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rUTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN 1 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıc'm Sam
sun'da salgın halinde yayılan hastalığın, kana
lizasyon bozulduğu ve tedavi imkânlarının ye
tersizliği yüzünden daha da yayılmasına meydan 
verilmeden giderilmesi hususundaki demecine 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir 
Weil adını taşıyan bu hastalığın önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. 

Konya Milletvekili irfan Baran'm, Kıbrıs 
olayları ve meseleleri ile Hükümetin bu konu
da takibettiği ve edeceği politika hususlarında 
bir genel görüşme açılmasına, dair önergesi oku
narak üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, 
reddolundu. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde, 
istanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvellerde ve, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun . tasarı
ları tekrar açık oya sunularak kabul edildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının görü
şülmesi tamamlanarak yapılan açık oylaması so
nunda ka'bul olunduğu bildirildi. 

Siyasi Partiler kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere bir süre devam olundu. 

Artvin Milletvekili Saffet Enıinağaoğlu'nun, 
ceza evleri ve hastanelerde bulunan Yassıada 
hükümlülerinin adedine ve durumlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından olan 
sorusunu yazılı soruya çevirmek istediğine dair 
önergesi okundu, kaibul olundu. 

Amasya Milletve'kili Nevzat Şener'in, Amas
ya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurulması 
hakkında, ne düşünüldüğüne dair sorusuna. Sa
nayi Bakanı Muammer Erten cevap verdi. 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, 
Edirne ili dahilindeki köy muhtarlıklarının tef
tiş ve murakabelerinin yapılıp yapılmadığına 
dair İçişleri Bakanından sorusu ile, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Tu
rizm konusunda Yunanistan'ın aleyhimize yap
tığı propagandayı Önlemek hususunda ne gibi 
tedbirler alınacağına, dair, Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığından olan sorusu, soru sahipleri ikin
ci defa hazin» bulunmadıklarından, düştü. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Hirfanlı 
Barajı santralinden getirilecek olan elektrik 
enerjisinden Bor ilçesinin de istifade ettirilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Sanayi Bakanı Muammer Erten, 

Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Ka
radeniz bölgesine turistik bakımdan önem ve
rilmemesi sebebine dair sorusuna Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Ali İhsan Göğüs, 

Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, Ikiz-
dere Hidro - Elektrik Santralinin türbünleri 

• hakkında Sanayi ve İmar ve Iskan bakanların
dan olan sözlü sorusuna İmar ve İskân Bakanı 
Celâlettin Üzer, 

Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen'in, 
Trabzon'un, Of kazasına Ikizdere Hidro - Elek
trik santralinden elektrik verilmesinin tamam
lanıp tamamlanmadığına dair Sanayi ve imar 
ve İskân bakanlarından olan sözlü sorusuna 
Sanayi Bakanı Muammer Erten, 

Ankara Milletvekili ibrahim Imirzalıoğlu'-
nun, Devlet Üretme Çiftliklerince tesbit olunan 
fiyatlara dair sorusu ile, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soy er'in, Niğde ili 
çevresinde yeniden kaç sulama tesisi, sondaj 
ve kanalı yapıldığına dair sorularına Tarım Ba
kanı Turan Şahin, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'irı, Niğde ili 
Aksaray kazası dâhilinde mevcut Ziga hamam
larının modern bir kaplıca haline getirilmesine 
dair sorusuna İmar ve İskân Bakanı Celâlettin 
Üzer, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, bakan
ların yurt içi ve yurt dışı gezilerinin bir prog
rama bağhıumış olup olmadığına ve bu gezile
rin çalışmalarına sekte verip vermediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusuna, Maliye Bakanı, 
Ferid Melen ve, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Deniz
cilik Bankası Denizyolları, DB Deniz nakliyatı 
ve şehir hatları işletmelerinde, 1960 yılında ve 
bugün kaç servis ve kaç personel bulunduğuna 
dair sorusuna da Ulaş'trıma Bakanı Feri d Alp-
iskender cevap verdiler. 
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M. Meclisi B : 49 
696, 697, 698, 701, 702, 704, 710, 713, 717 

718, 720, 723, 726, 734, 740"sayılı soruların ilgili 
bakanların, 

709, 714, 715, 721, 722, 724, 728, 729, 730, 
733, 736, 738, 739, 741, 743, 744 ve 745 nci so
ruların soru sahiplerinin hazır bulunmaması 
yüzünden, 

725, 727, 737, 742 sayılı somların ise soru 
sahipleri halen izinli olduklarından, cevaplan
dırılmaları geleee'k soru gününe bırakıldı. 

6.2.1964 0 : 1 
6 Şubat 1964 Perşembe günü saat 14 te top

lanılmak üzere (Saat 18,45 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Meliki Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

îsmet Kapısız 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

BÎRINCÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

KATİPLER : Süreyya öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Millelt MeelMniın 49 ncu Bir- iLeişıimini aıçııyaruım. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Y.oiklama 'Oitomiattilk dihaızla ya
pılacaktır. Saıyın üyeller anahtarlarını çevirip 
kalbul düğmesine lûltrfen (baısisınlar. 

(Yıciklıanıa yaıpılldı.) 
BAŞKAN — Yakla-ma işlemi 'bütm'iışüiir. ÇJ.o-

ğuiirlıiığıınıuız varıdır. Miiiziaikerelere bajşılıyioıruız. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıçoğ-
lu'nun, dünkü Birleşimde Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv tarafından, Bakanlığı sırasında yap
tığı seyahatlerle Hazineyi lüzumsuz masraflara 
sokan bir insan durumuna düşürülmesini tenkid 
eden demeci ve bu hususta yapılan tartışmalar 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Ardıçoğlu 
HÜZ istemiştir. Zaptısa'bık hakkında mı Sayın Ar
dıçoğlu? Geçen birleşimde zapta geçmiş bir hu
susun yanlış geçtiği iddiasında mısınız? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Hak
kı nida yanlış iddialar ileri sürdü. Cevap vermek 
mecburiyetindeyim, sözlü soru münasebetiyle 
bahsedildi. 

BAŞKAN — Sadece z#ptı sabık hakkında ve 
geçen birleşimde zapta geçmiş hususların yanlış
lığı iddiasında buyurun. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlar, dün Mecliste bakanların yap
tıkları seyahatler hakkında bilgi istiyen bir so
ru önergesi görüşülmüştür. Soru sahibi Antalya 
Milletvekili Sayın ihsan Ataöv idi. Ve bakanla
rın lüzumsuz seyahatler yaptıklarını ileri sürü
yordu. Sayın Ataöv bu arada benim bakan ol
duğum sırada yaptığım bir Avrupa seyahatini de 
bahis konusu etti. Haksızlığına kaani olduğum 
iddialarda bulundu. Onun dün burada yaptığı 
konuşmalarla ben adeta lüzumsuz bir seyahatle 
Hazineyi ziyana sokan ve hattâ gösterdiği mas
raflar da şüpheli görünen bir insan durumuna 
düşürüldüm. Ve bunların hepsi de Yüksek Mec
lisin zabıtlarına geçti. Soru müessesesinin mahi
yeti icabı üçüncü şahıs olarak dün cevap ver
mek imkânını bulamadığımdan, Sayın thsan Ata-
öv'ün hakkımda zabıtlara geçen bu hilafı haki-
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M. Meclisi B : 49 
kat iddialarını tashih etmek gayesiyle zaptı sa
bık hakkında bir konuşma yapmak mecburiye
tinde kaldım. Bundan dolayı peşinen beni mazur 
görmenizi rica ederim. Haksız tarizlere uğramış 
bir arkadaşınızın müdafaası için kısa bir zama
nını;':! işgal edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu bu konuşma 
müdafaa zımnında verilmiş değildir. Sadece zap
tı sabık hakkındadır. Zabıtlar ve şahsınızla il
gili olarak... 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
hepsi şahsımla ilgilidir, efendim. Arz ediyorum 
balkınız.. Bir İane rapor okursam Sayın Başka
nını takdir buyuracaksınız. 

BAŞKAN — Lütfen müdafaa mahiyetinde 
olmasın. Sabık zabıtların şahsınızla ilgili olarak 
söylenmiş hususlarına inhisar etsin. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım bu bir nevi de müdafaadır, ne
den? Çünkü, zabta geçirilen şeyler tamamiyle 
İril âtı hakikattir. Bu arkadaşlar beni eni konu 
hırsızlıkla ilham etti. Benim de bunun karşısın
da,- söyliyceeklerim vardır ve binnetice müdafaa
dır. Van i bir arkadaş buraya çıkacak, müdafaa 
imkânı olmıyan bir sözlü soruda ağzına geleni 
söv i ivecek. Bunun için de adı müdafaa olsun, 
zabtı sabık olsun, gündem dışı konuşma olsun; 
müclafa hakkı, konuşma hakkı verilmiyecek. Ben 
bu mantığa intibak edemedim. («Doğru, doğru» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu, size hilafı ha
kikat isnatta bulunulmuş olabilir. Fakat zaptı 
salbık hakkında konuşmanın mevzuu bu değildir. 
Size vâki tecavüzde hilafı hakikat bir şey isna-
dedilmiş ise, sizin zaptı sabık hakkında söz iste
yip o hususta cevap vermeniz mümkün değildir. 
Bu sebeple... ((iündem dışı sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, lütfen müzakereleri 
takibedelim. içtüzükte bütün bu hususlar vâzı-
han mevcuttur. Buyurun Sayın Ardıçoğlu . 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın ihsan Ataöv öner
gesinde ve konuşmasında hulasaten beş husus 
üzerinde durmuştur. Kanaati üzere bakanların 
yaptığı fuzuli seyahatler meyanmda ben de fu
zuli ve lüzumsuz bir seyahat yapmışım. Bu, za
bıtlara geçmiştir. Bu seyahati araba ile yapmam
la daha hatalıyım. Bu da zabıtlara geçmiştir. 
Seyahatim bir fayda sağlamamış, faydasız ol-
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masa bile bakanların değişmesi ile bundan istifa
de edilemez, iddiasındadır. Ve nihayet İhsan 
Ataöv benim seyahat masrafımın 9 000 küsur 
lira olup olmadığını sormakladır. Yani yanlış 
beyanda mı bulundum, yoksa hakikat midir di
ye sormakta d ıi'. Bu, zabıtlara geçmiştir. Bunlara 
teker teker kısaca cevap vermek isterim. Ve kıy
metli zamanınızı israf etmemeye elimden geldiği 
kadar çalışmaktayım. 

1. Seyahatimin lüzumsuz olmadığı kanaatin
deyim. 

Ben 'Federal .Almanya İktisadi İş 'Birliği Ba
kanı Sayın "VVavter 'Siheel'in daveti üzerine bu 
seyahata gittim. Bu vesileden faydalanarak 
da Belçika, İspanya, İtalya ve Yugoslavya'yı 
ziyaret ettim. 

Evvelâ şunu ifade etmek Merim ki, eğer 'hır 
memlekette turizm endüstrisi kurulacaksa, Tri--
rizm bakanlarımız diş memleketlere eli çok s6^ 
yafhat yapan Bakanlar arasında 'butuhaeaktiı': 
Bu, 'bir zarurettir. Çünkü bü 'Ba kani iği h yurt 
içinde <olcİuğu kadar, hattâ 'belki bir 'bakınla 
d. .".ıha faiz la yurt drşıiıda işi olacaktır. Turizm 
denilen milyonluk misafir kütlelerinin Türki
ye'ye teveccühünü ve her yıl devamını temin 
etmek, bunun için doğıuıİu, düzeni ve aeeüta-
laıia ticari anlaşmaları sağlamak, hava, deniz 
ve kara voliyle kolay münakale imkânlarını 
düzenlemek, geniş tanıtma işlerini yapmak, 
kurulan büromuzun faaliyetlerini denetlemek 
başlı başına muazzam bir faaliyetttir. Bu faa
liyet sebebiyle, Turizm. Bakanlarınız gerektiği 
zaman şahsan ister istemez bu seyahatleri yap
maya mecbur olacaklardır. Çünkü bu iş, nn 
ettiğim, gibi, yarısı dışarıda olan bir iştir. 

Hele benim seyahatim ;bu zaruretinde de 
üstünde idi. Bakan olur solmaz, 'Bakanlığın 
yıllarca Meclise gelmiş geri gitmiş Teşkilât 'Ca
nım ıı erkti. Teşkilâtla 'beraber .memleketimiz 
için yeni bir saha olan turizm işinin ana po
litikalarını da kurmak bana düşüyordu. Bu 
yeni işi nasıl kuracağız? ı'Bıı .sallı ad a basarı 
sağlamış diğer memleketler neler yapmışlar
dır? Milyonluk turizm sirkülasyonu nasıl 
sağlanacaktır: Yabancı yatırım ve yardım 
imkânları bulmak mümkün müdür? Dış müna
kale sistemiyle, 've yine dışta acentalar ve ta
nıtma şirketleri gibi .ticari teişeıkküllerle tanıt-. 
ma bürolariyle 'bu iş nasıl gerçekleştirilebile
cektir? Ben 'bütün 'bunların ilk müspet cevap-. 
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M. Meclisi B : 49 
iareni ve yollan bulmak durumunda idim, Bu 
yeni sahanın bütün icaplariyle süratle kurul
ması zaruretine de inanıyorum. Çünkü hiçbir 
zaman kapatamadığımıiz 250 - 300 milyon do
larlık dış ticaret açığımızın da ancak 4 - 5 yıl
lık 'bir 'çalışma ile turizm "gelirleriyle kapana
cağı kanaatini taşıyorum. 

Bu sebeplerle Federal Almanya'nın daıve-
tinden de faydalanarak 'bu yurt dışı seyahatini 
yaptım. Seyahatin programı günü saati Hari
ciye Vekâleti kanaliyle Avrupa'daki elcilik
lere tebliğ edildi. Buna göre (hazırlık yapma
ları istendi. Uğrıyacağımız yerlerde (Bakan
lık, komiserlik gibi resmî turizm, teşekkülleriy
le, turizm sahasındaki özel teşekküllerle, 'Tür
kiye'de yatırım yapmak istîyen şahıs ve şir
ketlerle 'önceden temas edilmesi 've bizim oraya 
vardığımızda yapılacak toplantılarda bunlarla 
'müzakerelerimizin sağlanmasını istedi. Bu mo-
yanda mühim turizm bölgelerinin ve tesisleri
nin ziyareti de vardı. Elçilerimize; <ve konsolos^ 
larımıza burada alenen teşekürü 'borç, 'bilirim. 
Hepsi bu talimat dairesinde bütün 'hazırlıkları 
yapmışlardı *ve seyahat, ıçeşitli görüşmeler 
memleketimizdeki programımızda bir saat bile 
aksama olmadan yapıldı. Bu baklamdan ben 
'bu seyahatin lüzumsuız olduğu kanısında deği
lim. 

2. iSeyahat araba ile yapılmıştır. Bu da 
Sayın ihsan Ataöv'e göre 'bir kabahattir. 'Bu. 
evvelâ, ımemleketimiızde halâ »cari olan «Araba 
fobisinden» ileri ıgeliyor. iBu aıvam'ferip bir 
politika metodudur. Kavasların, işçilerin gar
sonların özel arabalariyle (gezdikleri Avrupa'
da bir Türk Bakanının araba ile 'gezmesi her 
halde erişilmiyeeek bir mazhariyet değildir. Son
ra beni yakından tanıyanlar bu kabil mazhari
yetlere erişmeye pek de 'hovaskâr bir insan ol
madığımı 'bilirler. Benim hu seyahati araba 
ile yapmam bir zaruretti. Çeşitli yerlere uğ
ramak lâzımdı. 'Kısa zamanda çıok şey yapıla
caktı. Her gün bir yerde temasım ve toplan
tım olacaktı. Çeşitli yerleri de görmem lâzım
dı. Bu, tayyare ile yapılamazdı. İllâ bir ıgök 
taşıtı lazımsa bu, ancak helikopter lolaıbilirdi. 
Ben 10 'bin kilometre kara yolunun 'bu ıgeceli 
gündüzlü meşakkatine dayandıktan sonra ar
tık ne isteniyor bilemiyorum. Sonra bu 
çok ucuz bir seyahatti. Maliye kayıtları mey-
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dandadır. Arabanın '10 bin kilometrelik yolda 
benzin dâhil bütün masrafları ile 'benlim, ye
mek, otel ive saire dâhil bütün masrafım ye-
kûnen 9 737 lira tutmuştur. Kilometresi bir 
lirayı bile bulmıyan 'böyle bir seyahatin ucuz 
bir seyahat olduğunu insaf sahibi herkes tak
dir eder zannederim. Uçak masraifiyle muka
yese edilemez. 

Daha garibi 'ihsan Ataöv beni ufçak tuttu
ğu için otomobille 'gitmişim diyor. (Bunu kim 
icadetti 'bilemiyorum. Beni ne u'çak tutar, ne 
de uçak yolculuğundan bugüne kadar şikâyet 
etmişimdir. Hattâ yakınlarım, 'bilirler ben yir
mi yıldır 'mecbur kalmadıkça trene (binmem. 
Seyahatlerimi hep uiç.akla yaparım. Nitekim o 
Avrupa seyahatinde de Almanya'da Bonn, 
Hamburg ve Bonn - Berlin yolculuklarını da, 
uçakla yaptım. ihsan Bey bunu nereden 
icadetti anlıyamadım. 

'3. İhsan Ataöv seyahatimin lüzumsuz ol
duğunu ifade etmekle beraber, hiçbir fayda 
sağlamadığını da söylemektedir. Yani hiçbir 
fayda sağlanmadığına ıgöre bu paganın tarafım
dan benim keyfim için kullanıldığını ifade et
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ardı>ço>ğlu, lütfen zaptı 
sabık ölçüsü içinde kalınız. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanum, bir anlaşmazlık var aramızda. 
Burada bu beyefendi 'benim seyahatimin hiçbir 
fayda, sağlamadığını söylemiş bu da zapta geç
miş. Ben de bunun bir fayda sağladığını, zaptı 
sabıkı tashih bakımından söylersem, bunun 
müdahale edecek ne tarafı var?.. Bilemiyorum. 
(«devam devam» sesleri) 

BAŞJK1AN — Muhterem arkadaşlar, yeriniz
den «devamı devam» sekilinde müdahalelerde 
bulunmayınız, içtüzükte zaptı sahık konusu hal
ledilmiştir. Oya arz edilerek netice alınacak 
bir husus değildir. Zaptı sabık geçen .zabıtta 
beyan edilmiş de, zabta yanlış .geçmiş olan bir 
hususun tavzihini yapmak için yapılan bir ko
nuşmadır. (Sayın Ardıçoğlıı lütfen bu ölçü 
içinde kalınız. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Öl ıyü kaçırmamaya dikkat edeceğim Sayın 
Başkan. 

Kıymetli zamanınızı israf ettiğimden dolayı 
çok müteessirim. Fakat e/ok kısa olarak birkaç 

— 401 — 



M. Meclisi B : 49 
noktaya dokunmama müsaade etmenizi ve Dev
let kesesine lüzumsuz ve faydasız bir seyahat 
yapmanın haysiyet kinci çukuruna itilmek is
tenen bir arkadaşınıza, kısa bir zamanı çok gör
memenizi rica ederim. 

(Almanya'dan aldığım davet 'beni ziyad esiyle 
sevindirmiştir. Çünkü Türkiye'de turizm için 
yabancı yatırımın imkânının Almanya'dan da
ha iyi sağlanacağına ve diğer taraftan da müs-
t.aıkjbel büyük turist sirkülasyonu için Alman
ya'nın birinci plânda geldiğine kaani olan ve 
Bakanlıkta 'bulunduğum müddetçe bu politika
yı savunan bir arkadaşınızım. Bu sebeple Al-
.manya'daki termaLslarm sağlaması beklenen 
faydalar da geniş olmuştur, kanaatindeyim. Ki- • 
saeaısı şunlardır : 

A) Alman İktisadi iş Birliği Nezaretinde 
alâkalı 'bütün Alman bakanlıklar] temsilcileriy
le yaptığımız toplantıda, Türkiye'de turizmi sa
fhasında yatırımı yapmayı Almam Hükümetinin 
teşvik etmesi ve 'bu kaJbîl yatırımları yapacak 
Alman müteşebbisi erin in tesis edilen (75) mil
yon marklık fondan faydalanmaları görüş ve 
kararına varılmıştır. 

B) Alman sermayedar gruplariyle temaslar 
yapılmıştır. 

'Türk faktörleri ve Türkiye Devletinin de 
katılacağı (40) milyon mark sermayeli mulhte-
lif şirketler kurulması Almanya'da yaygın ve 
benimsenmiş 'bir fikirdi ki üzerinde durulmuş
tur. Bundan gayrı ('20) milyon marklık diğer 
bii' sermaye grupu ile de anlaşmaya, varılımış-
tır. 

(BAŞKAN — Sayın. Arduçoğlu, lütfen yeni 
bir ikaza vesile olmayınız. Siz bu konuda uzun 
uzun mütalâa 'beyan ediyorsunuz. Lütfen zaptı 
sabık hakkında ve kısa olmak kaydiyle konu
şunuz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — 
Sayın Başkanım, anlaşılan sen bana bunu okut-
turmıyacaksın. Ben bu hakkımdan vazgeçeyim 
de başka bir yolu ariyayım, müsaadenizle, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu, sizi okutma
mak gibi bir maksadımız yoktur. Yalnız ölçü 
içinde kalmanın icaİDeder. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — 
Müsaade buyurun bizzat *bu arkadaş, bu müf
teri arkadaş gelsin, (gürültüler) böyle bir be-
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yanda nasıl (bulunuyor. (Sağdan, «neden Sözü 
kesiliyor ?» sesleri) 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
ıSayııı Başkan, 95 nci madde sarihtir, söz istiye-
bilir... 

BAŞKAN — Söz vermiyorum, Sayın Altug, 
lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Avrupa'da... 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum Sayın 
Ardıçoğlu. Söz vermediğim halde yine konuşu
yorsunuz, usule aykırı hareket ediyorsunuz. 
Bunu 'bilhassa siz yapmamalısınız... Lütfen otu
run yerinize. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, «müfteri» demiştir, «müfteri» sözünü tav
zih etsin, söz istemiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu, «müfteri» sö
zünüzü tavzilh etmek istiyor musunuz? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Müfteridir, en hafif tâbiri ile •müfteridir, ken

disine ispat hakkı da veriyorulm. 
IBA.ŞKAN — Sataşıma vardır, söz veriyorum, 

buyurun Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin çatısı altında milletvekillerinin kürsüde 
etmiş 'tokluğu lâfların hesaîbmı sormak da Nu
rettin Ardiıçoğlu'na düşmiyec ektir. (O.H.P. sıra
larından gürültüler) 

C E P . Grupundaki arkadaşlarım sükûnete 
gelinceye kadar da ben .susacağım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ ('Burdur) — Aferin, 
aferin... 

'BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, mü
zakere edeceğimiz mühim kanunlar var, lütfen 
sükûneti muhafaza ediniz. Sayın Ataöv siz de 
yeni 'bir sataşma talebine vesile vermiyecek şe
kilde lütfen konuşmanıza devam ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Müfteri lâ
fını reddetmek için ölçü ne kadar mümkünse 
o ölçü içinde kalacağım. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — 
En 'hafif tabiriyle müfterisin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlar, dün akşam sözlü sorum münasebetiy
le Sayın Maliye Bakanımız burada cevaplarını 
lütfen arz ettiler. Kendileriyle iki defa karşı
lıklı konuştuk. Nurettin Ardıçoğlu Beyefendiyi 
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de gayet -sarih bir şekilde müdafaa ettiler. O 
müdafaadan sonra Nurettin Ardıçoğlu Beyefendi 
için bir şeyler söylemedik. Yalnız ifade ettiği
miz 10 ayda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
bütçesinden bakanların Avrupa seyahatleri için 
500 bin liraya yakın bir para aldığı gerekçesi 
üzerine konuştuk. Memleketin içerisinde bulun
duğu durum muvacehesinde kuşaklarımızı sık
mayı tavsiye eden Sayın Barbakanımızın işare
tine uyarak, Koalisyon Hükümetlerinde ömür
lerinin ne kadar süreceği belli olmıyan bakan
ların uzun vadeli yollara çıkmasında mıahzur 
vardır dedik Nurettin Ardıçoğlu arkadaşımı
zın Aivrupa seyahatine çıkarken henüz yeni Ba
kan olduğunu, dönünceye 'kadar da Kabinenin 
siallanıtıda bulunduğunu, neyi tetkik edeceğini, 
'bu1 memlekete hangi faydaları getireceğini, Ba
kanlıkta bir 'bu prensibin hakim olması (gerek
tiği, bakanların şahıslarının ıgörgüsüne göre de
ğil, o 'bakanlıktaki bir ölçtü içinde her gelen in
sanın o ölçüyü tatbik ederek memlekete hikmet 
etmesi gerektiğini, .aiksi takdirde her Bakanın 
mutlaka bizzat kendisi ıgtönmesi iicabederse o 
zaıman, Koalisyon sistemlerinde, (bütün Parlâ
mento üyelerinin yurt dışına gitmesi ıgilbi bir 
hastalığa müptelâ olacağını ifade ettik. 

Aziz arkadaşlarım, iftira etmedik, çünkü, 
memleketin en ıgüzide gazeteîrinden olan Yeni 
Sabalh'ın profesörü SiyavuışjgiPin makalesinden 
burada bahsetmedik. 

Yine o gazetenin «Fısıltı» sütununda Nuret
tin Ardıçoğlu'nun Avrupa'ya giderken almış ol
duğu dolarlardan, British Petrol Şirketinin ver
miş olduğu bedava ikmal karnelerinden, Avru
pa'da Türk sporcularının Fenerbalıçeninn maçı 
sırasında yapmış olduğu beyanlardan, ertesi gün 
kendisinin sporcuları buna davet ettiği halde, 
sporcuların protesto babında kendisinin yanma 
gelmediklerinden bahsetmedik, arkadaşlar.... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen konuşma
nız sataşma çerçevesi içinde cevap verme mahi
yetinde olsun, kısa kesiniz lütfen... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi bu arz 
ettiğimiz hususların yanında, yalnız Nurettin 
Ardıçoğlu'na dokunmadık. Dedik ki; Başbakan 
Amerika'ya gitmiştir, yirmidokuz bin lira harcı
rah almıştır, helâl olsun, Kennedy'nin cenaze 
merasimine gitti, haklıdır dedik. Sayın Bakan, 
Ekrem Alican Bey ile para fonuna gitmiştir. 
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Memlekete yardım koparmak için oralarda uğ
raşmaktadır, helâl olsun, dedik. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sadece Sayın Ar
dıçoğlu'nun kullandığı «müfteri» kelimesiyle il
gili ve Ardıçoğlu'na müteveccih konuşun. Bunun 
dışına lütfen çıkmayınız... (Orta sıralardan gü 
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar, müsaade buyurun. Sa
yın Ataöv bunun dışına çıkmayınız ve sözünüzü 
lütfen bağlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi Ardıç
oğlu arkadaşımıza ve diğer bakanlara söyledikle 
rimden farksız olduğunu ifade zımnında bunları 
söyledim. Bu, bütün bakanları müfteri olarak ka 
bul ederse, ikinci koalisyonun bütün bakanları
nı burada zaptı sabık hakkında konuşturmak ve 
resmigeçit yatırmaktan başka çare kalmaz. İşte 
buna meydan vermemek için.... Arkadaşımızın 
çok hassas olmaması lâzımdır. Yarası olan gocu
nur. Diğer bakanlar niçin konuşmuyorsa, arka
daşımın da kocunmaması icabeder. Ben gazete 
lerdo tokzibedjlmiycn yazılara istinadetmek su
reti ile, zaten sorumun bir maddesi de niçin bv 
yazılar tekzibedilmemiştir, diyen bir madde idi. 
Tekzibedilmediği için hâdiseleri Meclis kürsüsün 
de Hükümetten, Başbakandan sordum. Başvekil
den aldığım cevaba göre kendi görüşlerimi ifa
de ettim ve sonra da biz Hükümetle hesaplaş
mamızı yaptık. Nurettin Ardıçoğlu'nu bu konu 
larda asla muhatabolarak tutmuyorum. Turizm 
Bakanlığının o zamana kadar başına getirdiği 
Ardıçoğlu'nun böyle bir hâdise başından geçmiş 
olması dolayısiylo de, kendisine zaten iftira et
mek bahis mevzuu değildir. Çünkü, edilecek if
tira, bir ses getirmelidir ki, bundan bir şey bek-
liyeyim. O bakımdan arkadaşımızı mazur görü
rüm sevgili arkadaşlarım. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, ne hakkında söz isti
yorsunuz ? 

NURETTİN ARDTÇOĞLU (Elâzığ) — Efen
dim usul hakkında. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu mevzu müzakere mevzuu 
değildir Sayın Bakan. (Orta sıralardan gürül
tüler) Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın 
Bakan ile konuşuyoruz. Lütfen usul hakkında 
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söz istiyenler, evvelâ bu usule riayetkar olunuz. 
Buyurun Saym Bakan siz hangi sebeple söz is
tiyorsunuz? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Ar
kadaşlarımızın müzakereleri bir soru mevzuu 
idi. Sayın arkadaşımızın burada konuştukları
nın hepsinin cevabını arz ettim. Şimdi, onları 
bu vesile ile bunları tekrar etmiştir. Arkadaş
lara bunun cevabmnı arz temek isterim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu konu 
bir müzakere mevzuu değildir. Müzakere mev
zuu açılmamıştır. (îhsan Ataöv'ü niçin konuş
turdunuz?» sesleri), (Gürültüler) 

Saym Bakan, müzakere mevzuu değildir, 
gündeme henüz girilmemiştir. Bu sebeple size 
cevap vermek için böyle bir usuli nokta da yok
tur. Söz veremiyeceğinı. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo-, 
rum efendim.... 

BAŞKAN — Sırası ile Çelikbaş, sizden ev
vel de Ardıçoğlu var, buyurun .Ardıçoğlu. Ne 
hakkında söz istiyorsunuz? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Usul 
hakkında söz istiyorum.... 

BAŞKAN —• Usul, müzakere usulüdür. He
nüz müzakereye girmiş değiliz, gündemin dışın
dayız. Müzakereye başladığımız andan itibaren 
usul hakkında her türlü taleplere cevap verece
ğim. Onun için size şimdi söz vermiyorum. 

Saym Fethi Çelikbaş siz ne hakkında?... 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Başkanlı

ğın Sayın Ataöv'e sataşma vardır, diye kürsüye 
davet etmesinin İçtüzüğe aykırı olduğunu belirt
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, huzurunuzu işgal etmemin se
bebi şudur : 

Saym İhsan Ataöv'ün Sayın Ardıçoğlu'nun 
beyanındaki «müfteri» kelimesine dayanmak su
retiyle kendisine sataşıldığından bahsetmesi ve 
Saym Başkanın da «sataşma vardır» diye kendi
sini kürsüye davet etmesinin nizamnameye ay
kırı olduğunu belirtmek için çıktım. Filhakika, 
ortada Nizamnameye aykırı bir durum olmak için 
iftira edildiği iddia olunan şeyin hakikat hilâfı
na söylenmiş olduğunun tesbiti lâzımgelir. Hatip 
bâzı rakamlar vermiş. Sabık Bakan arkadaşımız 
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diyor ki, «Bunlar hilafı hakikattir ve sen bu yüz
den müfterisin.» Riyaset Divanının buradaki va
zifesi kürsüye davet etmeden evvel Saym Nuret
tin Ardıçoğlu'nun bu beyanı ile Saym Ataöv'ün 
geçen beyanını karşılaştırmak ve ona göre, sataş
ma var mıdır, yok mudur kararma varmaktı. 
Bu rakamlar gerçekten Bakanın dediği gibi, Sa
ym İhsan Ataöv'ün dediği miktarların çok dû
nunda ise bu, gerçek hilâfına beyanda bulunanı 
müfteri yerine sokmaz mı? Müfterilik hukukî bir 
tâbirdir. Bu bakımdan ben Saym Başkanın «ale
lacele sataşma vardır» diye Saym İhsan Ataöv'ü 
kürsüye davet etmesinden ise, ortada bir gereek 
olduğuna göre, bu gerçeği tahkik eder, eğer doğ
ru ise gerçekler aleyhinde konuştuğu için hattâ 
Sayın Ataöv bu kürsüye davet edilir, «Burada 
yanlış bir beyanda bulunmuşsun tavzih ediniz» 
demesi lâzım gelirken, bu tahkiki yapmaksızın 
kürsüye davet etmesi hakikaten sataşma müesse
sesiyle alâkalı bir keyfiyet değildir, arkadaşlarım. 

Bu bakımdan ben rica edeceğim, badema, bu 
konularda, kelimenin ilk görünüşü Başkanlıkça 
bir sataşma mânasına gelebilir ama münderecatı, 
tahkik edilmemiştir. 

BAŞKAN — Saym Çelikbaş, sataşmayı takdir 
mevkiinde değilsiniz, usul hakkında söz aldınız. 
Lütfen usule geliniz. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sayın 
Başkan kürsüye gelme sebebini arz ediyorum. 
«Sataşma vardır.» diye tetkiksiz, tahkiksiz Sayın 
İhsan Ataöv'ü kürsüye davet etmenizin sataşma 
müessesesi ile alâkası olmadığını söylemek isti
yorum. Elbette bu takdir meselesi ama, takdir 
meselesi bütün hukukçu arkadaşlar gayet iyi bi
lirler ki, maksadı içerisinde mânalandırıldığı tak
dirde bir kıymet ifade eder. Aksi takdirde indî 
bir takdir Saym Başkanlığın vazifesinin ifası 
zımnında bir davranış telâkki edilemez. 

Bu bakımdan gayet açık konuşuyorum, bu bir 
tahkik konusudur. Geçen oturumda Saym Ataöv 
bâzı beyanlarda bulunmuştu. Saym Ardıçoğlu 
bugün kalkıp «Bu doğru değildir, bu bir iftiradır 
ve bunu yapan müfteridir.» demişti. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Çelikbaş, ifade et
mek istediğiniz hususu ifade ettiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bağlıyo
rum. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuştunuz. Usul 
dışında muhakkak söylemek istediğiniz şeyler var
sa lütfen bunu yapmayın. Usule riayet ediniz. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Çok Sa

yın Başkanım, bu kadar tahdidi bir mevzuda mu
hakkak söylemek istediğim şeyleri istidlal etmek 
için hakikaten elektronik cihazlarla mücehhez ol
mak iktiza eder. Bu kadar iyi niyetle, sırf İç
tüzük hükümlerine göre çalışmalarımızın selâmeti 
maksadına matuf ve her hangi bir tarafı istilzam 
etmeksizin, objektif olarak serdettiğim mütalâa
ların gerisinde bir niyet aradığınız için Başkana 
sadece eseflerimi beyan ederek huzurunuzdan ay
rılıyorum arkadaşlar 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 
sataşmaya taallûk eden 95 nci maddesinde aynen 
şöyle yazılı: «Zatı hakkında taarruz vâki olan 
veyahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında ken
disine bir fikir isnadolıınan mebus her zaman söz 
istemek hakkını haizdir.» 

O halde... (C H. P. 'milletvekilleri sıraların
dan gürültüler) 

•Muhterem, arkadaşlarım, bir İçtüzük mad
desini okuyorum. Lütfen tekmillemek imkânı 
verin; sükûneti muhafaza edin. 

«•Bu hâlde o mebus ne münasebetle sıöz söy
lemeye mecburiyet hissettiğini beyan ve key
fiyeti Reis takdir eder.» 

Şu anda, İhsan. Ataöv'ün, «sataşma var
dır» demesi üzerinde keyfiyeti Reisiniz ola-

^ rak takdir ettim. Bu takdir hakkını İçtüzük 
bana vermiştir. Takdir hakkımı kullanırken, 
şu veya bu kimsenin tarifine göre hareket 
etmeye mecbıiır değilim. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Efen
dim,, sa taşım a vardır, diyorum. 'Söz istiyorum, 
kaalo alınmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu, zinhar böyle 
düşünmeyiniz. Kaale almamak gibi hiçbir zih
niyetimiz yoktur. Şimdi birinci konuşmanızıda, 
aynen tekrar ediyorum, birimci konuşmamada 
zaptı sabık hakkında söz istediniz. Sataşma 
hakkında değil. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — 
Şimdi.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, I 
ikinci konuşmanızda Sayın Bakanın söz iste- I 
mesi- sırasında... I 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — İkin
ci konuşimâ m yoktur. I 

BAŞKAN. -'— Ayağa kalkıp buraya doğru, I 
kürsüce doğru gelirken Sayın Bakan söz is- | 
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tediği için evvelâ onum talebiyle ilgili hususla
rın halli lâzımdı, dedim. Şimdi şu anda bir 
sataşma olduğu iddiasımda mısınız? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Sa
taşma olduğu iddiasındayım, usul hakkımda da 
söz istedim vermediniz. (Gürültüler) ıSataşma 
var efendim. 

BAŞKAN — Satasmıa vardır diyorsunuz. 
Ataöv'ün konuşmasında size sataşma olduğu
nu söylüyorsunuz. Riyaset İhsan Ataöv'ün son 
konuşıinasımda size sataşma olduğu kanaatinde 
değildir. (Şiddetli gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, itiraz eden arka
daşların hepsi bilirler. Reis takdirini ifade et
tikten sonra iddia sahibi ben direniyorum der
se elbette oya, koyımıaya mecburdur, çok, Sayın 
Criritlioğlu. Fakat lütfedin usulsüzlük iddiala
rını yaparken usule uygun şekilde hareket edi
niz. Direniyor musunuz ıSayın Nuretti Ar
dıçoğlu? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Di
reniyorum efendim. 

C. H. P. Dİ BİİR MİLLETVEKİLİ — Ada
mın ne hırsızlığını bıraktı, -ne sahtekârlığını, 
tabiî direnir. 

BAŞKAN —Muhterem arkadaşlarım, İhsan 
Ataöv'ün konuşmasında kendisine sataşıma ol
duğu iddiasında bulunan Sayın Ardıçoğlu'nun, 
Riyasetim sataşıma olmadığını söylemesi üzeri
ne direndiğini ifade etmiştir. Bu hususu oy
larınıza sunuyorum. Sataşma olduğumu kabul 
edenler.... Kabul etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayım Ardıçoğlu. 
NURİ SOYER (Niğde) — Başkan, oy kaça 

kaç. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer, 100 e karşı 
120. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Efen
dim, evvelâ Sayın Başkanı üzdüğümden dolayı 
özür dilerim. Ben zaptı sabık hakkında söz iste
miştim, kendileri ben kurayı çektikten sonra Tü
züğün 95 nci maddesini kıraat buyurmuş olsa
lardı mesele hallolacaktı. Tüzük bana bu hakkı 
veriyor. Diyor ki, 95 nci madde : ... 

BAŞKAN - Sayın Ardıçoğlu, usul hakkında 
öz istemediniz, sataşma hakkında söz istediniz, sa^ 

taşma ile ilgili konuşunuz. Usul hakkında size söz 
vermedim, usule riayet edin lütfen. 
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NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 95 

nci maddeyi okuyayım öyleyse. (Sol taraftan gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale et
meyin, yerinizden sükûneti muhafaza edin. Sayın 
Ardıçoğlu devam edin lütfen. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Muhteı*enı arkadaşlar, ben hiç şüphesiz İhsan Ata-
Öv'e karşı müdafaadan münezzeh addederim kendi
mi. Yani onun söyleyişlerinden yarası vardır, gocu
nur, moeunur şeklindeki ifadeleriyle o kendisini 
ancak küçük düşürmektedir. Onu da âlem tanı
yor, Ardıç.oğlunıı'da bu Türkiye'de herkes tanı
yor. Onun para babında 3 - 5 kuruşun mürtekibi, 
hasisi, durumunda olabileceğini ancak İhsan Ata
öv gibiler bu memlekette iddia edebilir. İhsan Ata-
öv gibiler beni çirkefe atsalar ben oradan elmas 
olarak çıkarım. Hiç buna şüphem yok. Kendileri 
hakkında çok şey söyleniyor ama bak burada ben 
söylemiyorum, söylemek de istemem, o çukura düş
mek istemem. Çukurdan konuşuyor, çünkü çu
kurun içinde. Şu Mecliste 600 kişi var. 600 kişinin 
kalbinde Ardıçoğlu ne not almıştır, ihsan Ata-
öv ne mezbelededir bunu dünya âlem biliyor. Bu
nu söylemeye lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Arıdıçoğlu çok rica ede
rim, yeni sataşmaları davet ederseniz bu Mecli
sin çalışma imkânı kalır mı?. Sataşma için söz al
dınız. Yeni sataşmalara sebebiyet vermeyiniz. 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — Sataş
ma telâkki ediyorsanız sataşmayacağım, Sayın 
Başkanım. Kendilerinin doğrudan doğruya, sataş
malarına cevap vereceğim. İki tane rakam okuya
cağım, 3 cümle ilâve edeceğim ve fazlaca zamanı
nızı işgal etmiyeceğim, Sayın Başkanım. 

Arz edeceğim rakamlar şunlardan ibarettir 
sayın arkadaşlarım : 

Benimi seyahatim, iddialarının hilâfına, 9 738 
liraya mal olmuştur. Otomobilimin masrafı, be
nim masrafımın yekûnu budur. Dün Sayın Mali
ye Bakanı da burada bunu açıklamıştır. Buna rağ
men zapta geçen bu rakamın şüpheli olduğu mahi
yetinde Sayın AtabViin konuşmaları var. Şahsi 
makbuzlarım yanında. Merkez Bankasından alın
mıştır, makbuzlar. İhsan Ataöv Maliye Bakanına 
inanmazsa makbuzları tetkik eder. Bunlara da 
inanmazsa Maliye Dairesinden bizzat gidip hesa
bı alır, açıktır. Bana 14 000 lira harcırah mas
rafı ve 13 567,50 lira otomobil masrafı olarak ce-
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man 27 967,50 lira verilmiştir. Avrupa'ya gider
ken. Bu paradan benim ve arabamın toplam mas
rafı 9 738 lira 3 kuruştur, deri kalan, yani artan 
18 237,40 lirası, seyahatten döndüğümün ertesi 
günü Merkez Bankasına tarafımdan iade edilmiş
tir. (Ortadan «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 
Makbuzlarım da buradadır. 

Şimdi bu konudaki mâruzâtım bundan ibaret
tir. Burada yeniden meseleler karıştırdılar, bu
yurdular ki sayın arkadaşım... Meclisteyiz ne ya
palım, aynı şartlar altında oturuyoruz, arkadaş 
demeye mecburuz. (Gülüşmeler) 

Efendim, Avrupa seyahatimde petrol şirketin
den yardım görmüşüm. Evet arkadaşlar British 
Petrol Şirketi benim şahsi dostumdur. Giderken 
Almanya'da kullanmak üzere bana bir şahsi kar
ini vermiş... (Bedeva mi l sesleri) Hediye etmiş
tir. Yani bunu kullanmak veya kullanmamak ayıp 
mı?. (Gürültüler, mânası anlaşılamıyan sözler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale etmeyiniz 
lütfen. (Gürültüler) 

NURETTİN ARDIÇOLU (Devamla) — Ben 
bunun karşılığında ne o arkadaşa nüfuz suiisti
mali yaptım, ne de hediyeyi geri çevirmedim. Me
sele bundan ibarettir. (A. l\ sıralarından gülüş
meler ve alkışlar) 

Şimdi Sayın Siyavuşgil'in bir yazısından bah
settiler. Siyavuşgil, benim lehimde de yazdı, aley
himde de yazdı. Siyavuşgil'i burada bir sebep ola
rak getirmeleri bahis mevzuu değildir. Burada 
bunların isimlerini fetva olarak karıştırmakta mâ
na yok. Yalnız karıştırdığı bir başka şey var, «F>-
sıltı» sütunlarını karıştırıyor. «Fısıltı» sütunun
da çıkan şeyler ihsan Ataöv için de olabilir. 
Ciddî insan zaten «Fısıltı» sütununu okumaz. Cid
diyet derecesini bilmeden bunu bir delil olarak 
ileri sürmek suretiyle ne kadar ciddî bir insan 
olduğunu kendi lâfı ile burada ispat etmiş durum
dadır. Başka bir şey ilâve edecek değilim. Yalnız 
şunu da arz edeyim ki; o fısıltı sütununda 
yazı yazan kimse ben Bakan olduğumun -ertesi 
günü «o fısıltı sütununda yazı yazmaya devam 
«dersen memur olamazsın dedim, ya memu
riyetini tercih edersin., ya da fısıltı sütunun
da yazı yazlamazsım.» dedim. Bu arkadaş da 
memuriyetten ayrıldı, «Fısıltı» sütununu tercih 
etti. Eli kolu serbest olunca, ben Bakan bu
lunduğum müddetçe günlerce «Akbaba» da, 
.«Fısıltı» sütununda etmedik tezvirat kalmadı, 
yazdı. Ben bunu bugün okumuş değilim, ha-
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berim, yok, zaten okumanı da, muhterem bir 
arkadaşım söyledi; ben Bakan olduktan çok 
sonra idi. Bana «Akbaba mecmuasını okuyor 
musun, senim aleyhinde - adı geçen zatı kas-
dederek - falanca zat birtakım .şeyler yazmış.» 
dedi. 

BAŞKAN — Sayın Ardıçoğlu lütfen topar
layınız, zamanınız doldu. 

NURETTİN ARDIÇOÖLU (Devamla) — 
Işto İhsan Ataöv'ün delilleri de bu. Bu kabil 
insanların yardımı ile ancak fikirlerini savu
nurlar.. 

Sonra, ben sporcuları çağırmışım da, spor
cular hana gelmemiş. Benim sporcularla bir 
alâkam yok. Ben ömrümde maça gitmiş, insan 
değilim. Kaç kişi ile oynandığını da bilmem. 
('Gülüşmeler, gürültüler) Sporcuları, davet et
miş de değilim. Bunu nereden çıkarıyor, uydu
ruyor? 'Galiba o fısıltı sütunundaki kendi aya
rında olan arkadaşları ona- ilham etmiş olacak
lar. IT'zımboylu hnziM'imuzu işigal etmeye değ
mez. özür dilerim, mâruzâtım bundan iba
rettir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Nedir, Sayın Ataöv? • 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, iıçinde bulunduğumuz ' «çukur, seviyesiz, 
mezbelelik» gibi lâflara iki kelimelik cevap 
ve re c e ğim. S a t a şm a. y a pim ıy a c a ğı m. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen yerinize 
oturunuz. Karşılıklı olarak birbirinize söyledi
ğiniz kâfidir. Sayın Ataöv, lütfen yerinize, otu
runuz, müzakerelere devam edelim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — «Mezbelelik» 
gibi lâflar söyledi, bir kelime ile cevap vere
ceğim . 

BAŞKAN — Bir kelime değil, daha çok 
kelimelerle birbirinize hitabettiniz. Lütfen otu
runuz yerinize. Gündeme geçeceğiz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, sataşma vardır. Direniyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Ataöv kendisine sataşma olduğunu iddia et
miştir. Reisiniz bir sataşma olduğuna kaani 
değildir. Fakat Sayın Ataöv direnmektedir. 
Bu husus oyunuzla halledilecektir. Bir sataş
ma olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Ataöv. 

Sayın Ataöv, lütfen bir sataşmayı daveti 
mutaz'ammın sözler olmasın. 

6 . 2 . 1964 O : 1 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sevgili arka

daşlarını, benim iddialarımı iftira olarak bu
rada teyidetmek istiyen eski Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu'nun, mâ
ruf bir gazetenin sütununu bir «mezbelelik» 
kabul ederek bunu seviyesizlikle iddia etmesi 
bu memleketin nasıl basınının, nasıl Basın -
Yayın vekillerine nasibolduğunun en acı bir de-
lilidir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ne alakası 
var? (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu memle
ketin basını, mecmuadan tutunuz da Anadolu'
nun en ücra köşesinin gazetesine kadar, Tür
kiye'deki bütün basın dördüncü kuvvet olarak 
bir murakabe kuvvetidir .(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müsaade ediniz arka
daşlar. Siz mi idare edeceksiniz, ben .mi? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) •-- 'Gazeteleri 
söylemedi. (G üı "üttüler) 

BAŞKAN — iSayıu Ataivv, size <olan sataş
ma dolayısıiyle konuşacaksınız. Basına olan sa
taşma ilcin değil. Böyle bir şeyi ortaya, koy
mayın. ıSize ait sataşmaya cevap 'verin. 

(İHSAN ATAÖV '(Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Nurettin Ardıçjağlu arkadaşımız 
bana, iddialarımı yanlış beyan ettilğimi ifade 
ederken 9 bin küsur lira masraf ettiğini ilfade 
ettiler. Dün akşam burada olanlar hatırlar
lar, Maliye Vekilimiz de buradadır, Maliye
nin yaptığı masraf rl'2 ibin küsur liradır. Bunu 
da inkâr ederler mi tonu bilmem? 12 bin kü
sur liradır. Hattâ Sayın Bakan, «kendisi Iber 
ne kadar 9 bin 'küsur lira dedi ise de, bir-Dış 
(harcamalar Vergisi vardır, bu vengii onun içi
ne ilâve edildiği zaman 12 bin lirayı bulur» de
mişti. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Vergiyi 
kim veılily'or? ('Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ne yapayını 
arkadaşlar, niçin Ibirden bire 'heyecanlanırsı
nız? Dış ödemeler Vergisini ben getirmedim, 
sizin reylerinizle 'geldi. O nre'ngileır 'hesaba ka-
tılımıyacak mı?.. 

Şimdi ben sözlerimi bağlıyacağım, bakın 
ne kadar kısa ve öz bağlıyacağım. (Gülüşme
ler) Nurettin Arduçoğlu'nu bu memlekette 'her
kes tanıyor. Fakat beni dalha tanıyan yok. 
Yeni yeni tanışıyoruz. 
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SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sen Ar-

diıcoğlu'nu tanıyor musun, o hapisten geldi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben de (ha
pishaneden geldim. Seçimlerden üç gün sonra 
hapisten çıktım. Beyefendi. Nurettin Ardı<e-
oğlu (hapiste yatmış ama, iben de geldim bu
raya, hapishaneden beraet mazbatasını alarak 
gelen bir milletvekiliyim. Bunu (bu kürsüden 
şerefle yâdederim. 

Aziz1 arkadaşlarım, İhsan Ataöv'ü ve Nu
rettin ArdiıÇıOglu'nu bilen bütün Türkiye'nin 
bir şey dalha •öğrenmesi lâzım. Rize'deki Aih-
medoğlu Mehmet de Nurettin Ardııçoğlu'nu 
tanıyor. Onu şalhid'olarak 'bu kürsüde kon ustu-
ralbilir mi kendisi?.. Bunun hesabını versin. 
(Gürültüler) 

KIRCA (İstanbul) COŞKUN 
mek ıo?. 

O ne de-

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

2. — Adalet Komisyonu Başkanlığının; Se
çim kanunlariyle ilgili tekliflerin, görüşülmek 
üzere İçişleri Komisyonunca istenilmesi üzerine 
oraya havalesi ve sonradan tekrar Adalet Komis
yonuna geriverilmesi hususunda her iki komis
yonca, varılan anlaşmaya dair yazısı 

'Başkanlık Divanınızın Yüksek Heyetinize 
sunuşları. Adalet Komisyonu- 'Başkanı Sayın İs
mail Hakkı Tekinel'in bir önergesi... Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlıkça mulhavıvel İçişleri Komisyonu
nun '29 . 1 . 1964 tarilh ve 24 karar sayılı yazı
sında mezkûr komisyonca alâka duyulup ken
di komisyonlarında da görüşülmesi istenen Se
çim kanunlariyle ilgi1']i tekliflerin 'İçişleri Ko-
mii'syonunun teklifine uygun olarak 'İçişleri Ko
misyonunda da tgörüşülmesıi bonıisyionuıııuz"a 
kabul edilen mezkûr dosyaların içişleri Komis
yonuna tevdi edilmesi ve görüşülmesi bitlik
ten sonra komisyonumuza iade edilmesi ii'çin 
gerekli muamelenin yapılmasını ve İçtüzüğün 
28 nei maddesi 'gereğince iki komisyon arasın
da !bu mevzuda ittifak hâsıl olduğundan key
fiyetin Genel Kurulun ıttılaına arz edilmesini 
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saygı ile rica ederim. 

Adalet 'Komisyonu Başkanı 
Ismaaıil Hakkı Tekine! 

Istanlbul 

BAŞKAN Bil gil e Tiniz e sunul u r. 

• 3. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının; Ça
nakkale Milletvekili Şefik İnan ve 7 arkadaşı
nın, «Arazi Vergisinin kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifi» nin, daha önce «Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı» nı görüşmek üzere kurul
muş olan Geçici Komisyona havalesine dair ya
zısı 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Çanakkale 'Milleti vekil i 'Şefik İnan ıve 7 ar
kadaşının, Arazi Vergisinin kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi, komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Gerekçede de iza'h edildiği 'veçjhile, Arazi 
Verigiısinin kaldın İm ası maksadiyle Ihazırlan-
nıuş olan teklifin de «27 . '6 . l'9'3ıl tarihi i ve 
183'3 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarı
sı» m görüşmek üzere Genel Kurulun ÖU.IO^I1 

tarihli 3'7 nei Birleşiminde kurulması ka'bul 
edilen Geçici Komisyonda (görüşülmesinin, ka
nun yaıpma tekniği bakımından daha uygun 
olacağı mülâhazasi'yle mevzuubalhis teklifin, 
adı geçen Geçici Komisyona haivale buyurul-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına ka
rar verilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Millet Meclıüsi 
İçişleri Komisyonu Başkam 

Kırklareli 
Alâeddin Eriş 

PAŞKAN - - Bu okunmuş olan önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ktmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

/. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, hastalığına binaen, 3.2. 1964 tarihin
den itibaren bir ay izinli sayılmasına ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin al
dığından dolayı da kendisine ödeneğinin veri-
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lebümesi için harar veril meşine dair Başkanlık 
tezkereleri (3/816, 817) 

'BAŞKAN — Bir sayın üyeye izin -verilmesi' 
hakkındaki 'Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Genel Kurula 
Gaziantep Milletvekili Osman 'Orhan Bl-

îtıı'in hastalığına 'binaen 3 . 2 . Î964 tariflim
den itibaren 3 ay izinli sayılması (Başkanlık 
Divanının 6 . 2 . 1964 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine anz olunur. 
Millet Meelisil Başkanı 

Fuad ıSirraen 

'BAŞKAN •— Önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenlre... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bu sayın arkadaşımızın bir içtima yılında

ki devamsızlığı iki ayı geçmiiiş olduğundan öde
neğinin verilmesi kararınıza 'bağlıdır. Bununla 
ilgili Başkanlık ya'zısını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle, bir toplantı yılında 

iki aydan* fazla izin alan Gaziantep Milletve
kili Osman Orhan 'Bilen'e ödeneğinin verile
bilmesi, İçtüzüğün 197 nei maddesi gereğince, 
Genel Kurulun kararma 'bağlı olduğundan, 
keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet "Meclisli) 'Başkanı 
Fuad (Sinmen 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) 

İUSKAN Müzakeresine devamı ediyo
ruz. Ancak müzakerelerin yeterliğini is t iyen 
bir önerge 'gelmiştir, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Siyasa partiler kanunu tasarısının tümü 

hakkındaki görüşmelerin yeterliğinin uvylanma-
smı arz <ve teklif ederini. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Türkan Kut 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın 'Gökhan Bvliyaoğlu. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — Pek 
muhterem arkadaşlar, Siyasi partiler kanunu 
gibi rejimin hayatiy etiyle ilgili pek mühim bir 
konunun tümü üzerindeki konuşmaların kifa
yeti hakkındaki takriri erken bulmaktayız. Bu 
kanunun tümü üzerinde yapılan konuşmalarda 
birçok arkadaşımız mevzuun ehemmiyeti üze
rinde durdular. Siyasi partiler kanunu, medeni 
dünyada emsali pek bulunmıyan ve zor bir tec
rübe olarak düşünülen memleketlerde bile ne-
tice alınamıyan bir mevzudur. Bu kadar çabuk 

bir usul ile kanun çıkartmaya kalkmak, Türki
ye'nin ve Türkiye'deki demokratik rejimin is
tikbali bakımından endişe verici bir zihniyet
tir. Partileri iç bünyeleri ve partilerin parlâ
mento faaliyetleri ve seçim usulleri hakkında ve 
malî hükümler mevzuunda birtakım yenilikler, 
daha doğrusu birtakım değişiklikler, getiren bir 
kanunun tümü üzerinde daha birçok konuşma 
yapmakta büyük faydalar vardır. Çünkü, için
de bulunduğumuz yeni devrin eşiğinde olduğu
muz bugünlerde, sadece Siyasi partiler kanu
nunu değil, buna benzer başka kanunların da 
tasarılar halinde hazırlandığı bu günlerde bu 
kanunun tümünü bir ünite olarak bulunduğu 
yer bakımından değerlendirmekte büyük zaru
ret vardır. Siyasi partiler kanununun Büyük 
Mecliste görüşülmeye başlandığı günden bu ya-

| na parlâmento içinde münakaşa edilen fikirlere 
paralel olarak Türk basınında da değerli fi
kir ilim ve kalem adamları muhtelif neşriyat 
yapmışlardır, bu kanunun ehemmiyeti üzerine 

| yazılar yazılmıştır. Birçok ilim adamları bu ka
nunun aceleye getirilmesindeki mahzurları, 
dünyadan da misaller vererek, ortaya koymuş
lardır. Bu demektir ki, sadece parlâmentoda 
münakaşa edilecek diğer kanunlar gibi .bir ka-

| nun olmaktan öte bir şeydir. Bu bakımdan dı
şarıda bunun münakaşası yapılmakta, fikirler 
birbirini kovalamakta devam etmektedir. 

