dm__020150610054.pdf
	dm__020150610055.pdf
	dm__020150610056.pdf
	dm__020150610057.pdf
	dm__020150610058.pdf
	dm__020150610059.pdf
	dm__020150610060.pdf
	dm__020150610061.pdf
	dm__020150610062.pdf
	dm__020150610063.pdf
	dm__020150610064.pdf
	dm__020150610065.pdf
	dm__020150610066.pdf
	dm__020150610067.pdf
	dm__020150610068.pdf
	dm__020150610069.pdf
	dm__020150610070.pdf
	dm__020150610071.pdf
	dm__020150610072.pdf
	dm__020150610073.pdf
	dm__020150610074.pdf
	dm__020150610075.pdf
	dm__020150610076.pdf