— 409 — 



M. Meclisi B : 49 
Hitler tecrübesinden sonra Avrupa'da, Al

manya'da, yeni bir partiler kanunu tedvini hu
susunda yapılmak istenen bir tecrübeyi biliyor
sunuz ki, sırf bu söylediğimiz konular bakımın
dan, uzun müzakere mevzuu teşkil etmiş ve ne
tice almamıyarak ancak, uzun seneler sonunda 
bir siyasi rapor halinde neticelenebilmiştir. Me
deni memleketlerin şiddetle içtinabettikleri bu 
mevzuda bizim acelecilik hareketimiz enternas
yonal hukuk camiasında da memleketimizdeki 
demokratik rejim bakımından tereddütler uyan
dırabilecek mahiyettedir. Bu mevzuda yalnız 
muhalefet basınının değil, bugüne kadar Hükü
met politikasını ve icraatını destekliyen basının 
da bu kanun karşısında cephe aldığını görmekte 
bulunuyoruz..; 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, bir arkada
şımız kanunun kifayetini istemiştir. Henüz kifa
yet hakkında bir karar verilmemiştir. Bir arka
daşımızın teklifidir bu. Yani, bu kanunu bir an 
evvel bitirmek zihniyeti, diye bir zihniyet henüz 
tebarüz etmiş değildir. Bu bakımdan sadece 
önergenin aleyhine inhisar etmek üzere konuşu
nuz. önerge kabul edilmez, reddedilirse, o za
man mütalâanızı beyan edersiniz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — 
Elbette, zaten ben de bu arkadaşımızın zihniye
tini arkadaşlarıma teşmil etmedim. Bundan Bü
yük Meclisin üyelerini tenzih ederim. Ancak, 
arkadaşımızın ortaya koymuş olduğu zihniyete 
müteveccih olarak konuşuyor ve diyorum ki, 
kanunun teknik teferruatının konuşulmasına 
geçmezden evvel, kanunun tümü üzerinde ko
nuşmalara devam etmekte faydalar vardır. 
Çünkü, ancak tümü üzerinde yapılacak konuş
malar bunun hazırlanan diğer tasarılar, nezdin-
deki, yani yarınki Türkiye'nin demokratik reji
min nizamı hususundaki yerini değerlendirme 
bakımından ehemmiyet taşımaktadır. Bu husu
su arkadaşlarıma arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, şimdi 
okunmuş olan kifayet önergesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Söz sırası Sayın Talât Oğuz'dadır, ancak 
Yeni Türkiye Partisi Grüpu adına Sayın Bur
han Apaydın söz istemiştir. Takdimen kendisi
ne söz veriyorum. Buyurun Sayın Apaydın. 
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YENt TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA BURHAN APAYDIN (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar, partimizin görüşleri ilk 
günkü müzakerede Yüksek Heyetinize arz edil
miş bulunmakta idi. Ve Yeni Türkiye Partisi 
Grupunun Siyasi Partiler kanun tasarısiyle 
prensip itibariyle mutabık olduğu görüşü de 
ifade edilmişti. Cereyan etmiş olan müzakere
ler neticesinde tezahür etmiş olan bâzı ka
naatler muvacehesinde, grup adına yeniden 
söz almak ve izhar edilmiş olan görüşler mu
vacehesinde kanaatimizi belirtmek lüzumunu 
müzakerelere verilmesi lâzımgelen istikamet ba
kımından lüzumlu telâkki etmiş bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım; burada yapılmış olan müza
kerelerde şüphe yok ki, arkadaşlarımızın görüş 
ve kanaatleri samimî ve bizler için muhterem
dir. Esasen müzakerelerden beklenen fayda ha
kikatlerin tesbitinden ibarettir. Tasarıda ya-
nılarak konulmuş hükümler olabilir. Bunlar 
elbetteki müza'kerel'erin neticesinde değişir. Fa
kat arkadaşlarım, bir de burada yapılmış mü
zakerelerde bâzı yazılara istinadedilmek sure
tiyle görüş ve kanaatleri kuvvetlendirmek isti-
yen bir durumu müşahede etmiş bulunmakta
yız. 

Bunun başında Cumhuriyet gazetesinde Do
çent Turan Güneş'in neşretmiş olduğu iki 
makale gelmektedir. Bu arkadaşımızın neşret
miş olduğu ilk makalesinde Anayasada siyasi 
partiler kanununun yapılmasiyle ilgili olan 
hükmün Anayasaya bir özenti olarak alındığı 
ve bir benzetişten ibaret olduğunu, Anayasa 
Komisyonu üyelerinin kanun tasarısının bu 
maddesi hazırlanırken Almanya'daki durumu 
lâyıkı veçhile tetkik etmeyi akıllarına getir
mediklerini ifade etmek suretiyle Anayasanın 
bu hükmü hakkında derpiş etmiş olduğu mütalâa
lar muvacehesinde, biraz evvelde Sayın Evliya
oğlu arkadaşımızın ifade ettiği gibi, kanunun 
hazırlanmasına dış memleketlerde dahi lüzum 
ve ihtiyaç hissedilmemiştir. Yahut güçlüklere 
mâruz kalınmıştır. Görüşleri, Meclisimiz içinde 
görüyoruz ki, müşahede ediyoruz ki, yayılmış 
bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım, Turhan Güneş'in Cumhuri
yet gazetesindeki bu makelesinden bahsedişi
mizin sebebi, arz ettiğim gibi, buradaki mü
zakerelere konu olması bakımındandır. Yoksa 
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fikir ve kanatleri itibariyle Turhan Güneş'in 
mütalâaları bu kürsüye getirilecek değeri ve 
kıymeti taşımamaktadır. O kadar taşımamak
tadır ki, her şeyden evvel bir kanaat sahibi, 
siyasi mülâhazaları bir tarafa bırakınız, bir si
yasi adam şu veya bu elastikiyetle, kanaatini 
şu istikâmette bir noktaya kadar yürütmekte 
serbest bir insiyatif, serbest bir sahaya sahibo-
labilir. Yahut öyle bir saha ona bir hak olarak 
tanınabilir. İlim adamı için bu katiyen bahis 
mevzuu değildir. Fakat Turhan Güneş bir yan
dan O. H. P. sinin Meclis îdare Heyetlerinde o 
partinin namzedi olarak parti hüviyetiyle mey
dana çıkmakta ondan sonra da gazete sütunla
rında ilim adamı sıfatiyle gözükmektedir, olabi
lir. Bizim Anayasamız buna cevaz vermiştir. Bir 
Üniversite öğretim üyesi politik faaliyette bulu
nabilir, fakat siyasi ahlâk hiçbir surette memle
kete hizmet kanaatiyle ortaya çıkmış olan insan
lara, iki yüzlü bir hüviyetle iki türlü bir sıfat
la memleketin karşısına çıkma hakkını verme
miştir arkadaşlar. Şimdi Turan Güneş bu müta
lâasında haklı olabilirdi. Bir ilini adamı gibi der
di ki, Anayasanın bu maddesi yerinde değildir, 
iyi hazırlanmamıştır. Şöyle veya böyle olmuştur. 
Fakat muhterem arkadaşlarını, şimdi size zabıt
lardan çıkarttım. Kurucu Meclisin üyesi olan bu 
arkadaşımız Anayasa Komisyonu üyesi olduktan 
başka ayrıca o komisyonda sözcü bulunuyor. Ya
ni Kurucu Mecliste bugün kendisinin, «özenti 
olarak alınmıştır», dediği veya «Komisyon aza
ları şu hususların tetkikini dahi hatırdan geçir-
memişler, esaslı totkik etmeden bu maddeyi al
mışlardır», gibi sözleri bugün söyliyen o arkadaş 
Kurucu Mecliste o maddeyi, Anayasayı tam mâ-
nasiyle müdafaa etmiş bir insan. Kurucu Mec
liste müdafaa et, ondan sonra zamanı gelince 
çık, sanki uykuda gezen bir adam gibi hiçbir 
şeyden haberi yok, alıyor eline kalemi, Anaya
sanın buna mahsus maddesi hakkında yazı yazı
yor. Arkadaşlarını bu samimiyet değildir. Mem
leketimiz bu türlü hüviyet taşıyan insanların fa- j 
aliyetlerinden dolayıdır ki, daima buhrandan 
buhrana girmiştir. Bu bakımdan, bu nevi sıfat 
ve hüviyetle ortaya çıkanların kanaatleri tartışıl
madan önce hüviyetlerini ortaya koymakta, mem
leketimizin menfaatleri bakımından zaruret his
settiğimizden dolayıdır ki, bunu bir misal olsun 
diyerek, Meclis kürsüsünde ifade ediyoruz, zik
rediyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Burhan Apaydın, gazete

de yazılmış olan bir husus hakkında, o yazının 
yazarı hakkında, «Samimiyete uymaz», yolunda
ki beyanınızı lütfen tavzih ediniz. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — «Sami
miyet o uymaz», şeklindeki sözümü tekrar ediyo
rum. Adalet Partisi Grupu adına konuşulurken, 
Turan Güneş'in makalesine temas edilmiştir. 

BAŞKAN — Yani yazarla ilgili değil midir? 
O hususu ifade edin ve konuşmaya devam .edin. 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA BUR-
IIAN APAYDIN (Devamla) — Sözüm makale 
ile ilgili bulunmaktadır. Onu tipik bir zihniyet 
olarak ifade ettim. 

Şimdi arkadaşlarım, bu noktada bir hususu 
daha ifade etmek istiyorum. Tasarı hakikatte cid
dî surette tetkik edilmeye değer. Tasarıda arz 
ettiğim gibi değişmesi icabeden hükümler bulu
nabilir. Elbirliği ile değiştirelim. Kanunları ted
vinden maksadımız memlekete hizmetdir, yoksa, 
şu veya bu mülâhaıza ile bir kanun çıkarmak de
ğildir. 

Şimdi yine, bu aynı zatın ikinci makalesin
den bakınız bir noktayı size misal vereceğim. 
Şimdi bir ilim adamı bir makaleyi alıyor, bir 
makalede bir kanun tasarısını alıyor, Meclisimi
ze hitabediyor, siyasi partilere hitabediyor, ef
kârı umumiyeye hitabediyor. Bakınız ne diyor: 
«Okuma yazma bilmiyen seçmen, partisinin san
dık başındaki temsilcisi ile yani, büyük ihtimalle 
aday olan ilçe başkanının tâyin ettiği kişi ile 
yüz yüze gelmektedir. Tabiî müşahit ne isterse 
o olacaktır.» Şimdi arkadaşlarım, durum bu de
ğil ki, Tasarının 50 nci maddesi dahi okunmadan 
tasarı hakkında nasıl şüphe ve tereddütleri cel-
bedici bir istikamet takibedilmektedir? 50 nci 
maddeyi arkadaş dikkatle okusa veya hüsnüni
yetle tetkik etse idi bu derece yanlış bir mütalâa 
il e efkârı umumiye karşısına çıkmazdı. 50 nci 
madde huzura o şekilde değil, sandık kurulu 
başkanı, parti temsilcisi veya müşahidi ile bera
ber geleceği merkezindedir. 

Şimdi arkadaşlar, vaziyetin bu merkezde olu
şu ve bu tasarı hakkındaki ileri geri, yersiz, gay-
risamimî mütalâaların dışarda beyan edilmiş 
bulunmasına temastan maksadımız, tasarının hüs
nüniyetle Meclis huzuruna getirilmiş bulunduğu 
meselesine temastır. 



M. Meclisi B : 49 
Şimdi arkadaşlarım, biz tasarının samimiye

tine inandığımızı beyan etmiş bir siyasi grııpuz. 
Adalet Partisi adına yapılan konuşmada şu hu
sus ifade edilmiş bulunmaktadır. Deniliyor ki; 
«Biz bu kanunun nasıl hazırlandığını ve içişle
ri Bakanlığına ne maksatla hazırlatılmış bulun
duğunu yakmen bilmekteyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «Fakat diyor, 
ben buna temas etmek istemiyorum.» Arkadaşlar 
eğer, bilinen bir hakikat varsa, bu tasarı çok giz
li maksatlar tahtında hazırlanmışsa, o takdirde 
bunları burada açık olarak ifade etmek de yine 
siyasi ahlâk ve siyasi vazifenin icabettirdiği bir 
keyfiyettir. 

Şimdi tasarının hususi maksatla hazırlandığı 
şeklindeki iddialara grupumuzun hazırlanmasına 
iştirak ettiği bir tasarı olması bakımından cevap 
vermek istiyorum, cevap vereceğim de. («Ne alâ
kası var?», sesleri) Ne alâkası var mı efendim? 
Bu tasarıyı hazırlıyanlar bunu suiniyetle hazır
lamış getirmiştir, diyorsunuz, cevap mı verece
ğiz? Ne münasebeti var?. Niçin cevap verecek-
mişim sizlere? 

BAŞKAN — Sayın Apaydın lütfen... Arka
daşlar, yerinizden müdahale etmeyiniz. Bir ar
kadaş Komisyon raporunun lehinde de konuşur, 
aleyhinde de konuşur, müdafaa da yapar, zem 
de eder. Bıı itibarla konuşmada bir usulsüzlük 
yoktur. Buyurun devam edin efendim. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Sizlere 
ben cevap vcrmiyeeeğim, Başkan gereken cevabı 
verdi. Bir daha müdahale etmemenizi tavsiye 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın lütfen karşılıklı 
cevap vermeyiniz. Ayrıca kendiniz ihtarda bu
lunmayınız ve konuşmanıza devam ediniz lütfen. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Reis 
Beyefendi, bir hususu zatıâlinizden istirham ede
ceğim. içtüzük gereğince konuşulurken hatip 
kürsüde iken sataşılmaz, gürültü edilmez, bu 
noktalar malûmunuzdur. Bir müddetten beri de
vam ediyor, cevap vermedim. Cevap vermedim, 
nihayet bendenizin sözünü dahi kesip onlara ce
vap vermek mecburiyetinde kaldınız. Bu iti
barla 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, ifade ettiğiniz 
gibi, hatip kürsüde konuşurken sataşılmaz, mü
dahale edilmez. Fakat müdahale edilirse, sataşı-
lırsa, hatip ona karşı bir ihtar vazifesi göremez, 
bunu Reis yapar, Lütfen devam ediniz. 
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BURHAN APAYDIN (Devamla) — Efen

dim, ben size teşekkür babında, hem de arkadaş
larımın tekrar etmemeleri için söylemeye mecbur 
kaldım. 

BAŞKAN — .Lütfen esas hakkındaki konuş
manıza devam ediniz. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) —Şimdi 
arkadaşlarım, tasarının hazırlanmasına Koalisyon 
Hükümeti zamanında başlamıştır. Bu tasarı her 
üç partinin müşterek mümessillerinin iştirak et
miş olduğu toplantıların neticesinde meydana gel
miştir ve sadece içişleri Bakanlığı tarafından 
mütalâa edilip Oeçici Komisyonda o şekilde gö
rüşüldükten sonra Meclise sevk edilmemiş, şimdi
ye kadarki usullerden daha farklı olmak üzere 
ayrıca Hükümette müzakeresi yapılmış, Hükü
mette parti görüşleri dinlenmiş, ifade edilmiş ve 
bu Hükümet tasarısı, partilerin mümessillerinin, 
gruplarının, mütalâaları da alınmak suretiyle 
Hükümet tasarısı şeklinde Meclise sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarını; bu tasan şu veya bu 
maksatla hazırlanmış ve Meclise getirilmiştir şek
lindeki birtakım esassız iddia ve ithamlarla, sami
miyetle hazırlanmış olan bir tasarının değerine 
bu şekilde taarruz etmeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Bunu söylediği vakit cfc, delilini, mucip 
sebebini bu kürsüden vermek mecburiyetindedir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu tasarı" bir oldu bitti-
ye getirilmek üzere de hazırlanmış bir tasarı de
ğildir. Ne oldu bittisi olacak? Her şey açık olarak 
müzakere ediliyor, maddeler meydanda. Bu Ana
yasanın âmir hükmü tahtında Meclise vazifeyi ye
rine getirmek psikolojisi içerisinde ve kısa zaman 
zarfında esaslı tetkik edilmek yoliyle hazırlana
rak getirilmiş bir tasarıdır. Yani bu tasarı Mec
lise sevk edilmemiş bulunsaydı, asıl o zaman tasa
rıyı sevk etnıi yeni erin itham edilmesi lâzım ge
lirdi. Siz Anayasa muvacehesinde vazifenizi ye
rine getirmediniz diye itham edilmeleri gerekir
di. Binaenaleyh tasarının sevk edilmiş bulunması 
keyfiyeti bir samimiyetsizliğin veya oldu bittiye 
getirmenin değil, Anayasa hükmüne riayetin tabiî 
bir neticesi ve tezahürüdür. 

Arkadaşlarım, Anayasanın geçici 7 nci madde
si malûm; «kurumlar ve kurullarla ve bunların iş
leyişiyle ilgili olan kanunların 6 ay zarfında, bu
nun dışında Anayasanın çıkmasını emrettiği ka
nunların ise, iki yıl içinde Meclisten çıkması lâ
zım gelmektedir, çıkarılır.» diyor, 

— 412 



M. Meclisi B : 49 
Arkadaşlar, Yüksek Meclisimiz açıldığı gün

den itibaren memleketin çeşitli dâvalariyle ve me
seleleriyle meşgul olmuş, şimdiye kadar mesai 
gösteren, Meclislerden çok daha farklı olarak, 
devamlı surette çalışmak zorunda kalmıştır. Fa
kat buna rağmen kendisine tahmil edilmiş olan 
bâzı vazifeleri zaman imkânsızlığı bakımından ye
rine getirmekte de güçlüklere mâruz kalmıştır. 
îşte bütün • gayretine rağmen, iki yıl içinde çık
ması lâzım gelen bâzı kanunlar bu, zaman im
kânsızlığı bakımından zamanında çıkarılamamış 
bulunmaktadır. ı 

Şimdi, bunun vaktinde çıkarılamamış bulun
ması keyfiydi, bu kanunların çıkmaması bakımın
dan Anayasaya aykırı bir duruma bu Meclisi 
sokmaz. 'Bu kanunlar çıkmamıştır diyerek, Ana- ' 
yasaya aykırı bir durum tahaddüs etmez. Fa
kat arkadaşlar, iki yıl içinde çıkmamış bulun- j 
ması keyfiyeti, 'bu kanunların ilânilhaye çıkma- ; 
sının uzaması gibi de, 'bir mazeret selbebi ya- ; 
ratmaz. Çünkü, Anayasanın 'hükmü muvacehe- j 
sinde yasama onganı, en kısa zamanda ve sü : j 
ratle bu kanunları çıkartmak mecburiyetinde
dir. Anayasanın 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
(Anayasa hükümleri yasama organını da bağ
lar) demektedir. 

Binaenaleyh kanunun en kısa zaman zarfın
da çıkması yolundaki Anayasa hükmü mânası
na gelecek olan 7 nci madde, teşriî heyeti bağ
lamaktadır. Bu bakımdandır ki, bu kanunun 
çıkması, müzakereleri uzayabilir. Fakat çıkma
sını daha da ileri tarihlere bırakır şeklinde bir 
mütalâa yerinde olamaz. Bu itibarladır ki, ka
nunun biran (ince çıkmasında zaruret bulun
maktadır ve bu Anayasanın yaratmış olduğu 
bir zarurettıiı*. 

Arkadaşlarım, kanunun çıkmamış bulunması 
keyfiyeti, Anayasayla Anayasa Mahkemesine 
taihm.il edilmiş olan vazifelerin de yerine geti
rilmesini önlemektedir. Anayasa Mahkemesi 
Anayasayla, ayrıca vazife yüklenmiştir. Kuru
luş kanununda zikr edilmiştir, partiler kanunu
nun çıkmamış .'bulunması keyfiyeti bu vazifenin 
ifasını hugün imkânsızlaştırımıştır. 

Anayasadaki bu hükmü zaruretlerin ive ihti
yaçların bir ifadesi olduğuna göre, bu •ihtiya
cın bir an evvel kanunla karşılanması zarureti 
vardır. Bu bakımdan Anayasa muvacehesinde 
bu kanunun çıkarılmasında zaruret vardır. Bu 
itibarladır ki ; kanunun selvkınin ve heyeti 
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umumiyesinin Anayasaya aykırı gibi telâkki 
edilmek istenip kanunun bir kere daha tetkiki 
için encümenlere havalesi yolundaki ıgörüşler 
yerinde değildir arkadaşlar. 

ltfa.de edilmiş olan beyanlar arasında CJK.M. 
Partisinin çok değerli Sayın Gözcüsünün bir 
mütalâası üzerinde durmak istiyorum. 

Hukukî kanaatlerine daima hürmet ve iti
bar ettiğinin z ve istifade ettiğimiz bu arkadaşı
mız tasarının Anayasa ıKomisyonun a da sevk 
edilmesi ve Anayasa bakımından tetkik edil
mesi gerektiği teklifini dertmeyan etmiş bulun
maktadır... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Zannede
rim, bana cevap veriyorlar. Ben grup sözcüsü 
değilim, milletvekili olacak konuştum, zannede
rim. 

BAŞKAN — Size cevap verilmiyor, Sayın 
Tafhtaıkılıç. 

Y.T.P. GRUBU ADINA BURHAN APAY
DIN (Ankara) — Efendim, affmızı istirhamı 
ederim. Burada bir hata oldu, M.P. Sözcüsü İs
mail Hakkı Akdoğan arkadaşımızdan 'bahset
mek istiyorduım. 

Arkadaşlar, bu tasarı Meclise komisyonlara 
sevk için ıgtöndeTİldıiıği 'vakit, bir geçici komis
yon teşkili teklif edilmiştir. Meclisiniz bunu 
kabul etmiştir. O gün bu tasarı Meclisçe ma
lûmdu. Bunun Anayasa Komisyonunda münha
sıran tetkiki listenebilirdi, diğer komisyonlarda 
da tetkiki istenehilirıdi. Fakat Meclis böyle 
önemli bir kanunu, Anayasa Komisyonu da 
dâhil olmak üzere ve diğer .komisyonlardan 
meydana gelecek bir geçici komlisyon marifetiy
le tetkikini, muhtelif zaviyelerden işi kıymetlen
dirmek bakımından, zaruri görmüş ve bu su
retle geçici komisyon teşekkül etmiş bulun
maktadır. Şimdi, Geçici Komisyon tarafından 
hazırlanmış olan tasarıda Anayasayı ihlâl eden 
hükümler .bulunabilir. Yani bizim kanaatimize 
göre böyle bir hüküm tasarıda mevcut değil
dir. Fakat olahilir ki, maddeler sırasında Ana
yasaya aykırı hükümleri olahüLiır. O takdirde 
bunların tetkiki ve neticelendirilmesi yine Mec
lislimizin; maddelerin tadili, yahut kaldırılma
sı bakımından, yahut yeni maddeler ilâıvesi ba
kımından, hak ve vazifesi cümlesinden olduğu 
(gibi, bunu, Anayasa Komisyonuna, o maddei 
mahsusa münhasır olmak üzere, tetkik ettirmek 
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de yine Meclisin hak ve vazifeleri cümlesin-
dendir. 

(Binaenaleyh, çıkmasında müstaceliyet bulu
nan bir kanunun, yeniden heyeti umumiyesi iti
bariyle Anayasa Komisyonuna şevkinde usul 
bakımından da isabet olmadığı kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarım, kanunun heyeti umumiyesi 
bakımından Anayasaya mugayir olduğu bahis 
mevzuu olsa, o takdirde maddelerin müzakere
sine ıgirmeden bunun bir kere daha tetkik edil
mesi cephesinden komisyona iadesi bahis mev
zuu edilebilir. 

Arkadaışjlamm, bu kanun, Anayasanın mah
sus maddesine ıgöre hazırlanmış, Anayasanın bir 
hükmünün icabı olarak hazırlanmış. Bu şekilde 
(gelen bir kanun Anayasaya aykırı olarak sevk 
edilmiş şeklinde bir mütalâa, Komisyona hava
lenin-/mucip sebebini teşkil edemez. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarı hakkında 
ileri sürülmüş olan... 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Anlıya-
madık, ne demek istiyor? 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeriniz
den müdahale etmeyiniz. Y.T.P. Grupu adına 
Sayın Apaydın söz almıştır, konuşuyor. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Sizin 
anlamak kudretiniz müsait değilse, ben ne ya
payım. Anlıyamazsınız tabiî. Siz daha ne adına 
konuştuğumu anlamıyorsunuz ki, benim fi
kirlerimi mi anlıyacaksınız, elbette anlıyamaz
sınız. (Adalet Partisi sıralarından gürültü
ler.) Ama ben millete hitabediyorum, millet 
anlıyacak. Sen anlamak kudretine sahip de
ğilsin, »ehliyetsizsiniz. (Adalet Partisi sırala
rından gürültüler.) Reis Beyefendi, çok rica 
ederim bu hususu ya bana bırakınız ben lâzım-
gelen cevapları vereyim, ya zatıâliniz susturu
nuz. Çünkü burada vazife ifa ediyorlar, teş
riî vazife ifa ediliyor. (Adalet Partisi sırala
rından anlaşılmıyan müdahaleler.) Burası kah
vehane değil, beyefendi, kahvehane usuliyle 
burada konuşamazsınız... 

BAŞKAN — Sayın Burhan Aapaydın.. 
BURHAN APAYDIN (Devamla) — Burası 

Türkiye-Büyük Millet Meclisidir. 
BAŞKAN — Sayın Burhan Ayapdın. evve

lemirde size birinci defa hitabet kürsüsünden 
Reis gibi Heyeti Umumiyeye ihtarlar yapmayı
nız diye, ihtar ettim, bu ikinci kere tekerrür 
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ediyor, bu türlü ihtarları Reis yapar. 

Yalnız sayın arkadaşlar, sizler de oturdu
ğunuz yerden hatibin konuşmasına mâni olacak 
ş'ekildo- lütfen müdahalerd'e bulunmayın. 

Buyurun, Sayın Apaydın. 
BURHAN APAYDIN (Devamla) — Muhte

rem Reis, sizin çok nazik hitaplarınızın netice 
vermemesi muvacehesinde bu müdahaleye ce
vap vermek... 

BAŞKAN — Sayın Apaydın, -esas hakkında 
konuşmanıza giriniz. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Efen
dim, tasarının tümü üzerinde beyan edilmiş 
olan görüşler arasında Adalet Partisinin sayın 
sözcüsü 57 nci madde muvacehesinde böyle 
bir kanuna lüzum olmadığı, yani «mevzuu 
şu şekilde ayrılarak 57 nci maddenin birinci 
fıkrasına göre partiler tüzük ve programlarını 
yapmakta serbesttirler, bunları yaparlar. An
cak 57 nci maddenin 2 nci mütaakıp olan 
bendi, Anayasanın partiler için kanunu hangi 
noktalarda hazırlıyacağmı tasrih etmiştir, 
bunun içerisinde tüzük ve program hususu dâhil 
değildir.,» demektedirler. 

Şimdi Anayasanın mahsus maddesi, siyasi 
partilerin tüzükleri, programları ve faaliyet
leri diye başlamakta ve bunların hangi esas
lara uymak zorunda olduğu belirtilmektedir. 
Buna uymıyan partilerin kapatılacağını beyan 
ediyor; 

ikincisi, ikinci fıkrada ayrı bir holüm alı
yor. «Siyasi partiler gelir kaynaklan ve gider
leri hakkında Anayasa Mahkemesine hesap ve
rirler.,» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, demek oluyor ki, Anaya
sanın bu maddesi ilk iki fıkrasında prensibi 
ve hükmü vaz'ediyor. Böyle olması lâzımdır 
diyor, ondan sonra partilerin iç çalışmaalrı, 
faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne suretle 
hesap verecekleri şimdi, arkdaşlar, burada 
«Siyasi Partiler Kanununun tüzük ve progra
mını düzenlemek hususunu da içine almazı» 
tezini kabul edersek o zaman «siyasi partiler, 
gelir kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa 
Mahkemesine hesap verirler.!» hususunu da bu
nun içine dâhil etmemiz lâzımgelir. Çünkü 
ondan sonra da deniyor ki, «Bunun hakkında 
kanun çıkarılırı» yukarda olduğu gibi. Fakat 
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üçüncü fıkrasında yukardaki her iki fık
rayı da içine almak suretiyle, partilerin iç ça
lışmaları var. Partilerin iç çakışmaları nedir? 
doğrudan doğruya tüzük ve programlarını içi
ne alan bir husustur. Koza faaliyetleri daha 
geniştir diyor. Ve ondan sonra (Anayasa Mah
kemesine ne suretle hesap verecekleri) diyerek 
2 nci fıkrayı içine alıyor ve bütün bunların 
demokratik -esaslara uygun olarak kanunla dü-
zeleneceğini ifade ediyor. Şu hale göre ar
kadaşlar Anayasanın mahsus hükmü muvacehe
sinde, Adalet Partisi Grupu adına serd edilmiş 
olan görüş, Anayasanın açık hükmüne, mânasına 
ve gayesine tanıamiyle muhalif bulunmakta
dır. Bu itibarla tasarının Anayasaya aykırı bir 
hüküm ve tarafı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, yine sözcü tarafın
dan bu tasarıda siyasi partiler ve dernekler 
aynı mânada telâkki ediliyor deniyor. Arkadaş
larım tasarıda bunun bu şekilde telâkki edil
mediği açık. Tasarı sadece siyasi partiler hak
kındadır. Binaenaleyh, derneklerle aynı ma
niaya gelmiş olduğu hususunda her hangi bir 
vaziyet bahis mevzuu değildir. Esasen Anaya
samızı ancak şu mânada alabilirler, öyle oldu- I 
ğunu tahmin edebilirim : Dernekler hakkındaki 
hükümler partiler için de bahis mevzuu mu 
gibi bir mânayı taşıyor. Arkadaşlar, bu mâna
da almış olsak dahi yine şu neticeye varıyoruz. 
Nasıl ki, derneklerin kurulması sadece tüzük
lerinin hazırlanmasına bırakılmamış. Ne de
miştir Kanun? Bir derneğin teşekkül etmesi 
için kanunen bulunması lâzımgelen organların
dan bahsetmiştir, genel başkandan bahsetmiş
tir, idare meclisinden bahsetmiştir, haysiyet 
divanından bahsetmiştir. Demek oluyor ki, 
Anayasa dernek kurma serbestisini tanımış bu
lunmasına rağmen, derneklerin ne suretle faa
liyette bulunacakları bir kanunla gösterilmiş 
bulunmaktadır. Anayasa dernekler için tâyin I 
ettiği gibi siyasi partiler için de ayrıca tâyin 
etmiş bulunmaktadır. İşte bu bakımdandır ki, 
Siyasi Partiler Kanununa lüzum ve ihtiyaç 
Anayasanın bu ayırımına dayanmaktadır. 

Arkadaşlar, tasarının lâiklik prensipleriyle 
ilgili olan hususlar hakkında ifade edilmiş olan 
ve A. P. sayın sözcüsü tarafından belirtilen 
görüşler üzerinde de grupumuz adına durmak 
ve tasarının bu mevzuda ihtiva etmiş olduğu ' 
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hükümlerin isabet derecesini bir kere daha. 
ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, bu münasebetle Anayasanın 
19 ncu maddesine temas edilmiştir. 19 ncu mad
desi lâiklik mevzuu. Arkadaşlarım, «Kimse 
Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî 
temel düzenini, kısmen de olsa, din kuralları
na dayandırma veya siyasi yahut şahsi çıkar 
veya nüfuz sağlama amacı ile her ne suretle 
olursa olsun dinî veya din duygularım yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz.» der. Ve bu hüküm ayrıca 
bu tarzda hareket eden partilerin Anayasa Mah
kemesi tarafından temelli kapatılacağı hükmü
nü ihtiva etmektedir. Şimdi, elbette M, Ana
yasanın sureti hususiyede önem vermiş oldu
ğu lâiklik meselesi tasarıda önemle yer alacak 
idi ve önemle ve lâyikıyle de yer almış bulun
maktadır. Bunun menşeini Anayasa hükmü 
teşkil etmekle beraber aynı zamanda siyasi ta
rihimizin seyrinde meydana gelmiş olan hâdi
seler de bunun zaruretini ifade eder. Çünkü, 
Türkiye'de çok partili hayata giren ta 1908 
yılından itibaren din mevzuu partiler arasın
da daima istismar meselesi haline getirilmiş
tir. Bu bir gerçektir. işte Anayasa hükmü tah
tında artık din meselesinin partiler 'arasında 
partinin kendi faaliyetleri içerisinde veya ken
disine bir nüfuz sahası araması bakımından 
istismar mevzuu haline getirilmesine sureti 
katiyede son verme zaruretiyle karşı karşıya 
bulunmaktayız, işte tasarının bu hükmü bu 
ihtiyacı karşılamaktadır. 

Arkadaşlarım, yalnız, sayın sözcü arkada
şımız çok uzun konuşmasının bir yerimde şöyle 
ifade ediyor : Diyor ki; «Biz, lâikliği, din ve 
Devlet işlerinin birbirinden ayrılması mânası
na alıyoruz. Devlet din işlerine karışmaz, din 
de Devlet işlerine karışmaz.» Her mevzuda 
aşağı - yukarı İngiltere'de böyle olmuştur, 
Fransa'da böyle olmuştur. Şurada şöyledir, 
burada böyledir.» dediğimize göre niçin, «Bu 
mevzuda da ingiltere'deki, Fransa'daki gibi 
hareket etmiyoruz? Devletle dinin bu ayrılığı 
karşısında âdeta dinî teşkilâtlanma hürriyeti
ne dahi yol açabilecek olan dinî serbesti hak
kını tanımamış bulunuyoruz?» diyor. Bu, ta
sarıdaki lâiklik prensibi ile diğer tarzı hare
ket birbiriyle telif edilebilir mi diye soruyor. 
Arkadaşımın zihninden geçmiş olan bu tered-
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Jüt ve ifade etmiş olduğu suali, bu kürsüden 
tasarının lâiklik prensipleri cephesinden ce
vaplandırmakta fayda tnülâhaza etmekteyiz. 
Arkadaşları m, bizim dinimiz Hıristiyan dini 
gibi tanı mânasiyk semavi bir din değildir. 
Bizim dimimiz, aynı zamanda dünyevi bir din
dir. İslâmiyet Devlet idaresi tarzlariyle de 
bil'takım hussulan ortaya koymuş bulun mak
tadır. Bu sebepledir ki, Türkiye'de din ser
bestisini diğer memleketlerde olduğu gibi Dev
letle olan münasebetleri cephesinden ele alanla
yız. Bu bakımdandır ki, bizim Anayasamız 
ayrıca din işlerinin' düzenlenmesi cephesinden 
bir Diyanet işleri Başkanlığını kurmuştur. İBu 
dine müdahale vaziyeti olmamakla beraber, sa
dece, dağınıklıktan kurtulma gibi bir maksa
da müstenit bulunmaktadır. 

Binaenaleyh arkadaşlar, Hilâfetin kaldırıl
mış olduğu andan itibaren, daima İslâuıiyeti 
Devlet idaresine müdahale tarzına sevk etmek 
yolunda bu memlekette siyasi cereyanların ve 
hareketlerin meydana geldiği ihir hakikattir. 
Bu hakikati asla g'öz önünden uzak tutamayız. 
Türkiye'de hürriyet hareketlerinin karşısına 
dahi yine bununla r*kılra iştir. -#1 Mart hare
keti, Hilâfetin ilgasından sonra hattâ 'Türki
ye Büyük ıMillet iMecıisinde başgostereıı Ra-
Uifçular hareketi ve ondan sonra Terakkiper
ver Fırka zamanında Nakşibendi hareketleri. 
Bunlar zamanla devam etmiş ve muhtelif şe
killerde tezekkür edilmiştir. Demek oluyor ki, 
Türkiye'de din mevzuunu lâiklik pernsipieri 
cephesinden ele .aldığımız vakit, Devlet ve po
litika bayatı bakımından üzerinde çok büyük 
hassasiyetle ve titizlikle durmakta fayda var
dır, hiçbir suretle zarar yoktur. Bundan dolayı 
vatandaşın dinî serbestîsine, hürriyetine taar
ruz gibi, yahut sahasını daraltma gibi bir ha
reket bahis mevzuu değildir. Basen Türkiye'de 
böyle bir durum da olmamıştır. Ancak dinî 
serbestinin, din hürriyetinin Devletin, idare
sine tesir etme gibi yolların daima kapalı tu
tulması gibi bir kanaat Türkiye'de hâkim ol
muştur ki, biz .bu kanaati siyasi partiler sa
hasında kesin hükümlere bağlamak suretiyle 
hareket 'etmek ve bu bakımdan demokrasimi
zi tam bir teminata kavuşturmak gaye ve ka
rarı ile hareket ediyoruz. !Bu sebepledir ki, 
tasarıda yer almış olan lâiklik mevzuundaki 
prensipler ve hükümler, ki bunlar inkılâpları -
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mızııı hususiyetini teşkil eden ana hususlardır, 
parti gruptunuz bunlar üzerindeki hassasiyeti
ni ve üzerinde tasarıdaki ittifakını bilhassa be
lirtmek ister. 

Muhterem arkadaşlarımı, Siyasi Partiler 
Kanununun madd elerine geçilmesinde bir an 
önce .•maddelerine geçilmesinde şu bakımdan 
fayda olacaktır. Maddeler esas itibariyle mü
zakerem ize konu teşkil edecektir. Kanun, he
yeti unmmiyesi itibariyle, Anayasaya aykırı 
bir hüviyet taşımamaktadır. Maddelerin Meö-
lisimizde uzun uzadıya müzakeresi ve böyle 
önemli bir kanuna tanı miânasiyle bir hukukî 
hüviyet vermek yalnız bugünü değil yarını da 
teminata, bağlayıcı bir ıkarakter ve hususiyet 
arz etmektedir. 

Şimdi arkadaşların, tereddütlerinin izale
sine kısmen çalışacağım. 

Bu arada temas edilen ve üzerinde hassasi
yetle durulan gelir mevzuu bulunmaktadır. Yani 
partilerin gelir kaynakları ne olacaktır?. Bun
ların tetkiki, 

Arkadadır" bunların üzerinde şu veya bıi sis
temi karşilaştirniakti; Mısır'da böyle Ölmüştür; 
Diktatör memleketlerde böyledir. Garpta şöyle
dir şeklinde bir münakaşaya girmeye cevaz ol
madığı kanaatindeyiz. Çünkü, bu Anayasa hük
müne eğer aykırı bir kanaatimiz varsa diyebili
riz ki, o zaman, bu Anayasa hükmü yanlıştır, 
her şeyden evvel Anayasanın hükmü değişsin. 
Binaenaleyh böyle bir kanuna lüzum yok, Böyle 
bir durumda bahis mevzuu olamadığına göre* par
tilerin hesap vermek vaziyetlerine ipucu bulma 
gibi, partileri kapatma yolunda ipucu aramak 
gibi bir zihniyete bağlama ve o suretle tefsiri ci
hetine gitmek doğru bir hareket olmasa gerektir* 

Muhterem arkadaşlarını, tasarının tümü hak
kındaki görüşlerimizi tekrar ifade edilmiş olan 
görüşler muvacehesinde kısaca ifade etmek zaru
retinde kalmış bulunmaktayız. Maddeler hakkın
da bizim taraftar olduğumuz prensipler üzerin
de görüşlerimizi tekrar ifade edeceğiz. Temen
nimiz, tümü hakkındaki müzakerelerin bir an 
önce bitirilerek maddelere geçilmesi ve Anaya
sada belirtilen esaslar dairesinde ve cemiyeti-
nıizcc duyulan ihtiyacı karşılamak amaciylc ve 
bu kanunun bir an önce en mükemmel şekilde çı
karılmasını temindir. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 
Başkan, sataşma var şahsıma"; Benim konuşmam-
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dan sonra. «Burası kahvehane değildir» diye bir 
söz sarf edilmiş bulunmaktadır. Lütfederseniz 
yapılan sataşmaya cevap vermek hakkını elbet
te haizim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu, Riya
setin tesbit ettiğine göre şahsınıza değil, «bura
sı kahvehane değil» diye umumi bir söz söylen
miştir. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Benim 
konuşmam üzerine söylenmiştir, bu konuşma 
Parlâmentoya yakışmaz diye söylemiştir, şahsı
ma matuftur. Aksi halde tasrih.etmeleri lâzım-
gelir, Sadi Pehlivanoğlu'nun şahsına ait değil
dir diye. 

BAŞKAN - - Tasrih ediniz efendim. «Sadi 
Pehlivanoğluna ait değildir» diye tasrih ediniz 
efendim. Bulunduğunuz yerden ifade edin efen
dim. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Arkadaş
lar buradan sesimi duyamazlar, efendim. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Kürsü
ye gelsin de ifade etsin. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Efendim 
bendeniz isim.ve şahıstan kastetmedim. Sadece 
gelen bâzı sözler üzerine söyledim. Arkadaşların 
hangisi söylemiştir, hangisi söylememiştir bunu 
bilemem. Gelen sözler üzerine sarf edilmiştir. 
Şahısların ve isimlerin esasen bir kısmını tanı
mıyorum. (Y. T. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu, siz 
ayrıca söz mü istiyorsunuz?. Sizi kastetmedikle
rini ifade ettiler. Usul hakkında Sayın Kılıçoğ-
lu ve Abdurrahman Bey ismini daha evvel kay-
dettivmişti. Evvelâ ona söz vereyim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Muh
terem arkadaşlarım, biraz önce Yeni Türkiye 
Partisi Grupu adına konuşan Sayın Burhan 
Apaydın, Cumhuriyet gazetesinde Sayın Turan 
Güneş tarafından neşredilmiş bulunan bir maka
leyi huzurunuzda tenkidetti ve bu suretle de Sa
yın Tnraıı Güneş'in gıyabında bâzı ithamkâr 
sözlerde bulundu. Millet Meclisinin vermiş oldu
ğu hürriyeti ve Millet Kürsüsünden vermiş ol
duğu hakları suiistimal etmek suretiyle, kendi
rini Mecliste müdafaa etmek hakkından mahrum 
bir yazar hakkında, ithamkâr sözler sarf etmek, 
siyasi ahlâkla bağdaşamazrEğer Turan Güneş'
in fikirlerine sayın arkadaşımız ve onun grupu 
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iştirak etmiyor idiyseler matbuatta basın yolu 
ile cevap vermeleri gerekirdi. Sayın Riyasetin 
bu husus üzerinde yapılan konuşmayı ve teca
vüzleri dinlemesi doğru olmamış, usule uygun düş
memiştir. İkazda bulunması ve hatibi susturma
sı gerekirdi. Usulsüzlük bu bakımdandır. Say
gılarımla... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Burhan Apaydın'm konuşması sırasında Reisi
niz konuşmayı tavzih etmesini ve isimden bah
setmemek suretiyle bu yazının yazarına ait mi
dir, bunu tavzih ediniz diye sual sorması üzeri
ne, «konuşmam umumidir» diye cevap almış, bu 
sebeple gerekli ikaz yapılmıştır. Usule aykırı bir 
H?J yoktur. Sözünü kesmeliydi yolundaki bir ha
rekete de Riyaset tevessül edemez. Söz kesilme
lini mucip bir hal yoktu. 

Sayın Kılıçoğlu usul hakkında buyurun. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ben söz 

istemiştim. Usul hakkında istemiştim. 
BAŞKAN — Hangi usul yönünden konuşa

caksınız? 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Burhan 

Apaydın, Yeni Türkiye Partisi Sözcüsü olarak 
konuşurken, bir grup sözcüsünün konuşma şek
lindeki hakkına riayet etmedi, kanaatindeyim. 
(Gürültüler) Bu hususta Riyasetin tutumunu 
t enkid etmek bakımından .söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki buyurunuz efendim. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) -^ Muhte

rem arkadaşlar, Yeni Türkiye Partisinin Sayın 
Sözcüsü Burhan Apaydın kendi grupu namına 
burada konuşurken müzakere mevzuu olan tasa
rının tümü- üzerinde grupunun noktai nazarını 
belirtmesi, bu çerçeve içinde kalması, bu zaviye
den konuşması icabederdi. Halbuki, huzurunuz
da demin konuşurken, cümlenizin nazarı dikka
tini çekmiştir, zannediyorum. Burhan Apaydın 
arkadaşımız âdeta Hükümet Sözcüsü veya komis
yon sözcüsü gibi bir tavır almış, muhtelif parti
lerin görüşlerini bertaraf etmek için müdafaa 
tavrı takınmış, bendeniz de hakikaten Y. T. P. 
Sözcüsü olduğunu unuttum, Beni, acaba komis
yon sözcüsü mü diye tereddüde sevk etti. Onun 
için tabiî bir hakkımı kullanarak Burhan Apay
dın acaba kim namına konuşuyor, diye kendisine 
ihtarda bulundum. • -

Muhterem arkadaşlar, Burhan Apaydın arka
daşımız bu şekilde konuşurken Riyasetin bu hu-
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susu kendilerine ikaz etmeleri icabederdi; Bur
han Apaydın'in bir komisyon sözcüsü olmadığı
nı, bir iktidar partisinin sözcüsü olmadığını ikaz 
etmesi icabederdi. Esasen bendenizin müdahalesi 
tereddüdümden doğuyorsa bu tereddüdümde de 
haksız isem, bunu çok görmesinler, Burhan Ap
aydın arkadaşımız. Çünkü, iki senedir 20 tane 
şahsiyetiyle 20 yüzü ile bu kürsüye «yıktı şaşırdım, 
kusura bakmayın. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Sataşıyor, 
sataşma vardır. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
evvelemirde bu konuda tecavüz vardır, diye söz 
istemek hakkı Sayın Burhan Apaydm'mdır. Si
zin ayrıca müdahale etmeniz usulsüzdür, lütfen 
susunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Apaydın bu
rada konuşurken Riyaset Sayın Pehlivanoğlu'nun 
«kimin adına konuşuyor» yolundaki beyanı üze
rine Sayın Burhan Apaydın Y. T. P. Grupu 
adına söz almıştır. Y. T. P. Grupu adına söz al
mış olduğuna göre kendi grupunun görüşünü ifa
de etmektedir. Bu görüşü, Adalet Partisinin 
görüşüne uygun olmıyabilir, Hükümetin görüşü
ne uygun olabilir, komisyonun görüşüne uygun 
olabilir veya olmıyabilir. Bu sebeple, her hangi 
bir usulsüzlük olmamıştır. Esasen Riyaset Sayın 
Apaydın konuşurken de bu konuyu tebarüz ettir
mişti. 

Şimdi, Sayın Apaydın, siz sataşma olduğu 
iddiasında mısınız? 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, bugünkü çalışmalarımız ma
alesef başından bu tarzda bir havayla başlamış 
ve öyle önemli bir kanunun devamında da kıs
men tezahürlerini göstermiş bulunmaktadır. Bir 
insana hakaret etmek çok kolay bir şeydir. Dün
yada en kolay iki şey vardır; birincisi, bağırmak, 
ikincisi hakaret etmek. Çok bağıran adam haksız
dır, haksızlığını kapatmak için bağırır, nümayiş 
yapar, yaygara yapar. İkincisi; şeref ve haysi
yetler üzerinde hassasiyet göstermiyen bir haleti 
ruhiye sahibi olanlar kolaylıkla hakaret yoluna 
sapaklar. Binaenaleyh arkadaşlarım; böyle Mec
lis kürsüsünden hakaret yollarına burada grup 
aclına konuşana cevap vereceğim diye kalkıp da 
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sonradan grupun sözcüsünün şahsı hakkında an
cak kendi haleti ruhiyelerini resmederek, kendisi
ni bir çizgi halinde ortaya koyacak iki söz söyle
miş olmasını ben şahsıma bir hakaret değil; ken
di durumunu ve haleti ruhiyesini ifade eden bir 
söz olarak telâkki ederim. Bu bakımdan ortada 
sataşma vardır. Fakat muhterem arkadaşlarım, 
bu sataşmayı yapan, o sözleriyle kendi hüviyetini 
ortaya koymuş olduğundan dolayı huzurunuzda 
kendisine uzun uzadıya cevap vermeyi, size olan 
hürmetim bakımından fuzuli telâkki ederim. Esa
sen sizlerin de bunu çok iyi takdir edeceğinden 
eminim. Buradaki olan zamanı böyle sataşmalara 
alınmak suretiyle cevap vermek şeklinde değil, ka
nun üzerinde hassasiyetimizi ve kanaatlerimizi 
belirtmeyi milletimize karşı vazifelerimizin esas 
icaplarından telâkki ediyoruz. Allah bu gibi sa
taşmalardan hepimizi korusun, Meclisi de halâsa 
çıkarsın arkadaşlar. (Sağdan ve orta sıralardan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın ismail Hakla Akdoğan. 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMA~ 
İL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhte
rem arkadaşlar, siyasi partiler kanunu hakkın
daki partimizin görüşünü tasarının müzakeresine 
başlama anında söz alarak Yüksek Heyetinize arz 
etmiştik. Maddeler hakkındaki görüşümüzü de 
sırası geldiği zaman arz edeceğimizi ve bu husus
ta takrirler vereceğimizi Yüksek Heyetinize bil
dirmiştik. Tekrar grupumuz adına bir konuşma 
yapmak niyet ve arzusunda değildik. Ancak, bu 
tasarının müzakeresinin 'başladığı günden bugü
ne kadar söz alan ve görüşümüzün karşısında bu
lunan bâzı hatip arkadaşlarım, tarafımızdan ile
ri sürülen fikir ve kanaatleri başka yönlerden 
ele aldıklarını müşahede etmiş bulunmaktayız. 
Bu bakımdan, bunlara çok kısa olarak arzı ceva-
betmek istiyorum. Birinci olarak partiler ka
nununun karşısında olduğumuz ileri sürülmüştür. 
Biz Millet Partisi olarak Anayasada sarahaten 
yer almış bulunan bir hükmün yerine getirilmesi 
için partiler kanun tasarısının Hükümetçe ha
zırlanıp Meclise sevk edilmiş bulunmasından 
memnuniyet duymaktayız. Böyle bir kanun da 
çıkmasının Anayasanın sarih hükmü muvacehe
sinde zaruri olduğu kanaatindeyiz. Bu bakımdan 
bu kanun Anayasada böyle bir hüküm yer almış
tır ama başka memleketlerde de varken çıkama
mıştır, şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Onun için 
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bu kanun çıkmasın gibi bir kanaat içerisinde de
ğiliz ve bu şekilde bir kanaatte olduğumuzu be
lirtmiş de değiliz. Bunu tasrih etmek isterim. 

îkinci husus arkadaşlar, partimizin görüşü j 
burada izah edilirken Anayasanın iki yıl içinde 
çıkmasını emretmiş bulunduğu kanunlardan biri
si olan siyasi partiler kanunu üzerinde artık 
acele edilmemesi, 2 yıllık müddet geçtiğine göre i 
normal komisyonlardan geçmesi lüzumuna kaanii j 
olduğumuzu belirtmiştik. Bu hususta söz alan 
arkadaşlarımızın cümlesi, Anayasanın emret
tiği ilki yıllık müddetin geçmiş olmasının, bu 
kanunun çıkarılması için gayret gösterinmesine 
mâni olmadığını belirttiler. Doğrudur, biz de 
böyle bir gayret sarf edilmesin, mânasına gelen 
bir şekilde konuşmuş değiliz. Hakikaten iki yıl
lık müddet geçmiş olmasına rağmen bu kanunun 
artık gecikmeye tahammülü olmadığı ve bir an 
evvel çıkanması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. An
cak iki yıllık müddeti biz şu bakımdan ileri sür
dük. Bu hususu arkadaşların yüksek dikkatle
rine arz ederim. Siyasi Partiler kanun tasarısı 
evvelce de arz ettiğimiz gibi, bugün siyasi ha
yatımıza yeni giren kayıtları, müesseseleri, hü
kümleri havi bulunmaktadır. Bir balama cvvel-
cede söylediğimiz gibi Anayasa Kanunun önemi 
kadar önemli bir kanunun müzakeresi ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Evvelce Yüksek Meclis 
2 yıllık (bir müddetle mukayyet olduğu kanaati 
ile, tam iki yıl içerisinde mutlaka çıkarılması 
lâzmıgeldiği için, bu kanun tasarısı için bir Ge
çici Komisyon kurmuş ve bu komisyondan çı
karıp, müddeti içinde yetiştirmek kaydı ile 
tasarıyı Yüksek Huzurunuza getirmek gayreti
ni göstermiştir. Fakat bu gayret boşa gitmiş
tir ve o müddet içerisinde çıkrılması imkânı da 
hâsıl olmamıştır. O halde, bir müddetle de muka-
yet değiliz. Bir müddetle mukayyet olmadığına 
göre, bu kanunun Anayasaya, diğer kanunlara, 
demokratik usûllere en uygun şekilde hazırlan
ması için normal yolları takibetmesi, artık kaçı
nılmaz bir hale gelmiştir. 

Biz diyoruz ki, bu kanun Geçici Komisyona 
gönderilmiştir. Geçici Komisyon muayyen müd
dette yetiştirmek gayreti içinde lüzumlu tet-
kikatı yapmamıştır ve bu komisyon oralara di
ğer komisyonlardan vazifeli olarak seçilip gön
derilen arkadaşların görüş zaviyeleri içinde 
çıkmıştır. Arz edeyim, meselâ Adalet Komisyo-
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nundan bir arkadaş gelmiştir o komisyona, şu ve
ya bu görüşü savunmuştur. Belki Adalet Ko
misyonunun geri kalan âzalarının kısmı kül
lisi başka bir görüştedir. Mademki acele etmek, 
ve muayyen bir müddetle kayıtlı olmak duru
munda değiliz. Bu kanunu normal komisyonlara 
gönderelim de, komisyonlarda ihtisas sahibi 
olan kimseler, ibu kanunu inceden inceye ele
sinler, Anayasaya uygunluk derecesine baksın
lar. Seçim Kanunundaki seçimin gizliliği, seçi
min serbestisi hususlariyle bu kanunun bağda
şıp bağdaşmadığı hususlarını incelesinler ve 
ellerinden gelen gayreti yine göstersinler, en 
çabuk bir zamanda bunu bitirsinler ve Yüksek 
Meclise sevk etsinler. Yüksek Meclisçe de bu 
kanun görüşülsün ve kanunlaşsın, Bu bakım
dan Biz, tekrar ediyorum, iki senelik müddet 
geçtiği için artık aceleye lüzum yoktur şeklin
de bir kanaat içerisinde değiliz, iki yıl için
de çıkarılma mecburiyeti artık . mevzuubahis 
olmadığına göre yine elimizden gelen hor tür
lü gayreti göstererek, normal komisyonlardan 
geçerek, bu kanunun en iyi bir şekilde hazırla
nıp Yüksek Meclise getirilmesi tezindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, yine 3 ncü olarak, 
görüşümüze karşı olarak ileri sürülen husus bu 
kanunun Anayasaya aykırı olduğu gibi (bir gö
rüşe sahip bulunduğumuz iddiasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarımız zan
nediyorum ki, zabıtlarda kelimesi kelimesine 
zaptedilmiş bulunmaktadır. Biz Anayasanın 
seçimlerin gizliliği prensipinin, bu kanunun ge
tirmekte bulunduğu ön seçim sistemi ile ihlâl 
edilmiş olduğunu iddia ettik. (Soldan «bravo» 
sesleri) Bu, Anayasaya aykırıdır. Şayet Anaya
sanın sarahaten koymuş bulunduğu «seçimler 
gizlidir» hükmü bu ön seçimle, kanaatimize gö
re ihlâl edilmektedir. Yüksek Meclisin kanaati 
de bu ön seçimlerle, gizlilik ihlâl edilmişse, bu 
Anayasaya aykırıdır; eğer ihlâl edilmemişse 
Anayasaya aykırı değildir. Zaten o zaman Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü bu
rada, her 'hangi bir kanunun Anayasaya aykırı
lığı Anayasa (mahkemesinin mevcudiyeti muva
cehesinde ileri sürülemiyeceğini belirtmişlerdi. 
Teklifimizde kanun tasarısı hazırlanırken Ana
yasaya aykırı olmaması için elimizden gelen 
gayretin gösterilmesi anlatılmış; kanunlaştık
tan sonra seçim kanunlarımıza aykırı, Anaya-
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saya aykırı hükümler görülürse bunun hakkın
da iptal dâvası açılması belirtilmiştir. Bu ha
klımdan biz bu tasarının topyekûn Anayasaya 
aykırılığı iddiasında değiliz. İçerisinde bula
nan hükümlerin Anayasanın teminat altına al-
mij bulunduğu gizli seçim ve serbest seçimi ih
lâl ettiği ve onu zedelediği kanaatindeyiz Ay
rıca o günkü konuşmalarımızda belittiğimiz gi
bi, bu kanun antidemokratiktir dedik. Çün
kü Anayasa emrediyor, demokratik kaiddere 
uygun şekilde partilerin çalınmaları düzenlene
cektir diyor. Fakat getirilen bâzı hükümler an
tidemokratik olduğuna göreı Anayasanın bu 
şekilde demokratik olmasını emrettiği şekilde 
hazırlanmıyan bir kanun hem antidemokraiik--
tir ve hem de Anayasanın ruhuna aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, yine biz görüşümüzü 
burada arz ederken, bu Partilek Kanununun, 
parti!erin faaliyetlerine, iç bünyelerine ve teş
kilâtlarına, secini sistemlerine müdahale edil
mesinin doğru olmadığım, antidemokratik oldu
ğunu iddia etmiş durumdayız. Bâzı kanuşan 
hatip arkadaşlarımız seçimlerin, siyam partile
rin iç faaliyetlerine, çalışmalarına Siyasi Parti
ler Kanununa konulan hükümlerle müdahale 
etmenin Anayasaya aykırı olmadığını ileri sür
düler. Tiıb'iî ki, Anayasaya aykırı değildir. Ama 
bu şekilde partilerin lüzum olmadan ve Ana
yasanın emretmeden, partilerin idlerine bu şe
kildeki rnüdiaüıaleler hem antidemokratik hem 
de Anayasanın ortaya koymak istcd'ği sarih 
hükümlerle bağdaşacak durumları yoktur. 

Bu bakumdan biz tekrar ediyoruz, siyasi par
tilerin iç bünyelerine, çalışma 'sistemine, teş
kilatlarına müdahale eden hükümler, bu kanun
da lüzumsuz olarak yer almıştır. Bunlar hem 
Anayasanın ruhuna aykırı hükümlerdir hem de 
an ti d emokratik hükümle rclir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son ve
rirken, bir hususu da Yüksek Heyetinize arz 
etmeden gecemiyeceğiım. Taraf anızdan şifahi 
olarak Yüksek Heyetinize yapılan tekliften 
gayrı bir de Yüksek Başkanlığa takrir vererek 
bu kanunun daha mükemmel bir şekilde hazır
lanması için normal komisyonlara havalesine 
dair bir takrir vermiş bulunuyoruz. O erek Ko
misyon adına konuşan Kom;"syon sözcüsü veya 
Başkanı arkadaşımız, gerekse siyasi partiler adı
na konuşan sözcü arkadaşlarımızdan bâzıları 

«efendim, bu tasarıda yer alan hükümler r^as. 
katî değildir, her zaman için değiştirilebilir, 
daha iyi hükümler getirilerek konulabilir.» Biz 
bunlarda katiyen ısrar etmiyoruz, Maddelere 
geçelim, maddelere geçtikten sonra Yüksek He
yette yapılacak müzakere ve tekliflere göre da
ha iyi hükümler gelmesi 'mümkün olur.» şeklin
de konuştular. Biz Komisyon adına konuşan 
arkadaşlarımızın teşriî hayatımızın başladığı 
günden bu güne kadar yumuşak bir şekilde ko
nuştuğuna şahidolmadik. Çok şükür şahidol-
duk, gayet güzel ama, bunu ben, özür dilerim, 
bir siyasi taktik olarak kabul ediyorum. Zira 
«'maddelere geçelim düzeltiriz» şeklindeki bir 
mütalâadan sonra maddelere geçildikten sonra 
karşımıza «düzeltemiyeceğiz böyle kalacak» şek
linde çıkacaklarına kaani bulunuyorum. (Sol
dan «bravo» 'sesleri) Inş'aallaih ben yanılmış olu
rum. Eğer kanaatimiz hilafı Komisyona, git
meden maddelere geçilmesine karar verilirse, 
burada «gerek tarafımızdan, gerek başka ıbaşka 
-siyasi partiler tarafından veya arkadaşlarını'z-
dan tasarının hükümleri değiştirici mahiyette 
gelecek teklifler Komisyonca benimsenir, doğ
rudur, biz yanlış yapıtnışız, şu sistem kalsın» 
derlerse biz yanılmış oluruz ve bu yanılmayı da 
memnuniyetle kabul edeceğimi de peşinen size 
arz ederim. Bu bakımdan, kanaatimiz odur ki, 
maddelere geçilmeden evvel 'mutlaka normal 
komisyonlara gönderilmeli ve lüzumlu incele
me ve tetkikaf yapılıp, bu memleketin hayrına 
işliyen bir siyasi partiler kanunu tasarısı ha
zırlanıp Yüksek Heyetinize getirilmelidir.. 
Hürmetlerim le. (A1 k:şl ar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Etem Kılıçoğlu, 

AHMET TAHTAKILIÇ-(Uşak) — Gruplar
dan başka kimse konuşnııyaıcak mı Sayın Baş
kan.? 

BAŞKAN — Sayın Ta'htakılıç, bunun takdi
ri bize ait değildir. İçtüzükte «gruplar söz ister
se takdimen söz verilir» kaydı vardır. Biz de 
bu sebeple söz veriyoruz, efendim. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, günlerden beri de
vam eden siyasi partiler kanun tasarısı üze
rinde her nedense bugün şimdiye kadar olan 
oturumlardan daha fazla ilgi var. Bu hususu 
tesbit etmemizin maksadı şudur. Biraz önce 
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Y. T. P. Criupu adına gruplarının görüşlerini 
izah eden muhterem arkadaşımız Apaydın, mü
talâaları sırasında Adalet Partisinin bâzı ga
zetelerde eıkan neşiryatı mehaz olarak aldı
ğını ve devamla Anayasanın 19 neu maddesin-» 
de ifadesini bulan lâiklik prensiplerini anla
yışta. hataya düştüğünü ve yine Anayasanın 
57 nei maddesinin 3 neü fıkrasında bir Siyasi | 
Partiler Kanunu çıkarılmasını öngördüğünü 
irade ile böyle bir kanunun çıkarılmasına ! 
mâni olanların tutum ve davranışlarının yanlış ' 
olduğunu ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bizim 
Adalet Partisi Orupıı adına iki oturumda j 
bey saate yakın mâruzâtımızı dinlemiş olsa
lardı veya zabıtlardan, tetkik etmek zahmeti
ne katlansalardı bizim neşriyatı takibetmekle 
beraber bu neşriyat içerisinde partinin görüşüne, 
ilme, mantığa realiteye • uygun olanların el-
betteki konuşma esnasında dile getirildi
ğini kabul 'edeceklerini, bunun yanında lüzu
mundan fazla her hangi bir görüşe iltifat et
mediğimizi do kabul buyuracaklarını tahmin 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, önce Anayasanın 
57 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında bir Si
yasi Partiler Kanununun çıkarılmasına Adalet 
Partisi Meclis Grupunun karşı bir davranışı 
içinde olduğu yanlış kanaatini cevaplandır
mak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın bahset
tiğimiz bu maddesinde sarahat vardır. Aynen 
okumakta fayda vardır. 

Madde 57. — Siyasi partilerin tüzükleri, 
programları ve faaliyetleri insan hak ve hür
riyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cum
huriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milli-
yetiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun 
olmak zorundadır. Bunlara uymıya.n partiler 
temelli kapatılır. 

Bu birinci fıkra, siyasi partilerin tüzükle
rinin, programlarının faaliyetlerinin istikameti
nin ve esaslarının neler olması lâzımıgelidiği 
hususunu tesbit eden birinci fıkra. 

İkinci fıkrası; (Siyasi partiler, gelir kaynak
ları ve giderleri hakkında Anayasa Mahkeme
sine hesap verirler.) 

Fıkra üç («Partilerin iç çalışmaları, faali-
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yetleri Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap 
verecekleri ve bu mahkemece malî denetim
lerinin nasıl yapılacağı, demokrasi esasla
rına uygun olarak kanunla düzenlenir.;») De
mek ki, Siyasi Partiler Kanununda Anayasa
mızın 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına gö;e, 
hangi ana hükümlerin bulunması lâzımgeldiği 
hususu tesbit ve tadadedilmiştir. Binaenaeyh, 
•siyasi partiler kanun tasarısında 57 nci 
maddede tadadolunan, esasları tesbit olunan, 
ana hedeflerin ana görüşlerden, ana fikirler
den başka, siyasi partiler kanun tasarısında 
hükümler olmaması icabeder. Peki, bu hüküm
ler nerede bulunacak1? îşte muhterem arkadaşla
rım, bizim; kanun tasarısını hazırlıyanlarla, Hü
kümetle olan görüş aykırılığımızın mebdei bu
radadır. Çünkü 57 nci maddenin birinci fıkra
sında «partilerin faaliyetleri programları, 
tüzüklerif» diyor. Programların, faaliyetlerin 
ve bu faaliyetlerini tanzim ede ti tüzüklerinde 
bulunması lâzımgelen hükümlerin neler oldu
ğunu tadadediyor. Ama 57 nci maddenin 3 ncü 
fıkrasından Siyasi Partiler Kanununun hangi 
mevzularda çıkarılacağını ayrıca tadadediyor. 

Biz diyoruz ki, işte siyasi partiler kanun 
tasarısındaki hükümlerin çoğu, siyasi partile
rin tüzüklerinde bulunması lâzımgelen hüküm
leri muhtevidir. Çünkü bu siyasi partiler kendi 
görüşlerine, kendi inanışlarına seçmenleri ile 
olan münasebetlerine ve memlekete olan. hizmet 
yollarını seçişte muhtardırlar. Tasarıda ıtıües-
sese olarak müdafaası mümkün olan bâzı yeni
likler vardır. Bunu kabul etmemek için hiçbir 
sebep yoktur. Ama, bu yeni müesseseleri siyasi 
partiler benimseyebildikleri nisbette kendi tü
züklerine koymak suretiyle o yolun yolcusu olur
lar. Ve memlekete o yolda hizmet etmeye gayret 
ederler. Ama siz, Ticaret Bakanlığının hazırla
dığı bir istihlâk kooperatifi gibi veya bir memur
lar kooperatifi gibi tip bir tüzük yapmak sure
tiyle bütün siyasi partilere illâ bu kalıba gire
ceksiniz demeye hakkınız yoktur. Aksi takdirde, 
Türkiye'de bir tek parti yapmak suretiyle nasıl 
olsa bu partinin Anayasamıza göre, başlangıç 
kısmında ifadesini bulan, umunu hükümlerde 
ifadesini bulan ve Siyasi Partiler kanun tasarısın 
da riayet edilmesi lâzımgelen, bir başka ifade 
ile siyasi partilerin faaliyette bulunmaları yasak 
olan konularda faaliyette bulunmıyacaklarma 
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göre, artık şahısları değiştiren tüzüklerle par
tiler kurulamaz. Partiler fikirlere ve memleket 
görüşlerine göre memlekete ne şekilde, hangi 
yolla, -hangi inançla hizmet edebileceklerini el
bette birbirinden ayrı olarak ifade etmeye mec
burdurlar. Sizin hazırlamış olduğunuz kanun 
tasarısı, Hükümetin hazırlamış olduğu bu kanun 
tasarısı, bütün fikirleri kendi içinde hapsetmek 
suretiyle, siyasi partileri mutlaka bu yoldan hiz
met edeceksiniz mânasına gelmektedir. Binaen
aleyh, biz Siyasi partiler kanun tasarısı hazır
lanmasın, Siyasi Partiler Kanunu çıkmasın iddi
asında asla değiliz. Ama Siyasi Partiler kanun 
tasarısında, siyasi partilerin tüzüklerinde bulun
ması lâzımgelen hükümler olduğu gibi belki de 
hem tüzükte, hem de Siyasi Partiler Kanununda 
bulunmaması lâzımgelen hükümler de vardır. 

Tasarının bilinci ve ikinci maddesi üzerin
de geçen gün Sayın Reşit Ülker durdular. Esas
lıca durduğunuz takdirde. Siyasi partiler kanun 
tasarısında normal demeklerle bir siyasi parti
yi ayırt eden kriterlerin belki de daha fazla ol
masını istiyeceksiniz veya orada tesbit edilen 
esasların biraz daha az olmasını savunacaksınız. 
Bu bir görüş meselesidir. Mutlaka şu tasarıda 
ifadesini bulan şekilde, bir siyasi partiyi düşün
dürmeye, hareket ettirmeye zorlamaya kimsenin 
hakkı ve haddi olmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; geliyorum ikinci 
noktaya; bizim Adalet Partisi Meclis Grupu, ola
rak Anayasanın 19 ncu maddesinde ifadesini İm
lan lâiklik prensiplerini, Anayasada ifadesini 
bulduğu şekilde anlamadığımız iddiasına : Konuş
mamızın başında da işaret ettik. Arkadaşlarımız 
takibetmedikleri için, bizim neler söylediklerimi
zi, neler savunduklarımızı, ya sabit fikirden ha
reket etmek suretiyle, dile getirmeye gayret et
miyorlar, yahut da malûmat membaları yanlış 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın 19 ncu 
maddesini tekrar okumakta, fayda vardır. «Her
kes, vicdan ve dinî inanç ve kanaat hürriyetine 
.sahiptir. Kamu düzenine veya genel ahlâka ve
ya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmı-
yan ibâdetler, dinî âyin ve törenler serbesttir.» 
Bu fıkrayı bir defa daha okumakta ayrıca fay
da vardır. «Kamu düzenine ve genel ahlâka ve
ya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı ol-
mıyan ibadetler, dinî âyin ve törenler serbesttir» 
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Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katıl

maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor
lanamaz. Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden 
dolayı kınanamaz. 

Din eğitim ve öğrenimi, ancak kişilerin ken
di isteğine ve küçüklerin de kanuni tem sil çile ri-
ııin isteğine bağlıdır. 

Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya 
hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din ku
rallarına dayandırma veya siyasi veya şahsi çı
kar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suret
le olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve 
kötüye kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya 
başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre ce
zalandırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve 
siyasi partiler. Anayasa Mahkemesince temelli 
kapatılır.» 

Muhterem arkadaşlarım, din ve vicdan hürri
yetinden neyin anlaşılabilmesi lâzımgeldiği hu
susu şimdi okuduğum 18 nci maddede de, itira
za mahal vermiyecek şekilde, ifadesini bulmuş
tur. Ve maddenin son kısmında siyasi parti ve 
dernekler bu esaslara riayet etmedikleri takdir
de Anayasa Mahkemesince kapatılacakları da 
i fa.de edilmektedir. 

»Simdi bu hükmün Siyasi partiler kanun ta
sarısında ilgisi bulunan bir maddeyi okuyorum. 

Madde 108. — «Siyasi partiler Türkiye Cum
huriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek - ya
ni 19 ncu maddede ifadesini bulan lâiklik nite
liğini - amacını güdemez ve faaliyetlerini her 
ne suretle olursa olsun böyle bir amaca yönel-
temezler.» 

Muhterem arkadaşlarım, ilk bakışta bu 
maddeye itiraz etmek mümkün değildir. Çün
kü, biraz evvel okuduğum Anayasa'mn 19 ncu 
maddesiyle mütenazır fikirleri getirdiği kana
ati hâsıl olmaktadır. Ama, bizim Adalet Parti
si Meclis Grupu olarak, Siyasi Partiler Kanun 
tasarısının normal komisyonlardan, normal yol
lardan geçirilmeksizin, devletin ve rejimin ka
deri ile ilgili bir kanunun alelacele ve belki de 
usulüne uygun olarak teşkil etmiyen bir geçi
ci komisyon marifeti ile müzakeresini tamam
layıp Meclise gelmiş olmasını normal mütalâa 
edememiştik. Bunun türlü sebepleri olduğunu 
ifade etmiş, bu aradada acaba bu hükümler altın
da başka mânalar mı yatıyor demiştik. 
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Simdi bunların bir misali oluyor. Bu 108 nci 

maddede ifadesini bulan lâiklik anlayışı biraz \ 
evvel 19 ncu maddeden aynen okuduğum ifade- J 
ye uygun olarak mı tedvin edilmiştir, yoksa 
başka maksatlar mı güdülmüş? Esbabı mucibe-
sini aynen okuyorum: 

«Türkiye'de lâiklik fonksiyonel bir mefhum 
olduğu cihetle hiçbir zaman Avrupa ve Ame
rika'da anlaşıldığı tarzda anlaşılmamıştır. Gerçek
ten klâsik anlamında lâiklik dinîn devlet işle
rine karışmasını önlediği kadar klâsik anlamda 
devletin de din işlerine karışmasını yasaklar. 
Aslında bu yasaklama birçok lâik memleketlerde 
devlet ile kilisenin münasebetleri katolik kilise
sinin başı aynı zamanda bir devletin başı oldu
ğundan concordat denilen milletlerarası anlaş
malarla düzenlenmiştir. Hıristiyan dinînin din 
ile devlet işlerini birbirinden ayırmak temeline 
istinadedişidir. 

Avrupa'da büyük ve kuvvetli kırallıklarm 
hâkim olmasiyle beraber kilisenin devlet işleri
ne karışmasında hızlı bir azalma başlamış, Rö-
nesanstan itibaren hâkim olmaya başlıyan ve 
eski Yunan ve Roma felsefesine dayanan akıl
cı görüş bilhassa 17 nci asırda Descortes ve 
18 nci asırda Voltaire ile Batı toplumunun te
mel zihniyetini teşkil etmeye başlayınca, ras
yonalist bir felsefenin tabiî bir sonucu olarak 
lâiklik modern toplum düzeninin zaruri te
mellerinden biri olarak meydana çıkmıştır. Lâ
ikliğin tabiî bir neticesi Anayasamızın 19 ncu 
maddesinin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkralarındaki an
lamında vicdan ve din hürriyeti ise, diğer bir 
neticesi de hukuk düzeninin aklî kurallara 
ulaştırılması olmuştur. Ancak Avrupa ve Ameri
ka'da vicdan ve din hürriyetinin tesisi olsun, 
hukuk düzeninin aklî kurallara dayandırıl
ması olsun devlet ve din işlerinin birbirinden 
tamamyile ayrılmasiyle gerçekleştirilebilmiş
tir.» 

Halbuki şimdi buraya kadar olan kısmı Ana
yasamızın 19 ncu maddesindeki lâiklik ilkesi
nin hangi düşünce ve görüşleri ihtiva ettiğinin 
izahı yapılırken, klâsik mânada lâiklikten ne 
anlaşıldığı ifade ediliyor. Ve Türkiye'deki du
ruma geliniyor. Halbuki, Islâmi telâkkilerin 
hâkim olduğu memleketimizde, lâikliğin islâ-
mm gayelerinden biri olan hukukî düzeninin 
aklî kurallara dayandırılması amacına ulaşa-
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bilmesi, ancak ve ancak dinî hizmetlerin devle
tin vesayeti altında yapılmasını gerektirmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; izahlarımın şu kıs
mında, Türkiye'deki lâiklik anlayışının Garp
lı mânada, ilmî mânada bir lâiklik anlayışından 
ibaret olmadığı tasrih edildikten sonra, Türkiye'
deki lâiklik kasdolunan mâna, dinî hizmetlerin 
devlet vesayeti altında yapılması şeklinde an
laşıldığı ifade olunuyor. Şimdi muhterem arka
daşlarım biz Anayasanın 19 ncu maddesine, bü
tün samimiyetimizle iştirak etmiş olduğumuz 
halde, 19 ncu maddesine dayanmak suretiyle 
Siyasi Partiler Kanunu tasarısında 108 nci 
madde olarak geçen metnin hakiki mânasının 
ne olduğunda anlaşamamızm sebebi şuradan 
doğuyor. 

Şimdi, 108 nci maddenin esbabı mucibesini 
Geçici Komisyonun gerekçesinden okudum. Bir 
de şimdi muhterem arkadaşlarım; çok mühim 
19 ncu maddenin gerekçesini Temsilciler Mec
lisinin de tutanaklarından okuyayım. 

Oradan ne mânada bu madde buraya kon
muş. Geçen gün de tekrar ettim. Konuşanları 
saymıyorum. Komisyon adına Saym Nurettin 
Ardıçoğlu, Komisyonun lâiklikten ittifakla an
ladığı mânayı açıklıyor: 

Devletin din işlerine, dinin de Devlet işleri
ne mutlak surette karışmaması, sahalarının ay
rılması lâzımdır. 

Prensip tarifi budur arkadaşlar. Din hür
riyeti; itikat, ibadet teşkilâtlanma, tedris hür
riyetleridir. 

Dinî cemaatler, din işlerini idare etmekte 
de hür olacaklar ve kendi dinî inançlarını tel
kin ve tedris etmek hürryietine malik olacak
lardır. 

•Muhterem, arkadaşlarım, görülüyor ki Ana
yasamızdaki 19 ncu maddenin lâiklik anlayı
şının temel fikri hiç de Geçici Komisyonun 'bu 
tasarı münasebetiyle, 108 nci maddenin esbabı 
mucibesi olarak zikrettiği şekilde «dinin Dev
letin vesayeti altında olması» mânasında de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte biz Anaya
sanın 56 - 57 nci maddesine göre bir .Siyasi 
partiler kanunun tasarının tedvinine muarız 
değil, şu Siyasi partiler kanun tasarısının mu
ayyen bir partinin (görüşünü ifade etmiş 'Oİma-
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sı değil, ıh em en, 'bunun yanında Anayasamıza 
göre gerek Anayasanın -başlangıç kısmında, 
gerekse temel (hak ive 'hürriyetler kısmında, ge
rekse 19 ncıı maddede .gerek 56 ve '57 ııci mad
delerde ve gerekse .15Ü ncü maddede İfadesini 
bulan ve demokratik idaremizin temel direkle
rinden .olan, Atatürk ilkelerinin ifadesi olduğu 
Anayasamızda tasrih edilen hususların korun
masına, siyasi partiler olarak korunınıasma (ki, 
bu siyasi partiler demokratik hayatın vaz ge
çilmez unsurlarıdır binaenaleyh, taraftar ol
mamak mümk'i'in değildir.) ama dinin Defle
tin vesayeti altında 'olduğu iddiasını Anayasa
ya koyduğu maddenin esbabı mueibesi olarak 
kabul eden 'bir »görüşü 'benimsememiz ımıümkün 
değildir. Bunun yanında 'muhterem. arkadaş
larım, siyasi partilerin -geçen günü yine te
mas ettik, ehemmiyetli olduğu için bir misal 
daha zikretmek ieabediyor - «siyasi partilerin 
kapatılmasına karar verilebilınesi için, o si
yasi partinin, Anayasa Malhkeniıesinıce bir suç 
işleyip işlem ediğine bakılmı'yacak» diyor, ge
rekçe. Biz demiyoruz. 

Peki, neye bakılacak? Aynen okuyoram ar
kadaşlar: 

«Partinin kapatılmasına sejbep teşkil ede
cek fiilin, bahcmahal ceza hukuku .gereğince 
cezayı miistelzim 'bir fiil olması gereknıra.» 

Poki arkadaşlar, bizim bilebildiğimiz hu
kukun umumi prensibi var, ceza hukukunun 
umumi prensibi 'var, kanunsuz suç olamaz. 
Bir fiilin suç teşkil edip etmediği kanunda yev 
almasiyle mümkündür. Eğer kanunda yev alı
yorsa suçtur. Onu işliyen kimse hâkimin ve
receği kar4ara göre cezalandırılacaktır. Ama 
bizim Siyasi partiler kanunu tasarısında, güya 
Anayasanın 57 ııci maddesi emrettiği için ge
tirilmiş iddiası yanında (hem de, birinci mad
desi siyasi partileri tarif ederken «'bu diyor, 
milletin kaderini etkil ivecek bir teşkilâttır» 
diyor. 

Anayasamızda da diyor ki ; demokratik: (ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Ama bizimkinde, onu ceza (hukukumuzun 
umumi prensiplerinin dışında, böyle bir ve
him i cinde, demokrasinin temel unsuru olan (bir 
siyasi partiyi kapatabilmek yetkisini eline al
mak için türlü yollardan, türlü fikirler ileri 
sürülüyor. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir siyasi parti

nin davranışı, eğer Atatürk il kelerine aykırı 
ise, bir siyasi partinin davranışı meselâ; tek
ke 've zaviyelerin kapatılmasına aykırı ise sa
lahiyetli organlar hakikaten .bu kanaatte ise 
elbette Anayasa mahkemesinin verdiği kara
ra biçkim se birşey diyemez. Ama bunun bir 
iki âzası böyle bir şey yaparsa... Yapar arka
daşlar, insanlar hatadan salim değildir. Ha
tadan salim olmadıkları iıcin, (hukukun umum i 
prensibi de tes'bit edilmiş: «Cezalar, şahsidir,:» 
diyor. Van'daki, Elâzığ'daki bir teşkilât üye
sine onu da mecbur ediyor. İllâ partiye, illâ 
partiye» kaydolacaksın diyor. •'Ka.ydolm.azsan 
nerede ise sizi vatandaşlık haklarından mah
rum edecekler. Bendenize sorarsanız, zaten 
ediyor. Sadeice vatandaşın 'hakkı Devlet -har
camalarına vergi vermek suretiyle iştirak et 
inek değil, askere 'gitmek de değil, bu da hak
kı. Çünkü iknidini buna bağlamış siyasi par
tilerin birbirleriyle millete memlekete h'/met 
yarışından vatandaş faydalanacak. Onun ifçin 
bütün ümidini buna bağlamış. »Si-z bundan da 
menediyorsunırz. 12,5 Jira 'vererek âza olur
sun, âza olursan ön seçimde gider reyini kul
lanırsın, umumi se/çimde de kullanırsın, ama 
bir gün şapkayı ters giyersen senin siyasi par
tini kapatırım. Yok 'böyle şey arkadaşlar. 
Bunlar keyfî idarelerde dalhi düşünülen şeyleı* 
değildir. Onun için ne diyor, Adalet Partisi 
Meclis (Trupu olarak mu'hterem arkadaşlar, bu 
;-:aydığım şeyler Anayasaya hangi noktalarda be
raberlik var, hangi noktalarda yok, onlara bi
rer misal. Yoksa tasarıyı hazırlıyan ve 'müda
faa eden arkadaşlarımız bizimi Adalet Partisi 
Meclis Grupu adına yaptığımız 5 saatlik ko
nuşmayı tetkik 'buyursunlar, derhal anlataca
ğız arkadaşlar, derhal anlaşacağız. Eğer bü
tün maksat geçmiş tecrübelerden de ilham ala
rak, bir da/ha hatalı yollara düşülme,"!! esin i te
min ise, akıl 'ilcin tarik (birdir. Oturacağız, be
raberce, milletin ve rejimin kaderini tâyin -ve 
tes'bit edeceğiz. Yok, biz iktidardayiK, b:z in
kılâpçı ve reformist bir partiyiz, biz yaparız, 
bizden başka kimse bunu yapamaz düşüncesi 
'hâkim olursa, inhisarcı, düşünce demokrasile
rin düşmanıdır. Bu, mümkün değil. Böyle 
bir iddia olmadığına göre diyoruz ki, şu ka
nun Anayasanın emrettiği bir kanundur ama 
fazla bükümleri muhtevi bir kanundur, 'hür-
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riyeti -zedeleyici, hattâ hattâ demokrasinin 
vazgeçilmez misıu edalı partileri dahi tettıdit 
altında 'bırakan, vatandaşı dalhi telhdit altında 
bırakan 'bir hükmü muhtevi olan ibir kanun ta
sarısıdır. Oturalım., berabertae görüşelim, nor
mal yollardan geçsin, hangi maddeler hurada 
bulunsun, hangileri bulunmasın, prensiplerini 
vaz'edelim, anlaşalım. Yoksa, kura kuraya 
kardeşlik, kuru kuruya memleketin kaderinde 
bera'ber alalım iddiası, fiilî ibir şekle inkılâbet-
îrtedi'kçe, elbette kıymeti olmaz. 

Dış siyasette •beraberiz-, fe kiyasette ihti
lâflarımız var. Cok rica ederim arkadaşlar, 
eğer şu kanun tasarısı foiziırf anladığımız mâ
nada siyasi partilerin katline ferman Ihazırlı-
yan ibir kanun tasarısı ise. - olur yâ - yarin 
Hükümet dış konularda, siyaset konularında 
hangi partiyi bulacakda, ıona: «Sizinle 'beraber 
miyiz?» diye sıoracak. 

Arkadaşlar, meseleleri ister istemez tefer
ruata indıi'rmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
(löçeii güri de arz ettim, bâzı arkadaşlarımız di
yorlar ki, Almanya'da böyle. Almanya'da Dev
let, Hükümet tutmuş ilim adamlarını, profesör
lerini 19 ay çalıştırmış, bir siyası partiler kanu
nu tasarısı değil arkadaşlar, kanıttı tasarısını îıa-
zırlıyacaklara bir rapor takdim etmiş. Ve aradan 
geçen bu kadar seneye rağmen Almanya gibi bir 
yerde bu kanun kanııniyet kesbetmemiş de Tür-
kiyo'de, Anayasada yeri var, derhal bu kanunu 
biz çıkaralım diyor. Nasıl çıkaralım? işte Batı 
Almanya'nın hazırladığı rapor da bu var diyor. 

Arkadaşlarım, bu mümkün değil. Eğer iyi 
olsa idi evvelâ kendileri tatbik ederlerdi. Çünkü 
siyasi partiler kanunu tasarısında bulunan hü
kümler belki başka memleketlerde siyasi partiler 
kanunu yok ama, muhtelif mevzular arasında bi
zim siyasi partiler kanun tasarısında yer alan 
hükümlerin çoğu mevcut. Bizde de var. Meselâ 
biz şimdi siyasi partiler kanununa koymasak 
meselâ Toplantı ve vicdan hürriyetleri hakkın
daki Kanun ve Ceza Kanunundaki hükümler ne
dir? Siz dinî istismar vasıtası kılamazsınız. Kıl
dığınız anda savcı tepenizdedir. Orada olan hü
kümleri buraya koyuyorsunuz. Cemiyetler Kanu
nu var. Bu kanuna göre bir derneğin tutması 
lâzımgelen defterlerin nelerden ibaret olduğu var. 
İcabında maliye ve idarenin kontrol şekilleri de 
var, Siyasi partilerin de olmalı. Nasıl olmalı? 
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Benim defterlerimi kontrol ediniz, nasıl edecek
siniz? Bu bir sistem arkadaşlar, ilim tatbikat iki 
yol tutmuş', btınun aksini iddia etmek mümkün 
değil. Birisi siyasi partileri tazyik altında tut
mak. îşte biraz evvel Y. T. P. Sözcüsü; «Mısır'
dan misal getirecek ne var?» diyor, var, işte, tat
bikat var da, ondan. Siz Almanya'dan misal ge
tireceksiniz, bendeniz Mısır'dan, öteki Irak'tan, 
beriki italya'dan getirecek. Onları toplıyacağız, 
bir araya getireceğiz, bizde de ne, olması lâzım, 
onlardan istifade etmek suretiyle, biz de burada 
tesbit edeceğiz. 

Ne olmuş? Arkadaşlarını, Mısır da bir karar'--
rtame çıkartmış, diyor ki; «Dışardan p#r& alam 
bir adam bir partiye giremez. Demek ki Mföır'--
da dışarıdan para alma usulü var. Usulü var ki, 
orla mani olacak hüküm koyuyor. «Aldığı tesbit 
edilen parti de kapatılır», diyor. Arkadaşlar, 
gayet tabiî, dışardan yardım gören bir parti ka
patılır, doğru, buna kimse itiraz edemez. Ama, 
siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki, sizin vatandaşı
nız partiye üye olabilmesi için yılda 12 lirayı. 
vermek mecburiyetindedir. Bakın no masumane 
bir hüküm, vermediği takdirde üyelik sıfatım 
ister kaybetsin, ister kaybetmesin ama, siyasi fa 
aliyet olarak, reyini kullanma olarak size ön sev 
çimde bir yardım olamaz, buna iştirak edemez". 
Halbuki biz bir de ön seçim müessesesi getirmi
şiz. Ne diye getirmişiz bu ön seçim müessesesi-' 
ni? Diyoruz ki, muayyen adamların elinden teş
kilâtı kurtaralım, o partinin sempatizanlarına ki, 
şimdiki kanun tasarısına göre üyelerine aday seç
me hakkını verelim. Tam bunu diyeceğiniz anda 
gözünüz Erzurum'a gidiyor, İsparta'ya gidiyor, 
Denizli'ye gidiyor. Tunceli'ne gidiyor. Acaba bıı 
ön seçimde bizim partiye kayıtlı olan kaç kişi iş
tirak eder? Kaç kişi yıllık ücretini verir? 

Muhterem arkadaşlarım, idareden, gelen arka
daşlarım çok iyi bilirler, biz Arazi ve Bina Ver
gisi için. daha dün oturur masanın basma cilt
lerce tevkif müzekkeresi imza ederdik. 60 kuruş, 
5 lira. 6 lira hâlâ da vardır, arkadaşlarım. O 
arazisinin vergisini ödiyemezken yılda 12 lira ve
recek de size gelip rey atacak. Muhterem arka
daşlar, bizim bilebildiğimiz getirsinler arkadaş
larımız öğretsinler, bize öğrenmek ayıp değil. 
Siz bir üyeye, hem para verdireceksin, hem de 
hizmet ettireceksin. Dünyanın hiçbir yerinde böy
le bir şey yoktur. Hem adam yazılacak, ceza teh
ditleri de ayrı ha.,.. Yani, bir hata yaptığı anda, 

•— 425 — 



M. Meclisi B : 49 
şöyle yaptı, böyle yaptı diye yarın mahkûm ede
bileceksiniz. Neydi bizim vatandaşın bütün gaye
si, partinin adayına bir rey atabilmek. 

Muhterem arkadaşlarım, biz jsrar ediyoruz, 
diyoruz ki, siyasi partiler kanun tasarısına pren
sip itibariyle itirazımız yoktur. Çünkü, Anaya
sanın âmir hükmünün yerine getirilmesi lâzım
dır. Beraberce oturacağız, milletin kaderini, re
jimin kaderini tâyin edeceğine inandığımız bu 
kanunun Meclis kürsülerinde bile saatlerce bir 
maddesinin görüşülmesi mümkün olan bu kanun 
tasarısının etraflıca tetkiki için, yeniden Hükü
metten rica ediyoruz, istirham ediyoruz, geri 
alacaklar, yeniden normal yollarla oturacağız, 
türlü fikirler bir araya gelecekler, çarpışacak
lar, memleket için, millet için en iyisi hangisi 
ise onu arayıp bulacağız. Yok, bunun nesi var, 
işte bal gibi kaç gündür tümü üzerinde görüşü
yoruz. Yarın da maddeler üzerinde görüşürüz 
de kimin ne isteği varsa teklif bulunur kalkar 
esbabı mucibesini izah eder, bu işi böylece halle
deriz denecekse ki, - ummuyorum böyle olsun. -
Çünkü, bugün içinde bulunduğumuz durum cid
dî bir durumdur. Malî, iktisadi ve siyasi bakım
dan, hangi bakımdan ele alırsanız alınız, içinde 
bulunduğumuz bu vahim ve kritik anlarda millî 
beraberliği temin etmek istiyorsanız, samimî ol
duğumuzun fiilî tezahürlerini ortaya koymak 
mecburiyetindeyiz. Bunu yaptığımız anda anlaş
mamamız için hiçbir sebep yoktur. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, bir hususun 
tesbitinde fayda vardır. O da şu: Mecliste bam
başka bir hava hâkim olmuş durumdadır. Siyasi 
Partiler Kanununa mütenazır olmak üzere seçim 
sistemimizde de bâzı değişiklikler yapılmasının 
rivayetleri, bazan fiilî neticeleri de görülmeye baş
lamıştır. Şu siyasi partiler kanun tasarısının bir 
an evvel neden kanuni yet kesbeditmesi için uğra
şıldığının en bariz delilleridir, işte bir eli önü
müzde yapılacak Senato seçimlerinde, bir eli siya
si partilerin ve rejimin kaderini tâyin edecek olan 
bu kanunda gördüğümüz ve müşahede ettiğimiz 
- çünkü insanlar evvelâ kendileri samimî olacak
lar ki, başkalarından da samimiyet istiyebilsin-
ler - bâzı toplulukların, bâzı mahafilin kanaatle
ri şu tasarıyı kanunlaştırma istikametine çekebil
mek için işte, Seçim Kanununda yeni yapılması 
düşünülen tadilât ve değişikliklere el atılmış du
rumdadır. Neyi kasdettiğimi arkadaşlarımın, 
Muhterem Meclisimizin, takdir edeceğinden emi-
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nim. Muhterem arkadaşlar, eğer geçici hislerle 
bir daha, Meclise gelmek kaygısı ile veya her han
gi bir fikre yönelince, her hangi bir fikir etrafın
da toplanılınca diğer topluluğu biraz daha aşağı
ya batıracak kuvveti temin ederim diye, inanma
dığı halde, bu yola gidenler varsa, memleket nam 
ve hesabına kendilerinden istirham ediyoruz, ka
nun tasarısı ve esbabı mucibesini dikkatlice tetkik 
buyursunlar ve seçim sistemimizde yapılması dü
şünülen değişildik ve tetkiklerle bir irtibat kur
sunlar. Göreceklerdir ki, bu kanun sadece Ana
yasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında ta-
dâdedilen hususları muhtevi bir kanun tasarısı, 
değil, gelmiş geçmiş dünyadaki bütün şeylerden 
istifade edilmiş her biri her maddede ayrı ayrı 
bir itina ile yerlerini bulmuş kamufle edilmiş, 
ama altında hiç şüphe etmiyoruz ki, siyasi parti
leri, demokrasinin vaz geçilmez bir unsuru ola
rak kabul edilen bir görüş asla ve kat'a bu kanu
nun temelinde yatmamaktadır. Şimdilik maru
zatımız bu kadardır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Ahmet Tahtakılıçîn bir önergesi vardır, okutuyo
rum . 

Sayın Başkanlığa 
Hükümet tarafından Meclise gönderilen Siya

si Partiler kanun tasarısının görüşülmesi sırasın
da Hükümeti temsil eden salahiyetli şahsın ismi
nin açıklanmasını saygiyle rica ederim. 

Uşak 
Ahmet Talıtakılıç 

BAŞKAN — Bununla ilgili «olarak İçişleri 
Bakanı tarafından verilmiş olan yazıyı okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin bugünkü gündeminde mev

cut Bakanlığımla ilgili konularda hukuk müşavi
ri Kemal özgüney'in Bakanlığımızı temsil edece
ğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

BAŞKAN — Bakanlık temsilcisi Meclisimi z-
dedir. 

Şimdi söz sırası Sayın Komisyon Sözcüsünün-
dür. Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIECA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Ge-
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cici Komisyonunuzun Sözcüsü olarak bundan ev
velki konuşmalarımda müzakereleri açık ve haki
ki bir mecra üzerine sevk etmek için gayret et
miştim. Bu gayretlerimin tamamiyle semere ver
mediği yapılan konuşmalardan açıkça anlaşılıyor. 
Bu itibarla evvelâ yeniden bu gayrete tevessül 
etmeden önce, Millet Partisi grupu adına konu
şan Sayın ismail Hakkı Akdoğan'm bir iki mülâ
hazasına kısaca cevap vermek isterim. 

Kendileri bu kanunda Anayasaya aykırı ola
rak gördükleri hususları zikrederlerken seçimle
rin gizliliği prensibinin ihlâl edildiğini ileri sür
düler. Kendilerine hatırlatmak isterim ki, bu ka
nunda seçimlerle ilgili tek bir hüküm yoktur. Bu 
kanunda sadece partilerin adaylarının tesbi-
tine mütaallik bir ön seçim sistemi kurulmuştur. 
Bu ön seçim sistemi yasama meclisleri yahut 
mahallî idareler seçimleriyle hiç ilgili değildir. Ön 
seçimlerle gizlilik prensibi ihlâl edilmiş midir, 
edilmemiş midir, bunu da ilgili madde geldiği 
zaman görüşmek mümkündür. Daha iyi sistem
ler bulmak daima kabildir. 

Partilerin i'ç bünyelerine müdahaleye ge
lince : Partiler esas itibariyle birer dernektir. 
Dernekler kamu nizamı mülâhazaları gerekti
riyorsa, kanunla tanzim edilirler. Nitekim 
halen de siyasi partiler 'Cemiyetler Kanunu
na tabidirler ve Cemiyetler Kanunu bunların 
tenkilleri için 'bâzı âmir hükümler vazetmekte
dir. Şimdi bunların hanıgileri âmir hüküm 
şeklinde kanun mülâhazasına binaen sevk 
edilmelidir veya sevk edilmemelidir, bu, Yüce 
Meclisin takdiri neticesinde kanunlaşacak me
tinle anlaşılacaktır. Ama sevk edildiği vakit bu, 
muhakkak ki, Yüce Meclisin bunda kamu dü
zeni mülâhazasının varit görmesi yüzünden 
olacaktır ve bu takdirde de Anayasaya aykırı
lığı asla bahis mevzuu olamaz. 

Gelelim Adalet Partisi Grupıı adına Sayın 
Klein Kılıçoğiu'nun, yaptığı konuşmaya : Ken
disinin geçen iki Birleşimde yaptığı çok uzun 
konuşmayı dikkatle zabıtlardan tetkik ettim. 
Esas itibariyle iddiası şu nokta üzerinde top
lanmaktadır : 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde burada 
4 ucü kısımda mevcut parti yasaklamaları ve 
bunun müeyyidesi olan beşinci kısımda yer 
alan'partilerin kapatılmamasına mütaallik hü
kümler öyle hükümlerdir ki, bundan böyle si-
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yasi parti hürriyeti ve vatandaşın siyasi hür-
riyeti diye her şey ortadan kalkmış olacaktır. 
Ve böylelikle Sayın Etem Kılıçoğlu ilâve edi
yor ve diyor ki ; «Bu suretle bu tasarı Anaya
sanın 56 neı maddesinde yer alan ve «siyasi 
partiler demokratik rejimin vazgeçilmez un
surlarıdır» diyen hükmüne aykırı bir zihni
yetle hazırlanmıştır.» 

Sayın Etem Kılıçoğlu'nun fikirleri, yanıl
mıyorsam, özetlediğim esaslar dahilindedir. 
(ıSoklau «yalan» sesi) 

'Müdahale eden arkadaşıma şunu söylemek 
isterim ki; buradan yalan söylenip söylenme
meni mevzuubahis değildir. Ama belki yanlış 
söylenip söylenmemesi mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı siyasi 
partileri demokratik rejimin vazgeçilmez un
suru sayıyor. Ancak, bu Anayasa düzeninin 
dışına çıkan siyasi partileri de bu Anayasa
nın. getirdiği esasları ortadan kaldırmasınlar 
diye vazgeçilmez unsuru değil, ziyadesiyle 
vazgeçilebilir unsuru telâkki ediyor. Bu, böyle 
olduğu içindir ki, 19 ncu maddesinin son fık
rasında ve 5)7 nci maddesinde bu partilerin 
Anayasa Mahkemesi tarafından temelli olarak 
kapatılacağından bahsediliyor. 

Şimdi gelelim teker teker partilerin hangi 
sebepten dolayı temelli olarak kapatılacağı
na ve bunlar acaba Anayasanın 57 ve 19 ncu 
maddelerinin son fıkrasında yer alan esaslara 
uygun mu, değil mi meselesine... 

'Teker teker bunun bütün ilkelerini ele ala
rak, samimiyetle müzakere ve münakaşasını 
yapalım. 

'Komisyon metninin 98 nci maddesi; «Siyasi 
partiler 'Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan 
şeklini değiştirmek amacını güdemez ve faa
liyetlerini her ne suretle olursa olsun böyle 
bir amaca yöneltilemezler.» Anayasamızın hük
mü bu, kabul ediyoruz. Hiçbir itirazımız yok. 
Mesele yok... Devam edelim, millet egemen
liğinin korunması, madde 100... Bu da Anaya
sanın hükmü... 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Biz de 
söyledik, bunlara itirazımız yok. 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Hepsi öyle Sayın Kılıç
oğlu... Teker teker devamı edelim : Siyasi par
tiler Türk Milletine aidolan egemenliğin belli 
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1)1 r kişiye, zümreye veya aileye yahut sınıfa 
bırakılması amacını taşıyamazlar ve faaliyet
lerini her ne suretle olursa olsun böyle bir ama
ca yöueltemezler.» Ibu da •demokratik olmaktan 
doğan bir neticedir. Şimdi burada bir paran
tez açıp sunu belirtmek isterim: Denilebilir ki, 
57 ne i ve 19 ucu maddenin son fıkrasına bir 
atı i' yapını;:. .Rumları buraya niçin koyuyorsu
nuz? Fakat öyle görüyorum ki, Sayın E tem Kı
lı eoğlu bir mahzur görmediği zaman bunun bu
raya konmasına muhalif değildir. 100 ncü mad
de burada yer alıyor çünkü, bıı demokratik 
rejim prensiplerinden doğrudan doğruya işti
kak eden bir neticedir. Anayasanın 57 nci mad
desi ve 19 nen maddesinin ;on fıkrası bir ta
kını esaslar vazetmiştir. Bu esaslar burada taf-
>ıilen yer almıştır. Burada tetkik edilecek hu
sus 99 ncu maddeden itibaren 4 ncü kısımda 
yer alan maddelerdeki ilkelerin teker teker şu 
Anayasada yer alan hükümlerden iştikak edip 
etmediğidir. Biz iştikak ettiği iddiasmdayız ve 
bunu ispata muktediriz. 

Şimdi devam edelim. Bağımsızlığın korun
ması, «Siyasi partiler Türkiye Cumhuriyetinin 
Milletlerarası hukuk alanında eşitlik ilkesine 
dayanan tüzel kişiliği ortadan kaldırmak veya 
Milletlerarası, hukuk gereğince münhasıran 
Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu husus
lara diğer milletlerarası kuruluşların ve tüzel 
kişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemez
ler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun 
bu amaçlara yöueltemezler.» Bu da millî dev
let oluşumuzdan doğan, bağımsızlığımızın ko
runmasına müteallik bir hükümdür. Buna da 
itiraz sesi çıkmadı şimdiye kadar. Yok, güzel. 

102 nci madde; «Siyasi partiler Türkiye 
Cumhuriyetinin ülke 'bütünlüğünü bozmak ama
cını güdemezler ve faaliyetlerini her ne suret
le olursa olsun böyle bir amaca yöueltemezler.» 
bu da Anayasa hükmü. Yine devam edelim. 

«Siyasi partiler Türkiye Cumhuriyetinin da
yandığı Devlet tekliği ilkesini değiştirmek ama
cını güdemezler ve faaliyetlerini her ne suret
le olursa olsun bu amaca yönelteınezler.» Tür
kiye Devleti Fransız literatüründe söylendiği 
gibi bir «Ktatunitairc» dir, tek bir Devlettir, 
federe devletlerden müteşekkil değildir, muh
tar bölgeler kurulmasını bu Anayasa tecviz et
mez. Bu da millî devlet niteliğinden doğan bir 
husustur. Çünkü biz 'memleketimizin su veva 
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bu mülâhaza ile, etnik veya dinî veya «Linguisti-
gul», hangi mülâhaza ile olursa olsun, federe mülâhaza ile 
devletlere bölünmesine, muhtar >ölgel ere 
rılma'nna zannediyorum ki, bu Mecliste alehy-
tar olmıyan tek kişi yoktur. Devam.ede!im, yine 
millî devlet niteliğinden doğrudan doğruya 
doğan bir esas; «Siyasi partiler Türkiye Cum
huriyeti ülkesi üzerinden millî ve dinî kültür 
farklılıklarına yahut dil farkı hususlarına daya
nan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler, 
siyasi partiler Türk dilinden ve kültüründen 
gayri dil ve kültürleri korumak veya geliştir
mek veyahut yaymak yoliyle Türkiye Cum
huriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak 
millet bütünlüğünün bozulması amacını güde
mezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa 
olsun böyle bir amaca yöueltemezler.» 3 Ağus
tos 1339 tarihli ve 340 sayılı Kanunla onaylan
mış olan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'
da imzalanmış bulunan sulh muahedenamesinin 
39 ncu maddesinin birinci fıkrasında zikredi
len azınlıkların hakkı saklıdır. Sadece onla
rınki saklıdır, Misa'kı Millî gereğince. Bunda da 
bir itiraz yok. Yine millî devlet esasından işti
kak eden bir netice, 105 nci, madde; «Bölge esa 
sına veya adına dayanan siyasi parti kurula
maz.» meri Cemiyetler Kanunumuzda yer alan 
bir hüküm. Yine millî devlet esasından çıkan 
bir netice; Türkiye şu veya bu mülâhazayla 
Türkiye'de bir takım insanlara, Türk vatanda
şı olan bir takım insanlara sen Türk değilsin, 
denmesini önlemek için, bu aynı zamanda doğ
rudan doğruya Anayasamızın 12 nci madde
sinde yer alan ve millî birliğimizin teminatların
dan bir tanesi olan eşitlik ilkesini korumak 
için.. Bir ırkın diğerine üstünlüğü iddiasiyle 
•siyasi parti 'kuramazlar. Yani Faşist partisi, 
Nazi partisi kurulamaz. Siyasi partiler her han
gi bir ırkın diğerlerine hâkim olması veya di
ğerinden imtiyazlı olması sonucunu doğuracak 
yönde faaliyette bulunamazlar, öyle zannedi
yorum ki, bu noktada da "her hangi bir ihti
lâf mevcut olmamak iktiza eder. Yine devam 
edelim. 

Eşitlik ilkesinin korunması; bu da millî dev
let niteliğinden doğan bir esas, «Siyasi partiler 
Türk vatandaşları arasında kanun önünde dil, 
ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din 
veya mezhep ayrımı gözetmek yahut belli kişi, 
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aile, zümrelere yahut sınıflara imtiyaz tanıma 
amaçlarını güdemezler ve faaliyetlerini her 
ne suretle olursa olsun '.bu amaçlara yönelteıııez-
ler.» belli kişi aile veya cemaat esasına, adına 
dayanan siyasi partiler kurulamaz.» bu esasa 
göre Nazi partisi kurulaımyacağı gibi, sınıf 
hâkimiyetini kurmak istiyen komünist partisi 
de kurulamaz. 

Şimdi lâiklik niteliğinden doğan esaslara 
geleceğiz. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu hususta Say m 
Eteni Kılıçoğlu arkadaşımızın çok hassas oldu
ğunu gerek beş saatlik konuşmasında ve gerek
se şimdiki konuşmasında iyice anlamış bulunu
yoruz. 

Evvelâ Anayasamızda lâiklik hakkındaki 
hükümler hangi maddelerde yer almış, bunu 
kısaca bir gözden geçirmekte fayda vardır:. 

Lâiklik prensibi Anayasamızın Cumhuriyet 
niteliklerine mütaallik ikinci maddesinde yer 
akmıştır. 

Yine lâiklikten doğan bâzı esaslar Anayasa
mızın 19 ncıı maddesinde tanzim olunmuştur. 
Ama, 57 nci maddesinde yine lâiklik, partile
rin korunması ie ab eden prensiplerinden birisine 
aykırılık halinde kapatılmasını gerektiren bir 
esas olarak vaz'etmiştir. Fakat bundan da iba
ret değildir. Sayın Eteni Kılıçoğlu'na Türkiye 
O ıınılhuriy etinin lâiklik anlayışının ne olduğunu 
tanı olarak anlatmak için, sadece kendi yaptık
ları gibi burada Temsilciler Meclisi Anayasa 
Komisyonu Sözcüsünün beyanlarının bir kısmı
nı. okumakla ye tinim e m ek, beyanların tamamını 
burada okumak ve sadece o değil Anayasanın 
lâfzında, y^r ,a.lati, maddeleri tamamiyle içine 
sindirmek icabettiğini hatırlatmak icabeder. 
Simdi o da, nedir? »Bir tanesi 153 neti madde... 
153 neü madde şu: «(Bu Anayasanın hiçbir (hük
mü, Türk toplumunun çağdaş "uygarlık seviye
sine erişmesi ve Türkiye Oıımlhuriyetinin lâiklik 
niteliğini koruma amacını igüden aşağıda ..göste
rilen devrim kanunlarının, bu Anayasanın halk 
oyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulu
nan hükümlerinin Anayasaya, aykırı olduğu şek
linde .anlaşılamaz-ve yorumlanamaz.» Şimdi ne 
diyor .şu devrim kanunları, yani Atatürk dev
rimleri dediğimiz şeyler1? Bu devrim kanunları
nın şu Anayasa gereğince iki gayesi vardır : 
Birisi Türk toplumunun çağdaş uygarlık sevi-
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yesine erişmesidir. İkincisi aslında Türk toplu
munun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi 
gayesini güden T.C. nin, lâiklik niteliğini koru
maktır. Binaenaleyh eğer şu 3 ncü bölümün ve 
-i no.ü kısmın Atatürk devrimleri diye Anaya
sada açık açık, sarih sarih, bend bend, tasrih 
edilmiş olan kanunların korunacağı '"belirtilmiş
se, bundan maksat sadece o kanunların değil, 
lâiklik niteliğinin Batıya yönelen bir idarenin 
korunmasından başka bir şey değildir arkadaş
lar. 

Şimdi arkadaşlarım, kendimi hiç sıkmıyo
rum. Karşınızda konuşan arkadaşınız bu pren
siplere ruhunun bütün benliği ile bağlı bir in
sandır. («Fazla bağırma» sesleri) Bütün bunları 
hey açanı ile açıkça müdafaa ettiğim zaman ha
zan bağırabilirim. Bağırmak da bazan kulakla
ra sesin dalha iyi girmesine yarar arkadaşlar. 

Şimdi davranışlara gelelim : 
Muhterem arkadaşlar, Atatürk devrimleri 

korunacak dendiği zaman lâiklik niteliği koru
nacağı için bu suretle onlar burada zikredilmiş
tir. Yine Eteni Kılıçoğlu'nun şunu hatırlama
sı iktiza eder ki; Türkiye Cumlhuriyetinin lâik
lik niteliğini tarif ederken, bu lâiklik niteliği
nin İsviçre'de oturan bir profesörün, Ali Fuat 
Başjgirin anladığı mânada lâiklik niteliği olma
dığını anlıyabilımesi için şunu 'hatırlaması lâ
zımdır ki, bu Anayasada bir de 154 ncü madde 
mevcuttur. Bu lf)4 ncü madde gereğince Diya
net İşleri Reisliğinin genel idare içerisinde yer 
alması hükme bağlanmıştır. 

Şimdi mulhterem arkadaşlarım, bütün bunlar 
buraya boşuna, konmuş şeyler değildir. Bütün 
bunlar buraya Anayasada görüşülürken açık 
açık tartışarak ve mânası çok iyi bilinerek ko
nulmuş şeylerdir. 

Şimdi kendisi burada zabıtlardan bâzı par
çalar okudu. Ben de meselenin bütün açıklığa 
kavuşabilmesini temin için şu komisyon sözcü
leri ne demiş; evvelâ Sayın ArdıtçJo,ğlu'ndan baş
layıp, ondan s'onra :Saym Muammer Aksoy'a 
kadar giderek hakikaten acaba Etem Kılıç -
oğlu'nun muradı ne, neyi kasdetmişler, şunu 
bir anlıyalım, bakalım. Şimdi hakikaten Sayın 
Eteni Kılıçoğlu'nun bir noktada naklettiği şey 
doğru. Nurettin Ardıçoğlu Temsildiler Meclisi 
Genel Kurulu Tutanak derigisiıım, 43 neü Bir
leşime ait nüshasının 1127 nci sayfasındaki be-



M. Meclisi B : 49 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIROA (Devamla) — Tamamını okuyup oku
madığım benim şimdi okuyacaklarım da zapta 
geçtiği, sizin de her okuduğunuz zabıtta karşı
laştırıldığı zaman anlaşılır. O zaman bunu oku
dunuz mu, okumadınız mı anlaşılır efendim. 

Şimdi bakın ne diyor; «Din topluluğunun 
kendine serbest teşkilâtlanmasını tedvin etse 
idik, o zaman bugünkü statü kadar şu operas
yonu yapmamız iaaibederdi» diyor, Nurettin 
Ardıçoğlu. Hangi operasyonu? Diyanet İşle
rini kaldıracak. Çünkü Devlet eliyle din eğiti
mi yapıyoruz deniyor. Şimdi dördüncüsü din 
tedrisatı. Deniyorki, «dinî tedrisat hürriyeti 
kabul edilsin, resmî mekteplerdeki din tedri
satı kifayetsizdir.» Esasen din tedrisatı mecbu
riyeti de yoktur. îstiyen çocuğuna dinî tedri
sat yaptırır, istemiyen yaptırmaz. Bunu da 
cemaat kendi kuracağı tedrisatın vasıtasiyle 
yapsın diyenler olduğunu söylüyor. Şimdi ilâve 
ediyor; «İşte arkadaşlar, ikinci maddede kul
landığımız lâiklik kelimesi üzerinde komisyonu
muz memleketin bugün içinde bulunduğu şart
lar bakımından arz ettiğim bu operasyonları 
yapmak zaruretine inanmamıştır. Statükoyu 
muhafaza eden Devlet himaye ve sıyanetinin de
vam ettirilmesini Devletin menfaatleri ve âtisi 
bakımından komisyon uygun görmüştür.» di
yor ve bir yerinde devam ediyor «arkadaşlar 
diyor, teşkilâtlanma hürriyeti bakımından ce-
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inaat ve teşkilât kurma ve Evkafın devri şekil
leri komisyonda tartışılmıştır. Ama komisyon 
bugünkü statükoyu muhafazaya karar vermiş, 
ek 1 ve 2 nci maddeleri tedvin etmiştir. Ek bi
rinci madde, şimdiki 153 ncü madde. Ek ikinci 
madde şimdiki 154 ncü madde. Devam ediyor; 
«Ek birinci madde ile Devrim kanunlarının Ana
yasaya aykırılığının ileri sürülemiyeceği hükmü 
kabul edilmiştir. Ek ikinci madde ile de Diya
net İşleri Başkanlığının genel idarenin bünyesi 
içinde kalması kabul edilmiştir.» «Yani» diyor. 
«Dinî tedris hürriyetine gelince», ilâve ediyor, 
«bu tedrisatın diğer öğrenim ve öğretim dalların
da, olduğu gibi Devletin gözetimi ve denetimi 
altında bulunacak şıkkı kabul edilmiş oluyor» 
deniyor. Şimdi ek birinci madde dediği 153 ncü 
maddenin birinci bendinde Tevhidi Tedrisat 
Kanunu yer alıyor. Bu Tevhidi Tedrisat Ka
nunu Atatürk devrimlerinin temellerinden bir 
tanesidir. Bu kanuna göre cemaatlerin kendi 
başlarına mektepler kurması diye bir şey yok
tur. Lozan'da azınlık hukuku tanınmış olanlar 
dahi kurabildikleri kadar kurarlar, fakat bun
lar dahi Devletin gözetimi ve denetimi alıtnda-
dır. Bunun dışında Tevhidi Tedrisat Kanunu 
her nevi tedrisatı yapacak olan resmî teşekkül
lerin o kanunda sayılı istisnalar dışında Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlanmasını ve bu işlerin 
onun eliyle yürütülmesini âmirdir. Bu mesele, 
bu memlekette bugün cari olan sistemin temel
lerinden bir tanesidir. Bu temellere dokunul
duğu takdirde bu memlekette içtimai sulh, siya
si sulh mevcudolamaz arkadaşlarım. 

Şimdi görülüyor ki, bu Anayasa lâiklik pren
sibine birtakım istisnalar vaz'etmiştir. Bu is
tisnaları da Türk toplumunun içinde bulunduğu 
şartların hususiyetlerine bağlıdır. 

Şimdi yine Komisyon Sözcüsü Muammer Ak-
soy'un, söylediklerini okuyalım. Yine 43 ncü 
Birleşimin, 122 nci sahifesi; «Dinle Devletin 
birbirinden tamamen ayrılması batıda lâikliğin 
hedefine ulaşması için kâfidir. Fakat bizde as
la gayeye hizmet edemez. Din teşkilâtlandığı 
zaman bile, Devletin kontrolü dışında kalırsa; 
bizdeki biraz sonra arz edeceğim özelliklerden 
dolayı, din siyasi bir kevvet haline gelebilir ve 
nitekim zaman zaman gelmiştir. «Sonra ilâve 
ediyor Sayın Aksoy,» İşte bu düşünce iledir ki, 
bâzı şahıslar, eli kalem tutan ve Anayasa mef* 

yanma göre hakikaten şunu söylemiş; demiş ki, 
«Komisyonumuzun ittifakla bu konuda varmış 
olduğu tarif şudur ki, heyeti umuımiyemizin 
buna yine ittifakla iştirak edeceğine kaaniim. 
Klâsik tarife göre, Devletin din işlerine, dinin 
de Devlet işlerine mutlak surette karışmaması, 
sahalarının ayrılması lâzımdır» demiş, arkasın
dan «yaptığımız prensip tarifidir» demiş. Pren
sip budur, ama arkadan Nurettin Ardıçoğlu 
izah ediyor, «bu prensibe bu Anayasa birtakım 
istisnalar vaz'etmiştlir. Ve bu istisnalar Türki
ye'nin özelliği icabı vaz'edilmiş» diyor. Ama 
Sayın Klıçoğlu, Ardiçoğlu'nun Temsilciler Mec
lisi Anayasa Komisyonunun burada temsilen 
Sözcü sıfatiyle söylediği o kısımları her nasılsa 
burada nakletmeyi unutuverdiler. Onlar da 
şunlar : 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Yok öyle 
şey, tamamını oku. 
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humlarından anladığı kabul edilen bâzı sözde 
ulema görünüşte batılı olduğu zehabını uyandı
ran sözde tam lâikliği müdafaa maskesi altında 
din ve Devletin tam olarak ayrılması parolası 
ile ortaya çıkmışlar, gerçekte Devleti dinîn tam 
kontrolü altına koymak istemişlerdir. 

«Yine Muammer Aksoy diyor ki;» Arkadaş
lar, bir memleketin Anayasası ve Anayasasın
daki umdeler, o memleketin ihtiyaçlarına göre 
düzenlenir ve o memleketin bünyesi ile ilgili 
mefhum ve hükümler bakımından da özel mâna
lar taşır. Meselâ demokratik rejimi tamamen 
batıda anlaşılan mânada kullanıyoruz. Çünkü, 
demokrasi ve demokratik idare tarzı bizim için 
de aynen batıda olduğu gibi siyasi bir ihtiyaç
tır ve onun gerçekleşmesi bakımından, mahiyeti 
bakımından farklı bir içtimai bünyemiz yoktur. 
Gelişme derecemizdeki fark ancak demokrasinin 
şekil ve şümulüne tesir edebilir. Yine sosyal 
tâbirini de bizde dahi Batı'daki sosyal ihtiyaç
lara, cevap vermesi bakımından aynen Batı'da 
kastedilen anlamda kullanıyoruz. . 

Buna mukabil lâiMik tâbir ve mefhumunda 
durum bambaşkadır. O noktada, yani din ala
nında memleketimizin bünye ve ihtyaçları tam 
bir özellik arz eder. Bu sebeple bizde lâiklik 
şu mânadadır demek zarureti vardır ve uzun 
zaman içinde buna mecburuz arkadaşlar. Çün
kü bizde dinle Devlet asırlarca... Diyerek bunun 
sebepleri ve izahlarına geçiyor. 

Daha fazla başınızı ağrıtacak değilim. Fa
kat, komisyonun burada neyi müdafaa ettiği 
aşikârdır. Müdafaa edilen şey klâsik lâiklik 
prensibinin birtakım istisnalarla kabul edil
mesi zaruretidir. Ve bu istisnalar burada açık 
açık yer almıştır. Bu istisnalar neden konuyor? 
153 ncü maddenin ifadesiyle lâiklik niteliğini 
bizzat korumak için. Niçin, çünkü; lâiklik ni
teliği münhasıran havadan inme bir hukuk 
mefhumu değil. Komisyon gerekçesinde çok 
yerinde olarak söylendiği gibi bir gaye taşı
yor, fonksiyonel b'r mahiyet taşıyor. O fonk
siyonel mahiyet nedir? Türk toplumunu Batı 
uygarlığına kavuşturmanın bir vasıtası olduğu 
için lâikliğin kabul edildiğidir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, 
tmrada şunları kaldıralım diye açıkça söylen-
miyor ama, söylenmek istenilen şey aşikâr. 
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Yanılmıyorsam, belki da yanılmayı da çok arzu 
ederim, ayrıca söylenmek istenen şey, «Efendim 
Anayasa lâikliği bu mânada anlamamış, fakat 
şu Geçici Komisyon bu mânada anlamış bunu, 
partilere empoze etmek istiyor.)» Hayır Kılıç-
oğlu, Anayasa bu mânada anlamış ve onun 
içindir ki. size empoze edilmek isteniyor ve 
zaten bu empoze edilmiştir. Herkese, bu çatı altın
da bulunan her partiye, her milletvekiline 
her senatöre empoze edilmiştir. Ben başlamış 
olamadım. Bu Atatürk devrimlerinin esasları, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meşruiyetinin 
esaslarıdır. Millî iradeden iştirak etmek şu 
Anayasa ve (hukuk düzenine göre meşruiyetin 
tek sebebi değildir. Atatürk devrimleri de millî 
iradeden, demokratik rejimden doğmak kadar, 
meşruiyetin esas şartlarından bir tanesidir bu 
memlekette efendiler. 

Şimdi devam edelim ve mutabık olup olma
dığımız noktalar nelerdir, bunları açıkça bil'a-
lim. 

Lâiklik ilkesinin korunması, okumıyacağım, 
lüzum yok, kendileri aynen okudular. Halifeli
ğin istenemiyeceği. Pek tabiî değil mi? Ama 
istenmemiş midir beyler? Bu memlekette Halifeli
ğin kurulması istenmemiş midir? Birtakım siyasi 
parti gruplarının Halifeliği dahi bu mmelekete ge
ri getirmeye muktedir olduğu Meclis kürsüle
rinde, gizli celselerd-a iddia edilmemiş midir? 
Lâik Devlet düzeninin korunması, («Bunlar 
bu memlekete gelemez» sesleri.) Gelmezse, gel-
miyecekse, gelmiyeceğini buraya dercetmekte 
Ihiç tehlike yoktur arkadaşlar. Lâik Devlet dü
zeninin kurulması; madde 110. aynen Anaya
sanın 19 ncu maddesinin son fıkrası hükmü 
111 nci madde «Din veya mehzep veya tarikat 
esasına veya adına dayanan siyasi partiler ku
rulamaz.» Cemiyetler Kanununda da var. (Sol
dan «yok» sesi.) 

Yoksa mesele yok. O zaman nerede ihtilâf
larımız var, beyefendiler, anlıyalım. Eğer ihti
lâfımız yoksa niçin şu yasaklamalar Türki
ye'de siyasi parti hürriyetini kaldırıyor, o za
man lütfen bunu tasrih edelim da biz de ay
dınlanalım. 

İBRAHİM ABAK (İstanbul) — Zümre sal
tanatını kurdurmak istemiyoruz, 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA ('Devamla) — Siyasi partiler her hangi 
bir şekilde dinî tören tertipliyemez ve parti 
sıfatiyle bu gibi törenlere katılamazlar. 

'KADRİ EROĞAN (Urfa) — Açıkla. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Açıklaması fevkalâde ko
lay Sayın Eroğan. Çünkü Anayasanın 19 nen 
maddesinin son fıkrası dinîn kötüye istismar 
edilmesini açıkça menetmiştir. Siyasi partile
rin münhasıran fertlerin vicdanlariyle ilgili 
olan dinî meselelerle ne ilgisi vardır ki, mev-
lütler tertibettirmek gibi yollara başvurmak 
suretiyle, bu memlekette siyasi tercihleri yap
tırmak için karşısına çıktıkları halktan bu is
tikametteki faaliyetler ile rey toplamaya te
vessül ederler? Bendeniz bunu anlıyamıyorum. 
Bu doğrudan doğruya Anayasanın 19 ucu mad
desinin son fıkrasından doğan dinin kötüye 
kullanılamıyacağı hükmünün müşahlhas ifade
lerinden bir tanesidir. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Dinî inanç ne 
olacak ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Dinî inancı reddetmiyo
ruz. Sayın Eroğan. Siz şahsan gidersiniz anı a, 
yakanıza Adalet Partisinin rozetini alarak ve
ya Adalet Partisinin çelengini yollamak su
retiyle yahut ben burada Adalet Partisini temsil 
ediyorum diyerek gidemezsiniz Sayın Eroğan. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Tenezzül et
meyiz, efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Tenezzül etmezseniz me
sele yok. Tenezzül etmiyeceğinizi duymakla son 
derece memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bir dakika. Arka
daşlar, karşılıklı konuşmaya müncer olmasın, 
lütfen yerinizden hitabetmeyiniz. Bu kürsü her
kese açıktır, sırası gelince herkes konuşacaktır. 

Sayın Kırca lütfen mevzu hakkında.. («Bi
raz az bağırsın, sözlerini duyamıyoruz» ses
leri.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Eğer Sayın Eroğan'ın 
dediği .gibi tenezzül etmiyeceklerse, tenezzül 
etmiyecekleri şu hususu şu kanunda ittifakla 
tescil etmekte ne mahzur görülebilir? Sırasiyle 
113, 114, 115, 116, ncı, 117 nci, 118 nci. 119 
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ucu ve 120 nci maddeler neden bahsediyor : 
Tevhidi Tedrisat Kanununun korunmasın
dan, Şapka Devriminin korunmasından, tekke 
ve zaviyelerin yasak edilmesine mütaaJlik Ka
nunun korunmasından, medeni nikâh ve bir 
evlilik ilkesinin korunmasından, Harf Devrimi
nin korunmasından, sultanlık, nişan ve unvan
ların yasaklanmasından, Kıyafet, Devriminin ko-
runmasından... Nelerdir bunlar? Bunların hep
sini Geçici Komisyon mu icadetmiştir? Bütün 
bunların hepsi Anayasanın 15o ncü maddesin 
de teker teker tadadedilmiş. Niçin? Türkiye 
Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak 

: için. Binaenaleyh, lâiklikle doğrudan doğruya 
irtibatlı, onun için buraya konmuş. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Ceza takibi ya* 
: pili*. 

I GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
î KIRCA (Devamla) — Şimdi efendim, ceza ta-
! kibi ayrı. Şahıslar hakkındaki ayrı hüküm-
I dür. Sayın Eroğan eski bir idare âmiridir. 

Cemiyetler hakkındaki yapılacak takibatın 
ceza hukukiyle alâkalı olmadığını, bunları M 
bir tedbir mahiyetinde olduğunu bilir, Şahıs
lara ceza verilir, bir cemiyetin kapatılması ve
yahut faaliyetten meninin ceza hukuku ile 
ilgisi yoktur. Tedbirle ilgilidir. Bir yandan 
hususi hukukla bir yandan idari hukukla alâ
kası vardır. Cezalar şahıslara verilir, Ama 
bir hükmi şahsiyetin kapatılması ile ilgili hu
suslar tedbir mahiyetinde telâkki edilir. Şahsı 
cezalandıracak, ama bu şahısları siyasi mak
satlarla kendi bünyeleri içerisinde yerleşti
ren, bunları yaşatan teşekkülleri de, komünist 
partisini kaapttığım gibi, nazi partisini kapat
tığını gibi, Atatürk devrimleri aleyhtarı olan
ları, lâik devrimine aleyhtar olanı da onun ka-

| dar bu memleketin düşmanı telâkki edip kapa-
j tacak, Anayasanın emri bu. 

| Gelelim 121 nci maddeye : «Siyasi partiler, 
I Diyanet işleri Başkanlığının genel idare için-
J de yer almasına dair olup, Anayasanın 153 
i ncü maddesinde ifadesini bulan Atatürk dev-
I riml erinin temel amacını korumak için konul-
] muş bulunan Anayasanın 154 ncü maddesinin 
i prensip hükmüne aykırı amaç güdemezler ve 
i faaliyetlerini her hangi bir süratte bu hükme 
j aykırı amaçlara yöneltemezler,» Yani Sayın 
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Başgil'in dediği gibi, «Bu memlekette cemaat 
kurup, cemaat yoliyle yeniden teokratik bir 
Devlete dönmek» amacını güdemezler. Bu ka
dar basit. 

Şimdi arkadaşlar, gelelim 123 ncü maddeye. 
«Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin insan 
hak ve hürriyetlerine dayanan hukuk Devleti ni
teliğini ve tek dereceli genel oy ilkesine bağlı çok 
partili demokratik düzenini tanımıyan amaçlar 
güdemez ve faaliyetlerini bu düzeni zedeleyici ve
ya tehlikeye düşürücü amaçlara hiçbir suretle yö-
neltemezler. Siyasi partiler demokratik düzenin 
Türkiye'de yürütülemiyeceği tarzında hiçbir su
retle propaganda yapamazlar ve bu gibi propa
gandalara hiçbir suretle katılamazlar.» Her halde 
mutabıkız zannediyorum. 

Diğer bir madde: «Siyasi partiler Anayasa
nın ikinci kısmının yazılı temel hak ve ödevlerin 
Özünü tanımıyan amaçlar güdemezler ve bu hak 
ve ödevlerin özünü yok etmek amaciyle, her ne 
suretle olursa olsun, faaliyette bulunamazlar.» 

Mülkiyet hakkı demişiz, bilfarz görev hakkı 
demişiz. Şu şöyle olsun, bu böyle olsun demek 
daima mümkün ama bunu kaldıralım, onu da 
kaldıralım, toplantı hürriyetini de tamamiyle kal
dıralım, demokratik rejim o zaman kalkacağı için 
bunların (özünü kaldırmak mümkün değildir de
mekte de her halde mutabık olmamız iktiza eder. 

Devam edelim, 125 ııci madde: «Siyasi parti
ler, Anayasanın başlangıç kısmının ikinci fıkra
sında yazılı saikle» Yani hangi saikle; açık açık 
okuyalım; «Anayasa ve hukuk dışı tutam ve dav-
ranışlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara 
karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 
Devrimini yapan Türk Milleti;» Yani Anayasa 
ve hukuk dışına çıktığı için, demokratik rejimi 
çiğnediği için Türk Milleti direnme hakkını kul
lanmış, bir iktidarı devirmiş ve 27 Mayıs Devri
mini yapmıştır. Saik bu. Devam ediyor. «Ana
yasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasın
da yazılı amaçla gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960 
Devrimini, yersiz veya haksız veya gayrimeşru 
göstermek amacını güdemez ve faaliyetlerini her 
ne suretle olursa olsun bu amaçlara yöneltemez-
le».» 

Ne imiş buradaki gaye, onu da okuyalım : 
«Normal demokratik rejimi bütün teminatiyle 
kurmak amacı ile gerçekleştirilen ve yürütülen 27 
Mayıs 1960 Devrimidir.» 
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Nedir bu Devrim? Bu Anayasa bu devrim sa

yesinde meydana gelmiştir. Bu devrim sayesin
de ve Milletin tasvibi ile meydana gelmiştir. Ama 
bu devrim olmasaydı, şu Anayasayı milletin tas-
vibetmesi gereken şartlar yaratılmıyacaktı. Bu 
devrim olmasaydı, Türkiye'de basın hürriyeti 
yoktu, toplantı hürriyeti yoktu, üniversite muh
tariyeti yoktu, hâkim teminatı yoktu, hattâ doğ
rudan doğruya kaza mercilerine ait olan şahsın 
hürriyetini kısıcı yetkilerin bir tek partinin men
suplarından kurulmuş bir teşriî komisyona bıra
kılması usulü vardı. îşte binaenaleyh, buraya dö
nüş'yahut onu özlemek düpedüz demokratik reji
mi istememek demektir. 26 Mayıs 1960 ta meş
ru bir idare olduğunu kabul etmek, 26 Mayıs 1960 
günü yapılan şeyleri yani antidemokratik, Ana
yasa ve hukuk dışı bir tutumu meşru telâkki et
mek demektir. O meşru telâkki ediliyor da bu 
Anayasa meşru telâkki edilmiyor, bu Anayasada 
yer alan hak ve ödevi e,r istenmiyor demektir. Bi
naenaleyh, bu sebepten dolayı şu Anayasaya is
tinaden buraya gelmişsek bu Anayasanın dayan
dığı meşru temelin aleyhinde bulunmakta, sadece 
şahıslar için değil, elbette ki, evleviyetle siyasi 
partiler için de mümkün olamaz, olmıyacaktır. 

ŞÜKRÜ AKKAN (tzmir) — Bir sual sormak 
istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KTRCA (Devamla) — Konuşmamı bitirdikten 
sonra sual sormanın mümkün olduğunu elbette ki, 
Sayın Başkanlık takdir ederler. 

126 ncı madde: «Siyasi partiler, 27 Mayıs 
1960 Devriminin Anayasanın başlangıç kısmının 
ikinci fıkrasında yazılı saikten ve Anayasanın 
dördüncü geçici maddesinin üçüncü fıkrasında 
yazılı amaçtan gayrı saik ve amaçları da olduğu
nu veyahut 27 Mayıs 1960 Devriminin amacına 
ulaşmadığı ileri sürülemez ve bu yolda hiçbir su-
retle propaganda yapamaz ve yapılacak propa
gandalara. hiçbir suretle katılamaz» 

Bir takını insanlar çıkmıştır, Türkiye'de 
efendini Türkiye'de demokratik rejim bir müd
det tâdil edilmelidir. Neden tâdil edilmelidir? 
Çiirrl-ai büyük reformlar. var. Toprak reformu 
var ilâ nihaye. Bu memlekette oya dayanan de-
r.i;»r:ıtik rejimle yapılamaz. Ne ile yapılır? Zor
la, yapılır. Nitekim, devrimi yapanlar arasında 
kı'uıiiin bizler devrimin gayeleri arasında bir 
kısmı devrimi yapanlar arasında buluna;! bâ-
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zıları biz bu devrimden sadece Türkiye'de de
mokratik rejimi bütün teminatı ile kurmayı 
değil, aynı zamanda toprak reformunu, vergi 
reformunu yahut her şahıs şunun bunun aklına 
gelebilecek türlü şeyleri de gerçekleştirmeyi de 
düşünmüştük. Ama, şu oya bağlı naımuzsuz 
politikacılar bu memleketi seçimlere götürdüler 
ve 27 Mayıs Devrimi maksadına ulaşamadı... 
Hayır efendim, 27 Mayıs Devriminin maksadı
nın ne olduğu bu Anayasada yazılı. Bu vaktiyle 
bu devrimin yapılmasına katılmış olanların şah
sının, kendi arzusu ve niyetlerinin üstünde ob
jektif bir hakikat. Muhterem Alpaslan Tür-
keş veya Muhterem Refet Aksoyoğlu, devrimi 
yaparken kendilerine göre çok iyi niyetlerle 
hareket etmiş, türlü türlü reformları gerçekleş
tirmeyi düşünmüş olabilirler: Fakat burada 
Anayasada kaibul edilmiş olan objektif esas şu
dur ki, gerçekleştirilmesi Anayasa ve devrim 
bakımından arzu edilmiş olan tek şey demok
ratik rejimi bütün teminatı ile kurmaktır. Ne
den böyledir? Çünkü bu Anayasayı yapanlar 
ve kabul edenler demokratik rejim sayesinde 
oya dayanan ve namuzsuz diye tecziye edilen 
ve bu memlekette bulunanlardan ne daha faz
la ne daha eksik fazileti bulunmıyan politi
kacılar eliyle, siyasi partiler eliyle ve parlöman- • 
ter demokrasi eliyle toprak reformunu da, 
vergi reformunu da, şu reformu da bu reformu 
da, gerçekleştirebilirler. Türk milleti bu olgun
luğa sahiptir inancı ile hareket ettiği içindir 
ki, Anayasaya bu hükmü koymuşlar, işte 27 
Mayıs Devriminin Anayasada yazılı olmıyan 
bâzı amaçları da vardı, gerçekleştirilmedi di
yenlerin aslında kafasının altında yatan, şey, 
aslında Türkiye'de yapılması gereken bilcümle 
ıslah hareketlerinin demokratik rejimle değil, 
fakat diktatörlük rejimiyle gerçekleştirilmesini 
düşündükleri içindir. Bunu daha iyice teşhis 
edecek, görecek kadar aklı olan insanlardan 
teşekkül ettirmek için şu Geçici Komisyonunuz 
bunu da buraya yerleştirmeyi vazife bilmiştir. 
Devam edelim 

NİHAT DİLER (Erzurum) — öbürleri yan
lış mı acaiba? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bunlar da doğrudur, 
Öbürleri de doğrudur, sevgili Nihat Diler. 

Genel ahlâk âdabına aykırı siyasi partiler 
kurulamaz denmiş. Pek tabiî kurulamaz. 
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RlEFET AKSOY (Ordu) — Dünyada böyle 

bir parti kurulmuş mudur? Böyle hangi parti 
var acaba? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (Devamla) — Bir arkadaşımız... 
. BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşımıyaliım. 

Arkadaşlar, bazan bu taraftan, bazan o taraf
tan sözcüye müdahale etmek suretiyle onun da 
cevap vermesine müncer olacak şekilde karşı
lıklı konuşmıyalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — İkazınıza teşekkür ederim 
Saym Başkan. 

«Genel âdaba ve ahlâka aykırı amaçlar gü
den siyasi partiler kurulamaz» demişiz. Ku
rulmuş mudur deniyor? Denilebilir, akla gele
bilir. Ama, Cemiyetler Kanununda da bu hüküm 
var. Boş yere konulmamış. Hattâ Anayasanın 
29 ncu maddesi diyor ki ; «Ahlâka aykırı ise 
kanun bunları meneder» diyor. 

Böyle hükümler mevcudolmadığı takdirde 
neler kurulabileceğini nereden biliyoruz? Bu 
gibi hükümler mevcudolduğu, takip imkânım 
verdiği içindir ki, birtakım şeyler kurulama
dığını kabul etmek icabeder. «Suç işlemek ve
ya suça teşvik etmek amacını güden siyasi par
tiler kurulamaz.» Bu da umumi hukuk prensip
lerinden biri. Komünist, faşist, anarşist, nas
yonal sosyalist adlariyle veya aynı anlama ge
len adlarla siyasi partiler kuramaz.» 

Bir madde daha, Komisyon metnini okuyo
rum : 

«27 Mayıs 1960 tarihinden sonra yargı or
ganlarınca kapatılan siyasi partilerin adını ta
şıyan, yahut böyle bir partinin devamı olduğu
nu gösterecek bir ad alan siyasi partiler yasak
tır. Siyasi partiler 27 Mayıs 1960 tarihinden 
sonra yargı organlarınca kapatılan partilere ait 
her çeşit işaret, rumuz ve alâmetleri veya açık
ça benzediği anlaşılan işaret, rumuz ve alâmet
leri kullanamazlar. Siyasi partiler 27 Mayıs 
1960 tarihinden sonra yargı organlarınca kapa
tılan partilerin devamı olduklarını hiçbir su
retle ileri süremezler, bu yolda propaganda ya
pamazlar veya bu gibi propagandalara her ne 
suretle olursa olsun katılamazlar.» 

Pek tabiî, 27 Mayıs 1960 Devrimini meşru 
telâkki ediyorsak ondan evvel bu devrime şe* 
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bebiyet vermiş olanların devamı olduğunu id
dia edemiyeceğiz. Etmemek sayesinde bu mem
lekette siyasi ve içtimai sulhu tesis edebilece
ğiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gelelim ka
tılma hükümlerine ; hangi hallerde kapatılır? 
«Parti tüzüğünün veya programjnın yahut par
tinin faaliyetlerini düzenliyeh yetkili parti 
organları veya mercilerince yürürlüğe konul
muş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun 
dördüncü kısmında yer alan maddelerin hü
kümlerine aykırı olduğunu tesbit ediniz.» Prog
ramı, tüzüğü, yönetmelikleri aykırı. Açıkça yaz
mış, gayet tabiî. 

2. «Parti genel kongresince yahut merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı ya
hut merkez disiplin organınca veyahut T. B. 
M. M. ndeki grupları, genel kurulları veya bu 
grupların yönetim yahut disiplin organlarınca 
aynı esaslara aykırı hareketlerde bulunulursa, 
karar alındığının yahut gerekçe veya bildiriler 
yayınlandığının veya bu organların kararları 
sonucunda bu yolda faaliyetde bulunulduğunun 
tesbit edilmesi. Dikkat buyurunuz il başkanlı
ğı değil, il teşkilâtı değil, falanca falanca bele
diye meclisindeki gruplar değil, merkezdeki 
gruplardır.» 

Gelelim 3 ncü madde çok söylendi. Kısaca 
bâzı arkadaşlarıma şunu hatırlatmak isterim 
ki, naçiz geçici komisyonunuz 134 ncü madde
nin üçüncü bendini tedvin ederken yaptığı tek 
şey, 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı vic
dan ve toplanma hürriyetinin korunması hak
kındaki kanunda yer alan sistemi daha temi
natlı bir şekilde 'buraya aktarmaktan başka 
hiçbir şey yapmamıştır. Şimdi buradaki sistem 
şudur, aynen okuyorum : 
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razda bulunulmuş olup da Cumhuriyet Başsav
cılığının itirazı reddettiğine dair yazısının teb
liğinden itibaren 60 gün içerisinde işten el çek
tirme veya kesin çıkarma kararının alınmaması 
halinde Cumhuriyet Başsavcılığınca ileri sürü
len fiillerin bu bendde belirtilen nitelikte fiiller 
olduğunun tesbit edilmesi.» 

Kini tarafından tesbit edilecek? Anayasa 
Mahkemesi tarafından. Bugün Vicdan ve top
lantı Hürriyetinin korunmasına mütâallik kâ
nun gereğince bu yetkiyi alelade mahkemeler 
nezdinde alelade savcılar kullanmaktadır, üste
lik herhangi bir itiraz hakkı da mevcut olmak
sızın... Şimdi bu nedir? Alelade savcı değil, hâ
kimlerin bilcümle teminatına sahip Cumhuriyet 
Başsavcısı diyecek ki, bu fiil böyle bir fiildir, 
itiraz hakkı vardır. Cumhuriyet Başsavcısı ıs
rar ederse o adamı bu partiden çıkarmak veya 
o kurula işten el çektirmek vecibesi doğuyor. 
Çıkarmadığı takdirde parti kapatılıyor mu? 
Hayır. Anayasa Mahkemesi bunun böyle olup 
olmadığını tesbit ediyor. Yani, siyasi partiler, 
muhterem arkadaşlarım, taş devrinin ü'cûbe 
hayvanlarına benziyen teşekküller değildir. 
Ufacık bir baş, büyük bir gövde. O baş diyor 
ki, işte yönetmeliğim, işte mevzuatım, işte tü
züğüm ve işte programım, işte kararlarım, dav
ranışlarım. Hepsi kanuna uygundur, Ama o 
ufacık başın altındaki gövde belki de o başın 
gövdeye hâkim olamaması yüzünden etrafa 
sallanıyor, evleri yıkıyor ve bütün memleket 
nizamını yıkıyor ve ondan sonra bu baş, niçin 
bu gövdeye hâkim olamıyorsun dendiği zaman, 
«Ben ne yapayım efendim, benim ne kabaha
tim var?» diyor. Böyle siyasi parti olur mu ar
kadaşlar? işte buna mâni olmak için bir kazai 
organ kurmak mecburiyeti vardır. Kim kapa
tacak bunları? Anayasa Mahkemesi kapatacak. 
Dördüncü bend : Bir siyasi partinin bu kanu
nun dördüncü kısmında yer alan maddelerine 
aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline gel
diğinin bu partinin faaliyetleri veya üyelerinin 
tutum ve davranışları sonucunda tesbit edil
mesi takdirinde verilir.» 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bütün şu okudu
ğum maddeler üzerinde şu kelime bu ifade tar
zı bakımından mahzurları görmeleri mümkün
dür. Burada esasları prensipleri ve şu mânala
rın altında yatan ruhu ifade etmeye çalışıyo-

«Yukarıdaki ikinci bendde sayılanlar dışın
da kalan parti organı, mercii kurulu, yardımcı 
kol organı veya bir parti üyesi tarafından bu 
kanunun 4 ncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı fiiller işlenip de, bunu işliyen 
organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
işten el çektirilmesi veya bu fiili işliyen parti 
üyesinin partiden kesin olarak çıkarılması ge
reğine dair yazılı isteminin tebliği tarihinden 
başlıyarak 15 gün içinde yazı ile Cumhuriyet 
Başsavcılığına itirazda bulunulmamış ise bu 
sürenin sona ermesinden yahut bu yolda iti-
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mm. Yoksa eğer ifadelerimiz maksadımızı aş-
mışsa bunu düzeltmek daima mümkündür. Ama 
öyle olduğunu zannetmiyorum. Benim kararım 
hiçbir zaman muta değil, elbette ki Karar Yük
sek Heyetinizin, ama benim de zannedip zannet-
meme'k kendime ait bir hürriyettir. 

Şimdi, bu neden konulmuş buraya? Şundan 
dolayı konmuş: Komünist Partisi kuruldu, için
den bir adam çıktı Komünizm propagandası ya
pıyor. Hattâ belki de adam bir affa uğramış, 
yahut suçu müruruzamana uğramış. Burada Ce
za Hukuku ile ilgili değiliz, tedbirle ilgiliyiz. 
Başsavcı müracaat etmiş, parti kabul etmiş, evet 
bu adam komünizm propagandası yapıyor demiş 
ve adamı kovmuş. Partiyi bu durumda kapata
mazsınız. Şu nikaplı Komünist Partisi faaliyet
lerine devam ediyor. Ertesi gün bir tane adam 
daha, onu da kovuyor. Ertesi gün bir tane daha, 
bir tane daha... 

Muhterem arkadaşlarım, hiç kimse bu itibar
la faaliyetler karşısında aldanmaz. aldatılamaz. 
İşte böylelikle o parti söylediğiniz gibi bir mih
rak oldu ve şu kadarını belirteyim ki, Federal 
Almanya Anayasa Mahkemesi bu esasa binaen, 
Almanya'da Neonazi Partisini ve Komünist Par
tisini kapattı. Yoksa dünyanın hiçbir yerinde 
kanuna, Anayasaya aykırı davranışlarda buluna
cak olan ve bu sebepten dolayı Anayasa Mah
kemesi tarafından kapatılma rizikosu altında bu
lunan ve bir partinin böyle bir hareketi işliyen 
bir üyesini benimsemesi kabili tasavvur değildir, 
benimsememiştir. Türkiye'de de bundan sonra, 
bilfarz, Komünist Partisi kurulacaksa, hiçbirimi
zin şüphesi zaten yoktur ki, bunun adı Komü
nist Partisi olmıyaoak, içlerinden bir tanesinin 
Komünizm faaliyetinde bulunduğu tesbit edilir
se o nikaplı Komünist Partisi o adamı derhal 
kendi içinden atacak, kendisine ait bir adam ola
rak saymadığını bütün dünyaya ilân edecektir. 
Ama o bir mihrak halinde komünist faaliyetleri 
yaptığı gerçeklerini örtmiyecektir. Bunu kim an
lıya ca'k, takdir edecek? Hükümet mi, Meclis mi, 
siyasi organlar mı? Hayır, Anayasa Mahke
mesi! 

Muhterem arkadaşlarım, mihrak haline gel
diği nasıl anlaşılacak? Bu partinin faaliyeti eriy
le. Parti faaliyeti nedir? İşte burada, organla
rının faaliyetleridir. Üyelerinin tutum ve dav
ranışları neden, çünkü üçüncü bentte sadece mer-
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közde yer almıyan organları değil, aynı zaman
da münferit üyeleri de nazarı dikkate almışız. 
Pek tabiî ki, alacağız. Üyelerinin tutum ve dav-

j ranışlarıuda bir parti lütfen parti olmak hüviye
tine sahi]) ise ve bu Anayasanın vazgeçilmesi ge
reken partilerden olmayıp, hakikaten bu rejimin 
vazgeçilmez unsurlarından biri ise lütfen o par
ti üyelerinin tutumu ve davranışlarına hâkim 
olur, hangi tutum ve davranışa sahip üyeleri 
içino alacağını bilir. 

Muhterem arkadaşlar; hiç aldanmıyalım, han
gi tutum ve davranışa sahiboian insanlar hangi 
sebeple şu veya bu siyasi teşekkülün içine girer
ler. Hangi sebeple bir türlü ben komünistim de-
miyen ve demiyceok olan insanlar nikaplı komü
nist partisi içine, parti dahi kendisine komünist 
demediği halde girerler, niçin oraya doğru yöne
lirler, akarlar bunu bilmemek, anlamamak müm
kün değildir. Bunu takdir edecek olan da Ana
yasa Mahkemesidir. Türkiye'nin en yüce, on 
müstakil yargı organıdır. Cumhuriyet Savcısı 
bir dâva açtığı zaman, «Ben falanca kimselerin, 
üyelerinin tutum ve davranışı şu kanuna aykırı 
gördüm.» derse, Anayasa Mahkemesinin bunu 
reddedeceğinden hiç şüphe etmemek lâzım. Tes-

. bit edilmesi takdirinde diyoruz ve bir yerinde, 
burada Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 
bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin uygula
nacağını söylüyoruz. Elbette ki, lâyiha yazacak 
ve delillerini gösterecek. Başka türlü kapatıla-
mıyacağını zaten burada Ceza Muhakemeleri 
lTsulü Kanununa, atıfta bulunmak suretiyle açık
ça ifade etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi şunu da belirtmek isterim: Almanya'
da siyasi partiler kanunu yok da Almanya'da 
Federal Anayasa Mahkemesi bâzı partileri yani 
Neonazi ve Komünist partilerini nasıl kapatmış? 
Anayasada }'QV alan hükme istinaden kapatmış 
ama, Federal Almanya Anayasa Mahkemesinin 
kuruluş Kanununda bizim Anayasa Mahkeme
miz, kuruluş Kanununda yer almıyan bâzı hü
kümler yer almış, hangileri? Partilerin kapatma 
prosedürüne mülaallik hükümler yer almış. Ona 
istinadeden. ve Anayasasının 21 nci maddesine 
istinadeden demokratik rejimi Federal Almanya, 
Anayasasının temellerini ortadan, kaldırmak is
tediği için bu yoldaki faaliyetlerinin mihrakı ha
line geldiği o partinin faaliyetlerine üyelerinin 
tutum ve davranışlariylc anlaşıldığı için Neonazi 
Partisi ve Komünist Partisi Almanya'da kapa-
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fılmış. Kim kapatmış? Almanya'nın en müstakil, 
on yüce kaza organı kapatmış. 

Muhterem arkadaşlar, Almanya'da olabilecek-
bir şeyin Türkiye'de olmaması gerektiğini, Al
manya'da \Veimar Anayasasının seçimle gelmiş 
bir iktidar tarafından nasıl ortadan kaldırıldığı
nı düşünecek olursak aynı tecrübelerden geçmiş 
bir millet olarak bizde mümkün olmadığını söy
lemek asla ve kafa kabil değildir. 

Bütün mesele şundan ibarettir : Parti yasakla
malarının teker teker hangisine muhalifiz, bunla
rın hangileri Türkiye'de parti faaliyetini ortadan 
kaldınr. bunların hangileri partilerin hepsini tek 
bir parti, ayın parti haline getirmek-yoluna götü
rür?. Arkadaşlar, hiçbirisi götüremez. 

Şu memlekette konuşulacak, görüşülecek na
mütenahi mesele ve kanunların görüşüldü, her bir 
mesele üzerinde de, «mümaresei efkârdan bari-
kai hakkatı» doğurabilmek için, ayrı ayrı Fikirle
ri izhar edebilmek için, vesileler çoktur. 

Ama şunu bilmek lâzımdır, geçen birleşimler
den birinde de söylediğim gibi, bir memleketle 
demokrasinin temeli sadece bir Anayasanın ve o 
Anayasaya göre kurulmuş olan birtakım müesse
selerin mevcudolması değildir, aynı zamanda De
mokrasinin sosyolojik temeli olması iktiza eder. 
Nedir o?. Diğer bir memlekette siyasi eğilimler, 
siyasi partiler arasında o cemiyetin temellerine 
mütaallik esaslar üzerinde bir anlaşma olmazsa, 
o memlekette ya anarşi olur, ya diktatörlük olur. 
Köyle bir memlekette demokrasinin meveudoldu-
ğu, katiyen varit değildir. İngiltere'yi alınız, eğer 
İngiltere'de kraliyetin, demokrasinin aleyhine, 
Nazizmin, komünizmin lehine sözler sadece (Mi
de Pare) ta söylenmekten gayrı' bir veçhe alabil
seydi, o memlekette dahi demokrasi olmazdı. 

Nitekim Sir Edward Modlini, Neo Nazi, faşist 
Partisi İngiltere'de biraz kıpırdanır olduğu za
man, o soğuk kanlı, son derece müsa'mahakâr İn
gilizler sokaklara dökülmüş ve adam dövmüşler- I 
dir. Polisler insan haklarına, demokrasiye düşman 
bu partinin temsilcilerini İngiltere halkının elin
den kurtarmak, linç olmaktan kurtarmak için se
ferber olmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, (Soldan «demokra
sinin teminatı bu mu?» sesi) Evet demokrasinin 
gayet tabiî teminatı o... Fransa'da eğer bir an için 
komünist partisinin - ki demokrasiyi ortadan kal
dıracağına şüphe olmıyan bir partidir - iktida- j 
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ra gelme şansı mevcudolsa, Fransa'da ne komü
nist partisine izin verilir ne de hattâ belki de
mokrasi kalır. 

Muhterem arkadaşlarını, bu sosyolojik esas
lar üzerinde durmak zarureti vardır. Bütün si
yasi partilerin şu memleketin, şu rejimin temel 
esasları üzerinde anlaşmasıdır ki, bu memleket
te demokratik rejimi yaşatacaktır. Aksi halde, 
tekrar ediyorum, umumi kanunun dışına çıka
cak olan Türkiye değildir. (.) zaman Türkiye 
maalesef bütün gayretlerimize rağmen ya anar
şiye, ya da, diktatörlüğe gider. Hepiniz bunun 
karşısındayız, hepimiz diktatörlüğün de karşı
sındayız, anarşinin de karşısındayız. Ama ma
dem ki, böyleyiz, bu rejimin, bu Anayasanın te
melleri üzerinde anlaşmaya sahibolamayız arka
daşlar. (Alkışlar) (>Sual soracağız» sesleri) 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, bildiği
niz gibi sorular sözler bittikten sonra sorulur. 
Henüz daha isimlerini kaydettirdiler sözlerini 
bitirmiş değillerdir. Bu sebeple sırada söz alan 
arkadaşlar sözlerini bitirdikten sonra suallere 
sıra gelecektir. Bütün sual sahibi arkadaşlar 
Komisyondan suallerini soracaklardır. 

Şimdi, Sayın Apaydın. 
Siz grup adına mı söz istiyorsunuz efendim ? 
UTTURAN APAYDIN (Ankara) — Evet 

efendim 
BAŞKAN -~- (Irup adına, buyurun Sayın 

Apaydın. 
Y. T. P. ( i lU ' iT ADİNA BURHAN APAY

DİN /Ankara) — - Muhterem arkadaşlarım, Ada
let Partisi .M(e!is. (îıupu adına konuşan Sayın 
Kıliçoglu kendisinin bundan evvelki celselerde 
vâki beyanları muvacehesinde arz etmiş olduğu
muz görüşleri tenkid etmek isterlerken, başlan-
:'•'•:;!;' bir noktadan hareket ettiler. Demek iste
diler ki : <'Sözcü. b< niuı sözlerimi dinlemiş ol
saydı. veya zabıtlardan tetkik etmiş bulunsay
dı, böyle konuşmazdı. Yahut, bu tarz bir ifade 
yolu takibe!nıczlerdi.» 

Mulılerem arkadaşlarını, nasıl ki, bir grup 
sözcülüğü vazifesi ifa edilirken şahsımıza bir ha
karet dahi vâki olsa, grup sözcüsü olmak bakı
mından işi şahsiyata dökmemek için ancak ha
karet edenin seviyesini ortaya bırakıp, çekilirsi
niz, cevap vermezsiniz, isi şahsiyata dökmezsiniz. 
Nitekim konuşmamız dolayıs-iyle Mecliste böyle 
bir hâdise geçti, cevap vermedim. Ama arka
daşlar, grup sözcüsü olarak vâki beyanlarımın 
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ciddiyetiyle alâkalı olarak bir grup sözcüsünün 
vâki beyanları üzerinde hassasiyetle durmak bi
zim için elzemdir. Ben Sayın Adalet Partisi 
Meclis Grupu Sözcüsünü dikkatle dinledim. Şah
sı her arkadaşımız gibi saygı değer bir arkadaşı
nı izdir. Sözlerinden zevk almasam, istifade etme-
sem dahi yine dinledim. Çünkü bir partinin grup 
sözcüsü konuşuyor. Şimdi arkadaşım «ne za
man?» diyor. 

Elbette, kendisi burada konma/urken o ka
dar kaptırmıştı ki kendisini, bulunan arkadaş
larımızı elbette burada göremiyeceklerdir. Ama 
iburada bulunup bulunmadığımızı zabıtlardan 
çok iyi çıkartırlar. 

Şimdi ben arkadaşımızı böyle bir ciddiyetle 
dinledim, çünkü bir parti adına konuşuyor, 
parti görüşleri önemlidir. Hattâ o kadar ki, 
bir noktasına geldi, 'Sayın Emin Paksüt; 
oturduğu yerden bu közlerin parti ladına söy
lenip söylenmiyeceği meselesini dahi ortaya 
attı, bir münakaşa konusu haline gelme isti
dadı dahi gösterdi. 

Şimdi arkadaşımızın bu sözlerini ben cid
diyetle dinlemekle beraber, ortaya atılan fi
kirlerin tesirleri bakımından çok önemli te~ 
lâkki ettiğim için, layrıca, hemen aynı gün 
Zabıttan rica ettim ve arkadaşumızun sözleri
nin zabıtlardan bir kopyasını da burada yapa
cağım konuşmaya esas teşkil etmek üzere iste
dim. O sebeple muhterem arkadaşım yalnız 
mebus olarak kendisini vazifeten dinlemekle 
iktifa etmemiş, aynı zamanda grup sözcüsü ola
rak da şayet dinlememde hatalı bir nokta 
varsa zabıtlardan tetkik edeyim, öyle cevap 
vereyim, diyerek, bir parti grupnmun ciddi
yetine olan hürmeti bakımından, sözcünün söz
lerine bu şekilde cevap lüzumunu hissetmiş bir 
Y. T. Partisi Meclis Grupu sözcüsü olarak 
konuştuğumu bilmelidirler. 

Şimdi arkadaşlanm, Sayın Kılıçoğlu'nun 
57 nci (maddenin "anlayış tarzı üzerindeki vâki 
ısözlerini burada zapta sadık kalarak hulâsa 
ettim. Tekrar ediyorum, zaptın 219 ncu say
fasında aynen şöyle diyor : «ıSiyasi Partiler 

kanunu tasarlısının hangi mevzuları ihtiva ede
ceği sarih olarak gösterilmiştir. Binaenaleyh, 
iSiyahi Partiler Kanununda, partiler tüzük
lerinde olması lâzımgelen hükümlerin bulun
ması mümkün olamaz, düpe düz Anayasaya 
aykırıdır.» diyor. 
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iŞimdi arkadaşlarıım, bu sözünü aldım, ibu

rada tahlil ettim. Görülerimiz Yüksek Mecli
sin tasvibine sunulur, kabul edilir veya edil
mez. Arkadaşlarımız şu cephesiyle, bu cephe
siyle iltifata şayan görürler veya görmiyebi-
lirler. Fakat buradaki vâki olan konuşmala
rımızın mücerret fikir muhtevası1 üzerinde 
durmak iktiza ederken veya tenkidimizi da
yandırdığımız mesnetlerin üzerinde durmak 
iktiza ederken; «Sözlerimizi tetkik etmeden ko
nuşuyor, konuştuklarımı dinlememiştir, burada 
bulunmamıştır.» gibi Sözler ile bir parti gru
pu sözcüsünün mütalıâalarını tenkid 'etmesi
ni; partisinin ciddiyeti ile kabili telif görme
diğimi arz etmek isterim. 

Arkadaşlarım, keza lâklik mevzuunda,. 
Mevzua nasıl girdim? Dedim ki; «Arkadaşımız 
durduğu yerde bir sual ortaya attı. Fransa 
ve ingiltere böyle de, neden Türkiye'de başka? 
Her mevzuda oradan misal getiriyoruz da bu
rada neden almıyoruz?» der. İşte aynı şekilde 
348 nci sayfa. Bu ana görüş tahtında bunu ya
parken, her zamıan sarıldığımız Almanya'da 
böyle, ingiltere şöyledirden layrılıyoruz ve 
diyoruz ki; biz onların anladığı mânada diye 
devam ediyoruz. 

işte arkadaşlarım, görüşlerim doğru olabi
lir, yanlış olabilir, kabul edilebilir veya kabul 
edilmiyeıbilir; tekrar arz ediyarum1 : Burada 
tamamen bir parti grupunun ciddiyetine ver
diğimiz önem bakımından arkadaşımızın söz
lerini ciddiyetle telâkki ettik ve o itibarladır 
ki, sözlerini yalnız dinlemekle iktifa etmedik, 
zabıtlara istinadettik. 

iŞimdi, benim sözlerimi kendisini dinleme
den konuştu diye ifadeyi meram eden sayın 
arkadaşımıza soruyorum. : 

'Kendi elinde, kendisinin burada yaptığı ko
nuşmaların metni var mı? Şunlarm doğru olup 
olmadığını şu anda bana söyliyebilir mi? Za-
bıtlariyle; söyliyemez. 

iŞimdi (arkadaşlarım, bu durum karşısında 
burada görüşleri ifade ederken hem dinleme
sini bilmek lâzımdır, hem de dinledikten sonra 
doğru olarak cevap vermek lâzımdır. Arka
daşlarım, Partiler Kanunu üzerindeki ciddi
yetimizin ve bu tasarı üzerindeki hassasiyeti
mizin sebebini açık olarak ifade etmek istiyo
rum. Bunun. Koalisyon Hükümeti zamanım-
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da hazırlanmış bulunması keyfiyeti bizim. bu 
tasarıyı müdafaa etmemizin hiçbir suretle mâni 
sebebini tenkil etmez. Ancak bu taşanının mü
dafaası faraza diyorum, bu kanun tasarısının 
tasan olarak buraya getirilmesi sırasında - ki 
biz de maalesef birçok mevzularda müşahede 
etmişizdir - tasarıya imzasını atar, Hükümet
tedir. Hükümetten ayrılır, kanunu kül halin
de reddeder. 

îşte arkadaşlar, bu, kabule şayan değildir. 
Bu, siyasi ablâkın kabul etmediği bir keyfi
yettir. Ama biz, parti Hükümette iken, Koa
lisyon Hükümeti zamanında bu tasarı (hazır
lanmıştır ama fonun için bunu illâki müdafaa 
edeceğiz di|ye bir zihniyetle Ihareket ettiğimizi 
sayın arkadaşlarımın aklından dalhi geçirecek
lerini zan ve taihmin edemem. Ancak şu var. 
Bu, bizim Hükümet 'zamanında (hazırlanmamış1 

olabilirdi de.. Daha birinci koalisyon zamanın
dan itibaren düşünülmüş bir mevzudur. Ha
sım bir siyasi teşekkül, -yani hasım demekle 
rakip bir siyasi teşekkül mânasında ifade etmiş 
oluyorum - rakip bir siyasi teşekkülün Hükü
meti tarafından hazırlanmış, bulunmuş bir ta
sarı, bakıyoruz, bizim fikirlerimize uygun
dur. Bu hâdise ile ilgili olduğu için söylemi
yorum. Ama bunu sırf rakip siyasi teşekkül
den gelmiştir diye arkadaşlarım, öteden beri 
beslemiş olduğum kanaatleri ret ve inkâr yo
luna /giderek, 'hem fikrî (hüviyetimin dışına 
mı çıkacağım, 'hem de memleketin o ntoktada-
ki menfaatlerinin aleyhine imi yürüyeceğim? 
Talbiatiyle böyle bir şey 'olamaz. Binaenaleyh 
nasıl ki bir tasarıyı sırf rakip siyasi bir teşek
külün mensubunun meydana getirdikleri ve 
bir Hükümetin eseridir diyerekten ımücerret 
karşısına geçmek bizim teşriî vazifemizle da-
bi kabili telif değilse aynı suretle «Hükümette 
iken hazırladığımız bir tasarıdır, bunu mutlak 
müdafaa edeceğiz» diye bir zihniyetle de Ihare
ket etmek siyasi ablâkm kaplarından değil
dir. Yalnız bizim Siyasi partiler kanunu üze
rindeki hassasiyetimiz memleketimizin yıllar 
yılı çekmiş olduğu ıstıraplara bir kanunla son 
verebilmek arzumuzdan, gayemizdenr kararı
mızdan ileri geliyor arkadaşlarım. 

Yani şunu ifade etmek istiyorum: Anaya
samızda 57 nei madde bir kanunla- partilerin 
şu şu hususları düzenlenir demesiydi, elinizi 
vicdanınıza koyunum, Türkiye'nin siyasi par-
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ti 'hayatı bakımından Anayasada bu hüküm bu
lunmadaydı daihi vicdanınızdan kopup gelen 
bir ses size «Bu, partileri düzen altına koymak 
zaruridir» demiyor ımu arkadaşlar? Elbette 
ki, diyecektir, demesi lâzımdır. Çünkü Tür
kiye 'deki bütün buhranların, bütün müessif 
'hâdiselerin sebeplerini de partilerin bünyele
rine musallat olmuş bâzı marazları tesbit et* 
mek lâzımdır. "Ve onların neticesinde meyda
na geldiğini de kabul etmek ızaruridir. 

1908 devresini alınız, o zamanki Hürriyet 
ve İtilâf, namuslu insanlardan müteşekkil de
ğil mi idi? Öyle idi. Fakat onun karşısında 
bulunanlar, iktidarda bulunanlar, (onlar da 
aynı şekilde idiler. Terakkiperver Fırka 
öyle değil mit? Şimdi arkadaşlarım, Cumhu
riyet devresindeki Terakki Perverler aynı şe
kilde ittihatçılar ile Hürriyet ve îhtilâfcüarı 
birbirine düşüren ne oldu? Birinin vatanper-
liği, diğerinin vatana düşmanlığı mı? Hayır 
ittihat ve Terakkinin idaresine merkezin hâ
kim olması, merkez hâkimiyetinin dışında, 
Merkez Kurulunun da (hâkimiyeti kalmayıp 
3 - 4 şâhsın Merkez Kurulu içerisinde oligarşi 
teşkil etmiş bulunması keyfiyeti İttihat ve Te
rakki Partisinin ortadan kalkması gibi bir so
nucu doğurmuştur. Yalnız, bu kadarla da de
ğil, memleketin felâkete sürüklenmesine mün
cer oldu. 

Şimdi arkadaşlarım, Cumlhuriyet devrinde 
1923 - 1926 yılları arasındaki karşılıklı parti 
durumları mevcuttu. Ne oldu?.. Partilerin or
ganize olmamaları dolayısiyle ö - 5 şaftısın te
sirleri altına girmeleri keyfiyeti ıo hayata da 
son verdi. Serbest Fırka, gayet temis niyet
lerle kurulmuş bir siyasi teşekkül. Lâikliğe 
temas edildiği i)çin en son kapanışı ile ilgili bir 
hâdiseyi nakletmek isterim: 

Rahmetli Fethi Okyar Balıkesir'e gittiği' 
zaman büyük bir tezahüratla karşılanıyor. Bul 
tezahürat ilerliyor. Aşkam vakti misafir edil
mek istenilir. Nihayet Fetihi Okyar'ı zerla ıs
rar üzerine tekkede yatırıyorlar. Atatürk er
tesi günü haber alıyor. Geliyor... (Serbest Fır
kanın kapatılmasına âmil olan ana sebeplerden 
bir tanesi budur) Fethi Okyar'a «Nasıl ya
tarsın sen Fetihi Okyar, inkılâp adamı sen 
tekkede nasıl yatarsın? Diyor. «Halk ısrar et-
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ti, dayanamadım, onun üzerine telekede yat
tım» diiyor. Atatürk'ün eejva:bı, deinrokratik 
prensiplere, gayeye uygun, bir cevap «'Bir 
mmtakada istenen ve milletin hissiyatıdır di
ye ifade edilen husus iher 'hal ve vaziyette mil
letin Ihissiyatı değildir. Milletin iradesine uy
gun olan husus, 'hissiyatına uygun olan husus 
milletin im.enfaa.tine uygun talan ihusustur. Sen 
tekkelerde yatmayı milletin .men faal ine uygun 
telâkki ediyor musun?» diyor. «Hayır etmi
yorum» diyor. «iŞu halde diyor: Sen Milletin 
hissiyatım dahi tâyin etmekten uzaksın, parti 
başkanlığı yapamazsın» diyor. 

Simdi arkadaşlar, Serbest Fırka bakınız 
lâiklik mevzuunda nasıl bir yola gitti? 

1946 'yılında. D. P. nin kurulması bir ihtiya
cın 'inaihsulü. idi. İktidarın da o noktada io "İh
tiyacı takdir etmesinin neticesi olarak D. P. 
teşekkül etti. D. P. nin teşekkül etmesinden 
sonra ne oldu?.. Demkıkrat Partiyi bir fikir -ve 
kanaat grııpu tebikki etmek istemeyip, o gün
kü iktidardan veyaflıut da. rejimden menfaatleri 
ınulhtel olmuş olan insanlar Hem okra t Partiye 
nüfuz etmek istediler. Âza olmak istediler. Par
tinin lideri falan yere (gittiği vakit yeşil "bay
rakla. karşılamak istediler. Muhalefet devrinde 
olan hâdiseler. Ne oldu? O partinin lideri, kalk
tı, «'Bizim şeriatla, ilgimiz yoktur» dedi. Deyin
ce bu defa o partiye mensııholanlardan bir kıs
mı ayrılma:k istedi, yok İslamcılıktı, değildi der
ken başka bir parti teşekkül etti. Nizamnamele
rine bu defa (Biz din müesseselerine bağlıyız) 
diye koydurttu. O zaman ne oldu arkadaşlar? 
Şu veya bu azanın .hareketleriyle, kâh Demo
krat. Parti dini istismar etmek istiyor diye de
mokrasi hayatının gelişmesini arzu etmiyen, 
bunda birtakım menfaatler uman zümreler bu 
yolda hareket, elliler ve Demokrat Partiyi it
ham altında bulundurmak istediler, halkın gö
zünden düşürmek istediler. O bir tarafta Halk 
Partisi iktidarı vâki propagandalar karşısında 
mekteplere din dersi sokmak gibi... Aman be
nim din aleyhtarlığını yoktur, tasfiyelerine gi
diniz cihetini derpiş etti. Görülüyor ki, arka
daşlarım bir yandan D.P. muhalefet partisi ola
rak dinî istismar' etmek istiyor gibi haksız bir 
ithama mâruz bırakılmak isteniyor, öbür taraf
tan bir iktidar partisi de din aleyfhtarıdır diye 
bir propagandaya, mevzu yapılmak isteniyor. 

Şimdi arkadaşlarım, bunlar o zamanın ida

relerinde iktidar ve muhalefet partilerinin tec
rübeli idarecilerinin politikaları tahtındıa hâdi-
sesizce atlatılm rş bir siyasi devredir, öyle mü
talâa etmek lâzım gelir. Fakat bunları kesme-
yip bırakırsanız o zaman işin rengi değişir. 

Şimdi Adalet Partisi Sözcüsü diyor ki ; za
bıtlara istinaden konuşuyorum, aynen şöyle di
yor: «Atatürk inkılâptan, Cumlhuriyet ilkeleri. 
lâiklik prensipleri... '.Bunlar üzerinde tereddüt
leri olan 1ar bulunabilir. Tereddüt!eri (gidermek 
iıcin, bunları bir araya koyup, bir el kitalbı ha
linde ortaya, koymakta devam mı edeceğiz» di
yor.... 

lîBBAHİM KTKM KIIJOOGLU (Giresun) -----
Devamım oku. 

(BURHAN APAYDIN (Devamla) Evet 
el kitabı, bunlar bâzı insanlara, hâlâ bunları 
idrak edememiş olanlara... .Sayın arkadaşımın 
bu sualine şu cevabı vereceğini : Kİ kitaıbı ola
rak ellerine verilip okunması zaruri olan esas
lar. Gürüyorsunuz, bu 1950 ilâ İ960 yılları ara
sında ortaya, çıktı. 'Bu el ki tabına ilhtiyaıç var. 
Atatürk ilkelerini, lâiklik prensiplerini hâlâ 
öğrenmek istiyen insanlar mevcut. (Soldan. 
bravo sesleri) Bunu kahul etmek lâzım, bu bir 
gerçek. 

Şimdi arkadaışlarım, 1950 - 1960 devresini 
alıyorum. 1950 - T9fv0 devresinde ne oldu?... D.P. 
Grupunun içinden bir zat çıktı; Atatürk inkı
lâpları aleyhinde konuştu. Ne oldu?.. D.P. o za
tı derhal inkılâp prensiplerine, lâiklik prensip
leri ne kendi bağlılığı baıkımından ihraç etti. Ara
dan kısa biır zaman geçti. Ne oldu?.. Bu defa da. 
o hâdiseler yürüyerek ihracedilenler ayrı bir 
grup haline gelerek bu defa falan tarikat, fi
lân tarikat, yok Pitavoğlu, Ticaniler ortaya çık
tı. Saidi Nuılsîler, Kürdi Nrırsîler hepsi ortaya 
çıktı. Bunlar ortaya iÇikınea arkadaişlar, Ata
türk'ü Koruma Kanunu çıktı. (Bakınız Türkiye'
de Atatürk heykelini tecavüzden korumak için, 
hu memleket kanun çıkarmak meehuriyetinde 
kaldı. Siz hâlâ el kitabından bahsediyorsunuz. 

(Binaenaleyh arkadaşlarım, bu maseleler üze
rinde hassasiyet göstermemiz gerekir. Çok muh
terem Adalet Partisi Meclis Grupunun Sayın 
'Sözcüsünün lâiklik meselesini o grupun ciddi
yetiyle uygun olarak bu zaıviyeden ele alnı aması. 
gerekirdi. Ne oluyor? Arkadaşımız şu zaviyeden 
ele alıyor. Bütün bir lâiklik meselesi, bütün bir 
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inkılâplar mevzuunu alıyor, getiriyor parti faa
liyeti baki'inmdan bir iki noktaya bağlıyor. 
Mevlüt okutulunsa ne olur? Parti başkanı şah
san okutursa acalba partisi adına mı olur, yoksa 
olmaz mı? Parti 'başkanı camie .giderse Genel 
Başkan sılfatiyle mi olur, şallısı adına mı olur? 
Arkadaşlarını, eğer bunlar hakikaten mahzur
lar tevlidedecekse ve bütün malhzurlar bu ka
dar ı\se inkılâplarımıza olan hürmetimiz;, inkı
lâplarımıza olan sadakatimiz ve inkılâplarımı
zın bu memlekete, bulgun ve yarın için olan fay
dası bakımından bu kadar mahzurlarını göze 
alalım. Şu iki malhzur 'gitsin diyerek, bütün bir 
prensibi reddetmek cihetine gitmek doğru ol
maz. Kaldı ki, şimdi bir partiyi dinî tören mev
zuunda bunun işjgal etmemesi iktiza eder. Ni
çin? A.P. gibi mümtaz arkadaşların bulunduğu 
bir partide, lâiklik meselesi; dinî tören, mevlüt 
cephesinden mütalâa edilemez. Biliyorsunuz 
Türkiye'de, siyasi hayata girişin, serbest .hayata 
girişin, muvaffak olamayışının başta gelen se
beplerinden bir tanesi, en mühim mi, daima ir
tica olmuştur, aykadaşlar. İrtica olmuştur, bu 
'hakikati. kabul edeceğiz. Binaenaleyfh, partileri
mizin gayelerinin tahakkuku yolunda selâmet
le yürüyebilmeleri için de bu irticaın yürüme
sine m'âni olunmasını temin etmek için her hük
mü hüsnüniyetle koyacağız. 

Arkadaşım belki der ki; mevlüt okunduğu 
zaman şu bakımdan mahzur olabilir. Şimdi bir 
parti mevlüt okutabilir mi, o'kutamaz mı? Bir 
partinin mevlüt okutması gibi bir prensibi esas 
itibariyle kabul edemeyiz. Günkü bu bir cemaat 
değil ki, bir partidir. Parti demek fikir ve ka
naat grupmanı demektir. 

Şimdi geliyorum ikinci noktaya : Genel Baş
kan diyor zabıtlarda. Aynı «Genel Başkan 
camiye giderse Cuma günü ne olacak.» diyor. 

Şimdi arkadaşlarım; elbette ki genel başkan 
da camie gider, («Tekkede yatmış» sözü) tek
kede yatmış olduğu sözünün mânasını her hal
de yüksök şahsiyetinizin idrak ettiği kanaatin
deyim. Şimdi «tekkede yatmış olma» vaziyetini 
bir tarihî hâdise olarak anlattım. Bu hâdiseyi 
anlatıyorum ki, uzun izahata girişmiyeyim, di
ye. Şimdi camiye gitme meselesi. Arkadaşlarım 
seçim propagandası zamanında yine camie gelir 
ama falan parti benim genel başkanım camie gel
di. benim genel başkanım işte Cuma namazını 
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kıldı, fakat falan partinin genel başkanı ('111110 
namazını kılmadı.») Gibi bir mevzu içerisine gi
rersek o zaman tabiî genel başkanın camie geliş, 
meselesini senin partini istismar mevzuu etmiş 
ola'bilir. O zaman böyle bir şeye mesa, verilmez. 
İşte kanunlar, tabiatiyle hâdiselerin seyri kar
şısında, yeni, yeni hâdiseler meydana geldikçe, 
hâkim tarafından tefsir edilecektir. 

Şimdi arkadaşlarım, kendisinin hakikaten 
birçok noktalardaki vâki konuşmalarından do
layı Sayın Kılıçoğlu'na ben teşekkür ederim. Beş 
saat konuştular, beş saat de dinledik kendisini. 
İktifa da etmedim, tetkik de ettim ayrıca. Şim
di bizim fikir ve kanaatlerimizi daha geniş ola
rak ifade etmek ve Yüksek Meclisinizi aydınlat
mak fırsatını vermiş bulunduğundan dolayı ken
disine hakikaten teşekkür ederim. Çünkü bu 
sözlerimizden dolayı asabiyet değil kendisinin 
de memnuniyet duyacağına kaaniim. Yine za
bıtlarda mevcuttur, arkadaşımız konuşmasının 
bir yerinde Sayın Paksüt'e hitabediyordu tah
min ediyorum, «Bir hatam varsa, bir hatamız 
ola'bilir, fakat ikaz edip de bunu düzeltme im
kânı verirseniz size teşekkür ederim» mealinde 
konuştu. Bu sözlerinden arkadaşlarımızın bu 
toleransından ayrı bir cesaret alarak kendileri
nin ifade ettikleri bâzı fikirler üzerinde de kısa
ca durmak istiyorum, yanlışlığını belirtmek ba
kımından. 

Arkadaşlarım, tasarının 134 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrası kapatmayla ilgili. Şimdi arkadaşı
mız diyor ki, «Ceza hukukunda bir prensip var
dır. "Fiile mutlak olarak ceza verilmek lâzım
dır.» Şimdi bunu ben bir bakıma tam prensibo-
larak kabul ediyorum. Fakat ben kendisine 
esas bir prensibi hatırlatmak istiyorum, «Ka
nunsuz suç olmaz» prensibini. Yani esas prensip 
kanunsuz suç olmaz prensibidir, yoksa, «her 
fiilin mutlak surette cezasız kalması veyahut 
kalmaması lâzımdır» gibi ceza hukukunda bir 
preıısibolmadığını çok muhterem arkadaşıma 
yüksek müsaadenizle hatırlatmak isterim. 

Arkadaşımızın, kanunsuz suç olmaz prensi
bini bir başka mânasında almak suretiyle çok 
büyük bir hataya düşmüş bulunmaktadır. Di
yor ki, «Anayasa Mahkemesi kapatacak, hani 
ceza» diyor. Arkadaşlar, cezası kapatmak işte. 
Parti için cezası kapatmak, 
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Şimdi geliyorum esas noktaya; arkadaşımızın 

şu hukukî kaideyi, ceza hukukumuza hâkim 
olan şu hukukî prensibi çok iyi bildiğine mu
hakkak kanaatim vardır ama, hatırliyamamış 
olmasından dolayı müteessirim. Hükmi şahsi
yetlere ceza verilmez. Hükmi şahsiyetin cezai 
ehliyeti olmadığını ayrıca hükmi şahsiyetin 
hapse sokulamıyacağmı arkadaşımın bilmesi ve 
o itibarla buradaki hükmün fiil - ceza rabıta
sını nazarı itibara alması lâzımgelirdi. Suçu iş-
liyen ayrıca şahıs da bulunabilir, şahısların suç
ları ayrıca ceza kanunlarını ihlâl etmiş bulun
ması halinde, pek tabidir ki, Cumhuriyet Savcı
ları âmme adma gerekli takibatı yapabilecek
lerdir. 

Arkadaşlarım, bu mevzu ile ilgili olarak 
temas etmiştim. Mısır'dan misal almış bulunma
ları ve Mısır'da paraların bankaya konulması 
suretiyle kontrol mecburiyetinin duyulması.. Ar
kadaşımız Garb'dan da bâzı misaller verdiler 
ve bendeniz de bunlar karşısında dedim ki, yani 
partilerden ve bir de ip ucu şeyi ifade etmiş 
bulunduklarından dolayı üzerinde bu derece dur
maya lüzum yoktur. Çünkü, bir Anayasa hük
mü olarak bu yerleşmiş bulunuyor. Ancak ne
yin üzerinde durabiliriz? Partilerin gelir kay
naklarını daha artırıcı olarak yollar düşünebi
liyor muyuz? Tasanda şuradan buradan temin 
eder diyerek birkaç madde halinde zikretmiş. 
Partilerin kaynakları bunlardır diyor. Siz di
yebilir misiniz ki, «Tasanda zikredilmiş olan 
şu kaynaklan partimiz gayri kâfi görüyor. Bu 
kaynaklarla bir parti yaşamaz. O itibarla bunun 
dışında şunlan, şunlan da ilâve edelim. Yahut 
şunlan, şunlan ilâve yolunu gösteriyoruz» deyi
niz. Fakat mücerret bunu partilerin kapatıl
ması ve otokrasiye giden bir yol olarak tavsif 
mânasına gelecek tarzda ifadeler kullanılmaması 
elzemdir. 

Şimdi muhterem arkadalarımıza soruyoram. 
Partiler Kanunu için Anayasada... 

ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Komis
yon Sözcüsüne sormalıydınız. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Tekrar 
size soruyorum, siz parti sözcüsüsünüz, buradaki 
fikir ve kanaatlerinizden dolayı şahsan mesul de
ğilsiniz. Partiniz adma konuşuyorsunuz, partiyi 
-ilzam ediyorsunuz. Ben sizin konuşmalarınız üze
rinde durayım ki, sizin sözleriniz partili arkadag-
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larıııız tarafından hem bilinsin hem de onların 
oyları bizim için muhteremdir. Bu bakımdan si
zin sözlerinizin arkadaşlarımızın vicdan ve kana
atlerine tesir etmesinde memleket bakımından 
mahzur telâkki ettiğim için üzerinde duruyorum 
ve soruyorum size; cevap vermekten niçin çekine
ceksiniz? Şimdi bu Mecliste, arz ettiğim gibi par
tiler kanunu hakkındaki gelir - gider meselesi 
Anayasada bir hüküm olarak zikredilmiştir. Mec
lisimizden, hatırlarınızda olduğu üzere, Sendika
lar Kanunu geçti, sendikalar mevzuunda tasarı 
geldi. Partilerimiz hassasiyetle üzerinde durdu. 
Biliyorsunuz ki, Anayasada sendikalar mevzuun
da böyle sarih, partiler kanununda olduğu gibi 
bir fıkra ve hüküm mevzuubahis değildir. Şimdi 
arkadaşlarım, Sendikalar Kanununda, sendikala
rın gelir ve giderleri hususunda, sendikaların ge
lir kaynakları hususunda hesap vermek mecburi
yetini bu Meclis kabul etti. Arkadaşımızın kana
ati o zaman partisine göre nasıl tecelli etmiştir 
bilmiyorum. Fakat bir Meclisin kabul etmiş oldu
ğu bir kanun var. Sendikalar Kanununda dahi 
(Sendikalara, gelir kaynaklarını bildireceksin) 
diyor. Niçin diyor arkadaşlar? Mevzu önemli de 
onun için. 

TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — O zaman 
grup olarak itiraz etmiştik. v 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Olabilir, 
fakat arz ettiğim gibi ne şekilde tecelli ettiğini 
bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Turhan Beye
fendi. 

Yalnız şu var M, bu, artık Meclisin malı ol
muş ve kanun haline gelmiş ve Meclisin noktai 
nazan olarak ortaya çıkmıştır. Tasarıda, farz edi
niz ki, Anayasada partilerin gelir kaynaklan hu
susunda bir hüküm bulunmasaydı ve şu tasarı da 
bu hüküm mücerret komisyonun veya Hüküme
tin tasarısında yer almış bulunsa idi ve bu kanun 
tasarısı hazırlanırken, komisyon partilerin gelir x 
kaynaklarına bakarken ne düşünürdü? Der ki sen
dikalar, filvaki falan parti buna itiraz ediyor ama 
Meclisin büyük çoğunluğu kabul etti, Senatodan 
geçti, kanunlaştı, tatbik ediliyor. Meclisin böy
le bir temayülü var, sendikalar gibi önemli bir 
mevzuda, ondan daha önemli olan partiler mev
zuunda bu Meclis elbette ki, partilerin gelir kay
nakları üzerinde duracaktır. Binaenaleyh, biz bu
na ait bir hüküm getirelim deyip, Meclisin tema
yülüne uygun olarak dahi getirmesi yine vazife-
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si cümlesinderıdi. Bu bakımdandır ki, tasarıda 
bu hükmün yer almış, bulunmasından sayın sözcü 
arkadaşımızın bu derece şüphe ve evhamlara ka-
pılmaması gerektiğini belirtmek için buna temas 
ettim. 

Şimdi arkadaşlar, partiler mevzuuna sendika
larda Meclisimiz bunu kabul etti, arz ettiğim gi
bi sosyal meselenin önemi, işçi grevlerinde ya 
hakikaten kökü dışarıda olan bir cereyan işçileri 
tahrik ederse... Geçenlerde rasladık bir doçent di
yor, işçi sendikaları başkanı da ifade etti, «Bize 
diyor kalkın, kan dökün, ayağa kalkın, isyan edi
niz diye bizi bu suretle greve sevk etmek istedi.» 
diyor ve biz bunu reddettik, diyor. Şimdi arka
daşlarım, Türk işçisinin vatanseverliğinden, asa
letinden, asla yanlış yola sapmıyacağı şeklindeki 
idrakinden eminiz. Fakat arkadaşlar, emin olmak 
meselesi, açık kapılar bırakılmasını hiçbir zaman 
meşru kılmaz. Ne kadar emin olursak olalım dai
ma bir gafletten istifade etmek istiyenlerin mem
leketi tahribe sevk etmek yolunda birtakım plân
ları tatbike mevzu kılacaklarını düşünelim, bu 
daima olmuştur. İkinci Dünya Harbinde Alman
ların bir memleketi zaptetmesinden evvel ne olu
yordu? Beşinci kolun orada faaliyete geçmesi su
retiyle o memleketin altını üstüne getiriyor, her
kesi emniyetsizlik duygusu içine sokuyor, işçi pat
rona itimat etmiyor, Hükümet millete etmiyor, 
Parlâmento Hükümete etmiyor, ordusu diğerine 
itimat etmiyor ve bu anarşi havası içerisinde o 
millete beşinci kol sokuyordu. Ondan sonra bir de 
bakıyordunuz bir paraşütçü kıtası bir memleke
ti istilâ etmiş. Bu, nasıl oluyor diyordunuz. İş
te beşinci kol marifetiyle. 

Arkadaşlarım, işçiler mevzuunda beşinci kolun 
çok başka bir şekilde, çok mahirane usullerle em
peryalizm siyaseti güden bir ideoloji tarafından 
diğer memleketlerde tatbik safhasına sokulmak 
istendiğini, sokulduğunu ve çok müessif hâdise
lere dahi - Allah memleketimizi korusun - diğer 
memleketlerde sebebiyet verdiğini biliyoruz. Şim
di Fransa'da Degaulle idaresi bir bakıma Fransa 
için demokrasiden feragattir. Fransa gibi, de
mokrasi aşığı bir memleket Anayasasını değişti
riyor, Anayasasındaki değişikliği âdeta, başkan
lık sistemi dolayısiyle, şahıs idaresine götürücü 
Fransa gibi demokrasi âşığı bir memleketi Ana
yasasından uzaklaştırıcı ve yeni Anayasa düzeni
ni sevk edici bir durum nasıl hâsıl oldu? 
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I AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Halk oyu 

ile... 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Fransa'

da, evet halk oyu ile hâsıl oldu. Fransa'da komü
nistlerin Rusya ile yakın temas kurmaları netice
si olarak. 

Biliyorsunuz komünist partisi liderinin ge
niş ölçüde Fransa'da harekete geçmesi, komü
nist partisi liderlerinin Rusya'ya gidip temas-

J larda bulunmaları neticesi Fransa, grevlerle ka
rıştı. O hale geldi, ki, çok muhterem kıymetli 
Tahtakılıç arkadaşımızın değerli hatırlatmala
rını tekrar ediyorum, halkın oyu ile Anayasa
da yeni bir düzene gitmek şıkkı kabul edildi. 
Şimdi görülüyor ki, halk dahi Fransa gibi hür
riyeti uğruna ihtilâllerin en asil ve yüksek ör
neklerini vermiş Fransa, hürriyetine bu kadar 
âşık Ruso gibi demokrasinin bugüne kadar de-

I vam edegelen fikirlerini meşale olarak bu asra 
kadar uzatmış, daha da uzatacak olan müte
fekkirler yetiştirmiş olan Fransa, demokrasi 
için en büyük mücadeleleri kendi içinde yap
mış olan Fransa ve dünyanın hürriyeti için sa
vaşmış bir Fransa; görüyorsunuz ki, harici par
makların memleket içindeki parti ve teşekkül-

I lere nüfuz etmesi tahtında, bâzı prensiplerinden, 
halk oyuna dayanarak, feragat etmek zorun
da kalıyor. 

İşçiler mevzuundaki durumu daha tafsil et
miyorum. Partilere geliyorum,. 

Şimdi arkadaşlar, sorarım, Adalet Partisi 
grupunun sayın sözcüsü, bana, bize temin ede
bilirlerini ki„ yann Türkiye'de kurulacak bir 
siyasi teşekkül her hangi bir surette hariçten 
bir yardım görmiyece'ktir? Bir siyasi parti için 
değil arkadaşlarım, zaman zaman birçok siya
si partiler tarafından ifade 'ediliyor, dernek
ler tarafından ifade ediliyor gazetelerde yazı
yor; «Kökü dışarıda, dışarıdan beslenenler». 
Demek oluyor ki, daha siyasi partilerin kay
naklarına dahi girişmeden, Türkiye'de bâzı hâ
diseler dolayısiyle bâzı cereyanların dış kaynak
lardan beslendiği şeklinde iddiaların ortaya 
atılmış olduğu, atılagelmekte bulunduğu bir 
zamanda Adalet Partisinin sayın sözcüsü te
min edebir mi ki, yarın Türkiye'de bir siyasi 
parti, Fransa'da olduğu gibi ve bugün İtalya'
da olduğu gibi, bir siyasi parti dışarıdan yardım 

I görmiyecektir. Bugün İtalyan Komünist Par-
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1 isinin bütçe-i arkadaşlarını devletin 'bütçesi 
kadardır. Görüyorsunuz italya'da sosyal sa
hadaki hareketlerin siyasi sahaya kasdı mah
sus ile intikal ettirilmeleri keyfiyeti italya'yı 
siyasi bir buhrana doğru sürüklemiş ve reji
min dejenere edilmesi tehlikesini hâsıl et
mişken, neticede aklı selim jjcaLip geldi ve İtal
ya'da prensipli bir Hükümet teşkili yoluna gi
dilerek komünistlerin taktiklerinin muvaffak 
olması önlendi. Ama bu her zaman böyle olnıı-
yabilirdi. Olabilirdi ki, İtalya bir dış gaile ile 
karşı karşıya bulunurdu. O takdirde memleket 
içinde böyle bir hâdise husule gelebilirdi. O 
.•'aman ne olacaktı? 

İşte arkadaşlarım, her şeyden önce memle
ketimizin bugününün ve yarınının emniyeti 
bakımından siyasi partilerin kaynakları üzerin
de, şartları üzerinde hassasiyetle durmak bi-
7İın için bir vazifedir. Arkadaşımızın sık sık 
t'inas etmekte bulunduğu partilerin demokra
silerin. ayrılmaz cüzü olduğu meselesi de esa
sen buradan geliyor. 

Sayın sözcünün ortaya koymuş olduğu veya 
ortaya konmuş olan bir prensibi ayrıca «özle
rinde buraya sık sik getirmiş bulunmasını ben 
bilâkis görüşlerimizin müdafaası cephelinden 
ele alacağını. Partiler demokrasinin vazgeçil
mez unsurlarıdır. Demek oluyor ki, arkadaşla
rım, parti 'demokrasimizin istikbali bakımından, 
başlı başına bir unsur teşkil etmektedir. Bu 
unsur olmazsa demokrasi olmaz, diyoruz. Ar
kadaşlar, bu unsur, demokrasiyi tahrip cihetine 
giderse, o zaman yine demokrasi olmaz. Demek 
oluyor ki, değer verdiğimiz unsurun, gayesine 
uygun bir tarzda fonksiyonunu icra etmesi için 
gerekli bütün tedbirleri almak mecburiyetinde
yiz-. 

Şimdi Adalet Partisinin sayın sözcüsü şu 
:siyasi partiler kanunundan dolayı ben, emin 
olunu/ ki, memnuniyet ve ferehlığını hükümlere 
itirazı olabilir-ifade etmesini bekliyordum. 
Günkü bu kanunla şu netice hâsıl olacaktır ar
kadaşlarım. Bu kanun bir partiyi tutmuyor. 
Şu partiyi de tutmuyor, bu partiyi 'de tutmuyor. 
Partilerin müsavat esasını kabul ediyor. Ama, 
bir ön secini mevzuu 'kanunun ilk tatbikatında 
da şu neticeyi hâsıl eder, bu neticeyi hâsıl eder 
diye onun üzerinde durursunuz, münakaşa ya
parsınız, yahut şu hüküm üzerinde de durar-
sanuz ama diğerleri üzerinde, hakikaten poli

tik- mülâhazalar duru! ıkân yoktur 

Şimdi neden dolayı Adalet Partili arkad :-
şvının memnuniyetini izhar etmesi iktiza, eder
di? Daha geçenlerde vükubulnııış bir hâdVe. 
Değil mi elendim? Olabilir, her teşekkülde ol
duğu gibi bie teşekkülde de bir şahıs çakabilir. 
Dünyanın her tararında böyledir. Ünivesite-
krdeki bütün ilim adamları tam ilim adamı 
mıdır? Bakıyorsunuz ilim adamının senelerce 
(»kulluğu kitabı bir yerden alınmış, intihal ol
duğunu 10 yıl sonra ortaya çıkartıyoruz. Ne 
oldu ilim adamı? Değilmiş bilmem filânı tabi-
atiyle kanaatimize uygundur, diyorsunuz, alıyor
sunuz partinize. Fakat alırken endişe duymu
yorsunuz Niçin? Çünkü bu partinin bir nizam
namemi vardır, programı vardır, buna. uymadı
ğı takdirde o şahıs bu disiplinin dışına çıkmış
tır dersiniz ve hemen onu çıkartırsınız. 

Şimdi diğer müesseselerde böyle. Şimdi ar
kadaşlarım, zaman zaman, yalnız Adalet Parti
sinden değil, diğer partilerden de çıkıyor. Fakat 
hâdiselerin hakikaten teessüf edilecek bir tara
fıdır ki, bir şanssızlıktır ki, bu hâdiseler bazan 
peşpeşine, Adalet Partisine mensup bir arka
daş diyere'kten, o, bu diyerek, birbirini takibe-
dip bu defa yanlış olarak bir partinin bütün hük
mi şahsiyetini ithama mâruz birtakım durumlar 
hâsıl oluyor. Yarın bu Yeni Türkiye Partisi için 
olacak. Yeni Türkiye Partisi için olmadı mı? Ol
du. Hükümette? iken ne dendi? Bu parti dendi 
Cumhuriyet Halk Partisinin dümen suyunda gi
diyor. işte, Hükümetteki bakanlar, Halk Parti
sinin satılmış -bakanlarıdır dediler. Ne oldu? O 
bakanların bir kısmı Hükümetten çekildikten 
sonra ayrıtındı, bakınız işin şey tarafına. Ve on
dan sonra o bakanların bir kısmı da partiden ay
rıldı. Yani bunu bir hususu müdafaa için. söy
lemiyorum fakat yapılan ithamların bir partiye 
teşmili cephesinden söylüyorum. Şimdi olabilir
di ki, o partide hakikaten falan parti hesabına 
da hareket eden bulunabilirdi. Diğer partide de 
vardır, yok mudur, olabilir. 

Saniyen, Adalet Partisinin meselâ Genel Baş
kan yardımcısı olmuş bir zat, bakıyorsunuz ay
rılıyor, falan tarihte falan partiye geçiyor. O 
zat faraza filân şahsı da ihracediyor. Ondan son
ra kalkıyor filân partiye geçiyor. Arkadaşlar, bu 
olabilir, bundan dolayı partinin şeyi var mı? 
Yok. Yalnız temas etmek istediğim nokta şu: 
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Bizde maalesef biraz da şahsın siyasi ahlâkiyle 
ilgili olan hususlar bir partiye mensuptur diye, 
hemen o partinin hükmi şahsiyetine teşmil edil
mek suretiyle o partinin fonksiyonunu icra etme
sine mâni teşkil ediyor. C. H. Partisinden kal
kıyor filân şahıs din reformu diye bir fikir or
taya atıyor faraza. Hemen, dine düşmandır bu 
parti diye propaganda yapılıyor. Olmaz bu ar
kadaşlar! 

Binaenaleyh, inkılâp mevzuunda, din mevzu
unda, lâiklik mevzuunda bütün partilerin artık 
mutlak surette teminata kavuşması ve o partile
re monsubolan arkadaşlarımızın da, vatandaşla
rımızın da tam mânasiyle huzur içinde olmaları 
lâzımdır. İşte arkadaşlarım, tasarı bunu getiri
yor. 

Ne olacak? Artık bundan sonra falan parti 
inkılâp düşmanı mı, hayır. Filân parti lâyisiz-
min aleyhinde mi? Hayır. Şu, dinsizliğin aley
hinde mi? Değil. Dine taraftar mı? Yok, böyle 
münakaşa. Niçin? Eğer şu partinin inkılâplara 
aykırı bir durumu var, eğer böyle olmuş bulun
saydı Anayasa Mahkemesi kapatırdı, denir ve 
bir partiye böyle bir teminattan uzak olması ha
linde, uluorta taarruz, itham ve tecavüzler ya
pılırsa, teminata kavuştuktan sonra, faaliyetleri 
Anayasanın kontrolü altında bulunan bir parti
ye kalkıp da, filân şahıs, «Efendim partiye men
sup olan kimse şunu söylediği için ben de o par
tiye bilmem şunu dedim, bunu demekte haklı
yım», diye konuşamaz. Çünkü o zaman hâkim 
der ki, halk der ki, sen bu hâdise dolayısiyle bu
nu nasıl söylüyorsun? Çünkü hâkim var, hem 
teminatlı hâkim, Meclisin dahi tasarruflarını 
kontrol etmek mevkiinde bulunan bir mahkeme 
var. «O mahkeme, o partiyi meşru kabul ediyor, 
faaliyetine müsaade ediyor da sen kalkıp o par
tiyi halk efkârı nazarında mücerret şu cephele-
riyle kötülüyorsun», der ve ceza görür. îşte ar
kadaşlarım, partilerin rahat içinde, huzur için
de çalışmalarının şartlarından birisi budur. 

Bir noktayı itiraf edelim. Hepimiz partilerin 
mensuplarıyız. Hepimizin partilerimizde şikâyet 
•ettiğimiz noktalar olabilir, tasvibettiğimiz nokta
lar olabilir. Fakat partilere bağlılık duyguları
nız esastır, o partiye mensubolduğumuz müd
detçe. Ama şu hakikati inkâr edebilir miyiz ki, 
partilerin sevk ve idarelerinin büyük kısmı itiba
riyle bir hercümerç içinde olduklarını mücerret 
reddedelim. Bu yalnız bugün için böyle değil-
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dir. Türkiye'de çok partili hayat başladığı gün
den itibaren bu böyle devam edegelmiştir. Bir 
yerde falan kongre toplanır, ne olur? Filân par
ti, bu insanlar seçimi kazanır, hemen kongre aley
hine o partinin diğer mensupları, «Efendim, se
cimde hile yapıldı.» derler. Yapıldı veya yapıl
madı, olabilir olmıyabilir. Falan aday hakkında
ki binbir tane iftira ve tezvire mâruz tutularak 
o an için kongre tesir altında bırakılmak istene
bilir. Bu hâdiseler olabilir. Kontrolsüz delegeler 
sokulabilir. Ama arkadaşlarım, bir siyasi parti
ler kanununda bütün bunlar düzenlenirse, hâki
min teminatı altında seçimi yapılırsa, artık hiç 
kimse kalkıp da o partinin meşru genel başka
nına, meşru genel kuruluna ve meşru diğer or
ganlarına hayır, bunlar hile ve tertiple gelmiş
tir, bu partiyi temsil edemiyorlar diyemez. Diye
mez çünkü böyle bir vaziyete meydan ve imkân 
verilmez. Binaenaleyh arkadaşlarım, her parti
nin huzur içerisinde çalışabilmesi de aynı za
manda bir ihtiyaç ve zaruret haline gelmiştir. 
Bu bakımdan kanunun tasarısına hâkim olan va
sıflar itibariyle, partilerimizin aşağı - yukarı ka
nunun bu fonksiyonu cephesinden ittifak etme
lerinde adeta bir zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle şu hu
susu arz ederek sözlerime son vermek istiyorum. 
Partiler, siyasi hayatımızın bir teminatı olmak 
durumundadırlar. Bu, yalnız siyasi demokrasi 
bakımı ndai değil arkadaşlar. Sayın Adalet 
Partisi Sözcüsü Kılnçoğlu arkadaşımız siyasi 
partinin tarifi üzerinde de durdular. Diyor k i ; 
birinci maddeyi ele 'almak suretiyle, bir gö
rüşü halk 'efkârına kabule çalışmak siyasi faa
liyettir. Faaliyet cephesinden ele aldı ve yahut 
da başvurduğu vasıtaya ve yahut da propagan
da faaliyetine göre de bu faaliyetin siyasi 
olup olmadığı isimlendirilebilir ve bir siyasi 
partinin tarifi meselesine gitmek istyor. 

Şimdi arkadaşlar, memleketimizde partileri 
sadece siyasi demokrasi bakımından ele! alma
mak iktiza eder. Adalet Partisinde, Türkiye'
deki isiyasi partilerin tahlil ve tenkidlerini yap
mış olmaları ve kıymetli eser ve makaleler yaz
mış bulunmaları itibariyle istifade ettiğimiz 
>çok arkadaşlarımız vardır. Sayın Tahsin De-
miray bu mevzu üzerinde hakikaten derin ola
rak durmuş ve siyasi partilerin kazanması lıâ-
zımgelen vasıflar üzerinde hassasiyetle fikir ve 
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kanaatlerini beyan etmiştir. İştirak ettiğim 
nokta olabilir, olmıyabilir, fakat durmuştur. 
Siyasi partilere bir yön vermesi üzerinde arka
daşımız hassasiyetle durmuş, diğer ilim adam
ları durmuşlar ve son yıllarda siyasi partiler 
hakkında çeşit çeşit yazılar yaz/maktadırlar. 
Çok şayanı takdirdir ki, bilhassa Siyasal Bil
giler Fakültesinde son yıllarda siyasi partile
rin faaliyetleri dahi karşılıklı muıkayeseye tabi 
tutulmak suretiyle bir ilmî tetkik yoluna gidil
mektedir. Bunlar denemedir, yani muvaffaki
yet dereceleri üzerinde durulmuyor. Ama hu 
yola girmek zarureti artık belirmiştir. Çünkü 
arkadaşlarım, parti demek biraz evvel de arz 
ettiğim gibi; bizde çok eskiden anlaşıldığı gibi, 
mevcut bir iktidardan yahut geçmiş iktidarlar
dan şu veya bu şekilde .'memnun olmıyanların 
sırf bir muhalefet tahtında beraber bir araya 
gelmeleri şeklindeki: demode parti anlayışı 'ar
t ık Türkiye'de yaşıyamaz. Ben kalkıp da falan 
partinin karşısındayım, neden dolayı karşısın
dayım? Husumet ortaya koyarım. Bilmem ge
nel başkanımı ıele alarak, şöyle diyerek, iftira 

tezvir yolu ile halk larasında binbir şey söyle
mek suretiyle bu yola gidilemez. Buna kanun 
mâni oluyor. Bu yola gidilmiş de ne olmuş? 
Bu yola gidildi, bu yola gidildi de ne oldu? 
Demokrasi rayından çıktı. 

27 Mayıs diyoruz, 27 îMJayısın iesas sebep
lerini sadece ordunun bir müdahalesi şeklin
de görmemek lâzımdır arkadaşlarım. Partile
rin karşılıklı olarak hakikaten birbirleriyle 
itham cephelerine gitmeleri keyfiyeti bu neti
celeri yaratmıştır. ISayın /Millet Partili arka
daşlarım hu temasımı hüsnüniyetime bağışlı-
yacaklardır. Yıllar yılı D. P. için ve O. H. P. 
ile muvazaadadır şeklinde hir iftira kampan
yası devam edegelmiş. Ne olmuş o devre içe
risinde? Bu defa D. P. liderlerinin Halk Par
tisi liderlerine Demokrat Partiyi sattı» şeklin
de 1!2 Temmuz Beyannamesi - ki, bu memleke
tin siyasi hayatında bir dönüm noktası oldu
ğunu takdir edersiniz - o zamanki Demokrat 
Parti liderleri kalkmışlar, Çankaya'da zamanın 
Reisi cumhuru ile - ,'Sayın Halk Partisi Genel 
Başkanı sıfatı da o zaman üzerindeydi zanne
diyorum - görüşmüşler. Çankaya'da odada De
mokrat Partiyi sattılar diye yıllar yılı devam 
etti. Ama ne oldu? 12 Temmuz Beyannamesi 
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-çıktı. Bu iftiralara karşı göğüs gerildi. De
mokrasi gemisini elbirliğiyle yürüteceğiz,. 
dendi, 1950 ye gelindi. 1950 den sonra yine 
öyle gidiyordu. Ama ne oldu? Faaliyet içeri
sinde bir muhalefet murakabe ile meşgul.. Ta
biî parti yatışmaları olacaktır. Fakat bu part i 
çatışmalarımdan istifade etmek istiyen birta
kım tahrikçi unsurlar ortaya çıkmışlar, o yan
dan, diğer yandan ve saire, ve saire; bir an 
gelmiş ki, iktidar da şikâyet ediyor, bir nok
tadan diyor ki vatandaşlara, memleket mese
leleriyle meşgul olamıyorum diyor. Muhalefet 
de aynı şeyi söylüyor, memleket meseleleriyle 
meşgul olaımıyoruım, diyor. Bu defa siyasi par
tiler rejimi Türkiye'de partilerin karşılıklı ola
rak birbirleriyle söz yarışına girmeleri, o nu
tuk verdi, ben nutuk vereyim şekline döküldü. 
Husumet yolları açıldı ve '27 Mayısa o suretle 
geldik .arkadaşlar. Binaenaleyh, (Siyasi Part i ler 
Kamunu üzerindeki hassasiyetimiz geçirdiği
miz tecrübelerden 'örnek almak suretiyle Tür
kiye'yi devamlı bir demokrasi teminatı içeri
sinde partilerin şahsiyetleri bakımından tut
maktaki zarureti idrak edip, hu, zaviyeden me
seleyi ele almak, tasıan, üzerindeki titizliğimizi 
bu zaviyeden göstermek.. Acaba en iyisini na
sıl yaparız, şeklinde ortaya çıkmak lâzımge-
lir. Bu işin hirinci cephesi... 

ıŞimdi Adalet Partisinin sayın grup sözcüsü 
bu müphem temkidleriyle beraber bize diyebi
lir ki; «Bu tasarı böyle değil, Şöyle hazırlan
ması lâzımgelirdi.» diyebilirdi. Olabilir, eski 
Rom a'dam beri devam edegelen bir sözdür; ba
ta insanlar içindir. «Errare humanum est..» 
Komisyon da insanlardan müteşekkildir, hata 
yapmışlardır, yapabilirler. 'O hataların ortaya 
konulması bizler için bir vazifedir. Fakat ar
kadaşlarım, hatasını gösterdiğiniz anda da bir 
şey yapmamız lâzım. Bir tasarı bu Meclise ge
lecek, müzakere edeceğiz. Onum yerini alacak 
hükmün veya prensibin, 'açık kanaatin ne ol
ması lâzıımgeldiği meselesini de ortaya koymak 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarladır ki, bir me
seleyi müzakereden ve tartışmadan beklenilen 
fayda husule gelsin. Yoksa mücerret itham 
yolunda gitmek d eğil. 

Arkadaşlarım, tasarı arz ettiğim gibi, siya
si demokrasimizin teminatını teşkil etmek ga
yesini gütmektedir. Bu bakımdan partiler için-
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de ve dışında huzur vermek, partileri, falan 
bir partiyi filân partinin jurnal mevzuu halin
den çıkarmak, partinin içindeki jumalcılıkla-
ra son vermek ve partiyi, gayesine uygun yol
da yürümesini temin etmek... İşte arkadaşlar, 
tasarının kabul buyurduğunuz Sosyal Sendi
kalar Kanunu ile olan önemi, bir bakıma, 
sosyal bakımdan, demokrasi cephesinden irti
batı buradan ileri geliyor. 

Sendikalar Kanununu sadece işçilere bir te
minat olsun diye mi kabul ettik? Hayır. De
mokrasimizin bir teminatı olarak aynı zaman
da bu kanunun büyük değer taşıdığını ifade 
ettik. Neden? Sosyal meselelerin halli, işçinin 
dâvalarının halli, sosyal sigortalar, bütün bun
lar işçinin teminatını teşkil ediyor. Ve netice
de diyoruz ki, demokrasimiz işçi bakımından 
teminatlı duruma geldi. Demek oluyor ki, o 
sosyal faaliyetlerin siyasi neticeleri var. 

Şimdi arkadaşlarım, ben siyasi partiler ka
nun tasarısını bir başka zaviyeden, 'bunun ;ak-
sine olarak, ele alacağım. Bu 'siyasi bir tasarı, 
siyasi neticeleri var, fakat arkadaşlar emin olu
nuz ki, ekonomik ve sosyal neticeleri çok bü
yük olacaktır. Demokrasimiz, sosyal ve içtimai 
demokrasi bakımından asıl tahakkuk etme yo
lunda emin adımlarla (bu tasarının Meclisten 
çıkması sonucunda durumun yürümesi mümkün 
bir hale gelebilecek. Şimdi, bu nasıl 'olacaktır? 
Arkadaşlarım, partiler, gayrimemnunlar züm
resinin mücerret husumeti ifade eden ve bu 
suretle itham yollarına sapan siyasi kadroları 
değildir. Türkiye'de bu yol yoktur «artık, ka
palıdır. Buna hiçbir surette en küçük ölçüde 
Türk milletinin bugün içinde bulunduğu hayat 
bakımından taviz dahi vermesi mümkün değil
dir. Ve bu yolu bizim de Meclis ol ark elbirliği 
ile kapatmamız gerekmektedir. Şimdi, şu hal
de nedir parti görüşü belli, kanaati fbelli, fi
kirleri belli, yürüdüğü yolu halka tâyin etmiş 
der ki «ben buradan yürüyeceğim, falan partiye 
husumetim var, sırf Ibuna hasım okluğum için 
bana rey verin. Falan parti karşısında birleşe
lim bundan dolayı bana rey verin»... Yok falan 
parti filân partinin kuyruğunda yok bilmem ar
kasında dümen suyunda... Değil, arkadaşlar, 
halkın karşısına çıkmaya mecbur. Diyecek ki, 
demokrasi demek siyasi bir rejim demek değil
dir. Demokrasi ancak siyasi demokrasi, sosyal 
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demokrasi üzerine 'oturursa, yaşıyabilir. İşte 
Anayasamızın başlangıç hükümleri. Ne demiş, 
sosyal hukuk devleti diyor. Yalnız hukuk dev
leti demiyor. Hukuku, aynı zamanda sosyal ga
yenin emrine veriyor. Demek oluyor ki, Ana
yasamız, (demokrasinin bu suretle yaşayabilir) 
esasını vaz'ediyor. 

Şimdi arkadaşlar, demokrasiden beklenen 
hizmet tahakkuk edecek. Demokrasi sadece 
siyasi partiler rejimi değildir. Demokrasi hal
kın mümessilleri marifetiyle halka hizmet ra-
jimidir. Eğer demokrasi sırf partiler rejimi 
olup da partilerin biribirine rekabeti üzerine 
ayarlanmış ise, bu nokta hareket noktası 'ola
rak kabul edilmiş ise o demokrasi yürümez. 
Neticesi faşizm veya komünizmdir. İşte Birin
ci Dünya Harbinden sonra İtalya. Sayın Ko
misyon sözcüsü işaret ettiler. Waimar Anaya
sası en güzel Anayasa, Waimar Anayasası üze
rime Ibugün Dünya siyasi tarihinde gelebilmiş 
bir anayasa parmakla gösterilecek kadar az
dır. Ama ne oldu? öyle bir anayasaya rağmen 
Alman demokrasisi battı. Hitler gibi bir insan 
çııkabildi. 

İtalya'da Mussolini çıktı, kalktı (halka «siz 
hürriyet değil ekmek istiyorsunuz, size ekmek 
temin etmek lâzım» dedi ve diktatörlüğünü o 
suretle kurdu. Eğer demokrasi, bir noktasın
da ne kadar siyasi müesseseler rejimi olursa 
olsun, partiler kül olarak, serlbest olarak te
şekkül etsin. Fakat 'halkın Ihiızımetlerine cevap 
veremez hale gelirse, ki en telhlikeli nokta da 
budur. İşte anarşi, işte komünizm, üste faşizm.. 
Ne kanunlarla önliyebilirsiniz, ne de (hiçbir 
şeyle önliyebilmek maazallah. mümkün değil. 

İşte arkadaşlarım; Siyasi Partiler Kanunu, 
Türkiye'de artık siyasi partilerin mücerret çe
kişmelerine değil; iktisadi, sosyal alanda ka
naatlerin çarpışmasına yol açacak, bu suretle 
demokrasimiz teminata kavuşacaktır. Bakınız 
İngiltere'nin yazılı bir Anayasası (bile yok. 
Görüyor musunuz ki İngiltere'de anayasa mü
nakaşası var. Yok arkadaşlar. Kanunlarının 
bile çoğu örf halindedir. Avam Kamarası fa
lan tarihte takibedilen şu yol yüz yıl sonra yi
ne takibediliyor. Elli yıl evvel Iböyle denmiş
ti diyor. O kanundur. Arkadaşlarım, İngiliz 
demokrasisi örnek bir demokrasidir. İşçi Par
tisi var, Muhafazakâr Partisi vardır. Ama ne 
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oldu) Birinci Dünya ve ikinci Dünya Harbinin 
sonunda öhurdlıill, milletini zafere ulaştırma
sına rağmen, ingiliz milletinin Ohurclhill'i in
dirmesi nankörlük müdür? Değil. 

Arkadaşlar, o igünkü santiar içinde İşçi Par
tisi kalktı dedi di, «vatandaşlarım dedi Muha
fazakâr Partinin ekonomik prensipleri şun
lardır, Harbten çıkmış ıolan bir de'vlet Muha
fazakâr Partinin şu prensipleriyle kalkıııaımaz»! 
dedi. «Sosyal prensipler ele alınmalıdır, 'mil
lîleştirme esası üzerinden yürümemiz gerekli
dir» dedi. Ve kalktı seçim 'mücadelesini bu 
prensipler üzerine yaptı. Ve 'halkın da şuuru
na 'hitabetti. Eğer biz zaman zaman vatandaş
lardan şikâyet etmek yoluna gidiyorsak, arka
daşlarım, yani 'Türle vatandaşından şikâyet 
etmîyelim. Parti olarak, Türk vatandaşına se
nin gecekondu dâvanı ibeıı ondan da'ha iyi 
bundan dalha iyi yaparım yerine, senin (gece
kondu dâvanı Avrupa'da terakki etmiş şu sis
temi alarak şu memlekete şu iktisadi güç ile 
getireceğim, yapacağım diye karşısına çıkı
yor muyuz 1 Çıkmıyoruz. 

6 . 2 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Apaydın, saat 19.00 a 

gelmektedir, lütfen konuşmanızı bağlayınız. 
(«Yarın devam etsin» sesleri). 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Sayın 
Başkan arkadaşlarımızın da ifade etmiş olduk
ları veçhile yarın 'bu noktadan devam etmek 
üzere yüksek müsadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Söz Sayın Apaydın'indir. 
Bundan sonraki Siyasi Partiler kanun tasarısı
nın görüşüleceği gün k'onuşmalanna (bıraktığı 
yerden devam edeceklerdir. 

BURHAN APAYDIN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Vaktin 'geçjmiş olması selb ekiy
le 7 Şubat 1964 Cuma günü saat 14.00 te top
lanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik toplantısını mıütaakııp toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.00 
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1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sari' 
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

X 2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1963] 

X 3. — özel öğretim kurumları kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğrettim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul Öğretmenlerinin sosyal güven-
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mit. 
letvekili Kemal Sarılbrahimoğlu ve 55 arkada
şının âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında kanun 
teklifi Ve Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (İ/639, 2/581, 2/617, 2/618) (S. 
Sayısı : 495 e 1 nci ek) [Dağıtıma tarihi : 
15 . 1 . 1964] 
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Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Adana milletvekilleri Kasım Gü-
lek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi Partiler kanun teklifleri ve 

Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/591) 

T. C. 
Başbakanlık 3 / 10 / 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2140/4558 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 / 10 / 1963 tarihinde kararlaştırılan «Siyasi Partiler kanunu tasarısı» ve gerekçesi, ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 
Başbakan 

Siyasi Partiler kanunu tasarısı 

GEREKÇE 

Genel gerekçe 

Türk Milleti, 9 Temmuz 1961 Anayasası ile Demokratik Hukuk Devletini bütün hukukî ve sos
yal temelleriyle kurmak istemiştir. Anayasanın başlangıç kısmında ifade edildiği gibi, bugünkü 
temel hukuk yapımız, insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve 
toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokra
tik bir hukuk devleti düzenidir. Devlet hayatımız, çok partili parlömanter demokrasi esasına da
yandığı cihetle, Devlet ve toplum yapısını bir bakıma siyasi partiler demokrasisi olarak adlan
dırmak da kabildir. 

Bu sebeple, Anayasanın getirdiği Devlet anlayış! içinde siyasi partilerin yeri, kesin bir şekilde 
tâyin edilmiş ve partiler iktidarda olsunlar, muhalefette bulunsunlar demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurları sayılmışlardır. Bu anlayış, aynı zamanda, Türk Anayasasının kabul ettiği 
hukuk düzeninde meşru parti varlığının, demokratik bir siyasi hayata hadim olmayı ve Anayasa 
düzeninin karşısında bulunmamayı gerektirdiğini de ifade eder. Anayasamızın 57 nci maddesi, si
yasi partilerin kuruluş hedefleriyle kuruluş ve işleyiş tarzları hakkında Demokratik hukuk dev
letinin ilkelerine uygunluk şartını vaz'etmiş bulunmaktadır. Anayasanın 57 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri hakkında Anayasa * Mahkemesine hesap 
verecekleri hükmü vaz'edildikten sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında parti iç çalışmaları, 
parti faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine partilerin ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece 
malî denetimin nasıl yapılacağı hususunun bir kanunla düzenleneceği ifade olunmuştur. Anayasa
nın 7 nci geçici maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplandığı tarihten itibaren iki 
yıl içinde tedvini gereken kanunlar arasında (Siyasi Partiler Kanunu) da yer almış bulunuyor.. 

Bilindiği üzere, demokratik memleketlerin hemen hepsinde olduğu gibi bizde de partilerin 
hukukî rejimi için bugüne kadar ayrı bir kanun tedvini yoluna gidilmemiş, partiler, hususi hu-

527 
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kukun derneklerle ilgili hükümlerine göre kurulan ve işliyen hususi hukuk tüzel kişileri olarak 
kabul edilmişlerdir. 9 Temmuz 1961 Anayasasının yukarıda bahis konusu edilen 57 nei maddesi 
hükmü, Federal Almanya Anayasasının 21 nci maddesindeki hükümden mülhemdir ve Alman
ya'da âmme ve idare hukukçulardın tereddüde sevk eden 21 nci madde hükmü ıslah ve ikmal 
edilmiş olarak Türk Anayasasına alınmış bulunmaktadır. 

Türk Anayasasının partilerin hukukî rejimini tanzim edeci bir kanun tedvini hususunda kanun 
koyucuya yüklediği vazifenin mahiyeti ve şümulü hakkında bir görüşe sahibolmaksızm siyasi 
partiler kanununun hazırlanmasına imkân yoktur. Anayasa, siyasi partiler bakımından bâzı 
temel görüşleri tesbit etmiş ve tanzim istikametlerini göstermiş olmakla baraber, partiler huku
kî rejiminin düzenlenmesi bahsinde hudutsuz bir genişlik kabul etmemiş, dernekler hukuku
nun serbesti prensibini de muhafaza .eylemiştir. Ancak, yukarıda da temas edildiği üzere, Türk 
Anayasa düzenine göre siyasi parti, behemahal insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik 
hukuk devletinde vazife görecek bir bünyeye sahip bulunmak, Anayasa ilkelerinden ayrılma
mak ve hele bu Anayasa düzenine karşı olmamak mevki ve mecburiyetindedir. 

Federal Almanya Anayasasının siyasi partiler kanunu tedvinini kanun koyucuya vazife olarak 
yükliyen bir Anayasa olduğu belirtilmişti. Ancak, siyasi partilerin hukukî rejimini tanzim 
edici bir kanun örneğine başka memleketlerde de raslamamış olan Alman hukukçuları, konu
nun önemi karşısında, anayasalarının 21 nci maddesindeki temel direktife rağmen, kesin bir 
adım atamamışlardır. Bu durum, kısmen de, Batı Almanya Anayasasının 21 nci. maddesinin 
ihtiva ettiği hükümlerin bizim Anayasamızdaki sarahatten mahrum oluşunun bir neticesi sayı
labilir. 

Batı âlemi 19 ncıı asır ortalarından itibaren seçim lıuhuku ile ilgilenmiş ve birçok memleket
lerde siyasi partilerin işleyişini dolayısiyle tanzim eden mevzuat vücut bulmuştur. Batı Alman
ya'da siyasi partilerin hukukî rejimini tanzim zarureti kuvvetle hissedilmiştir. Çok liberal bir 
hukuk anlayışını aksettiren Weimar Demokrasisinin iflâsından mütevellit acı tarihî hâtıralar, 
hukukçuları, Devlet idaresi sorumlularını ve parlâmentoyu bu konu üzerinde eğilmeye sevk et
miştir. J9Ö5 yılı Ocak ayında Federal Almanya iİçişleri Bakanı, Siyasi partiler Kanununun ted
vinine bir ön hazırlık olmak üzere muhtelif ilim çevreı! erin den seçtiği uzmanlardan bir komıisyon 
kurmuş ve bu komisyonu sosyal ve tarihî gelişmeleri de dikkate alarak bir rapor hazırlamaya 
memur eylemiştir. Bonn Üniversitesi Âmme Hukuku Profesörü Dr. Ulrich Seheuner'ın. başkanlık 
ettiği 18 kişilik bu ilim heyetinde siyasi ilimler ve âmme hukuku profesörleri ilo felsefe, sosyo
loji, tarih uzmanları vazife almışlardır. Alman İçişleri Bakanı tarafından tavzif edilen bu parti
ler hukuku komisyonu, Partiler Kanununu ilgilendiren konuları üyeleri arasında taksim ettikten 
ve bunlardan münferit raporlar aldıktan sonra, neticeleri topluca müzakere etmiş ve bir sene ye
di ay süren çalışmaları sonunda 250 sayfalık raporunu vermiştir. Alman İçişleri Balkanı tarafın
dan kaleme alman kısa •bir ön sözle, (Beclhtliche Ordnumg deıs Parteiwesens) siyasi partilerin hu
kukî tanzimi başlıklı bu rapor 19157 Ağustosunda jyaymla narak halk oyuna arz olunmuştur. Yal
nız Almanya'daıki siyasi parti gelişmelerini ve partilerle, ilgili mevzuatı değil, aynı zamanda, ya
bancı meıınleiketle.r mevzuatını da çalışma konusu yapan ve meseleleri ilmî açıdan etraflı bir şekil
de inceliyeıı ve hal suretleri bakımından da azlık ve çokluk görüşlerini belirtmcikte olan bu ilmî 
eser, Siyasi partiler kanunu tasarımızın hazırlanmasında .geniş ölçüde yardımcı olmuştur. 

Siyasi partiler Kanununu tedvin ederken, millî iradeye dayanan Cumhuriyet devrinde çok par
tili hayatımızın gelişme seyrini, geçirilen tecrübeleri ve toplum yapımızı 'hiçbir suretle gözden 
kaçırmamak icabeder. Esasen Anayasamın da, modern anayasaların ihtiva ettiği hükümlerin tesa
düfi bir şekilde bir araya toplanması suretiyle değil, TüHk Milletinin gerçek ihtiyacına cevap ve
recek tarzda ve onun hün^esiyle tam bir ahenk içindi! meydana, getirilmiş bir hukuk «manzume
sidir. 

(Siyasi partiler Kanununun neleri ihtiva etmesi ve hükümlerinde ne dereceye kadar umumiyet 
içinde kalması .gerektiği, bir taraftan bu tarihî gelişime, diğer taraftan da Anayasanın emıredici 
hükümlerine göre tâyin edilmek iktiza eder. 

M. Meclfei . (S. Sayısı: 527) 
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Siyasi partilerin hukukî taıızdımki sağlayıcı bir özel kamunun siyasi parti möfhunıunu, siyasi 

partiyi diğer demeklerden ayıran objektif kıstaslara göre belirgin bir şekilde tesbit etmekle baş
laması lüzumu meydandadır. Bundan sonra, kuruluş hükümlcriıyıle birlikte partilerin jlç bünyeleri
ni ilıgil endir en bâzı temel hükümlerin kanunda yer almasına zaruret vardır. Zira, Anayasanın 57 
nci maddesi, «Siyasi partilerin, tüzükleri programlan ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine 
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği 
temel hükmüne uygun olmak korundadır»' demekte ve bunlara uymıyaıı partilerin temelli kapa
tılmasını emretmektedir. Keza, aynı maddenin üçüncü fıkrasında «partilerin iç çalışmaları» ve 
«faaliyetleri» nin kanunla demokrasi esaıslanna uygun olarak düzenleneceği hükmü vaz'edilmiştir. 

Şu bale göre, bir- taraftan hususi hukukun derneklere mültaalik serbesti prensibi düşünüle
cek, diğer taraftan da Siyasi partilerin Detvlet hayatında oynadıkları müstesna rol ve millî irade
nin teşekkülünde başlıca va'sıta oluşları dikkate alınarak, Anayasanın emredici 'hükümlerine uy
gun bir tarzda (hukukî bir nizam sağlanacaktır. Partilerin .demokratik 'bir kuruluş ve işleyişe $a-
hibolmaları, parti içi iradenin hür bir şekilde belirmesi ve parti •organlarının ve idari mercileri
nin bu hür iradeye göre vazife almalarının sağlanması ile mümkün olabilir. Binaenaleyh, Parti
ler Kanununda parti üyelerinin iradelerinin tesirli bir halle getirilmesi, organların aşağıdan yu
karıya kuruluşlarına ve parti mensupları tarafından murakabe edilmelerine müsait birer statüye 
sahip kılınması zarureti vardır. Ancak, kanun koyucunun siyasi partiler için bir (ideal ıstatÜ) 
Veya bir (tip statü) meydana getirmesi, Anayasa hükümleri ile ve derneklerin muhtar yapıları 
ile telif edilemez. [Bu itibarla, parti teşkilâtı ve parti* organları münasebetinde "her 'siyasi parti
nin kurucuları ve üyeleri için bir 'hareket serbestimi tanınması cihetine gitmek lâzımdır. 

Alman Partiler Hukuku Komisyonunun raporuna yazdığı ön sözde Alman İfişleri Bakanı 
Crerhard Hshröder'm çok haklı ve isabetli bir tarzda ifade ettiği gibi, «millet, .iradesini partiler 
kanaliyle izhar etmektedir. Siya'si düşünce ve gayretler bu'gün partiler tarafından benimsen-
ıned'ikçe, Devlet iradesinin teşekkülünde hemen 'hiçbir tesir yapmamakta, milletin ve Devletin 
(hayatı «onun partilerinin laazzıuv gücüne ve ruhuna kelsin olarak bağlı 'bulunmaktadır.» 

ıSiyasi partilerin millet iradesinin tecellisine vasıta, 'oluşları, onların seçimlerde oynadıkları 
rol ile ve parlâmeııtlo 'bünyesine gönderdikleri temsilcilerle izah edilmek lâzımgelir. Nitekim, si
yasi partiler, bu sebeple seçim hazırlığı kuruluşları olarak da tavsif edilmektedirler. Partilerin 
seçimlerde rol oynamaları ve özellikle parlâmentoya temsilci 'göndermek suretiyle yalnız seçim 
sırasında değil, devamlı surette millet iradesinin oluşumunun başlıca va'sıtası 'bulunmaları adaylık 
meselesinin tanzimini gerektirmektedir. Demokratik bir ,parti kuruluş vo işleyişinden bahsedebilmek 
için, parti organlarının, parti üyelerinin hür iradesiyle iş başına gelen ve belli süre vazife gören organ
lar olması asla yeterli değildir. Bunun kadar ve hattâ bundan daha önemli olarak, siyasi paıtilerin 
seçmene arz edecekleri adayların o partiye oy veren veya hiç değilse o partinin mensubu bulunanla-

•rııı arzu ve temayüllerine göre seçilmesi de sağlanmalı ve teminat altına alınmalıdır. Alman tlim He
yeti, bir Partiler Kanununa, aday tesbiti bahsinde demokratik usulleri getiren hükümlerin ithalini 
zaruri görmüş ve bu konuda yabancı devletler mevzuatını da geniş ölçüde bahis konusu etmiştir, itti
fakla belirtilen husus şudur ki, millî iradeye değer veren demokratik devletlerin hayatında siyasi par
tilerin aday tesbiti işlemleri ve aday listelerinin düzenlenmesi meselesi, parti teşkilâtının veya par
ti lider kadrosunun inhisarından kurtarılmış ve aday tesbiti partiye oy veren seçmenlerin veya hiç 
değilse bütün parti üyelerinin hakkı sayılmıştır. Ancak, tatbikatta aday tesbiti, delegasyon sistemi
ni külliyen bertaraf etmiş değildir. 

Parti iç nizamının tanziminde ele alınması gereken bir önemli konu da, Parlâmentodaki siyasi'par
ti grupları olmak lâzımgelir. Zira, millî iradenin tezahür ve tecellisinde devamlı olarak rol ifası, par
ti teşkilâtından dalıa çok' parti gruplarına tcretdübetmektedir. Bu itibarla, siyasi parti grupları en az 
diğer parti organları kadar kanun koyucuyu Partiler Kanununun tanziminde ilgilendirecektir. 

M. Meclisi . (S. »ayısı : 527) 
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Siyasi partiler Kanununun behemahal tanzim etmek zorunda -olduğu bir diğer husus, partilerin 

gelir ve giderleriyle ve malî durumlariyle ilgildir. Alman Anayasası 21 ne i maddesinde siyasi partile
rin, gelirlerinin kaynakları hakkında halkoyuna açıklama yapacaklarına dair konulan hüküm sonradan 
bâzı tereddütleri eelbetmiş ve Anayasanın bu hükmünü dar acıdan yorumlama temayülü ile gayenin 
gelir vo giderler'hakkında bilgi vermek olduğu tarzındaki temayül ve görüş sahipleri arasında müna
kaşalar doğmuştur. Türk Anayasası hasırlan irken, Alman Anayasasındaki hükmün çeşitli yorumlara 
elverişli oluşundaki malızurlar dikkate alınmış ve 57 nci maddenin ikinci fıkrasında «siyasi partiler 
gelir kaynaklan ve giderleri hakkında Anayasa Mahkemesine hesap verirler» tarzında sarih bir* hü
küm konularak bu gibi tereddütler bertaraf edilmiş, hesabın verilmesi icabeden merci de daha-isabetli 
bir tarzda toybit olunmuştur. Siyasi Partiler Kanununun tanzim etmesi gereken husus, Anayasanın 
57 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince bu hesabın ne suretle verileceğine ve Anayasa Mahkeme
since malî denetimin nasıl yapılacağına taallûk etmektedir. Binaenaleyh, Partiler Kanunu, parti ge
lirlerinin neler olacağı, bu gelir ve giderlerin nasıl tevsik edileceği hakkında tatbikatı güçleştir-
miyecek bir vuzuh sağlamak mecburiyetindedir. 

Demokratik siyasi hayat bakımından vazgeçilmez unsur olarak kabul edilen siyasi' partilerin 
hukukî tanziminde Türk siyasi hayatının asıl ihtiyacı, partilerin demokratik düzene, millî huzu
ra, millî dayanışmaya ve millî refaha yardımcı olmalarını sağlamaktır. Bu konu, diğer Batı de
mokrasilerini ve bilhassa Weimar yıkılışını ve Mitler diktasını yaşamış olan Batı - Almanya'yı cid
dî surette meşgul ettiği gibi, bizim için de büyük bir titizliği gerektirir bir mahiyet arz etmekte
dir. Siyasi parti yasakları diye adlandırılabilecek memnu faaliyetler bahsinde modern demokrasi
ler büyük bir fikir inkılâbını gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Bilindiği üzere, geçen asrın liberal 
hukuk telâkkisinde siyasi partiler bakımından da «freo enterprise in ideas» (fikirlerde serbest te
şebbüs) anlayışı hâkim bulunmakta idi. Siyasi parti hayatı, tarihî gelişimi içinde, Birleşik Ameri
ka'ya ve İngiltere'ye nazaran daha geri kalmış olan. Almanya, Birinci Dünya Savaşından sonra 
"VVeimar sisteminde bu liberal anlayışa yer vermişti, ölçüsüz ve liberal hürriyet telâkkisi içinde 
her türlü anlayışta siyasi parti faaliyet göstermiş, hattâ siyasi partiler Devlet içinde bir nevi özel 
ordu kurma imkânını bulmuşlardır. Böyle bir anlayış netieesiudedir ki, bütün o hürriyet nizamı
nın içinde bir Hitler diktatörlüğü çıkmış ye yalnız Alman milleti için değil, bütün dünya için fe
lâket olan ikinci Dünya Savaşının doğmasına ve Almanya'nın yıkılmasına ve parçalanmasına yol 
açmıştır. 1945 ten sonra Alman Anayasası hazırlıklarına geçildiği zaman bu acı tecrübe dikkatle 
göz önünde tutulmuş ve demokratik devletin aslında bir (hukukî rölâtivizın) olduğu gerçeği benim
senerek, Anayasanın sağladığı hak ve hürriyetlerin bu nizamı tahribe yönelemiyeceği, Anayasa te
mellerinden inhiraf ve bahusus Anayasayı tahrip için kullanılamıyacağı kabul edilmiştir. Bu
günkü Anayasamız hazırlanırken Almanya'nın ve italya'nın dikta idarelerinin tasfiyesinde aldık
ları tedbirler üzerinde durulmuş ve fakat benzeri tedbirler yerine Anayasanın temel ilkelerinin 
mahfuziyetini sağlıyacak bir yol tercih edilmiştir. Bu sebepledir ki, bütün Anayasaya hâkim olan 
temel ilkeler başlangıç kısmında tasrih edildikten başka, 56 nci ve 57 nci maddelerde partilerin * 
uymak zorunda »olduğu esaslar ve bunların müeyyideleri hükme bağlanmıştır. 

/Siyasi partiler için bir teminat lolmak üzere yalnız Anayasa Mahkemesinin kapatma kararı 
vereceği Anayasada belirtilirken, siyasi partilerin Anayasa düzenine karşı olmaları takdirinde ka
patma kararı vereceği de açıkça belirtilmiştir. Aynı veçhile, bir siyasi parti tarafından din istis
marı yoluna sapılmasının temelli kapatmayı gerektireceği, Anayasanın 19 ncu maddesinde tas
rih edilmiştir. Parti yasakları hakkındaki hükümlerin tatbikatı zorlaştırmıyacak ve siyasi hayatta 
tereddüt ve endişe yaratmıyacak bir açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Anayasanın temel 
düzeninden ve ilkelerinden ayrılmayı veya Anayasa düzeninin yıkılmasını hedef tutan yahut hu! 
sonucu doğurabilecek mahiyette olan her davranış, 'Türk Anayasasrnea /tecviz edilemiyeceığindejı, 
'Siyasi Partiler Kanununda, yasak olan fiillerin ve davranışların açıklanmasına ihtiyaç görüJdü-

' ğü gibi, Anayasa Mahkemesinde kapatma dâvasının ikamesi ve rüyeti bakımından da takibedile-
cek prosedürün tesbiti zarureti vardır. 



- 5 — 
Bu tasarı işte bu gerçeklere göre hazırlanmış, kanunun yayını ve yürürlüğe girmesiyle siyasi 

partilerin bu kanundaki esaslara uymalarını sağlayıcı hükümler ve Türk mevzuatının Partiler 
Kanununa göre tadil ve ikmali icabeden kısımlar! ile ilgili maddeler sevk edilmiştir. 

[Bakanlar Kurulu, bu tasarıyı Yüce Meclise sevk ederken, .Türk toplumunun ve Devletinin 
geleceğine teminat ıgetiren ve Türk ıMilletinin re;fah yolunda hızla ilerlemesine imkân veren bir 
siyasi vasatın hazırlanmasında başlıca âmil ola'cak bir hukukî eseri büyük Türk Milletinin 
gerçek temsilcilerine sunmuş olmayı kendisi için müstesna bir talih saymakta ve şerefli bdr vazi
feyi ifa ettiğine kaani bulunmaktadır. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — Gerekçenin genel kısmında, siyasi partilerin, geniş halk tabakalarına dayanan 
demokratik Devlet hayatında millî iradenin oluşumundaki etkisi ifade edilmiştir. Anayasanın si
yasi partiler hukukî rejiminin tanzimini zaruri kılan hükümlerinin ışığı altında, Siyasi Partiler 
Kanunu tedvin edilirken, kanunun tatbik edileceği siyasi kuruluşları, objektif unsurları ile be
lirtmek zarureti hissolunmuştur. Bugüne kadar sadece özel hukuk sahasında ve cemiyet anlayışı 
içinde mütalâa edilen siyasi partilerin ne olduğu ve ne olmadığı bu maddede ifadesini bulmakta
dır. Siyasi hayatı, toplum ve Devlet düzeni ve kamu faaliyetleri tabiriyle açıklamak, partilerin 
millî irade oluşumuna doğrudan doğruya etki yapma vasıtası olan seçimlere katılimak gayesini 
parti hüviyeti için ıasli un'sur 'olarak kabul etmek ve fakat bunun dışında, kuruluş süresi, 
üye sayısı vesaire Igibi kıstaslara ve azlıkta kalan görüşlere. yer vermemek tercih edil
miştir. 

Bu arada, siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olduğuna dair 
Anayasanın 56 ncı maddesindeki hükmün tekrarında eğitici ve öğretici bir fayda mülâhaza 
olunmuştur. 

Madde 2. — Anayasamıiz, 29 ncu maddesinde dernek kurma hakkını teminat altına almış ve 
bu hakkın ancak kamu düzenini veya genel ahlâkı korumak için kanunla sınırlanahileceğinî 
belirtmiştir. Bugün hususi' hukuk'alanında gayesi1 siyasi lolan derneklerden de (balhsolunrcıakta yani 
siyasi maksat dernekler için dahi kabul edilmektedir. Şukadar ki; siyasi faaliyetlere katıl
mak istiyen derneklerin Anayasamıza göre parti olarak serbestçe teşekkül etmek imkânına 
malik oldukları ve bu takdirde kapatılmalarının ancak Anayasa Mahkemesine aidolmasr gi-
îbi essalı bir teminata da salhip 'bulunmaları dikkate alınırsa, siyasi parti mefhumuna giren 
dernekleri, dernek kurma hakkının sınırları dışında saymak iktiza eder. Esasen, mer'i Ce
miyetler Kanunu mütaaddit maddelerinde «Siyasi dernek» ve «Siyasi parti > terimlerini aynı 
anlamda kullanmış bulunmaktadır. Siyasi partiler için tedvin edilen kanunla siyasi ıgayeri 
dernek anlamındaki siyasi partiler tanzim edilmiş bulunacağından, 'bu (gayenin genel olarak 
derneklere tanmmataıası yerinde görülmüştür. Ancak, münhasıran ilmî alanda faaliyet ıglösteren 
dernekler talbiatiyle siyasi parti anlamında ve siyasi gayeli dernek sayılmamışlardır. 

Madde 3 <ve 4. — Bu maddeler, Anayasada kabul edilen prensiplerin partiler hukuki rejimini 
tedvini eden kanuna aliınmasmda fayda ıgörülmüş olması neticesi sevk edilmişlercfor. 

4 ncü maddede, bir kimsenin aynı zamanda 'birden fazla siyasi partiye üye olmama'sı hak
kında vaz'olunan kaide, aslında, siyasi partinin 'bir ıprograma ıgöre ve belirli bir teşkülât ile 
dalimî faaliyette bulunan bir kuruluş olmasından ve bağımsız varlığından doğan tabiî netice
dir. Diğer taraftan, siyasi parti üyeliğini, muhtelif . parti idarecilerine karşı, iktidar ve mu
halefet şans ve durumlarını da kollıyarak istismar etmek üstiyeceklerin siyasi hayattan tasfi
yelerini 'kolaylaştırmak için, aynı zamanda birden fazla partiye mensubiyet iddiaları cadız görül
memiştir. 

Madde 5. — Anayasanın 56 ve 57 nci maddelerinde ifade edilen prensiplere göre, Anayasaya 
hâkim temel görüşler istikametinde siyasi partilerin demokratik bünyeye sahip kılınmaları gerekli
dir. Bununda beraber, kanun koyucunun partiler teşkilâtına müdahalesıi konusunda Anayasanın 
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tecviz etmediği bir, «Tip statü» veya «İdeal statü» tanzimi ve bunun bütün partilerce kabulü
nün ışart kılınması düşünülemez. Bu itibarla, 5 nei madde, derneklerin serbesti ilkesini tanıyan 
bir giörüşle ve fakat aşağıdan yukarı bir kuruluşla parti içi idarenin serbest tezaibürüne im'kân 
verecek hir teşkilât şemasını dar ölçüde ifade etmeyi zaruri ıgıörnıüştür. 

Yalnız seçim 'sırasında değil, faikat devamlı surette millî irade oluşumunu etkilemesi tabiî 
olan siyasi partiler için, mevcudolduğu ahvalde, (parlâmento grupları da teşkilât arasında sayıl
mış ve kuruluşları ihtiyarî olan yardımcı teşkilât da bu arada gösterilmiştir. 

Madde 6 ve 7. — Anayasanın 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, siyasi partilerin önceden 
izin almadan kurulacakları ifade edilmiştir. Bu itibarla, parti kuruluşunu amelî olarak güçleştir-
miyecek .sade hal suretleri 6 ncı madde ile hükme bağlanmıştır. 

7-,nci madde Anayasa iMah'kemasinin denetimline tabi olan siyasi partilerin sicillerinin ne su
retle tutulacağını göstermefotedir. 

ıMADDE 8. — İktidarda veya muhalefette olsunlar, demeJkratik düzenin vazgeçilmez unsuru 
sayılan siyasi partilerin üyeliklerinin Anayasaya 'göre siyasetle iştigali yasaklanan kimselere ta
nınması söz konusu olamayacağı gibi, bütün Anayasaya hâkim temel ilkelere aykırı parti ve parti 
üyeliği de düşünülemez. Siyasi partilerin birer kamu tüzel 'kişisi olmamasına ve Devlet teşkilâtı 
içinde doğrudan doğruya mevkileri bulunma/masına rağmen, ânım (i hayatında, oynadıkları çok 
önemli rol dikkate alınarak, partilere kimlerin girebileeekleri açık bir şekilde tesbit edilmiştir. 

Madde 9. —• Üyelerinin yekdiğerine ve partiye karşı rabıtaLarındaki teeanüs veya dağınıklık 
ne olursa, olsun, bir siyasi parti, belli bir program etrafında birlesen insafılar topluluğunu ifade 
eder. Siyasi partiye girme ve siyasi partiden çıkma hakiki Anayasanın teminatı altındadır. Şu 
kadar ki; siyasi parti, Anayasan m tanzim ettiği veya, tanzimini zaruri kıldığı hususlar dışında 
hususi hukukun derneklere dair serbesti prensibine sahibolduğu ve dernek kurma halkla Anayasa
mızla teyidedildiği cihetle, üyelik şartlarının parti tüzüğü ile serbestçe tâyini imkânını tanımak 
lâzımdır. Aynı sebeple üyeliğe kabul hususunda da parti organlaşma yetki tanınması tabiîdir. 
Buna mukabil, Anayasanın eşitlik prensipleri, bu şartların tespitine de ışık. tutacağından ve bir 
kimsenin arzusu hilâfına siyasi bir parti ile .irtibatım devam ettirmesi istenemiyeeeğinden, 0 nen 
madde bu esaslar dâhilinde tanzim edilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde, 1 nci maddede unsurları ifade edilen siyasi partinin sevk ve idare 
sorumluluğunu taşıyacak kimselerde bulunması gereken asgarî şartları göster medetedir. 

Madde 11. —• Bu madde, dermek hulkukuna göre de teşkilâtın en. yüksek orga.nı olarak kabul 
edilen genel kongreyi düzeni emciktedir. Parti içi iradenin serbestçe tezahürünü amelî olarak te
minat altına, alabilmek için, genel konigne delegeliklerinin objektif esaslara, bağlanmasına ve genel 
kongrenin 'kendisine verilmiş vazifeleri intizam dâhilinde ifa. edebilecek bir bünyeye kavuışturul-
m asına ihtiyaç vardır. Umumiyetle, «Parti parlâmentosu» matıiyetinde görülen genel Ikongre için 
deldge .sayısında alabildiğine genişliği, önlemek:, demokratik kuruluş ve işleyişin bir icabı sayıl
mıştır. Bununla beraber, madde, parti tüzükleri ile -serbest tanzime cevaz veren tarzda tedvin 
edilmiş bulunuyor. 

(Madde 1,2. — Bu madde, kuruluşunda, üst, kademelerin tanzimine taallûk etmektedir. Anaya
sanın 57 nci maddesinin emrettiği istikamette siyasi partilerin iç nizamına müdahale, edilirken, 
d emekleri ıı muhtariyet ilkesi de malhifuız tutulduğundan, maddede katî hal sureti yerine parti ku
rucularının ve üyelerinin serbest takdir ve tercihlerine imkân veren bir elastikiyet kabul edilmiş
tir. 

Madde 18, 14, 15 ve 10. — Bu maddeler, 12 nci maddenin şevkine hâkim olan mütalâaların 
ve teyidediten. ilkelerin ışığı altında, demokraitifk 'kuruluşu ve işleyişi mümkün kılaaı hal suretle
rini ifade etmektedir. 

(Madde 17 ilâ 24. — Partilerin il ve ilçe teşkilâtına, taallûk eden bu maddelerde demokratik 
Icuruluşu ve işleyişi mümkün kılacak ilkelere ve partiliçi iradenin serbestçe teşekkülünde parti 
üyelerine eşit 'hak tanıyan anlayışa yer verilmiş ve tasarı hükümleri buna göre kaleme alınmıştır. 

M. Meolfei, (S. Sayısı : 527) 
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Madde 26. — İller teşkilâtında ilçe yönetim organlarının daha altında sadece partili üyeler 

temelinin bulunması ve muhtarlık bölgelerindeki' parti işlerinin bu organlarca görevlendirilecek 
partili üyeler marifetiyle yürütülmesi şekli, Türk sosyal hayatının bünyesinden ve siyasi tecrübe
mizden doğan ve Anayasa düzenimizin muhafazası bakımından zaruri ıgörülen hal tarzı olarak bu 
madde ile hükme bağlanmıştır. 

Partilerin gayesi seçim yoliyle millî iradenin tecellisine yardımcı olmak ve siyasi hayatı doğ
rudan doğruya etki altında bulundurmaktır. Anayasaya hâkim millî dayanışma, refah ve huzur 
gibi ilkeleri ve dolayısiyle toplum düzenini za'fa düşürdüğü ve hattâ tahribettiği görülen bölücü 
ve ayırıcı par t i faaliyetinin demokratik Devlet hayatı ile ilgisi yoktur. En basit medeni ihtiyaç
ları çok yerde sağlanamamış küçük sosyal ünitelere reel olarak siyasi parti kuruluşlarını getir
mekle Anayasanın 56 ncı maddesindeki demokratik siyasi hayatın sağlanmam .gayesi gözetilmiş 
sayılamaz. Anayasa, kanun koyucuya, demokratik kuruluş ve işleyişi sağlamak ve millet bütün
lüğünü siyasi hayatımızda hâkim unsur yapmak vazifesi verdiğine göre, siyasi parti kuruluşlarını, 
geçirilen acı tecrübelerden ders almaksızın, köy ve mahalle muhtarlıkları çevresine kadar tevsi 
etmek demokratik bir lüzum ve zaruret olarak düşünülemez. 

Madde 26 ilâ 36. — Bu maddelerde, yasama meclislerinin kuruluş unsuru olduğu kadar siyasi 
parti kuruluşunun da bir unsuru olan ve siyasi partinin iradesini yasama meclisleri içinde ifade 
eden organ vasfını taşıyan siyasi part i grupları düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile siyasi parti 
gruplarının muhtelif yasama meclislerindeki çalışmaları ve partinin merkez organlarının çalışma
ları arasında parti mefhumunun »«gerektirdiği ahenk ve iş birliğinin gerçekleşmesi sağlanmış, Ana
yasanın getirdiği parlömauter rejimi, dolayısiyle bir meclis rejimi (regime d'Assemblee) haline 
sokan bâzı tatbikat önlenmiştir. fBu arada, Anayasanın 85 nci maddesinin diğer Anayasaların ço
ğundan ıfanklı olarak siyasi grup kurma hakkını sadece partilere tanıyan hükmünün icabı olan 
rüçhan haklarının yalnızca 'gruplara tanınabileceği de belirtilmiştir. 

(Madde 37 ilâ 61. — Kanun tasarısının bu maddeleri, parti adaylarının tesbiti hususunda ileri 
demokratik memleketlerin mevzualt ve tatbikatından mülhem (ön seçim) «istemini, mahzurlarını 
izale edici •munzam hükümlerle birlikte tanzim etmektedir. Siyasi partilerin millet iradesinin 
tecellisinde ifa ettikleri önemli rol, modern demokrasilerde özellikle seçimler için aday göster
me safihasında belirgin haldedir. Liste usulünü ve nispî temsili kabuli eden seçim mevzuatımız, 
maltbu listeler üzerinde ad çizme ve yazmayı tecviz etmediği için; parti adaylarının demokrat ile 
yolla tesbiti ve a'daıy listelerinin tanzimi özel ibir önem taşımaktadır. (Bilindiği gibi, seçmene arz 
edilecek aday listesinin 'tanzimini oligarşik heyetlere bırakmak, demolkratik düşünce ve inançla 
bağdaşır İbir hail tarzı değildir. Bu itibarla, çağdaş demokrasiler parti eîha.zının veya mahdut li
der ekibinin hâkimiyeti yerine partiye oy veren seçmenlerin yani parti taraftarlarının yahut hiç 
değilse parti üyelerinin, parti adaylarının tesbiti ameliyesine katılmalarım kabul etmiştir. Parti 
liderinin yahut merkez karar organının veya, mahallî yönetim organlarının aday tesbitinde yet
kili sayılması mahzurlu sonuçlar doğurduğun'dan, siyasi partilerimiz aday tesbitini bir ölçü içer
sinde geniş heyetlere yani yoklama kurullarına bırakmak yoluna gitmişlerdir. Seçici heyetleri genişi et
mek suretiyle aday tesbitindeki isabetin daha üstün olduğu anlaşılmış ve bu geniş heyetlere katılan va
sati parti seçmeninin, parti..ve memleket menfaatlerini diğer mülâhazaların daha üstüne çıkarmakta 
isabetli davrandığı görülmüştür. Demokratik bir parti kuruluşunda ve işleyişinde parti üyelerini aday 
tesbiti safhasında oy sahibi kaîbul etmemek, hiçbir demokratik memlekette tervieedümediğin-
den seçim mevzuatı ya doğrudan doğruya parti üyelerinin yoklamaya katılmalarını veya emni
yetli bir delegasyon sistemiyle ve ıgizli oyla aday seçmelerini mümkün kılacak tarzda tedvin 
edilmiştir. Bu konuda billhassa Birleşik Amerika, geçen asrın 'sonlarından beri, aday tesbi
tinde ön setçim sistemini uygulama yoluna gitmiştir. Yoklamalara 'bütün partili üyelerin iştira
kini mümkün kılan bir sistemin, eski parti organları veya yoklama kurulları sistemine üstün
lüğü münakaşa edilemiyecek bir .gerçektir. Batı - Almanya'da Amerikan sistemi igibi 'bir ön se
çim tatbik edilmemekle beraher, bir partinin bütün üyelerinin aday yoklamalarında oy kullan-
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malarını mümkün kılan mevzuata yer verilmiş ve aday 'tespitinin bu prensiplerin ışığı alltmda 
Partiler Kanunu ile düzenlenmesi lüzumu, genel gerekçede bahis 'konusu edilen ilim heyetinin ra
porunda da oy birliği ile benimsenen ve tavsiye edilen hal tarzı olarak ifadesini bulmuştur. Aday 
yo'klamaları için ön seçim sistemini kabul ve tatbik ederken suiistimalleri 'bertaraf edecek ted
birlere ve seçim emniyetini sağlıyan adlî denetleme mekanizmasının ön seçimlerde de vazifeli 
kılınmasına ihtiyaç görülmüştür. 

Bundan başka, Devlet ve millet hayatının geleceği, amelî olarak 'bilhassa parlâmentoların te
şekkül ve terekküp tarzına bağlı o'lduğundan, ön seçimlerin gerektirdiği masrafların da Devlet
çe kabulü uygun mütalâa edilmiştir. 

Partiler Kanunu ile aday tesbiti konusunun tanzimi cihetine gidilirken Birleşik Amerika'da 
tatbikatta raslanan ve ten'ki'dleri celbeden mahzurlar üzerinde de durulmuştur. Adaylık talip
lerinin mahallî ilgi istismar etmelerini önlemek ve aynı partiye mensubolan adaylık talipleri 
arasında parti tesanüdünü ihlâle müncer rekabetlerin giderilmesini sağlamak lüzumlu görül
müştür. 

ön seçimler her partinin 'kendi safında ve seçim çevreleri itibariyle cereyan edecektir. Bir 
seçim çevresinde ön seçimi kazanalbilmek için yeter şansa sıahi'bolmamakla beraber memleket öl
çüsünde bir partiye oy veya itibar kazandırabilecek yahut parlâmentonun teknik çalışmaları 
bakımından varlıklarından parti ve memleket hesabına büyük faydalar sağlanabilecek kimselerin 
adaylığı için ön seçim mekanizması kâfi geHmiyecektir. Bu sebeple, partinin bütün illerindeki 
teşkilâtın temsilcileri ile merkezdeki karar organının teşkil edeceği ayrı bir yoklama kurulunun 
derpiş edilmesine lüzum görülmüştür. Böyle bir kurul, partinin memleket çapındaki efkârını 
temsil edecek durumda olduğundan ve parti üyelerinin ser'bestçe izhar edecekleri oylar neticesi 
alınmış temsil yetkisine sahip kimselerden teşekkül ettiğinden, oligarşlk bir heyet mahiyetinde 
mütalâa edilemez. Bu heyet, partinin muhtelif seçim çevreleri için göstereceği adaylar aırasmda, 
kendi yapacağı seçimle belli nislbette aday gösterme yetkisine salhi'bolacaktır. Geçirilen tecrü
beler 'bu suretle seçilecek adayların yüzde 'on nisbetinden daha aşağı olmaması 'lüzumunu telkin 
etmiştir. Yukarı had olarak yüzde on be!ş mâıkul ve yeter sayılmış ve siyasi parti tüzüklerinin 
buna göre serbestçe hükümler sevk etmesi esası kabul olunmuştur. Merkez yoklama kurulları 
sadece milletvekili genel seçimleri için aday göstereceklerdir. Cum'huriyet Senatosu seçimleri
nin ellişer ellişer iki yılda hir yenilenmesi bakımından merkez yoklama kurulu mekanizmasının 
îşliyebi'lmesi için Senato adayları sayı'sı kâfi görülmemiştir. Esasen Senato seçimlerinde aday 
llsteılerinden ziyade münferit aday gösterme esası bu 'kabul tarzının doğruluğunu teyideder. 

Diğer taraftan mahallî idareler seçimlerinde ön seçimin uygulanmasına bu seçimlerin mahallî 
organların teşkiline matuf olması bakımından, ihtiyaç görülmemiştir. 

Madde 62 ilâ 69. — Bu maddelerle parti içi disiplin konuları düzenlenmiştir. Kuruluşu ve iş
leyişi demokratik esaslara uygun olması gereken ve demokratik siyasi hayatın icaplarına göre faa
liyetlerini tanzim etmeleri için bâzı yasaklamalara tabi tutulan siyasi partilerin disiplin konusunda 
gösterecekleri ehliyet ve ciddiyet, siyasi hayatımızın istikrarı bakımından büyük faydalar sağlıya-
caktır. Bununla beraber, Siyasi Partiler Kanununda teferruatlı tanzim şekli düşünülememiş, parti 
içi diğer konularda olduğu gibi, disiplin organları, disiplin cezaları ve uygulanacak prosedür 
hakkında parti tüzüklerine geniş bir hareket sahası tanınmıştır. 

Madde 70 ilâ 77. — Dernekler hukukunun bugüne kadar tatbik edilegelen kaideleri ve Anaya
sa Mahkemesinin murakabesi dikkate alınarak, partilerin kayıt ve defterlerine ve parti teşkilâtı
na taallûk eden hükümler bu maddelerle sevk edilmiştir. 

Madde 78 ilâ 98. — Anayasanın 57 nci maddesi muvacehesinde siyasi partilerin gelir ve gider
leriyle ilgili sarih hükümlerin vaz'ma ihtiyaç vardır. Genel gerekçe kısmında temas edilen esaslar 
ve yabancı memleketlerin mevzuat ve tatbikatiyle memleketimizde şikâyetleri intacetmiş olan tat
bikat aksaklıkları dikkat nazarına alınmıştır. Tasarının bu maddelerinin getirdiği hükümler, ilim 
ve tatbikat alanında en fazla taraflar toplamış ve tercih edilmiş hal suretlerini ifade etmekte ve 
zaruret duyulmıyan hallerde partilere lüzumsuz mükellefiyet tahmil etmemektedir. 
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Madde 99 ilâ 132. — Partilerin kuruluşlarında ve bütün faaliyetlerinde demokratik Anayasa 
düzeninin unsuru olma niteliklerini muhafaza etmeleri için sarih bâzı yasaklamalara ihtiyacolduğu 
gerekçenin genel kısmında izah edilmişti. Bu maddelerde konulan yasakların siyasi partiler tara
fından ihlâl edilmesi hallerinde Anayasa Mahkemesi gerekli kararları ittihaz edecektir. 

Anayasamız, çok partili rejimin kendi kendisini tahribetmesine müncer olacak bütün suisti 
malleri önlemeyi hedef tutmuştur. Gerçekten, Batı demokrasilerindeki temel başarı şartının bu 
memleketlerin siyasi sosyolojisi incelendiği vakit, halk huzurunda rekabete girişen siyasi partilerin 
toplumun temel düzeni üzerinde yani Anayasanın temel ilkelerinde anlaşma halinde bulunuşları 
olduğu görülür. İşte bu yasaklamalar, haddizatında Türkiye'deki kurulmuş ve kurulacak siyasi 
partilerin Anayasa düzenine hürmetkar ve riayetkar olmalarının ve onun getirdiği temellere bağlı 
bulunmalarının müşterek anlayış zeminini vaz'etmektedir. Bu yasaklamalardan her hangi birisi ihlâl 
edildiği takdirde Anayasanın 2 nci, 57 nci ve 19 ncu maddelerinde tesbit edilmiş bulunan ve Tür
kiye Cumhuriyetinin özünden ayrılamıyacak olan niteliklerinin ve Devletin dayandığı temel ilke 
ve görüşlerin ihlâl edilmiş olacağı ve böylelikle doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyetinin tehli
keye düşeceği anlaşılır. 

Çok partili demokratik siyasi hayatımızın millî dayanışma içerisinde cereyanı ve bu rejimde 
millî refah ve huzurun sağlanması partilerimizin bu çerçeve içinde calışmalariyle mümkün olacak
tır. 

Madde 133 ilâ 138. — Anayasanın 57 nci maddesinde siyasi partilerin kapatılmasına dair karar
ların Anayasa Mahkemesince verileceği ifade edilmiş ve fakat kapatmayı gerektiren hallerin tes-
biti ve muhakeme tarzı ve usulü hususunda hüküm sevk edilmemiştir. Bu itibarla, partiler kanu
nunda demokratik düzene aykırı olan ve Anayasa düzeninin temellerini tahribedici amaçlar taşı
yan yahut bu yolda faaliyette bulunan partilerin nasıl kapatılacağı ve kapatmanın hukukî netice
leri bu maddelerle tanzim edilmiştir. Diğer taraftan, bu tanzim sırasında, kapatma kararının hu
kukî neticeleri ile ceza hükümlerinin uygulanmasının farklılığı belirtilmiş ve Anayasa Mahkemesin-
deki muhakeme ile umumi mahkemelerdeki ceza dâvalarının aynı nitelikte olmadıkları açıkça gös
terilmiştir. 

Madde 139 ve 140. — Siyasi partilerin kendilerini bizzat feshetmeleri konusu bu maddelerde 
derneklerden farklı taraflariyle tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 141 ilâ 146. — Bu maddelerde müeyyideler yani ceza hükümleri yer almaktadır. 
Madde 147 ilâ 156. —: Partiler Kanununun hükümlerinin doğurduğu teknik zaruretlerle değişti

rilmesi veya kaldırılması gereken diğer kanun hükümleri bu maddelerde gösterilmiş, ayrıca, bâzı 
kanunlarda mevcudolup da dernekler hakkında uygulanan hükümlerin siyasi partiler hakkında 
uygulanmıyacağı belirtilmiştir. 

Bu tadiller arasında bilhassa zikre değer husus, siyasi partilerin oy puslalarmm bastırılması 
ve dağıtılması işinin Devlete bırakılması bakımından seçim kanunlarının ilgili hükümlerinde yapı
lan değişikliklerdir. 

Madde 157 ilâ 162. — Bu maddelerle intikal hükümleri ve yürürlük hükümleri sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 527) 



— iö — 
Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Siyasi Partiler kanunu teklifi (2/378) 

1 . 1 . 1963 

T. B. M. M. Başkanlığına 

İlişik olarak sunduğum «Siyasi Partiler kanun tasarısı» hakkında gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Kasım Gülen, 
Adana Milletvekili 

ESBABI MUCİBESİ 

Bugüne kadar Siyasi partiler, Cemiyetler Kanunu hükümleri çerçevesinde mütalâa edilmişlerdir. 
Bilhassa çok partili hayata girildiği günlerden bu yana siyasi partilerin çeşitli fonksiyon ve faaliyet
lerinin aleluımum cemiyetlerin fonksiyon ve faaliyetlerinden ayrı hususiyetler taşıdığı bu sebeple yeni 
ve kendine has bir kanunla siyasi partileri nizama bağlamanın lüzumu umumi bir kanaat halini al
mıştır. 

Filhakika; demokratik nizamın memleketimiz için vazgeçilmez bir rejim olduğu, İnkılâp Anaya
sası tarafından da tevit ve kabul edilmiştir. Demokratik nizamın beka ve devamı ise, siyasi partilerin 
mevcudiyeti ile mümkün olabilir. 

Devlet yapısının temel unsuru olan siyasi partilerin; kendine has bir teşriî tasarrufla teşkilâtlandı
rılıp, sevk ve idare edilmediği takdirde, parti bünyeleri içinde, tesir ve neticeleri itibariyle Devlet 
ve millet hayatına yararlı olmıyan önde tesir eden davranışlar mümkün olabilmektedir. 

Teşkilâtlanmada, benimsenen prensiplerde, aday yoklamalarının tarzı cereyanında, yoklamalara 
vâki itirazda ve bu itirazların genel merkezlerce neticeye bağlamalarında, genel merkezlerce merkez 
adayı göstermelerde 'ihraçlarda ve partilere kabullerde, kayıt terkinlerinde velhasıl sevk ve idarenin 
çeşitli yönlerinde lmgii.no kadar, mevzuat kifayetsizliğinin parti idarecileri tarafından birçok hal
lerde hiç de iyi emsal teşkil etmiyecek davranışlara mazaret sebebi yapıldığının şahidi olagelmişizdir. 
İşte bütün bu 'aksaklıkları mümkün olduğu kadar düzeltmek kanun teklifimizin ana hedefini teşkil 
etmektedir. 

27 madde ve 1 geçici maddeden ibaret olan kanun teklimiz teferraattaıı çok ana mesele ve mües
seseleri tanzim etmiş; eşyanın tabiatı icabı parti iç. bünyelerini alâkadar' eden hususlar parti yet
kili organlarının tanzim edeceği tüzük ve programlara bırakılmış, Cemiyetler Kanununun bu kanu
na aykırı olmıyan hükümlerinin de tatbikine cevaz verilmiştir. 

Partilerin, cemiyetimizin bünyesine yabancı ve zararlı ilkeleri tüzük/1 erine koyamıyacakları, Ata
türk ilkelerine aykırı ve lâiklik esasını zedeliyecek hükümleri ve prensipleri müdafaa edemiyeeekleri 
sarahaten tasrih edilmiştir'. Bu tahdidi hükümler dışında istenen prensip ve görüşlerin serbestçe 
savunulması ve bu maksatla parti kurulması tamamiyle serbest bırakılmıştır. 

Teşkilât !k!a dem el enin e ocakların ilâvesi uygun görülmüştür. Hernekadar demokratik hayat tec
rübemizin bâzı devrelerinde' ocak başkanı tipi bâzı davranışların mümessili gibi görülerek antipati 
yaratmış ise de; aslında aksaklık müessesesinin özünde olmayıp merkezi idarenin Devlet idaresi 
anlayışında ve zihniyetinde bulunduğundan ve partilerin kendi bünyeleri içindeki seçimlerde ve yok
lamalarda tam ve kâmil mânada halka ve millete inebilmelerinin en emin ve müessir vasıtası ol
duğundan, ocak teşkilâtlarını alt ve ilk kademe olarak kabulü uygun görülmüştür. 

Büyük Atatürk'ün halkçı anlayışının bir ifadesi olan ve partizan olmıyan merkezî idareler 
devirlerinde hiç de şikâyetlere meydan vermiyen, bilâkis politikacıların ve idarecilerin mahalle ve 
köye kadar inmelerini ve bu suretle demokrasinin vazgeçilmez bir icabı olan halkla, yakın ilgi ve 
teması mümkün kılan, hattâ köylere bir mektep kadar faydalı hizmetler görmüş olan ocak teşki-
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iâtlarııım kabulü sosyal devlet ve halkçılık anlayışının da. bit' bakıina yerindi» bir icabı ve cevabı 
olacaktır. 

Parti adayı yoklamalarının bu güne kadarki tarzı cereyanının, tatbikatta pek çok aksaklıklara 
ve hattâ haksızlıklara sebebiyet vermekte olduğu efkârı umumiyeee malûmdur. Milletvekili ve 
Senato aday yoklamalarının teşriî ve icra i görev yapan Meclislerin teşekkülündeki ehemmiyetli ve 
vazgeçilmez yerini dikkat nazarına alacak ol ursak; yoklamaların parti iç meseleleri olmaktan da
ha mühim bir memleket ve millet meselesi olduğu kolayca, anlaşılır. Bu derece hayati bir mesele
nin millî bir mesele olarak ele alınması lüzumuna teşriî organ ilgisiz kalamaz. 

işte bu görüşün ışığı altında, parti aday yoklamalarındı Milletvekili ve 0. Senatosu seçimlerin
di» olduğu gibi adlî murakebeye tabi tutulmasını derpiş etmiş bulunmaktayız. Bu suretle, birçok 
şikâyetler, haksızlıklar önlenecek, parti içi hizip mücadeleleri veya şahsi iğbirarlar yüzünden mer
kezî veya taşra teşkilâtları tarafından taraf tutmalar veya. taraf tutma iddia ve isnatları önle
necek, yoklama ve itirazlar Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki ahkâma göre ve adlî kurullarca 
halledileceğinden, teşriî ve icrai vazife görecek heyetlere girecek adayların, daha başlangıçta bir 
takım töhmetlere veya haksızlıklara uğraması önlenmiş olacak; Adaletin kestiği parmak aeımıya-
yaeaktır. * 

17 yıllık Demokratik hayat tecrübesinin ışığı altın/la, Genel Merkezlere aday gösterme hakkını 
Genel Kongrelere iştirak edecek delegelerin tamamının 2/D ekseriyeti ile ve aday sayısının c/r 20 
sini geçmemek üzere verilebilmesi uygun görülmüştür. Bu suretle parti içi dikta hevesleri ile isa
betsiz kayırmalara imkân verilmemek istenmiştir. 

Aynı zamanda tarihî geleneklerin ve alışkanlıkların tesiri ile halka inmeyi Devlet adamlığı 
vasfına uygun olmıyan bir davranış sayan antidemokratik ve aristokratik zihniyetin yıkılması, 
halk iradesine ve aklıselimine inancın politikacılarda ve idarecilerde, kökleşmesi bu suretle De
mokratik .ruhun tam ve kâmil olarak politikaya ve politikacılara hâkim olması için böyle bir kay
da lüzum görmüş bulunuyoruz, 

Secim Kanundaki cezai hükümleri» mütenazır cezai hükümler son maddelerde tedvin edilmiştir. 
Partiden ihraçların parti içi hizip veya şahıs mücadelelerinin dışında parti tüzüklerinde tâyin 

edilen sarih ve tahdidi sebeplere dayanması, parti içindeki galip hizbin veya- liderin diktasına mey
dan verilmemesi için ihraç kararlarına karşı ilgilinin Anayasa Mahkemesine başvurma, hakkı ta
nınmıştır. 

Meclislerin çalışmalarında parti ve grup çalışmalarının pratikteki ehemmiyetini bilenler 
için, ocak teşkilâtlarının ihdası, yoklamaların adlî murakabe altında yapılması, itirazların keza adlî 
kurullarca Milletvekili ve G. Senatosu seçimlerindeki hükümler gereğince karara bağlanması; ihraç 
kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz hakkının tanınması, demokratik ruhun parti iç 
bünyelerine yerleşebilmesinin vazgeçilmez birer icabı olarak kabul edileceğinden emin bulunmak
tayız. Demokratik idarenin memleketimizde beka. ve devamının ilk şartı,siyasi partiler bünyele
rinde demokratik ruhun ve tutumun hâkim olmasıdır. 

Bu da ancak parti içi fikrî mücadelelerin rahatça ve tehlikesizce yapılabileceği bir ortamın yara 
tılması ile mümkün olabilir. İşte bu ortamı yaratabilmek için bahis mevzuu hükümleri tedvin etme
yi teklif ediyoruz. 
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Siyasi partiler kanun teklifi 

MADDE 1. — Siyasi partiler aynı program etrafında anlaşmış insanların âmme işlerine se
çim voliyle getirileceklerin seçmenlere tanıtılması ve seçimlerinin sağlanması amacı ile kurulmuş 
derneklerdir. 

Kanunun şümulü 

MADDE 2. — Partilerin kuruluşu, idaresi, seçimlere iştiraki, programda çalışmaları, parti-
lerarası münasebetleri ve dağıtılmalar işbu kanun hükmüne tabidir. 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümleri siyasi partiler hak
kında da tatbik olunur. 

Parti tüzükleri 

MADDE 3. — Parti tüzüklerinde şu konulara ait hükümlerin bulunması mecburidir. 
a) Kuruluş maksadı ve programı, 
b) Merkez ve şubelerinde, karar, icra, denetleme ve ihtisas organlarının nasıl teşkil oluna

cağı ve bunların vazife ve salâhiyetleri, 
c) Parti adına seçimlerde aday gösterilme usulleri. 

Program ve müşterek hükümler 

MADDE 4. — Her parti kuruluş maksadını, memleket idaresindeki görüşlerini, nelerin yapıl
masını istediğini programında belirtebilir. 

Bu program, sosyal güvenlik prensibi altında hürriyetin ve demokratik nizamın korunması, 
sınıf veya zümre hâkimiyetine dayanan antidemokratik rejimlerin, din, meshep, ırk, aile ve böl
ge gibi farklara ve tezatlara dayanan ayrıcı ve paralayıcı temayüllerin red ve inkarı,, Millî Bir
liğin ve inkilâplarm müdafaası fikirlerine aykırı hiçbir hüküm konamaz. Partiler bu konu
larda müşterek hareket edeceklerini, propagandalarında ve çalışmalarında bu gaye dışına çıkılamı-
yacağını tüzüklerinde ayrıca belirtmeğe ve üyelerinden bu hususta namus sözü almağa mecbur
durlar. 

Kuruluş 

MADDE 5. — Program kısmını da ihtiva eden tüzük bütün kurucular tarafından aynen kabul 
ve imzalariyle tasdik edilmiş olmak lâzımdır. 

Tüzükle partinin merkezini, kurucularla ilk idare kurulu üyelerinin hürriyetlerini belirten 
beyanname dörder nüsha hazırlanarak yine bütün kurucular tarafından imzalanır ve mahallin en 
büyük mülkiye âmirine makbuz mukabilinde tevdi ve teslim edilmek suretiyle parti kurulur. 

En büyük mülkiye âmiri bu beyanname ve tüzükten birer nüshayı İçişleri Bakanlığına ve Ana
yasa mahkemelerinde teşkil olunacak partiler siciline konmak üzere mezkûr mahkeme başkanlı
ğına yollar. 

Kuruluşun durdurulması veya men'i 

MADDE 6. — Beyanname veya tüzüğünde kanunlara aykırı hükümler bulunan partilerin faa
liyeti gerekli ıslahlar yapılıncaya kadar mahkeme kararı ile durdurulur. Bu karara Anayasa 
Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. Beyanname ve tüzükte kanuna uygunluk olduğu halde 
kurucuları ve çalışmaları bakımından dördüncü maddedeki amaçlara aykırı oldukları tesbit edi
len partilerin kurulmasına Anayasa Mahkemesi kararı ile mâni olunabilir. 
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Üyeler 

MADDE 7. — Aidat borçlarını ödememiş olan üyeler kongrelere iştirak edemezler, ve seçile
mezler. Bu üyelerin hüviyet cüzdanlarına aidat borçlarının ödendiğine dair şerh verilir. Veya 
parti pulu yapıştırılır. îki yıl üst üste aidat borçlarını ödemiyenler üyelik haklarını kaybederler. 

Seçme ehliyetini haiz olan her vatandaş bir partiye üye kaydolunabilir. Bunlardan yalnız hü
viyet cüzdanı parası alınabilir. Hüviyet cüzdanla nmn her üç senede bir değiştirilmesi veya dam
galanması şarttır. 

MADDE 8. — Partiye üye olmak istiyen bir beyanname doldurur. îki partili üye tarafından 
tanıtma şerhi verilen bu teklif kaydı parti lokalinde veya parti ilân tahtasında 10 gün asılı bı
rakılır. îdare kurulları asil ve yedek üyelerinin iştirakiyle yapacağı toplantıda adayın partiye 
'alınıp alınmamasına karar verir. 

Üyeler îl Disiplin Kurulu kararı ile partinin ana prensiplerine veya tüzüğe aykırı hareketle
rinden dolayı partiden çıkarılabilir. îl Disiplin Kurulu kararma Yüksek Disiplin Kurulu (Mer-
'kez Disiplin Kurulu) nezdinde itiraz olunabilir. Bu kararın kaldırılması için tebliğinden itibaren 
W ay içinde Anayasa Mahkemesine müracaat edilebilir. 

. , Yalnız bir partiye kayıt mecburiyeti 

MADDE 9. — Bir kimse aynı zamanda birden fazla partiye üye olamaz. Partiler bir başka par
tide kayıtlı olduklarını bildiklerini kendi partilerine kaydedemezler. 

Parti kongreleri 

MADDE 10. — Bir partinin en yüksek karar organı, merkezinde toplanacak büyük kongresi-
dir. Bu kongrenin en az iki senede bir toplanması mecburidir. 

Vilâyet kongreleri en az iki senede bir, kaza ^kongreleri ise senede bir toplanır. 
Kongreler tüzüklerinde gösterilen şekilde her zaman olağanüstü toplantılara çağrılabilir. 

Kongreler çoğunlukla toplanır. 
Büyük kongreler Yüksek Seçim Kurulunun murakabesi altında cereyan eder. 
Bu kongre seçimlerine ve kararlarına Büyük Kongre üyelerinden en az 10 kişinin imzası ile 

yapılacak itirazlar bir hafta zarfında sonuçlandırılır. 

Parti M ellisi veya Parti Divanı 

MADDE 11. — îki büyük kongre arasında, tüzük tadili ve fesih kararı hariç diğer muayyen 
Ibâzı yetkilerini kullanmak üzere Parti Meclisi veya Divanı gibi isimler altında karar organları 
teşkili mümkündür. Bu organların teşkil tarzı, yetkileri tüzükte belirtilir. 

'îdare kurulları ve tâli organlar 

MADDE 12. — Partilerin merkez, il, ilçe ve ocaklardaki icra organları idare kurullarıdır. îl 
idare kurulları il merkezlerinde, ilçe idare kurulları il merkezleri ve ilçelerde, ocak idare kurul
ları mahalle ve köylerde kurulur. Bunlara yardımcı olmak üzere il ve ilçelerde istişare organları 
İhtisas komisyonları, gençlik ve kadın kolları gibi organlar da bulunabilir. Bunların teşkil tarz
ları tüzükte belirtilir. 

Denetleme ve disiplin kurulları 

MADDE 13. — Büyük kongrelerde ve il kongrelerinde denetleme ve disiplin, ilçe- kongrele
rinde denetleme kurulları seçimi de yapılır. Bu kurulların teşjkil tarzı, ödev ve yetkileri tü
zükte belirtilir. 
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Parti meclis grupları 

MADDE 14. — Milletvekilleri ve senatörlerin Anayasa gereğince haiz oldukları, halk ve 
vazifelerin kullanılmasında; parti disiplini mülâhazası ile yapılacak düzenlemeler grup tam 
üye sayısının salt çoğunluğu ve açık oyla verile cek kararla yapılır. 

Bu yolda alınacak kararlara üyelerden her hangi birisi Anayasa; veya vicdani kanaatine 
aykırı görürse çekinser davranabilir. 

MADDE 15. -— Gruplarda seçimler gizli oyla yapılır. Ve levrakı saklanır. 
itiraz vukuunda Anayaisa Mahkemesi, evrak üzerinde inceleme yapar ve 15 gün içinde ka

rara bağlar. 

MADDE 16. — Meclis grup toplantılarında zabıt tutulması mecburidir. Zabıtların muntazam 
tutulmasından ve muhafazasından grup idare kurulu mesuldür. 

Partilerin, iştirak cdemiyereği tecimler 

MADDE 17. — Siyasi ^partiler umumi seçimler dışında meslek ve ihtilas kurullarının, sen
dikaların, hayır cemiyetlerinin ve diğer teşekküllerin seçimlerinde aday gösteremezler. Ve 
hiçbir suretle faaliyet sarf edemezler. 

i Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri seçimleri hakkında da bu îhüküm tatbik (olunur. 

Adaylık 
MADDE 18. — Partili ve partisiz her1 vatandaş seçimlerde aday gösterilmesi içini bir par

tiye müracaat edebilir. 
Partiler bu müracaatlar üzerine (seçilecek yer için) kanunun ve kendilerinin! tesbit ettiği va

sıflara haiz olanları aday olarak ayırır. 
Parti adayı olarak kabul edilenler, soyadları alfabe sırasına göre kısaca hüviyetleri 

belirtilerek bir listeye kaydolunur. (Bu liste aday yoklamasına iştirak edeceklere duyurulur. 

Aday yoklamaları ve sarimleri 

MADDE 19. — Partilerin aday yoklaması partinin bütün üyelerinin gizli toy kullanmak sure
tiyle aday listesinden seçim yapmaları şeklinde olur. 

Yoklamalar genel seçimler gibi Seçim Kamunu hükümlerine göre adlî murakabeye tabidir. 
Yoklamaların parti adalylarının seçim kurullarına isimlerinin verilmesi tarihinden en geç 

beş gün evveline kadar! bitmiş olması şarttır.Yoklamalar için ıparti lokallerinde veya diğer 
münasip yerlerde sandıklar hazırlanır. Partili seçmenler aday listesinde seçilecek miktar 
kadrolarını muhafaz^ ederek diğerlerimi ' silerler. Ve bu puslaları sandıklara atarlar silinme
miş olanlar seçilecek aday adedinden fazla da olsa seçilmiş sayılır. Tasnif neticesinde en çok 
oy almış olanlar sırası ile parti adayı olur. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 

Bütün partilerin milletvekili .ve 'Cumhuriyet Senatosu yoklamaları aynı günde yanyıana ko
nan sandıklara oy atılmak suretiyle Seçim Kanunundaki bu kamuna aykırı olmıyan hükümler 
ve Adliye Vekâleti tarafından hazırlanacak tüzük hükümleri gereğince seçim kurullarınca ya
pılır. 

(tenel merkezin, aday gösterme hakin 

MADDE 20. — Partiler seçimlerde gösterecekleri adayların mücbir sebep gösterilerek bü
yük kongreye katılacak delegelerin tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile ve açık oyla: karar alın
mak suretiyle en çok % 20 sini genel merkezlerin takdirine bırakacak hükümleri tüzükle
rine koyabilirler. 
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Merkezce gösterilecek adaylara il ve ilçe idare kurullarından müteşekkil bir heyet tara

fından 3/2 çoğunlukla alınan karalr ıgereğince itiraz edilebilir. 
Genel merkezlerce !bu itirafların nazara alınması mecburidir. 

Partilerin tasnifi 

MADDE 21. — Umumi seçimlerde en çok mebus çıkarmış olan partiye ana parti, eğer ikti
darda ise iktidar/partisi ondan sonra en fazla mebus çıkarmış olana da ana muhalefet partisi, di
ğerlerine muhalefet partileri denir. 

Ana muhalefet partisi 

MADDE 22. — Hükümet teşriî organlardan geçireceği her kanun projesi hakkında bakanlık
lardan mütalâa istediği sırada ve aynı zamanda ana muhalefet partisinden de fikir ve mü
talâa1 ister. Protokolda bu parti başkanı Başbakandan sonra yer alır. 

Muhalefet partilerine kanun karşısında Devletin denetleme organlarından biri olarak kabul 
edilir. Ana muhalefet partisi başkanına Başbakan ödeneği kadar ödenek ve bir aded taşıt aracı 
verilir. 

Parti sicilleri 

MADDE 23. — Anayasa Mahkemesi nezdinde siyasi partilerin bir sicili tutulur. Bu sicilde 
partilerin tüzükleri, beyannameleri, bu kanunun tatbikatından doğan partiye ve partililere ve
rilen cezaya ait yüksek disiplin kurulları kararları genel kongre kararlarına ait zabıt suret
leri kayıt ve muhafaza olunur. 

» ' « * • • - . 

Malî denetleme 

MADDE 24. — Partiler yıllık gelir ve giderlerini her yıl sonunda tafsilâtiyle Anayıasa Mah
kemesine Ibildirmeye mecburdurlalr. 

Seçimler için toplanan paraların yekûnu ve kaynaklanın ve sarf yerini ayrıca bildirirler. 
Anayasa Mahkemesi parti hesaplarını ve defterlerini her an teftişe yetkilidir. 

Siı/asi partilerin dağıtıl ması 

MADDE 25. — Anayasa temel hükümlerini ihlâl eden bu kanunun partilerin demokratik usul
lerle idaresine dair usullerini bozan siyasi partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır. 

Cezai hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 9 nçu maddesine aykırı hareket edenlere bir aydan altı aya ka
dar, 10 ve 14 ncü maddelerine aykırı hareket edenlere üç aydıan bir seneye kadar, 16 ncı 
maddesine aylkırı hareket edenlere ve aday yoklamalarına her hangi şekilde hile karıştıran
lara bir seneden üç seneye kadar hapis cezası verilir. 

MADDE 27. — Bu kanunda ve siyasi parti tüzüklerinde yazılı ve seçimle ilgili vazifeleri 
yapmıyan partililer Seçim Kanununun 127 ve takibeden maddeleri uyarınca cezalandırılır. Ve 
partiden çıkarılırlar. 

GEÇtCÎ MADDE — Mevcut siyasi partiler yayımından itibaren iki ay zarfında bünyelerini 
bu kanuna uydurmaya mecburdurlar. 
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Aıdana Milletvekilleri Kemal SanibraMmoğlu ve Kasım Güklk'in, Siyasi partiler kanunu 

teklifi (2/591) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Siyasi partiler hakkında kanun teklifimiz esbabı mucibe lâyühası ile birilikte takdim edil
miştir. 

Kanuni aşm ası 'için gereğini saygı ile istirham ederiz. 

Adana Milletvekili Adana Milletvekili 
• K. Güleh K. SanibraMmoğlu 

ESBABI MUCİBE 

Bugüne kadar siyasi partiler Cemiyetler Kamunu hükümleri çerçevesinde mütalâa edilmiş
lerdir. Bilhassa çok partili hayata girildiği günlerden bu yana siyasi partilerin çeşitli fonksiyon 
ve faaliyetlerinin lalelûımum cemiyetlerin fonksiyon ve faaliyetlerinden ayrı hususiyetler taşıdığı 
bu sebeple yeni ve kendine has Ibir kanunla siyasi partileri nizama bağlamanın lüzumu umumi 
biır kanaat halini almıştır. 

Filakika; demokratik nizamın memleketimiz için vazgeçilmez Ibir rejim olduğu, inkılâp Ana
yasası tarafından da teyit ve kabul edilmiştir. Demokratik nizamın Ibeka ve devamı ise, siyasi 
partilerin mevcudiyeti ile mümkün olalbilir. 

Devlet yapısının temel unsuru olan siyasi partilerin; kendine (has Ibir teşriî tasarrufla teşkilât
landırılıp, sevik ve lidaıre edilmediği takdirde, parti ibünyeiler'i içinde, tesir ve neticeleri itibariyle 
Devlet ve millet hayatına yararlı olmi'yan yönde tesir eden davranışlar mümkün 'Olabilmektedir. 

Teşkilâtlanmada, benimsenen prensiplerde, aday yoklanmalarının tarzı cereyanımda, yoklama
lar vâki itli'raızlarda ve bu itirazların genel merkezlerce neticeye bağlanmalarında, genel merkez
lerce merkez adayı göstermelerde ihraçlarda ve paırfcilero kabullerde, kayıt terkinlerinde velhâsıl 
sevk ve idarenin çeşitli yönlerinde 'bugüne kadar, (mevzuat kifayetsizliğinin parti idarecileıi tara
fından birçok hallerde hiç de iyi emsal teşkil etmiyecdk davranırlara mazeret sdbebi yapıldığının 
şahidi olaıgclmişizdir. İşte bütün Ibu aksaiklıikları mümkün .olduğu kadar düzeTtımdk kamun teklifi
mizin ana hedef ini tenkil etmektedir. 

27 madde ve I geçici maddeden îbardt olan kaiıun tekliflimiz teferruattan fiok ana mesele ve 
müesseseleri tanzim etmiş; eşyanın tabiattı icaibı parti iç 'bünyelerini alâkadar eden hususlar parti 
yetkili organlarının tanzim edeceği tüzük ve programlara bırakılmış, Cemiyetler Kanununun ıbu 
kanunisi aykırı lolmıyan hükümlerinin de tatbikine ceva>z veril mistir. 

Partilerin, cemiyetimizin bünyescinc yabancı ve zararlı ülkeleri tüzüklerine koyaımııy.acaMarı, 
Atatürk ilkelerine aykırı ve lâiklik esasını zedeliyecek hükümleri ve prensipleri müdafaa edemiye-
cekleri sarahaten tasrih edilmiştir. Bu tahdidi hükümler dışında istenen prensip ve görüşlerin ser
bestçe savunulması ve bu maksatla parti kurulması tamamiyle serbest bırakılmıştır. 

Teşkilât kademelerine ocakların ilâvesi uygun görülmüştür. Her ne kadar demokratik hıayalt 
tecrübemizin bâzı devrelerinde ocak başkanı tipi ıbâzı davranışların mümessili -gibi görülerek anti-
pati yaratmış ise de, aslında aksaklık müessesenin özünde olmayıp merkezî idarenin Devlet ida
resi anlayışında ve zihniy etinde (bulunduğundan ve partilerin kendi bünyeleri içinddlci seçimlerde 
ve yoklamalarda tam ve kâmil mânada halka ve millete inebilmelerinin en emin ve müessir vası
tası olduğundan, ocak teşkilâtlarım alt ve ilk kademe «olarak kalbul uygun görülmüştür. 

Büyük Atatürk'ün halkçı anlayışının bir ifadesi allan ve partizan olmıyan merkezî idareler de
virlerinde hiç d"e şikâyetlere meydan vermiyen, bilâkis pıolitikacüarm ve idarecilerin mahalle ve 
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köye kadar inmelerini ve bu suretle demokrasinin vazgeçilmez bir icaıbı olan haMda yakın ilgi ve 
tornası mümkün kılan, hattâ köylere (bir mektep kadar faydalı hizmetler görmüş olan ocak teş
kilâtlarının kabulü sosyal Devlet ve halkçılık anlayışının da bir bakıma yerinde blir icalbı ve ce
vabı olacaktır. 

Parti adayı yoklamalarının bugüne kadarki tarzı cereyanının, tatbikatta pek çok aksaklıklara 
ve hattâ haksızlıklara sebebiyet vermekte olduğu efkârı umumiyece malûmdur. Milletvekili ve 
Senato aday yoklamalarının teşriî ve icrai görev yapan Meclislerin teşekkülündeki ehemmiyetli 
ve vazgeçilmez yerini dikkat nazarına alacak olursak yoklamaların parti iç meseleleri olmaktan 
daha mühim bir memleket ve millet meselesi olduğu kolayca anlaşılır. Bu derece hayati bir mese
lenin millî bir mesele olarak ele alınması lüzumuna teşriî organ ilgisiz kalamaz. 

îşte bu görüşün ışığı altında, parti aday yoklamalarının milletvekili ve C. Senatosu seçimlerin
de olduğu gibi adlî murakabeye tabi tutulmasını derpiş etmiş bulunmaktayız. Bu suretle, birçok 
şikâyetler, haksızlıklar önlenecek, parti içi hizip mücadeleleri veya şahsi iğbirarlar yüzünden 
merkezi veya taşra teşkilâtları tarafından taraf tutmalar veya "taraf tutma iddia ve isnatları ön
lenecek, yoklama ve itirazlar Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki ahkâma göre ve adlî kurullarca 
halledileceğinden, teşriî ve icrai vazife görecek heyetlere girecek adayların, daha başlangıçta bir
takım töhmetlere veya haksızlıklara uğraması önlenmiş olacak, adaletin kestiği parmak acımıya-
caktır. 

17 yıllık demokratik hayat tecrübesinin ışığı altında, genel merkezlere aday gösterme hakkını 
genel kongrelere iştirak edecek delegelerin tamamının 2/3 ekseriyeti ile ve aday sayısının % 20 
sini geçmemek üzere verilebilmesi uygun görülmüştür. Bu suretle parti için dikta hevesleri ile isa
betsiz kayırmalara imkân verilmemek istenmiştir. 

Aynı zamanda tarihî geleneklerin ve alışkanlıkların tesiri ile halka inmeyi Devlet adamlığı 
vasfına uygun olmıyan bir davranış şayanı antidemokratik ve aristokratik zihniyetin yıkılması, 
halk iradesine ve aklıselimine inancın politikacılarda ve idarecilerde, kökleşmesi, bu suretle de
mokratik ruhun tam ve kâmil olarak politikaya ve politikacılara hâkim olması için böyle bir kay
da lüzum görmüş bulunuyoruz. 

Seçim Kanunundaki cezai hükümlere mütenazır cezai hükümler son maddelerde tedvin edil
miştir. 

Partiden ihraçların parti içi hizip veya şahıs mücadelelerinin dışında parti tüzüklerinde tâyin 
edilen sarih ve tahdidi sebeplere 'dayanması, parti içindeki galip hizibin veya liderin diktasına mey
dan verilmemesi için, ihraç kararlarına karşı ilgilinin Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı ta
nınmıştır. 

Meclislerin çalışmalarında parti ve grup çalışmalarının pratikteki ehemmiyetini bilenler için, 
ocak teşkilâtlarının ihdası, yoklamaların adlî murakabe altında yapılması, itirazların keza adlî 
kurullarca milletvekili ve C. Senatosu seçimlerindeki hükümler gereğince karara bağlanması; ih
raç kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz hakkının tanınması, demokratik ruhun parti 
iç bünyelerine yerleşebilmesinin vazgeçilmez birer icabı olarak kabul edileceğinden emin bulun 
maktayız. Demokratik idarenin memleketimizde beka ve devamının ilk şartı, siyasi partiler bün
yelerinde demokratik ruhun ve tutumun hâkim olmasıdır. 

Bu da ancak, parti içi fikri mücadelelerin rahatça ve tehlikesizce yapılabileceği bir ortamın 
yaratılması ile mümkün olabilir. îşte bu ortamı yaratabilmek için bahis mevzu hükümleri tedvin 
etmeyi teklif ediyoruz. 
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Siyasi partiler kanun tasarısı 

MADDE 1. — Siyasi partiler aynı program etrafında anlaşmış insanların âmme işlerine seçim 
yoluyla getirileceklerin seçmenlere tanıtılması ve seçimlerinin sağlanması amacı ile kurulmuş 
derneklerdir. 

Kanunun şümulü 

MADDE 2. — Partilerin kuruluşu, idaresi, seçimlere iştiraki, propaganda çalışmaları, parti-
lerarası münasebetleri ve dağıtılmalar işbu kanun hükmüne tabidir. 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümleri siyasi partiler hak-
kında da tatbik olunur. 

Parti tüzükleri 

MADDE 3, — Parti tüzüklerinde şu konulara ait hükümlerin bulunması mecburidir. 
a) Kuruluş maksadı ve programı, 
b) Merkez ve şubelerinde, karar, icra, denetleme ve ihtisas organlarının nasıl teşkil oluna

cağı ve bunların vazife ve salâhiyetleri, 
c) Parti adına seçimlerde aday gösterilme usulleri. 

Program ve müşterek hükümler 

MADDE 4. — Her parti kuruluş maksadını, memleket idaresindeki görüşlerini, nelerin yapıl
masını istediğini programında belirtebilir. 

Bu program, sosyal güvenlik prensibi altındahürriyetin ve demokratik nizamın korunması, 
sınıf veya zümre hâlrimiyetine dayanan antidemokratik rejimlerin, din, mezhep, ırk, aile ve böl
ge gibi farklara ve tezatlara dayanan ayürıcı ve paralayıcı temayüllerin ret ve inkârı, millî bir
liğin ve inîalapların müdafaası fikirlerine ayları hiçbir hüküm konamaz. Partiler bu konularda 
müşterek hareket edeceklerini, propagandalarında ve çalışmalarında bu gaye dışına çıkılamıya-
cağmı tüzüklerinde ayrıca belirtmeye ve üyelerinden bu hususta namuz sözü almaya mecbur
durlar. 

Kuruluş 

MADDE 5. — Program kısmını da ihtiva eden tüzük bütün kurucular tarafından aynen ka
bul ve imsalariyle tasdik edilmiş olmak lâzımdır. 

Tüzükle partinin merkezini, kurucularla ilk idare kurulu üyelerinin hürriyetlerini belirten 
beyanname dörder nüsha hazırlanarak yine bütün kurucular tarafından imzalanır ve mahallin 
en büyük mülkiye âmirine makbuz mukabilinde tevdi ve teslim edilmek suretiyle parti kurulur. 

En büyük mülkiye âmiri bu beyanname ve tüzükten birer nüshayı tçişleri Bakanlığına ve 
Anayasa mahkemelerinde teşkil olunacak partiler siciline konmak üzere mezkûr mahkeme baş
kanlığına yollar, 

Kuruluşun durdurulması veya men'i 

MADDE 6. — Beyanname veya tüzüğünde kanunlara aykırı hükümler bulunan partilerin faali
yeti garekli ıslahlar yapılıncaya kadar mahkeme karan ile durdurulur. Bu karara Anayasa Mah
kemesi nezdinde itiraz edilebilir. Beyanname ve tüzükte kanuna uygunluk olduğu halde kurucu
ları ve çalınmaları bakımından dördüncü maddedeki amaçlara aylan oldukları tesbit edilen par
tilerin kurulmasına Anayasa Mahkemesi karan ile mâni olunabilir. 
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Üyeler 

MADDE 7. — Aiadat borçlarını ödememiş olan üyeler kongrelere iştirak edemezler, ve seçi
lemezler. Bu üyelerin hüviyet cüzdanlarına aidat borçlarının ödendiğine dair şerh verilir. Veya 
parti pulu yapıştırılır. ÎM yıl üst üste aidat borçlarını ödemiyenler üyelik haklarını kaybederler. 

Seçme ehliyetini haiz olan her vatandaş bir partiye üye kaydolunabilir. Bunlardan yalnız hü
viyet cüzdanı parası alınabilir. Hüviyet cüzdanlarının her üç senede bir değiştirilmesi veya dam
galanması şarttır. 

MADDE 8. — Partiye üye olmak istiyen bir beyanname doldurur, iki partili üye tarafından 
tanıtma şerhi verilen bu teklif kaydı parti lokalinde veya parti ilân tahtasında 10 gün asılı bı
rakılır. tdare Kurulları asıl ve yedek üyelerinin iştirakiyle yapacağı toplantıda adayın partiye 
alınıp alınmamasına karar verir. 

Üyeler il disiplin kurulu kararı ile partinin ana prensiplerine veya tüzüğe aykırı hareketle
rinden dolayı partiden çıkarılabilir. îl disiplin kurulu kararma Yüksek Disiplin Kurulu (Merkez 
Disiplin Kurulu) nezdinde itiraz olunabilir. Bu kararın kaldırılması için tebliğinden itibaren bir 
ay içinde Anayasa Mahkemesine müracaat edilebilir. 

Yalnız bir partiye kayıt mecburiyeti 

MADDE 9. — Bir kimse aynı zamanda birden fazla partiye üye olamaz. Partiler bir başka 
partide kayıtlı olduklarını bildiklerini kendi partilerine kaydedemezler. 

Parti merkezleri 

MADDE 10. — Bir partinin en yüksek karar organı, merkezinde toplanacak Büyük Kongresi-
dir. Bu kongrenin en az iki senede bir toplanması mecburidir. 

Vilâyet kongreleri en az iki senede bir, kaza kongreleri ise senede bir toplanır. 
Kongreler tüzüklerinde gösterilen şekilde her zaman olağanüstü toplantılara çağrılabilir. Kong

reler çoğunlukla toplanır. 
Büyük kongreler Yüksek Seçim Kurulunun murakabesi altında cereyan eder. 
Bu kongre seçimlerine ve kararlarına Büyük Kongre üyelerinden en az 10 kişinin imzası ile 

yapılacak itirazlar bir hafta zarfında sonuçlandırılır. 

Parti meclisi veya parti divanı 

MADDE 11. — İki büyük kongre arasında, tüzük tadili ve fesih karan hariç diğer muayyen 
bâzı yetkilerini kullanmak üzere parti meclisi veya divanı gibi isimler altında karar organları 
teşkili mümkündür. Bu organların teşkil tarzı, yetkileri tüzükte belirtilir. 

tdare kurulları ve tâli organlar 

MADDE 12. — Partilerin merkez, il, ilçe ve ocaklardaki icra organları idare kurullarıdır, ti 
idare kurulları il merkezlerinde, ilçe idare kurulları il merkezleri ve ilçelerde, ocak idare kurul
ları mahallî ve köylerde kurulur. Bunlara yardımcı olmak üzere il ve ilçelerde istişare organları 
ihtisas komisyonları, gençlik ve kadın kolları gibi organlar da bulunabilir. Bunların teşkil tarz
ları tüzükte belirtilir. 

Denetleme ve disiplin kurulları 
' \ ' • • 

MADDE 13 .— Büyük Kongrelerde* ve il kongrelerinde denetleme ve disiplin, ilçe kongrele
rinde denetleme kurulları seçimi de yapılır. Bu kurulların teşkil tarzı, ödev ve yetkileri tüzükte 
belirtilir. 
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Parti meclis grupları 

MADDE 14. —. Milletvekilleri ve senatörlerin Anayasa gereğince haiz oldukları, hak ve vazife
lerin kullanılmasında; parti disiplini mülâhazası ile yapılacak düzenlemeler grup tam üye sayısı
nın saltçoğunluğu ve açık oyla verilecek kararla yapılır. 

Bu yolda alınacak kararlara üyelerden her hangi birisi Anayasa veya vicdani kanaatine aykın 
görürse çekimser davranabilir. 

MADDE 15. — Gruplarda seçimler gizli oyla yapılır. Ve evrakı saklanır. 
itiraz vukuunda Anayasa Mahkemesi evrak üzerinde inceleme yapar ve lö gün içinde karara 

bağlar. 

MADDE 16. — Meclis grup toplantılarında zabıt tutulması mecburidir. Zabıtların muntazam 
tutulmasından ve muhafazasından grup idare kurulu mesuldür. 

Partilerin iştirak edemiyeceği seçimler 

MADDE 17. — Siyasi Partiler umumi seçimler dışında meslek ve ihtisas kurullarının, sendi
kaların, hayır cemiyetlerinin ve diğer teşekküllerin seçimlerinde aday gösteremezler. Ve hiç bir 
suretle faaliyet sarf edemezler. 

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri seçimleri hakkında da bu hüküm tatbik olunur. 

Adaylık 

MADDE 18. — Partili ve partisiz her vatandaş seçimlerde aday gösterilmesi için bir partiye 
müracaat edebilir. 

Partiler bu müracaatlar üzerine (seçilecek yer için) kanunun ve kendilerinin tesbit ettiği va
sıflara haiz olanları aday olarak ayırır. 

Parti adayı olarak kabul edilenler, soyadları alfabe sırasına göre kısaca hüviyetleri belirtile
rek bir listeye kayıt olunur. Bu liste aday yoklamasına iştirak edeceklere duyurulur. 

Aday yoklamaları ve seçimleri 

MADDE 19. — Partilerin aday yoklaması partinin bütün üyelerinin gizli oy kullanmak sure
tiyle aday listesinden seçim yapmaları şeklinde olur. 

Yoklamalar Genel Seçimler gibi Seçim Kanunu hükümlerine göre adlî murakabeye tabidir. 
Yoklamaların parti adaylarının seçim kurullarına isimlerinin verilmesi tarihinden en geç beş 

gün evveline kadar bitmiş olması şarttır. Yoklamalar için parti lokallerinde veya diğer münasip 
yerlerde sandıklar hazırlanır. Partili seçmenler aday listesinde seçilecek miktar kadrolarını mu
hafaza ederek diğerlerini silerler. Ve bu puslaları sandıklara atarlar silinmemiş olanlar seçilecek 
aday adedinden fazla da olsa seçilmiş sayılır. Tasnif neticesinde en çok oy almış olanlar sırası ile 
parti adayı olur. Oylarda eşitlik halinde kur'a çekilir. 

Bütün partilerin milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu yoklamaları aynı günde yan yana ko
nan sandıklara oy atılmak suretiyle Seçim Kanunundaki bu kanuna aykın olmıyan hükümler ve 
Adliye Vekâleti tarafından hazırlanacak tüzük hükümleri gereğince seçim kurullarınca yapılır. 

Genel merkezin ad<vy gösterme hakkı 

MADDE 20, — Partiler seçimlerde gösterecekleri adayların mücbir sebep gösterilerek büyük 
kongreye katılacak delegelerin tam sayısının 2/3 çoğunluğu üe ve açık oyla karar alınmak sure
tiyle en çok % 20 sini gen*l merkezlerin takdirine bırakacak hükümleri tüzüklerine koyabilirler* 



Merkezce gösterilecek adaylara il ve ilçe idare kurullarından müteşekkil bir heyet tarafından 
3/2 çoğunlukla alınan karar gereğince itiraz edilebilir. 

Genel .merkezlerce bu itirazların nazara alınması mecburidir. 

Partilerin tasnifi 

MADDE 21. — Umumi seçimlerde en çok mebus çıkarmış olan partiye ana parti, eğer iktidar
da ise iktidar partisi ondan sonra en fazla mebus çıkarmış olanı da ana muhalefet partisi, diğer
lerine muhalefet partileri denir. 

Ana muhalefet partisi 

MADDE 22. — Hükümet teşriî organlardan geçireceği her kanun projesi hakkında bakanlık
lardan mütalaa istediği sırada ve aynı zamanda ana muhalefet partisinden de fikir ve mütalâa 
ister. Protokolde bu parti başkanı Başbakandan sonra yer alır. 

Muhalefet partilerine kanun karşısında Devletin denetleme organlarından biri olarak kabul 
edilir. Ana muhalefet partisi Başkanına Başbakan ödeneği kadar ödenek ve bir aded taşıt aracı 
verilir. 

Parti sicilleri 

MADDE 23. — Anayasa Mahkemesi nezdinde siyasi partilerin bir sicili tutulur. Bu sicilde par
tilerin tüzükleri, beyannameleri, bu kanunun tatbikatından doğan partiye ve partililere verilen 
cezaya ait Yüksek Disiplin kurulları kararları Genel Kongre kararlarına ait zabıt suretleri kayıt 
ve muhafaza olunur. 

Malt denetleme 

MADDE 24. — Partiler yıllık gelir ve giderlerini her yıl sonunda tafsilâtı ile Anayasa Mah
kemesine bildirmeye mecburdurlar. 

Seçimler için toplanan paraların yekunu ve kaynaklarını ve sarf yerini ayrıca bildirirler. 
Anayasa Mahkemesi parti hesaplarını ve defterlerini her an teftişe yetkilidir. 

Siyasi partilerin dağıtılması 

MADDE 25. — Anayasa Temel hükümlerini ihlâl eden bu kanunun partilerin demokratik usul
lerle idaresine dair usullerini bozan siyasi partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır. 

Cezai hükümler 

MADDE 26. — Bu kanunun 9 ncu maddesine aylan hareket edenlere bir aydan altı aya ka
dar, 10 ve 14 ncü maddelerine aykırı hareket edenlere üç aydan bir seneye kadar, 16 ncı madde
sine aylan hareket edenlere ve aday yoklamalarına her hangi şekilde hile karıştıranlara bir sene
den üç seneye kadar hapis cezası verilir. 

MADDE 27. — Bu kanunda ve siyasi parti tüzüklerinde yazılı ve seçimle ilgili vazifeleri yap-
mıyan partililer Seçim Kanununun 127 ve takibsden maddeleri uyarınca cezalandırılır. Ve parti
den çıkarılırlar. 

GEÇtCt MADDE — Mevcut siyasi partiler yayımından itibaren iki ay zarfında bünyelerini 
bu kanuna uydurmaya mecburdurlar. 
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G-eçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 20.11.1963 

Esas No. 1/560, 2/378, 2/591 
Karar No. 3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, kendisine 3 Ekim 1963 günkü 148 nei Birleşiminde Genel Kurulca havale edil
miş olan Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 3 Ekim 1963 tarihli ve 
71-2140/45158 sayılı yazısına çk olarak sunulan, «Siyasi partiler kanunu tasarısı» nı, İçişleri Ko
misyonunun 10 Ekim 1963 tarihli, Esas No: 2/378 ve Karar No: 86 sayılı yazısındaki istemin 
Genel Kurulun 15 Ekim 1963 tarihli 152 nei Birleşiminde kaibul edilmjeısi üzerine Adana Milletve
kili Kasım Gülek'in 1 Ocak 1963 tarihli, «iSiyasi partiler kanunu teklifi» ve Komisyonumuzun 10 
Ekim 1963 tarihli, Esas No: 1/560, 2/591 ve Karar No: 2 sayılı yazısındaki istem ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun bir önergesinin Genel Kurulun aynı birleşiminde kabul edil
mesi üzerine Adana Milletvekilleri Kasım Gülek ile Kemal Sarıibrahimoğlu'nu'n - yukarda zikri 
geçen kanun teklifinin aynı olan - 8 Ekim 1963 tarihli, «ISiyaıSİ partiler kanunu teklifi» ile bir-
leştirmeJk ve tasarıyı görüşmelerine esas olarak almak suretiyle, Hükümet adına Başbakanlık, Ada
let ve içişleri Bakanlıkları temsilcilerinin ve kanun teklifi sahiplerinden Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'nun huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Anayasanın 57 nei maddesinin 3 ncü fıkrası, partilerin iç çalışmaları ile faaliyetlerinin, 
Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap vereceklerinin ve bu mahkemece malî denetimlerinin na
sıl yapılacağının, demokrasi esaslarına uygun olarak bir özel kanunla düzenlenmesini emretmıefcte-
dir. Bu özel kanun ayrıca, söz konusu 57 nei maddenin siyasi partilerin Anayasa Mahkemesince 
hangi ha'llerdo temelli kapatılacağına dair prensipleri vaz'eden 1 nei fıkrası ile Anayasanın 19 neu 
maddesinin 5 nei fıkrasını da dikkat nazarına alan hükümleri sevk edecek ve parti kurma hak
kına mütaallik esasları koyan ve partilerin demokratik siyasi hayattaki yerini tâyin ve tesıbit 
eden* Anayasanın 56 ncı maddesine de uygun olacaktır. 

Komisyonumuz, Hükümetçe sevk edilen tasarıyı bu esaslar açısından tümü itibariyle maksada 
tamamiyle uygun bulmuş vo tasarı gerekçesinde yer alan düşüncelerle tam mutabakatını tesbit 
eylemiştir. 

2, Komisyonumuz, tasarının Bininci kısmının başlığını aynen benimsemiş 've tasarının 1 nei 
maddesinde yer alan vo siyasi partinin Türk Anayasa Hukuku bakımından özünden ayrılamıya-
cak unsurları sayan 1 nei maddesinin 1 nei fıkrasını esas itibariyle tasvibetmiştir. 

Bu hükümde yer alan unsurların siyasi partinin evrensel bir tarifini vermek amaciyle tesbit 
edilmediğini bilhassa belirtmek gereklidir. Gerçekten, siyaset ilminin, siyasi sosyolojinin ve mu
kayeseli Anayasa hukukunun bir mefhumu olarak «siyasi parti» yi tarif etmek başka; fakat, belli 
bir Anayasa düzeninin gerekleri muvacehesinde «siyasi partide bulunması lüzumlu unsurları tesbit 
etmek başkadır. Hattâ, belirtmek lâzımdır ki, bu maddenin 1 nei fıkrasında yer alan hüküm, «si
yasi parti» nin Türk hukuku bakımından tam bir tarifini vermek iddiasını taşımakta değil
dir. Türk hukuku bakımından «siyasi parti» yi tarif etmek istiyecek olan doktrin, 
belki de, bu hükümde yer alan unsurlara yenilerini ekliyecek veya hattâ, bu hükümde yer 
alan unsurlara yenilerini ekliyecek veya hattâ bu hükümde yer alan unsurların bir kısmını sade
ce meşru bir siyasi partinin haiz olması gereken temel vasıflardan addedip, «siyasi parti» nin ta
rifinde daha az adedde unsurla yetinecektir. 

Tasarının 1 nei maddesinin 1 nei fıkrasında yer alan unsurların tahliline geçmeden önce, diğer 
memleketlerin Anayasalarında ve sair mevzuatında da, velev o hukuk düzeninin açısından olsun, 
«siyasi parti» mefhumunun tara bir tarifinin verilmiş olmadığını belirtmek gerekir. Bununla be-
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raber, İkinci Dünya Harbinden sonra yapılmış olan Anayasaların bâzılarında «siyasi parti» mefhu
mu açıkça yer almıştır. 

Ezcümle, 23 Mayıs 1949 tarihli Federal Almanya Temel Kanununun 21 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 1 nci cümlesinde (Partiler, halkın siyasi iradesinin tekevvününe hizmet ederler.) hükmü 
yer almaktadır. 

27 Aralık 1947 tarihli İtalya Cumhuriyeti Anayasasının 49 ncu maddesinde de «Partilerin, de
mokratik usule göre, millî siyaseti tesbite hizmet etmek» için teşkil edildiklerinden bahsolunmak-
tadır. 

4 Ekim 1958 tarihli Fransız Anayasası da 4 ncü maddesinin 1 nci cümlesinde; «Siyasi partiler, 
seçim yoliyle halk iradesinin ifade edilmesine hizmet ederler.» demektedir. 

Hükümetçe sevk edilen tadarının 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan hüküm, siyasi par
tilerin temel unsurlarını Türk hukuku bakımından şu şekilde tesbit etmiş bulunmaktadır : 

a) Siyasi partiler, toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek amaciyle çalı
şırlar. 

«Siyasi parti» nin bu amacı, aslında-onu alelade derneklerden ayıran bellibaşlı noktalardan biri 
olarak mer'i Cemiyetler Kanunumuzda da kabul edilmiştir. 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı 
Cemiyetler Kanununun 15 nci maddesinde, «Siyasi partilerden başka cemiyetler birden fazla mev
zu ile uğraşamazlar.» denmektedir. Siyasi partilerin Cemiyetler Kanununa göre, diğer dernekler
den farklı olarak birden fazla mevzu ile uğraşmalarına cevaz verilmesinin sebebi, bizatihi siyasi 
parti mefhumundan doğmaktadır. Gerçekten, siyasi parti, sadece bütün kamu faaliyetlerinin belli 
bir istikamete yönelmesini amaç olarak kabul etmemekte; aynı zamanda, kamu faaliyetlerinin şu 
veya bu istikamete yönelişini belli bir siyasi felsefeye istinadettirmektedir. Bu siyasi felsefe ise, 
sadece genel olarak belli bir Devlet telâkkisine değil; hattâ aynı zamanda, - milletlerarası toplu
mu da içine almak kaydiyle - en geniş anlamında toplum münasebetlerini de belli bir siyasi kıymet 
hükümleri heyeti mecmuasına istinadettirmeye gayret etmektedir. Binaenaleyh, parti denilen der
neklerin sadece kamu faaliyetleri hakkında belirli görüşleri olması kâfi değildir. Belirli bir ka
mu faaliyetinin değişik siyasi sistemler içerisinde aynı esas ve usullere göre yapılması pekâlâ müm
kündür. Buna rağmen, o kamu faaliyeti, asıl rengini ve mahiyetini ve bilhassa doğurduğu netice
lerin farklılığını, içinde yer aldığı genel siyasi sistem ve felsefenin farklı oluşundan sağlar. Bura
da siyasi sistemden maksat, en geniş anlamında olup iktisadi ve sosyal konulardaki temel prensip
leri de içine alır. Bu böyle olunca, siyasi partilerin, alelade derneklerin aksine, birden fazla mev
zuu olacağı aşikârdır. 

«Siyasi parti» de bu unsurun mevcudoluşu, alelade derneklerin hiçbir suretle kamu faaliyetleri
ni iştigal mevzuu olarak ele alamıyacaklan mânasına gelmez. Ancak, bu takdirde iştigal mevzuu-
nun asli olarak yine tek olması ve feri iştigal mevzularının da bu asli iştigal mevzuuna yakın
dan bağlı bulunması gereklidir. Meselâ, erozyonla mücadeleyi amacı ve iştigal mevzuu olarak se
çen bir dernek daima kurulabilir, bu dernek, bu asli iştigal mevzuuyla ilgili olduğu nisbette or
man siyasetini ilgilendiren konularla da uğraşabilir. Fakat, bir derneğin bütün kamu faaliyetlerini 
şümulü içine alır tarzda bir asli gayeye sahibolması, eğer o dernek bir siyasi parti değilse, ancak 
ve ancak ilmî faaliyet alanı içinde kalmasiyle mümkündür; bu takdirde de asli gaye yine de ilmi-
lik vasfiyle tahdidedilmiş bir şekilde ortaya çıkar. 

b) Siyasi partiler, toplum ve Devlet düzeni ve kamu faaliyetleri hakkındaki görüşlerini, seçim
ler yoliyle gerçekleştirmeyi amaç edinen kuruluşlardır. 

Gerçekten, demokratik bir düzende bir partinin toplum ve Devlet düzeni ve kamu faaliyetleri 
hakkındaki görüşlerini gerçekleştirmekte nihai yol seçimdir. Hiç şüphesiz, siyasi partiler, görüş
lerini halkoyuna duyurabilmek ve benimsetebilmek • için Anayasada yer alan temel haklardan ve 
özellikle, basın hürriyetinden, toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyetinden, Anayasanın Radyo ve 
televizyon konusunda kendilerine bahşettiği haklarda istifade ederler. Ancak, bu yollardan ken
di görüşlerini yaymak için en geniş anlamında propaganda faaliyetine girişen siyasi partilerin bu 
propaganda çalışmalarındaki nihai gayesi seçimler yoliyle seçilen heyetlerde temsil edilmek su-
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re tiyle toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini tesir altına almaktır. Anayasanın her 
nevi ihlâline karşı hukuk tekniğinin tasavvur edilebile'ecği 'bütün tedbirlerin alındığı Türk 
Anayasa düzeninde bir siyasi partinin, "bizatihi o Anayasa, düzenini yıkmayı hedef ittihaz etme
dikçe, seçimden gayrı ıbir yolla toplum v'e Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini doğrudan doğ
ruya etkilemeyi düşünmesi kaa'bil olamaz. 11u hüküm ile tasan, Türle Anayasa düzeni içersin'de, 
ihtilâlci bir partiyi «siyasi parti» olarak görmemiştir. 

Bu kionuda, (komisyonumuzda, tam bir mutabakat meveudolmakla bera'ber, bu hükmün, siyasi 
partileri, her seçime girmeye mecbur tutucu bir mâna taşıyıp taşımadığı üzerinde uzun tartış
malar cereyan etmiştir. Neticede, bu 'hükmün, siyasi partiler için sadece bir amaç göster'diği 
üzerinde mutabakata varılmış ve metin, tasarıda da benimsenen bu maksadı daha iyi açıklıyan 
bir redaksiyon değişikliğine tafbi tutul muştur. 'Gerçekten, 215 Mayıs 1961 tarihli ve 3'0İ6 sayılı 
Milletvekili 'seçimi Kanununun 10 ncu maddesinin '2 nci fıkrası, bir siyasi partinin milletvekili se
çimine katılabilmesini, tüzüğüne göre ilk genel kongresini yapmış olmasına, en az on 'beş ilde al
tı aydan beri il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulunmasına ve en az bu on beş ilin her birinde o se
çim çevresinin çıkardığı sayıda aday (göstermesine bağlamaktadır. 24 Maiyıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci ,fı'kr<ası da, 'bir 
siyasi partinin belli bir seçim çe/vre'sin'de Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimine katılabilmesini, 
tüzüğüne ıgöre İlk genel kongresini yapmış olmasına ve en az onb'eş ilde altı aydan beri il ve ilçe 
teşkilâtını kurmuş bulunmasına 'bağlamaktadır. Gömülüyor ki esasen Kanun, bâzı hallerde, bir si
yasi pairtinin seçime girmesini enlgelliiyehilir. Böyle olunca, tasarının d nci maddesinin ilk fık
rasında yer alan bu ıhü'kmün, partileri, seçimlere 'girmeye her 'halükârda zorlayan ve bunu siyasi 
parti olmanın bir şartı olaraış vaz'eden bir mahiyeti olamayacağı açıktır. Kaldı ki sevk edilen 
hüküm, ıbir siyasi partinin h'ir seçime girmesine kanuni hiçinr 'engel .olmadığı halde, o seçime 
ken'di serhest iradesiyle girmemesini de enfgelliyen bir mâna. taşımamaktadır. İBu hükmün mâ
nası, .sadece, bir siyasi parti n'in toplum ve Devlet düzenini ve kaimu faaliyetlerini etkilemek ba
kımından taşımsısı ıgereken amacın milletvekilliği, Cumhuriyet Senatosu (üyeliği, 'belediye baş-
'kanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il meclisi üyeliği seeimlcrin'e katılmalk olduğu belirtilmektedir. 
Şöyle ki "bir parti, hu seçimlerden (belli bir tanesine katliamıyla bilir veya katılmıyahilir; fakat, 
hiçbir zaman, hiçbir seçime kaltılmıyacağını ileri süremez. Niteldim, yukarda zikredilen yabancı 
anayasa hükümlerinin hepsi de, ya zımnen veya sarahaten 'bu hususu ifade etmişlerdir. 

Şu hususu da 'belirtmek gerekiyor ki partiler, köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti ve mahalle'muh
tarlığı ve mahalle i'htiyar heyeti seçimleri ile kamu kurumu niteliğindelki meslek 'kuruluşları
nın, sendikaların ve üst teşekküllerinin ve derneklerin seçimlerine hiçhir suretle katılamazlar. 

ıc) Siyasi partiler, toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini ne yolda etkilemek is
tediklerini (belirli görüşlere sahih olmak suretiyle açıklarlar., 

İBu tara (belirli görüşlere sahi'bolmıyan kuruluşlara siyasi parti denilemiyeceği aşikârdır. Batı 
demokrasilerinde dahi siyasi partilerin çok kere büyük liderler .tarafından 'seribiolize edildiği gö
rülür. Ancak, bu büyük liderler, hakikatte, siyasi partiye kemdi 'damıgalarmı vurmaktan çok o 
siyasi partinin temel felsefesinin 'bir sem'bolü halinde tanıııiar. Böyle olunca, siyasi partilerin, 
'bir tüzükten gayrı, bir de programa sahibolmaları, tasarının 6 nci maddesinde şart koşulmuş 
ve ayrıca, tasarının 148 nci madde olarak ka'bul edilen 147 nci maddesinde de 'bir seçim bildirisi 
yayınlamayan siyasi partilerin milletvekili genel seçimlerine katılamıyacakları belirtilmiştir. 

Burada ifade edilen hususun, siyasi partileri bJehemahal, bir «ideoloji»1 ye sahip kılmak: 'ga
yesini güttüğümü sanıma'k da yanlış olacaktır. Zira, «ideoloji», «sosyal ilim» muVacehesiride 
metafizik bir m'efhum. olarak kalmaktadır. Modern devletler, ısiyasi partilerin, etkilemek iste
dikleri olayları, ilmî 'bir müşahedenin dışında kalan metafizik (bir a'çıdan görmeleri! d'oğru sayı
lamaz. Ancak, bunun yanı sıra, toplum, Devlet ve kamu idaresinin genel olarak ve belli alan
larda 'değiişi'k tercihleri mümkün kıldığı Ve ayrıca, belli bir tercihin ne zaman uygulanması ge-
reMiğ'ini teribit etmenin de ayrı bir siyasi takdir meselesi olduğu unutulmamalıdır. İşte, mo-
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ileni Devlette, ancak, 'bu anlamdadır ki siyasi partilerin bir «doktrin» i olacaktır, iliç şüphe
siz, bu «doktrin» behemalıal siyasi yelpazenin solundan sağma doğru yer alan mekteplerden 
'birine 'belıema'hal uymak anlamına gelmez; ıbilâkis, 'modern toplumu karakterize eden ilimcili'k 
anlayışı, 'bu doktrinlerin ilmin yeni verileri ve analiz metodlarıyla h'er an zenginleşmesini, me
tafizik gömüşlerden ve doğmalardan uzak durmasını ve pragmatik 1>ir maüıîyet taışıma'sını gerek
tirir. Anca'k, Ibu pragmatizm, hiçbir zaman, siyasi partileri toplu'm ve Devlet düzenini rasyo
nel bir bütün olarak izan eden 'bir 'temel görüşe sahrbolmak çabasından kurtarmamalıdır. îşte, 
halen, Batı demokrasilerinde, komünist ve faşist partilerin dışında yer alan bütün partiler böyle 
•bir zihniyetin içindedirler. 

d)' iSiyasi partiler, sürekli çalışmak amacını güden kuruluşlardır. 
'Gerçekten, siyasi partilerin toplum ve Devlet düzenini ve kamu faal'iye'tlerini etkilemek 

amacını 'taşımalarından doğan 'bir sonuç da, 'onların sürekli çalışma amacı ile kurulmuş (olma
larıdır. 

Bu suretle, sadece 'belli bir zaımanda belli ıbir siya'si maksadın gerçekleştirilmesi ve özellikle 
'belli 'bir seçimde 'belli bir neticenin alınması içlin çalışmak gayesini güd'en dernekler, siyasi parti 
sayılmıyacakl ardır. 

e) '.Siyasi partiler, propagandaları açık lolan kuruluşlardır. 
Dikkat edilirse, bu hüküm, siyasi partilerin bütün faaliyetlerinin açık olmasından bahsetmekte 

değildir. Gerçekten, bir siyasi partinin bilhassa muhtelif 'kademelerdeki yönetim ve disiplin ku
rullarının iç çalışmalarının gizli olmasının kaideyi teşkil ettiği şüphesizdir. Burada vaz'edillen hü
küm, sadece, siyasi parti olma'k iddiasında olan derneklere, propagandalarını açık olarak yap
mak zorunluğunu yüklemektedir. Gerçekten, p<ek yerinde olarak «açık rejim» .olarak vasıflandırı
lan demokratik rejimde siyasi partilerin propagandalarının açık o'llması, onları demokratik or
tam /ve düzen içerisinde meşru kılacak unsurlardan birlidir. 

f) iSiyasi parti, bir kuruluşa ısa'hipıtir. 
Diğer bir deyimle, siyam parti orjganize yani Mr teşkilâta sahibolmayı hedef tutan bir dernek

tir. Gerçekten, siyasi teşekküllerin sadece «idare komiteleri» nden veya «seçim komiteleri» nden 
ibaret oldukları devir çoktan geçmiştir. Modern demokratik toplumlarda siyaısi parti, kütlelere 
siyasi terbiye veren ve onları muayyen görüşler İstikametinde hareket etmeye ve ezcümle, oy kul
lanmaya sevk eden ve bunları yapabilmek içlin de kütleleri teşlkilâtlandırmaıya gayret eden bir 
teşekkül halinle gelmiştir. 

İşte, Türk hukuku bakımından, siyasi parti mefhumunun ibell.i başlı ve vazgeçilmez unsurları 
olarak bunlar tesbit edilmiştir. 

Maddenin 2 nci fıkrası, 1 nci fıkrada vazgeçilmez unsurları /tesbit edilen siyasi partilerin 
demokratik düzen içindeki yerini tâyin eden Anayasanın 56 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünü 
aynen tekrarlamaktadır. 

(Bu hüküm siyasi iktidar muvacehesinde partiler arasında yapılagelen bir tasnife Mimadet-
m ektedir. Gerçjekten bir siyasi parti ya iktidarı 'teşkil eder veya ona iştirak eder yahut siyasi 
iktidara iştirak etmemekle beraber onu destekler veya aleyhinde vaziyet almaz veyahut da siyasi 
iktidarın karşısında vaziyet alır. Bu hüküm, «ister iktidarda İster ımuhalefette» demek suretiyle, si
yasi iktidar muvacehesinde bir partinin takınabileceği değişik bütün tutumları ifade etmiş ol
maktadır. Gerçekten, siyasi partilerin siyasi ileti dar muvacehesinde aldıkları tutum ne olursa ol
sun, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarını teşkil ettikleri, bu konunun Anayasada 
özel bir temel hak olarak tanzim edilmiş olmasından da anlaşılmaktadır. Demokrasi, değiştik fi
kirlerin serbestçe münakaşa edilmesi sonucunda halkın yapacağı siyasi tercihlere dayanan rejim 
olduğuna göre, bu tercihlerin organize edilebilmesi için kurulan teşekküllerin, demokratik, rejimin 
özünden ayrılamıyacağı da şüphesizdir. Bir tek siyasi partinin tek (başına veya bâzı «peyk» par
tilerle bir arada siyasi iktidara hâkim olduğu ve Devletle ayniyet haline getirildiği memleketler 
hariç, insan hak ve hürriyetlerine saygılı ve mahzı aklın üstünlüğü ilkesine inanan demokratik re-
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jimlerde, serbest münakaşa ve siyasi rekabet teşkilâtlı bir şekilde tanınmak gereldidir. İşte, k i 
hüküm, Anayasada bu mülâhazalarla yer almıştır. 

Kanun tekniği bakımından Anayasada zaten yer almış olan bir hükmü, bu kamınım metninde 
tekrarlamanın uygun olmıyacağı söylenebilirse de, siyasi partilerle ilgili herkesin gündelik mehazı 
mahiyetini taşıyacak olan böyle bir kanunda bu pek önemli temel hükmün aynen tekrarlan masının 
eğitici mahiyeti çok üstün görülmüştür. 

3. Komisyonumuz, tasarının 2 nci maddesinin gerekçesine aynen katılmakla beraber, madde
nin redaksiyonunu maksadı daha iyi ifade eden bir tarzda değiştirilmiştir. 

Gerçekten, Anayasanın 57 nci maddesi, siyasi partilerin malî denetiminin Anayasa Mahkeme
since yapılacağını ve aynı madde ile yine Anayasanın J 9 ncu maddesinin 5 nci fikir ası da, siyasi 
partilerin ancak Anayasa Mahkemesince kapatılabileceğini belirtmek suretiyle, 1 nei madde anla
mında siyasi faaliyette bulunan derneklerin denetiminde bir uzman yüksek mahkeme kurmak iste
miştir. Bu ıtzman yüksek mahkemenin, kanunların Anayasaya uygunluğunu denetliyen mahkeme ol
ması, siyasi partilerin kapatılacağı hallerin bâşlıcaları da Anayasanın temel ilkelerine aykırı faa
liyetler olması hasebiyle, Anayasa koyucusu tarafından uygun görülmüştür. 

Hal böyle iken, bir demeğin, tıpkı bir siyasi parti gibi, birden fazla mevzuu iştigal sahasının 
şümulüne alan tarzda, toplum ve Devletin düzeni ve bütün kamu faaliyetlerini etkilemek amaciyle 
faaliyette bulunması ve sırf siyasi parti olarak anılmadığı için seçimlerde aday gösterememekle 
beraber, seçim kampanyası sırasında çok kere seçmenleri belli parti veya adaylar lehine hareket 
etmeye veya etmemeye sevk etmeye gayret etmesi şıklarında, böyle bir siyasi derneğin sadece siyasi 
parti adını taşımadığı için Anayasa koyucusunun siyasi parti faaliyetlerinin denetimi için kurduğu 
Uzman Yüksek Mahkemenin yani Anayasa Mahkemesinin hakkı kazasının dışında kalması, Ana
yasanın ruhuna vo maksadına aykırı olacaktır. Anayasa koyucusunun İm maksadı muvacehesin
de, Anayasa Mahkemesinin hakkı kazası dışına çıkılması neticesini doğuracak vo nevama kanuna 
karşı hile telâkki edilebilecek hallerin önlenmesinin kamu düzeninin muhafazası bakımından za
ruri olduğu aşikârdır. Bu itibarla, Anayasanın 29 neti maddesine istinaden, 'siyasi part i niteliğin
deki derneklerin kurulması yasak edilmiştir. Bu gibi demekler izin almaksızın Cemiyetler Kanu
nuna göre kuruldukları takıdirde, bunların kapa ılması, alelade mahkemelerin yetkisi dahilinde
dir. Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere sadece ilmî alanda çalışan dernekler bu maddenin 
kapsamı dışında bırakılmışlardır. Böylelikle, tamamiyle objektif çalışma yapan, meselâ Türk Hu
kuk Kurumu gibi dernekler, bu maddeye istinaden kapatılamıyaeaklardır. 

4. Anayasanın 56 nei maddesinin 2 nei fıkrasına dayanan tasarının .1 ncii maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

5. Anayasanın 50 nei maddesinin 1 nci fıkrasına dayanan tasarının 4'neii maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Anayasanın bu hükmü, siyasi parti üyeliğinden çekilmek konusunda Türk vatandaşlarını tama. 
miyle serbest bıraktığı halde, siyasi partilere üye olmakta partilerin kendi lüzum görecekleri usul
leri koyabileceklerini belirtmektedir. Gerçekten, siyasi partilerin tamamiyle açık iltihak usulü gi
bi, iltihakı bâzı şartlara ve bu arada yetkili bir parti organının kabulüne bağhyan şartlı iltihak 
usulünü benimsemekte serbest bırakılmaları en doğru hal şekli olacaktır. »Siyasi parti faaliyeti, 
asgari derecede bir dayanışmayı ve fikir beraberliğini gerektirir. Üyeliğe aday bir vatandaşın 
bu bakımlardan kabulünü uygun görüp görmemek her partinin hakkı olmalıdır. Esasen, halen 
parti tüzüklerinde sarih iltihak usulü yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında siyasi ahlâkın temel zaruretlerinden biri ifadesini bulmuştur. Ger
çekten, bir kimsenin muhtelif siyasi partilere üye olması siyasi ahlâkla bağdaştırılanııyaeak bir 
husustur. Bıöyle bir ıgayriahl'âki hareketin müeyyidesinin de üyeliğin nıevcuıdolduğu bütün par
tilerde son bulması olması gerektiği şüphesizdir. 

6. Tasarının 5 nci maddesinde siyasi partilerin temel kuruluşu belirtilmiştir. Bu maddo, öte-
denberi kütle partisi olarak teşkilâtlanan Türk siyasi partilerinde «bilvasıta parti» olarak ad
landırılan teşkilâtlanma tipini reddetmektedir; şöyle ki partiler, derneklerin, sendikaların veya 
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gazete çıkaran tüzel kişilerin birleşmesinden meydana gelemiyeccktir. Esasen 15 Temmuz 1960 
tarihli ve ,274 sayılı Sendikalar Kanunu da 1 nci maddesinin 3 ncü bendi ile 16 ncı maddesinde 
«bilvasıta siyasi parti» leri yasak eden hükümleri işçi ve iş veren sendikaları bakımından vaz'et-
miş bulunmaktadır. Bu yasaklar, memleketimizin kendisine has realitelerinden doğan ve Anaya
sanın başlangıç kısmının muhafazasını zaruri kıldığı millî dayanışmaya aykırı mücadeleler, ez
cümle, tecvizi mümkün olmıyan çapta sınıf müc adeleleri doğurabileceği için vaz'edilmiştir. 

Aynı madde, siyasi partilerin «komite» veya «hücre» veya «milis» esası yerine «şube» esasına 
göre teşkilâtlanmalarını gerektirmektedir, (Bu konuda Maurice Duverger'nin «Les Partis Poli-
tiqııes» adlı kitabına (2 nci baskı, 1954, sayfa : 34-59) bakılması faydalıdır.) Gerçekten, daha zi
yade mahallinde şu veya bu sebeple nüfuz sahibi olan kimseleri umumiyetle seçim zamanında bir 
araya getiren ve çok kere kooptasyon yoluyla seçilen mahallî parti komitelerini bugünkü kütle 
teşkilâtlanması ve demokrasi ilkeleriyle bağdaştırmak kabil değildir. Bunun gibi, bu madde, 
partilerin coğrafi esasa göre teşkilâtlanmasını mecburi kılmış olup teşkilâtlanmaya esas olarak 
mesleki bölüşleri alan «hücre» sistemini de yasaklamaktadır. Nihayet, umumiyetle faşist ve 
nasyonal - sosyalist partilerin ve bâzı şıklarda da komünist partilerin yani kısacası totaliter parti
lerin teşkilâtlanma şekillerinden biri olan, «milis» sistemi de, demokratik ilkelerle bağdaşamıya-
cağı cihetle yasaklanmaktadır. Bu yasaklamalar sayesinde, partilerin iç kuruluışlarınm demokra
si esaslarına uygun olması gerektiğine dair Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü
nün icaplarından biri yerine getirilmiş olmaktadır. 

Bu maddenin ön gördüğü yardımcı kuruluşlar, ezcümle, gençlik kolları, kadın kolları, muh
telif meslek kollarında' yapılacak faaliyetle ilgili veya sair mahiyette danışma kurulları, araştır
ma ve yayın kurul ve büroları gibi teşkilâttır. Bu gibi kuruluşların, bütün demokratik memle
ketlerdeki partilerde mevcudolduğunu belirtmek gereklidir. Bununla -beraber, bu gibi kuruluşların 
ideolojik veya sosyal anlamda bir ademimenkeziyete ve asıl kademe kuruluşlarından müstakil bir 
mahiyet almaya doğru inkişaf etmemesi de lüzu m'hıdıı r. işte bu maksatladır ki, bunların sadece 
yardımcı kuruluşlar olduğu bilhassa belirtilmiştir. Bu yardımcı kuruluşların kurulması tamamiy-
le ihtiyaridir. 

Partilerin teşkilâtı arasında yasama meclislerinin kuruluşunun bir unsuru olmakla beraber, ay
nı zamanda partinin yasama meclisleri çalışmaları sırasında iradesini aıçıklıyân organ olarak si
yasi parti gruplarına da yer verilmiştir. «iSiyasi parti» nin bir tek bütün teşkil eden bir tüzel 
kişiliğe sahip bulunması muvacehesinde, «siyasi parti grupu» nu «siyasi parti» den ayrı ve müs
takil bir kuruluş olarak görmeye imkân olamıyacağı aşikârdır. 

7. (Komisyonumuz, tasarının ikinci kısmının ve bu kısmın bilinci bölümünün başlıklarını ay
nen benimsemiştir. 

18. Komisyonumuz, tasarının 6 ncı maddesini tatbikatı amelî bakımdan kolaylaştıracak ufak 
bir ilâve ile ve 7 nci maddesini de aynen kalbul etmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesinde söz konusu yönetmelikte, partilerin açık olarak çalışmak suretiyle 
almaları mûtadolmıyan kararlarının daıbi içişleri Bakanlığına bildirilmesini gerektirecek hüküm
lerin yer alamıyacağı tabiîdir. 

Komisyonumuz, tasarının ikinci kısmının ikinci bölümünün başlığını aynen kabul etmiştir. 
10. Komisyonumuz, tasarının 8 nci maddesini maksada daha uygun bir şekilde yeniden kale

me almıştır. Bu maddenin, Anayasanın 119 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının 1 nci cümlesi 'hük
münü de dikkat nazarına aldığı; diğer hükümlerinin ise kamu düzeni bakımından zaruri olduğu 
tesbit edilmiştir. 

11. Komisyonumuz, tasarının 9 ncu maddesini aynen ve 10 ncu maddesini de maksadı daha 
iyi açiklıyan ufak bir ilâve ile kabul etmiştir. 

12. Komisyonumuz, tasarının ikinci kısmının üçüncü bölümünün başlığını aynen kalbul etmiş ve 
tasarının 11 nci maddesini redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul etmiştir. 

Partinin siyasi faaliyetinin devamlı mihrakı halinde olan yasama meclislerindeki üyeleriyle 
Hükümet üyelerinin, partinin en yüksek organının üyesi sayılmaması mümkün değildir. Yasama 
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meclisleri ve Hükümet üyelerini genel kongrede delege vasıfı taşır telâkki etmemek, umumiyette 
totaliter partilerin parlömanterlcri ve Hükümet üy el enini demagojik kütle psikolojisinin tesiri 
altında tutmak maksadına hamledilmektedir. Bu hükümler, esasen, şimdiye kadarki Türk tatbi
katından ayrılmamaktadır. Bunun gibi, partinin ilk kuruluş safhasında da parti kurucularının 
parlömanterleri ve Hükümet üyeleri tesir altına almalarını önleyici hükümler sev edilmiştir. 

13. Komisyonumuz, tasarının .12 nci maddesinde bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle 
kabul etmiştir. Bu maddede yer alan hükümler de umumiyetle şimdiye kadarki Türk tatbikatına 
uygun düşmektedir. Partilerin merkez karar organlarında - varsa - o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grupu Yönetim Kurulu üyelerinin de oy hakkına sahibolarak yer almaları, şim
diye kadar bâzı partilerimizde nihaî safhasına erişmemiş olsa bile, bütün Türk partilerinde rasla-
nan bir genel eğilimin ifadesi olmuştur. Bu hükmün dahi, hem parti üyesi parlömanterleri ve 
Hükümet üyelerini kütle psikolojisinin tesirlerinden masun tutmaya, hem de yasama mecllslorin-
deki parti grupları ile partinin teşkilâtı arasındaki iş birliğini sağlamağa yarayacağı şüphesizdir. 
Demokratik rejimin genel gelişmesi içinde parlilerin evvelâ parlâmentoda doğdukları ve bilhas
sa ingiltere'de demokratik partilerin idaresinde parlâmento üyelerinin çok önemli bir payı oldu
ğu vakıası dikkate alınacak olursa, tasarının 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan bu esasların 
ehemmiyeti kendiliğinden anlaşılır. 

14. Komisyonumuz, tasarının 13 neü maddesini aynen ve 14, 15 ve 1(5 nci maddelerini önemsiz 
redaksiyon tâdilleriyle kabul etmiştir. 

15. Komisyonumuz, tasarının ikinci kısanının dördüncü bölümünün başlığını aynen kabul et
miştir. 

16. Komisyonumuz, tasarının .17 nci maddesini, il kongresinin tabiî delegeleri araşma, genel 
kongrede olduğu gibi il. disiplin kurulunun üyelerini de ilâve etmek suretiyle kabul etmiştir. Bu 
suretle, disiplin kurulu üyelerinin parti içindeki siyasi eğilimleri daha iyi görmeleri ve böylelikle, 
görevlerini daha iyi ifâ etmeleri imkân dâhiline sokulmak istenmiştir. 

17. Komisyonumuz; tasarının 18 nci maddesini aynen ve 19 ve 20 nci maddelerini de bâzı 
önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

18. Komisyonumuz, tasarının birinci kısmının beşinci bölümünün başlığını aynen kabul etmiş
tir. Bunun gibi, tasarının 21 nci ve 22 nci maddelerini aynen, 23 neü maddesini bâzı önemsiz 
redaksiyon tâdilleriyle, 24 ncü maddesi ile 25 nci maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

Tasarının 25 nci maddesinde 4 Temmuz "1960 tarihli ve 8 sayılı Kanunla kaldırılmış olan ocak 
ve bucak teşkilâtının yeniden kurulmaması öngörülmüştür, fJerçekten batı demokrasilerindeki 
demokratik partilerin teşkilâtının da umumiyetle az nüfuslu mahallere kadar inim ediği veya - ko-
müıı'ist ve faşist partiler hariç - bu gibi teşkilâtın parti içi yetkiler bakımından üstün bir durum
da bulundurulmadığı müşahede edilmiştir. Memleketimizin şartları bakımından, demokratik reji
min bekası her şeyden önce Türk vatandaşları arasındaki .ıniillî birlik ruhunun ve millî dayanış
manın ısarsılmaksızın devamına bağlı görülerek, Anayasanın başlangıç, kısmının 2 ve 4 ncü fıkra
larına istinaden ocak /ve bucak teşkilâtı yasağının devam etmesi uygun görülmüştür. Bununla 
beraiber, bu konuda -miezkûr 8 sayılı Kanunda olduğu kadar ,sert davranılması da realitelere aykırı 
görülmüş ve partilerin bucaklarda ve köyler ile mahalle mııhıtarlrklarında parti işlerinin yürü
tülmesi için birer parti görevlisini parti tüzüğünün /göstereceği üst kademeler eliyle tâyin edebi
leceği belirtilmiştir. 

.Mezkûr 8 sayılı Kanunun illerin ımerkez ilçelerinde partilerin teşkilât kurmalarını da yasakla
dığı malûmdur. Bu yasak, daha sonra 30 Nisan 1963 tarihli ve 228 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 
Tasarının '24 ncü maddesi, bu hususu .teyidetmek'le beraber, - varsa - illerin merkez ilçelerinde par
tilerin teşkilât kurfmasıım tamamiyle ihtiyari kılmak suretiyle, 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 
'Cumhuriyet iSenatosu Üyeleri Seçimi Kanununun 7 nci maddesinin .'2 nci fıkrasında ve 25 Mayıs 
19G1 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimli Kanununun 10 nen maddesinin ,2 nci fıkrasında yer 
alan ohbeş ilde il ve ilçe teş'kilâtını tamamlama şartının hükmü bakımından bir önemli yenilik 

M. Meclisi. (S. Sayısı : 527) 



— 29 — 
getirmektedir. 'Gerçekten, bundan böylie, bir partinin bir ilin merkez 'ilçesinde teşkilât kurmuş ol
maması, 'Cumhuriyet .Senatosu üyeliği ve milletvie'kİlliği seçimlerine iştirak yeterliği bakımından 
dikkat nazarına almmıyacaktır. Zira, ibu teşkilâtı kurmak, kanunen münhasıran partilerin ihtiya^ 
rina terk edilmiş olacaktır. 

19. Komisyonumuz, tasarının ikindi kısmının altıncı bölümünün bağlığını 'aynen kabul et
miştir. 

20. Komisyonumuz, tasarının 26 nci maddesini önemsiz bir redaksiyon değişikliğiyle kabul 
etmiştir. <Bu madde, Anayasanın 85 nci maddesine dayanmaktadır. 

21. (Komisyonumuz, tasarının- 27 nci maddesini 'de önemsiz bir redaksiyon değişikliğiyle kabul 
etmiştir. 

(22. Komisyonumuz, tasarının 28 nci maddesini, muhtelif yasama meclislerindeki ıgrup faaliyet
lerinde koordinatör rolü oyınıyacak olan Türkiye iBüyük Millet Meclisi 'Grupu ıg-enel kurulunun 
teşekkül tarzını da tesbit etmek suretiyle tadilen kabul etmiştir. Gerçekten, bir partilim Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında iken iradesini izhar eden grup ile yine aynı paıiöman-
terlerden kurulu olup da, muhtelif yasama meclislerindeki gruplar arasında koordinlasyonu gerçek
leştirmek amaciylc bâzı yetkilerle teçhiz edilen 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu arasında fark 
vardır. Halen «müşterek grup» tâbiri içinde bütün partilerimiz bu müesseseyi tanımaktadırlar. 

23. Komsyonu.ınuz, tasarının 29 ncu maddesini de, 28 inci maddede yaptığı tadile muvazi bir 
değişiklikle kabul etmiştir. 

24. ıTComisyonuımuz, tasarının 30 ncu maddesini de, 28 Ve 29 ncu maddelerde yaptığı değişik
liklere muvazi bir tadille kabul etmiştir. 

25. Komisyonumuz, tasarının 31 ve 32 nci maddelerini bâzı değişikliklerle ve 38 ncü maddesi
ni de aynen kabul etmiştir. 

26. Komisyonumuz, tasarının 34 ncü 'maddesini, Bakanların seçim yoliyle tesbitinin sadece 
gruplarda değil; diğer parti organlarında da yapılamıyacağmı belirten ibdr ilâveyle kabul eyle
miştir. 

27. Komisyonumuz, tasarının 35 nci maddesini önemsiz bâzı redaksiyon değişiklikleriyle ka
bul etmiştir. 

128. Koımisyomumuz, tasarının 36 nci maddesini, bir yasama meclisinde grup kurma hakkına 
sahibolmıyan siyasi partilerin grup kuramadıkları yasama meclisindeki disiplininin nasıl sağlana
cağının tesbitini 'merkez karar organına bırakan bir tadille kabul etmiştir. 

29. Komisyonumuz, tasarının ikinci kısmının yedinci bölümünün başlığını aynen kabul et
miştir. 

30. Komisyonumuz, tasarının 37 neii maddesinde yer alan öın seçim prensibini, madde gerekçe
sine de aynen katılarak kabul etmiş ve maddeyi aynen benimsemiştir. 

31. Komisyonumuz, tasarının 38 nci maddesinin gerekçelini aynen benimsemekle beraber, 
milletvekilliği genel seçimlerinde gösterilecek adaylarım asgari kanuni haddinin yüzde ondan yüz
de ıbeşe indirilmesi, halen Millet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin sayısı muvacehesinde 
uVgun görülmüştür. Ayrıca, tasarıdaki maksadı daha iyi açıklamak maksadiyle, bu seçimlerde 
Merkez Yoklama Kurulunca gösterilecek aday oranının yüzde beşten az ve yüzde onbeşten fazla 
olmamak kaydiyle parti tüzüğü veya genel kongre karariyle tesbit edileceği belirtilmiştir. 'Bun
dan başka, Merkez Yoklama Kuruluna bu madde ile verilen yetkilerin bu kurulca merkez karar 
organına devredilebileceği her şıkta açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, maddeye bir fılkra eklenerek bu 
madde hükümlerinin Cumhuriyet Senatosu üyeliği ,seçimleri için de uygulanıp uygulan mryaca-
ğınm tesbiti parti tüzüğüne veya genel kongre kararma bırakılmıştır. Bundan' başka, metinde 
redaksiyona mutaallik (bâzı tadiller yapılmıştır. 

32. Komisyonumuz, tasarının 39 ncu maddesini bâzı redaksiyon tadilleriyle kabul etmiştir. ÎBu 
maddede atıfta bulunulan bütün kanun maddelerinin ön .seçimin bahis konuısu olduğu her şıkta 
uygulanacağı bilhassa belirtilmiştir. 
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33. Komisyonumuz, tasarının 40 ncı maddesini, siyasi parti mensubu olmıyanların, ezcümle me-

iaurlarm /da ön 'seçime katılmalarını sağüyacak Tjir tadille kabul etmiştir. 
34. Komisyonumuz, tasarının 41, 42, 43 ve 44. ncii maddelerini aynen ve 45 nci maddesini de bâ-

zı önemsiz redaksiyon tadillcriyle kabul etmişti]'. 
35. Komisyonumuz, tasarının 46 ncı maddesini, bâzı nüfuzlu partilerin Ön seçimden hemen önce 

partiye kendi lehlerime oy verecek kimseleri üye kaydettirme gayretine girişmelerini önliyen ve böy
le bir gayretin üye kaydının eski bir tarihli yapılmak suretiyle dahi başarıya ulaşmasını engeli iyen bir 
hüküm eklemek suretiyle kabul etmiştir. 

36. Komisyonumuz, tasalının 47 nci maddesini bâzı hususları tasrih (itmek suretiyle kabul etmiş
tir. Bu tadiller gereğince il seçim kurulunca bastırılacak olan tereümeihal varakasına esas olacak bil
giler adaylardan veya partilerden alınmakia beraber, il. secim kurulunun kendisine verilen bu bilgi
lerle bağlı olmaksızın sahih ve doğru olan bilgileri varakaya dercetmekle mükellef olduğu aşikârdır. 

37. Komisyonumuz, tasarının 48 ve 4!) ucu maddelerini bâzı önemsiz redaksiyon tadillerimle ka
bul etmiştir. 

38. Komisyonumuz, tasarının 50 nci maddesinde 2 nci fıkranın 2 nci cümlesini kanunun sistemi 
JbakıîAindan çıkarmış, ve 54 ncü maddeye intikal ettirmiştir. Bundan başka, okuma - yazma bi'miyen 
Jpâirti seçmenine ön seçimdeki adayların adlarının kurul başkanınca, okunacağına dair sarahat konul
muş ve nihayet, 4 ncü fıkrada da partilerin yetkisine elastikiyet, veren bir ilâve yapılmıştır. 

39. Komisyonumuz, tasarının 51, 52 ve "3 n<*ü maddelerini aynen ve 54 ncü maddesinii yukarda 
söz konusu olan ve 50 nci maddenin 2 nci lıkrasmdan çıkarılan cümlenin bu maddeye 2 nci beııd ola
rak intikali suretiyle tadileıı kabul edilmiştir. 

4ü. Komisyonumuz, tasarının 55 ve 56 ucı maddelerini bâzı önemsiz redaksiyon tadillcriyle, 57 
nci maddesini aynen, 58, 59 ve 60 ncı maddelerini bfr/ı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle ve 61 
*ıci maddesini de aynen kabul etmiştir. 

Siyasi partilerin, milletvekilliği, Cumhuriyet Senatosu üyeliği, il meclisi, belediye başkanlığı 
Ve belediye meclisi seçimlerinden gayrisine katılamıyacakları aşikâr olduğuna ve bu husus 1 nci 
madde ile nıüeyyet bulunduğuna göre, partilerin bunlar dışındaki seçimleri tesir altına almak yo
lundaki faaliyetinin kanunen tanınmış meşru parti faaliyeti sayılamıyacağı şüphesizdir. 

41. Komisyonumuz, tasarının ikinci kısmının sekizinci bölümünün başlığını aynen kabul etmiş 
ve tasarının 62 nci maddesini mânâya tesir etmiyen bâzı redaksiyon değişilikleriylc, 63 ncü mad
desini aynen, 64 ncü ve 65 nci maddelerini lıâzı redaksiyon değişiklikleriyle, 66 ve 67 nci maddeleri
ni aynen, 68 nci maddesini itirazların neti* eve bağlanmasını çabuklaştırıcı bâzı tadillerle ve 69 ucu 
maddesini de bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

Bu vesileyle, partilerin disiplin organlarının asla bir ceza mahkemesi niteliğinde olmadığını belirt
mek gerekmektedir. Siyasi partiler nasıl partinin i<; dayanışmasını bozabileceği yolunda şüpheleri 
olduğu takdirde üye kaydını reddetmek yetkisine sahip kılmmışlarsa, Ceza Hukuku anlamında ol
masa bile, bir parti üyesinin parti, parti programı, tüzüğü ve sair mevzuatı ve temel parti poütikası 
aleyhinde faaliyette bulunduğu yolunda, parti içi dayanışmanın normal siyasi hayat tecrübesinin 
ilham ettiği tarzdaki mâkul ölçüleri dairesinde şüphe mevcutsa, gereken disiplin cezasını vermek 
yetkisine de disiplin kurulları sahiptirler. 

Gerçekten, modern demokrasilerde kütle partilerinde gerek teşkilâtta, gerek Parlâmento grup
larında kuvvetli bir disiplinin mevcudiyeti şarttır. Ancak bu suretledir ki, siyasi partilerin sadece 
•gelenek ve alışkanlıkların bir araya getirdiği topluluklar veya sadece birer seçim mekanizması ol
ması önlenmiş olur ve ancak böylelikle, siyasi partiler, 1 nci maddede söz konusu belirli görüşlerini 
halkoyu içersinde fikir kuvvet haline getirebilme fonksiyonlarını ifa edebilirler. Bilhassa, nispî tem
silin uygulandığı bir memlekette seçimlerde ve Parlâmento ve Hükümet çalışmalarında başarı, 
kuvvetli bir disiplinin hâkim olmasına bağlıdır. Bu disiplin, parti içi iradenin demokratik usuller 
dairesinde çoğunluğun iradesi olarak tesbit edilmesinden doğar. Parti içi ahlâk, azınlığın, kendi fi
kirlerini savunmakta parti içinde ve parti dayanışmasını bozmaksızın serbest kalmakla beraber, ço-
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ğunluğun bağlayıcı kararlarına uymam demektir. Çoğunluğun kararlarının Anayasaya ve parti 
program ve tüzüğüne aykırı olması takdirinde, Anayasamız ve bu tasan türlü tedbirler getirmiştir. 
Binaenaleyh, bugünkü hukuk düzenimizde, parti disiplinini bertaraf etmek için, partilerin içinde 
hâkim olan liderlerin veya çoğunlukların Anayasaya veya parti mevzuatına aykırı kararlarına mu
kavemet zaruretinin artık ileri sürülmesi mümkün olamaz. 

Anayasada parti disiplininin işliyemiycceğinin belirtildiği haller müstesna olmak kaydiyle, parti 
teşkilâtında ve yasama meclislerinde parti disiplininin her konuda işlemesi, partilere dayanan de
mokratik hayatın zaruretlerinin en başta gelenlerinden biridir. Anayasamızın siyasi partilere ver
diği yer ve demokratik yabancı siyasi partilerdeki kadim tatbikat muvacehesinde, parti disiplininin, 
ezcümle partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine Anayasanın tanıdığı hakların kısılması an
lamına geleceği iddiası da külliyen yanlıştır. Böyle bir iddia ancak, partinin bağlayıcı kararlarına 
uymıyan Parlâmento üyelerinin partiden kesin olarak çıkarılmaları halinde Parlâmento üyeliğinin 
düşeceğini kabul etmek takdirinde varit olabilirdi ki, Anayasa muvacehesinde buna imkân olmadığı 
aşikârdır. 

42. Komisyonumuz, birinci kısmın dokuzuncu bölümünün başlığını aynen kabul etmiştir. Ta
sarının 70 ve 71 nci maddeleri de aynen kabul edilmiştir. Tasarının 72 nci maddesi, bâzı husus
ların tasrihi suretiyle tâdilen kabul edilmiştir. 

43. Tasarının birinci kısmının onuncu bölümünün başlığı komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. Tasarının 73 ncü maddesi redaksiyon bakımından değiştirilerek kabul edildikten sonra, 
74 ncü madde aynen ve 75 nci madde de haşiv teşkil eden son fıkrası tayyedilmek su
retiyle kabul edilmiştir. Tasarının 76 nci maddesi, dördüncü kısmın beşinci bölümüne 130 ncu 
madde olarak nakledilmiş ve 77 nci maddesi de 76 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

44. Komisyonumuz, tasarının üçüncü kısmının ve bu kısmın birinci bölümünün başlıklarını ay
nen kabul etmiştir. 

45. Komisyonumuz, tasarının 78 nci maddesini bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle 77 
nci madde olarak, 79 ncu maddesini de 78 nci madde olarak yine bâzı önemsiz redaksiyon tâcfil-
leriyle aynen kabul etmiştir. Tasarının 80 nci maddesi 79 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

46. Komisyonumuz, tasarının 81 nci maddesini adaylık için özel aidat miktarını indirmek su
retiyle kabul etmiştir. Partilerin, lüzumu halinde, bâzı adaylardan özel aidat almamakta veya 
onları secim giderlerine iştirak ettirmemekte serbest oldukları aşikârdır. 

47. Tasarının 82 nci maddesi 81 nci madde olarak, 83 ncü maddesi de 82 nci madde olarak, 
84 ncü maddesi 83 ncü madde olarak, 85 nci maddesi 84 ncü madde olarak ve 86 nci maddesi 
85 nci madde olarak bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle, 87 nci maddesi 86 nci madde ola
rak aynen ve 88 nci maddesi de bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle 87 nci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

48. Tasarının üçüncü kısmının ikinci bölümünün başlığı aynen, 89 ncu maddesi 88 nci madde 
olarak aynen, 90 nci maddesi bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 89 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

49. Tasarının üçüncü kısmının üçüncü bölümünün başlığı ile 91 nci maddesi 90 nci madde 
olarak, 92 nci maddesi 91 nci madde olarak ve 93 ncü maddesi de 92 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

50. Tasarının üçüncü kısmının dördüncü bölümünün başlığı aynen, 95 nci maddesi 94 ncü mad
de olarak, 96 nci maddesi 95 nci madde olarak, 97 nci maddesi 96 nci madde olarak ve 98 nci 
maddesi de 97 nci madde olarak bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

51. Komisyonumuz, tasarının dördüncü kısmının başlığını aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, bu kısımda yer alan bütün hükümlerin Anayasanın 57 nci maddesinin 1 nci. 

fıkrası ile 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası hükümlerine uygun düştüğünü müşahede eylemiştir., 

M. M'©6li# (S. S'ayisı: '527) 



— 32 -
Gerçekten, evvelâ, siyasi partilerin kapatılmasının sadece Anayasanın yukarda zikredilen hü

kümlerinde yer alan sebeplere dayanması gerektiğini ileri sürmeye hukukan imkân yoktur. Gerçek
ten, bir siyasi partinin organlarının kanunda ön görülen şekilde kurulmaması veya çalışmaması 
gibi dernekler hukukundan doğan klâsik sebeplerle kapatılması gerekebilir. Bu dahi, siyasi parti
lerin kapatılma sebepleri olarak, münhasıran Anayasanın yukarda zikredilen hükümlerinin bahis 
konusu olmiyabileceğini göstermektedir. Şöyle ki, Anayasa, 57 ııci maddesinin 1 nci fıkrası ile 19 
ucu maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan sebeplerle siyasi partilerin kapatılmasını mecburi kılan 
emredici hükümler sevk etmiştir. Bunun dışındaki kapatılma sebeplerini kanun vâzıı, Anayasanın 
dernek kurma hakkına mütaalik 29 ncu maddesinin 2 nci cümlesi gereğince kamu düzeni veya ge
nel ahlâk mülâhazalariyle vazedebileceği gibi, bir siyasi partinin tüzel kişiliğinin mevcudiyetine 
tesir eden ve bu tüzel kişiliği ortadan kaldıran sebeplerin husulü halinde de vaz'etmek durumun
dadır. Kanun vâzıının, bunun gibi, Anayasanın 57 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında söz konusu olan 
özel kanunun (yani bu tasarının istihdaf ettiği özel kanunun) emredici hükümlerine aykırı olarak 
iç çalışmalarını ve faaliyetlerini tanzim eden siyasi partilerin kapatılmasını da ön görmesi, Ana
yasa gereğince caiz ve zaruridir. Bunun gibi, kanun vâzıı, bu özel kanunun Anayasa gereğince 
derpiş ettiği malî denetimin icaplarına riayet etıniyen siyasi partilerin kapanmasını da ön görebi
lir, bununla beraber, bu tasarıda ve komisyonumuzca kabul edilen metinde malî denetime dair hü
kümlere uyulmaması, sadece malî müeyyideye bağlanmış ve bu husus bir kapatma sebebi olarak gö
rülmemiştir. 

52. Komisyonumuz, tasarının dördüncü kısmının birinci bölümünün başlığını ve tasarının 99 
ncu maddesini'98'nci madde olarak aynen kabul etmiştir. Tasarının bu maddesi, doğrudan doğru
ya Anayasanın 1 nci, 9 ncu ve 57 nci maddelerine dayanmaktadır. 

53. Komisyonumuz, Devlet şeklinin Cumhuriyet almasının tabiî bir sonucu olan ve Anayasanın 
4 ncü maddesinde yer alan millî egemenliğe mütaallik prensipleri bir arada toplayan tasarının 100 
ncü maddesini 99 ncu madde olarak aynen kabul etmiştir. 

Egemenliğin bir sosyal sınıfa terk edilmesi, bâzı rejimlerde Devletin Cumhuriyet olan şeklini de
ğiştirir telâkki edilmemekte ise de, «Cumhuri idare» nin Türk hukukunda anlaşılan setli tamamiy-
le klâsik anlamına uygun olduğundan, millete aidolan egemenliğin bir sosyal sınıfa terk edilme
si hali, sadece Cumhuriyetin millî Devlet niteliğine aykırı değil; aynı zamanda Devletin şeklinin 
Cumhuriyet olması ilkesine de aykırı görülmüştür. 

M. Komisyonumuz, tasarının dördüncü ki sim mm üçüncü bölümünide yer alan 119 ncu mad
denin, hakikatte, Batılılaşmayı istihdaf etim ek anlamında lâiklik ve devrimcilikle ilgili olmaktan 
ziyade millî egemenlide ilkesinin korunmasıyla .ilgili olduğu nıülâlhazasiyle bu maddeyi redaksi
yona mditaallik 'bâzı önemsiz tadillerle 100 ncü madVle olarak ka'bul edıl'miştir. 

'55. Komisyonumuz, tasarının dördüncü 'kısmının, ikinci 'böli'mı'ünün başlığını aynen kabul et-
'mistir, 

Komisyonumuz, tasarının. 101 nci maddecini de aynen ka'bul etmiştir. 
ıBu süratle. Türle Devletini, milletlerarası vesayet altına sokmak, himaye altında 'bir Devlet 

lıaline getirmek gibi faaliyetler de yasaklanmıştır. Buna mukabil, milletlerarası eşitlik ilkesinle 
•aykırı olmamak kaykTiyl'e kon/federal biriliklere (meselâ, mutasavver Avrupa Birliğine) (girmek 
yasaklanan bir 'faaliyet tarzı değildir. Buna nıuka'bil, Türkiye'yi, 'bir federal Devlet içinde 
federe bir Devlet haline getirmek. yasaklanan faaliyetlerdendir. 

Bu madde, Anayasanın 2 ve 57 nci maddeleiıine dayanmaktadır. 
56. Komisyonumuz, tasarının 102 ,nci maddesini aynen kabul etmiştin-. Bu madde de, Ana

yasanın 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ile 57 nci maddesine dayanmaktadır. 
67. Komisyonumuz, tasarının 108 ncü maddesini, mânayı daha iyi açıklayan bir redaksiyon/ 

değişikliğiyle kabul etmiştir. 
«Devlet tekliği» ilkesinden maksat, Türkiye'nin iç bölünüşünün Anayasanın 11'5 ve 116 nci 

anaddelerinde •'gösterilenin dışın'da her hangi bir şekil alamıyacağını yani Türkiye'de muıhtar 
•bölgelerin kurula'mıyacağını ve Türkiye'nin federe devletlerden kurulu bir federal De'vlet ola-
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rak teşkilâtlanaınıyacağını ifade (itmektedir. Fransız âmme hukuku literatüründe «Eta't unitaıre.» 
teriminin aynı d a n «Devlet tekliği teriminin kapsadığı bu ilkelerde, Anayasanın 3 ncü madde
sinde yer alan ülke ve millet 'bütünlüğü ilkesine ve Anayasanın 57 nci maddesinin 1 nci fı'kra-
sıııa dayanmaktadır. 

. 58. Komisyonumuz, tasarının 104 neü maddecini önemsiz 'bir redaksiyon değişikliğiyle kafbul 
etmiştir. 

Bu madde de. Anayasanın 3 neü -maddesinin 1 nci fıkrası ile 57 nci maddesinin .1 nci fıkrasın
da yer alan millet 'bütünlüğü ilkesine dayanma'ktadır. Türk âmme hukukunda «millet, bütünlü
ğü» ndeiı anlaşılan mjUıa, 'B'üyük Atatürk'ün t'eşeib'büsüyle toplanan Amasya, Erzurum ve iSivas 
koni»relerini mütaakıp! Meclisi Mebusa n tarafından 28 Kânunusâni 13$6 'günlü kalbul 'edilmiş olan 
Misa'kı Millî' Beyannamesinin ve bu beyannamenin nihai oluşumunu teşkil eden '214 Temımuz 
192:3 tarihli Lozan Barış Andlaş/nıasmm anladığı mânadır. Yeni Türk Devletinin kuruluşunun 

' temeli erinden biri lolan bu Andlaşmayİa bağlı olduğumuz vecibelerin icâbı olaırak, bu maddentin 
slon sfi'krası 'rfevk edilnii^tif, Bu fıkranın sevk edilişi, bu milletlerarası vecibelere rağm'en, 'bu fık
ranın kapsadığı vatalndaşİai' 'bakımından d-a daha ileri ve da'ha tanı Ib'ir 'bütünlüğe sönül rıza-
siyİe gidilmesini asla jehgelİemez ve engellcmiyc çektir.. 

Bu makide, her ha)de, Atatürk "Devrimlerinin nihai ihedefi olan Batı uygarlığını 'benimsemiek 
idealinin gerektirdiği iya'baheı dil ve 'kültürlerin Öğrenim ve eğitimini yasalklayıcı tarzda tefsir 
edilemez; zira, bu tarz öğrenim ve eğitini, Türkiye'de azınlık yaratıcı bir netice doğuranı âz. 

'Bu madde de yukarda zikredilen -Anayasa maddelerine dayanmaktadır. 
'59. Komisyonumuz, tasarının 1Ö5 nci maddesini aynen ^kabul etmiştir. Bu madde de Anaya

sanın 3 ncü 'maddesinin T nci fıkrası ile 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasına dayanmakta ve mer'i 
Cemiyetler Kanununun 9 ucu maddesinin (E) bendi hükmüne aynen tekabül etmektedir. 

60. 'Komisyonumuz, tasarının 106 nci maddesini de aynen kaimi etmiştir. 
Bu madde de, Anayasanın yukarda zikredilen.maddeleriyle yine Anayasanın başlangıç kısmı

nın 3 ncü fı'krasmda tarif olunan -Atatürk'ün anladığı mânada- Türk Milliyetçiliği'ilkesine ve 
Anayasanın 1;2 nci 'maddesinin 1 nci fıkrasına d aya ura aktadır. 

Gerçekten, ırkçılık, insan varlığını münhasıran, bioloji'k vasıfların hâkim olduğu 'hayvani Hıir 
mâhiyete sahip telâkki eden s'on derecede geri >ve çirkin bir düşünce tarzıdır. Bu düşünce tar
zı, insan ıha'k ve hürriyetlerini özünden inkâr ettikten gayri, Türk Devletinin millet ve ülke 
olarak 'bütünlüğüne kaydetmekten 'başka hiçbir anlama gelemez, Türk Milliyetçiliği 'böyle Mr 
geri anlayışı daima reddetmiştir. Bu iti'barla, bu kanunda da bu yasağın açı'kca yer almasından 
ta'biî hiçbir şey olamaz. 

'61. Komisyonumuz, yine Anayasanın 'başlangıç, kısmının 3 ncü fıkrasına, 3, 12 ve 57 nci mad
delerine dayanan tasarının 107 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 

62. Komisyonumuz, tasarının dördüncü kısmının üçüncü 'bölümünün başlığını aynen kabul 
etmiştir. 

Bu bölümde yer alan hükümlerle, Devletimizin lâiklik niteliği ile lâiklik ilkesinin ve onun 
özünü ve temelini teşkil ettiği Atatürk Devrimlerinin istihdaL' ettiği Batı uygarlığına yönelme 
amacı korunmaktadır. Lâiklik, memleketimizde, münhasıran Devlet ve din işlerini ayırmak 
için kaJbul edilmiş değildir. Lâiklik, Türk Milletini Batı uygarlığına yöneltiri en müessir ted
bir olarak Atatüric tarafından düşünülmüştür. Lâiklik esası bir kere kabul, edilmeden eğitim 
devrimini de, şaıpka devrimini de, tekke yasağını da, medeni evlenme ve boşanma müessesesini 
de, harf devrimini de, rakam devrimini de, kıyafet devrimini de sağlam bir zemine oturtmaya im
kân yoktur. Devletin lâiklik niteliği ile Atatürk Devrimciliğini ve Atatürk devrimlerini birbirin
den ayırmak tanıanıiyle imkânsızdır. Bunun gibi, demokratik düzeni de, lâiklik ilkesinden ve Ata
türk Devrimciliği ve devrimlerinden ayrı olarak düşünmek asla kabil olamaz. 

63. Komisyonumuz, tasarının 108 nci maddesini aynen kabul etmiştir. Bu madde, Anayasa
nın 2 ve 57 nci maddelerine dayanmaktadır. 
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64. Komisyonumuz, Devletin teokratik vasfını yıkan hilâfetin ilgası hakkındaki 3 Mart 1340 

tarihli ve 431 sayılı Kanunun 1 nci maddesini korunıaiyı, Cumhuriyetin lâiklik niteliğinin tabiî 
bir neticesi saymıştır. 

ıBu madde gereğince, halifeliğin sadece Türkiye'de ihdasımı değil, '-Müslüman Türk vatandaşla
rını, kendi vicdanları ve dinî inanışları dışında Türkiye dışında bir otoriteye bağlamayı hedef 
tutucu tarzda hilâfetin bir başka memlekette kurulmasını veya kurulduğu takdirde desteklenme
sini -gaye edinmek ve bu yolda faaliyet sarf etmek do yasak edilmiştir. 

-65. Komisyonumuz, Anayasanın 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrasına dayanan ve lâikliğin te
mel neticelerinden bâzılarını ifade eden tasarının 110 ncu maddesini de aynen kabul etmiştir. 

Gerçekten, Türk hukuk düzeninin dinî ve şor'î değil; fakat, akli kurallara dayandırılması, lâik
liğin bellibaş'lı neticelerinden ve Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biridir. 

Lâik bir hukuk düzeninde din istismarcılığının da asla tecviz edilemiyeceği aşikârıdır. 
6G. Komisyonumuz, tasarının 111 nci maddesini de aynen kabul etmiştir. Anayasanın 2 nci 

maddesinde yer alan ve 57 nci maddesiyle korunan Devletin lâiklik niteliğinin tabiî bir sonucu 
olan ve ayrıca Anayasanın 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrasına da dayanan, bu madde hükmü, esa
sen halen mcr'i bulunan Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesinin (B) bendinde de yer almak
tadır. 

'67. -Komisyonumuz, tasarının .112 nci maddesini de aynen kabul etmiştir. Bu madde de, din 
istismarcılığını yasak eden Anayasanın 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrasına ve Anayasanın 2 nci 
maddesinde yer alan ve 57 nci maddesiyle korunan lâiklik ilkesine dayanmaktadır. Gerçekten, 
Türk toplumu ve Devleti ve Türkiye'deki bütün kamu faaliyetleri akli kurallara dayanmak ge
rektiğinden, 1 nci maddede yer alan temel unsurları icabı toplum ve Devlet düzenini ve kamu faa
liyetlerini etkilemek amaciyle faaliyet gösteren siyasi partilerin dinî törenlerle hiçbir ilgisi ola-
mıyacağı ve bu gibi törenlerin ancak fert olarak vatandaşların tertıpliyebileceği ve katılabileceği 
törenler olduğu ortadadır. 

Bir partiyi temsil yetkisine sahip şâhısların bir dinî törene parti sıfatiyle mi, yoksa kendi ad
larına mı katıldıkları o partinin ona atfedeceği veya basın ve sair müesseseler tarafından atfe
dileceğini bilmesi gereken propaganda değerinin ölçüsünde Anayasa. Mahkemesince takdir edile
cek hususlardandır. 

68. Komisyonumuz, tasarının 113 ncü maddesini de aynen benimsemiştir. 
Yukarda, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliği ile - Anayasanın 153 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrasında belirtildiği üzere - amacı Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve 
Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak olan Atatürk devrimlerinin birbirlerinden as
la ayrılamıyacağı belirtilmişti, işte, tasarının bu maddesi Anayasanın 153 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası delaletiyle Anayasanın 2 nci maddesine ve bu maddenin korunmasına mütaallik olan. 57 
nci maddesine dayanmaktadır. 

'Tasarının Komisyonumuzca aynen kabul edilen 114, 115, 116, 117 ve 118 nci maddeleri ile 119 
ncu madde olarak aynen ka.bul edilen 120 nci maddesi de, yine Anayasanın 153 ncü maddesinin 
1 nci fıkrası delaletiyle Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan lâiklik niteliğine ve bu niteliği ko-' 
rüyan Anayasanın 57 nci maddesine dayanmaktadır. 

Komisyonumuzca, 100 ncü madde olarak dördüncü kısmın, «Cumhuriyetin korunması» hakkın
daki birinci bölümüne aktarılan tasarının üçüncü bölümünde yer alan 118 nci madde de, sultan
lığın egemenlik hak i r in in görünüşlerini kaldırmak maksadını gütmekte olup sultanlığın egemen
lik hakkının menşei ilâhi sayıldığından ve böylelikle, sultanlık telâkkisi teokratik Devlet telâk
kisinden ayrılamıyacağındari, bu madde, aynı zamanda, Devletimizin lâiklik niteliğini korumak 
maksadını da gütmektedir ve bu kısmın üçüncü bölümünde Atatürk devrimleri için ileri sürülen 
mütalâalar aynen bu .madde için de varittir. 

69. Komisyonumuz, tasarının 121 nci maddesini 120 nci madde olarak ve önemsiz bir redak
siyon tadiliyle kabul etmiştir. 

M. MecM (S. Sayısı: 527) 
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Türkiye'de lâiklik, fonksiyonel bir meıfhum oluğu cihetle, hiçbir zaman -Avrupa'da ve Ameri

ka'da anlaşıldığı tarzda anlaşılmamıştır. Gerçekten, klâsik anlamında lâiklik, dinin Devlet işleri
ne karışmasını önlediği kadar, Devletin de din işlerine karışmasını yasaklar. Aslında, bu iyasalkla-
ma birçok lâik Memleketlerde Devlet ile kilisenin münasebetleri - Katolik kilisesinin başı aynı za
manda bir Devletin başı olduğundan. - konkurda denilen milletlerarası andlaşmalarla düzenlen
miştir. Lâikliğin Avrupa ve Amerika'da bu tarzda anlaşılmış almasının temel sebeplerinden birisi, 
bizzat Hıristiyan dininin Devlet ve din işlerini birbirinden ayırmak temeline istinadedişidir. Av
rupa'da büyük ve kuvvetli kırallıkların hâkim olmasiylç birlikte kilisenin Devlet işlerine karış
masında hızlı bir azalmaı olmaya başlamış ve ltönasas'tan itibaren hâkim olmaya başlıyan ve 
eski Yunan ve Koma felsefesine dayanan akılcı görüş bilhassa XVII nei asırda Descartes ve 
XVIII nei asırda Voltaire ile Batı toplumunun temel zihniyetini teşkil etmeye başlayınca, ras
yonalist felsefenin tabiî bir sonucu olarak lâiklik modern toplum düzeninin zaruri temel
lerinden bîri olarak meydana çıkmıştır. Lâikliğin tabiî bir neticesi, Anayasamızın 19 ncu 
maddesinin i, 2, 3 ve 4 ncü fıkralarındaki anlamında vicdan ve din hürriyeti ise; diğer bir 
neticesi de Ihukuk düzeninin aklî kurallara ulaştırılması olmuştur. Ancak, Avrupa ve Ame
rika'da vicdanı ve din hürriyetinin tesisi olsun »hukuk düzeninin akli kurallara dayandırılma
sı olsun, Devlet ve din işlerini birbirlerinden tamamiyle ayrılması ile gerçekleştirilebilmiş
tir. Halbuki, islâmî telâkkilerin hâkim olduğu memleketimizde, lâikliğin adi gayelerinden biri 
olan hukuk düzeninin la'klıi kurallara dayandırılmanı amacına ulaşabilmesi, ancak ve ancak 
dinî hizmetlerin Devlet vesayeti altında yapılmasını gerektirmektedir. Evvelemirde bizzat is
lâmiyet, müslümanların «cemaat» halinde teşkilâtlanmalarına, dair hiçbir esas ihtiva etmemek
tedir. islâmiyet, iman sahiplerini dinî mükellefiyetlerini icrada tamamiyle viedanlariyle kar
şı - karşıya bıraktıktan sonra, maddi ve malî anlamda' dinî hizmetlerin görülmesİıni de - esa
sen bizzat islâmiyet teokrasiden gayri bir prensipi! muhtevi bulunmadığından - Devlete terk 
eyllemiştir. ö te yandan, bu hizmetlerin yeni ihdas iedilecek bir «islâm cemaati» ne devredilmesi, 
toplumumuzun içinde bulunduğu gelişim seviyesinde, lâiklik ilkesine ve bu ilkenin özünü teş
kil ettiği Batılılaşma amacına aykırı faaliyeti erin 'teşkilâtlanması sonucunu doğurabilir. îşte, 
Diyanet İşleri Başkanlığının lâiklik ilkesinin kabulünden sonra da genel idare içinde yer almasının 
sebebi, şeklen klâsik anlamında lâiklik ilkesine iaykırı görünmekle beraber, aslımda toplum; 

,Devlet" ve hukuk düzeninin aklî i kurallara dayandırılmasının Türk toplumunda başka türlü 
gerçekleştirilemiyeeeğinin iyilce .ankışılmıış 'bulunmasından ileri gelmiştir. 

Nitekim, bu hususlar, Temsil çiller Mcelilsi Anayasa Komisyonu Sözcüsü tarafından Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulunda bütün aicıklığiyle izah edilmiştir. Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonu ıSözclisü Muammer Aksoy, Anayasa tasarısında 2 nei ek .madde olan ve halen Anayasa
da» 154,ncü madde olarak yer alan hüküm için Temsilciler Meclisinin 25 Nisan 1961 günkü 53 
ncü Birleşiminin 3 ncü oturumunda (Tcmisilci'lerMeclisi Tutanak Dergisi, B <-. 5«3. Sayfa -.231) ay
nen şunları söylemiştir : 

«Biz, lâikliği, inkılâbımızın anladığı mânada benimsemiyoruz. Dinin Devlete karşı tama
men m üst alkil ve her türlü murakabe dışında kalması, bizini lâiklik anlayışımıza uygun de
ğildir.» dedik. Din işlerinin, normal âmme hizmetleri gibi ele alınarak o yolda düzenlen
mesi habis konusu değildir. Din işlerinin kötüye kullanılmaması maksadiyle Devlet tara
fından murakabe edilmesi için ve bir realiteyi kabul mahiyetinde olmak üzere, Devlet teşkilâtı 
içinde Diyanet işleri Reisliği vardır. Bunun, bizim lâiklik anlayışımızla telifi mümkündür. Daha 
inkılâbım başında mevcuttu; Devletin murakabesi altında vazife ifa etti ve Devlet bütçesinden 
yardım gördü. Anayasada yer alan bu maddenin «ek» sıfatını taşıması veya taşımaması, durumda 
bir değişiklik yaratmaz. Fakat, «ek» sıfatı, onun sanki her zaman Anayasadan 'çıkarılabilecek bir 
hüküm olduğu şüphelerini akla getirir ki, bu bakımdan «ek» sıfatının kaldırılması yerinde ola
caktır. B'izim lâiklik anlayışlımıza ve bizzat arkadaşlarımızın lâiklik anlayışına uygun bir Dev
letin, din işlerini murakabe etmesinde hiçbir tezat yoktur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 53T) 
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Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa tasarısının 2 nıoi maddesi ile lâikliğin 

izahı ve tasarının 19 ncu maddesinin savunması vazifesini verdiği Sözcüsü Muammer Aksoy (Tem
silciler Meclisi Tutanak Dergisi, B : 43, .S : 140), tasarının halen Anayasada da aynı numarayı 
taşıyan 19 ucu maddesinin müzakeresi sırasında da aynı mealde beyanlarda bulunmuştur. (Tem-

, silciler Meclisi Tutanak Dergisi, B : 43, S : 121, 122, 123, 124, 125 ve 140). 
İşte, bu beyanlar, Anayasanın 154 neü maddesinin gerekçesini teşkil etmektedir. Kanun mad

delerinde o hükmün gerekçesinin de açıklanması daima başvurulan bir usul değilse de, bizzat Ana
yasanın bâzı maddelerinde, ezcümle 153 ;neü »m ad .destinde madde hükmünün tereddüde mahal 'bı-
rakmıyacak şekilde doğru tefsirini sağlamaktaki zaruret icabı, bu yola başvurulmuştur. Tasarının 
bu m adidesin de de aynı usule başvurulması uygun mütalâa edilmiştir. Bu suretle, sevk edilen 
hükmü/n lâikl'ifk niteliğinin korun m asiyle olan yakın irtibatı /daha iyi anlaşılmaktadır. 

70. Komisyonumuz, tasarının 122 nci maddesini 121 ırci madde olarak aynen kabu'l etmiştir. 
Bu maddenin prensibi 25 Temmuz 1951 tarihli ve 5816 ısayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hak
kımdaki Kanun ile kabul edilmişti. Bu kanun halen de mer'i bulunmaktadır. 

Atatürk aleyhindeki davranışlar, umumiyetle onun devrimciliğine, devrimlerine ve lâiklik il
kesine karşı bir reaksiyon olarak tecelli ettiği cihetle, bu hükmün bu bölümde yeır alması uygun 
görülmüştür. 

71. Komisyonumuz, tasarının, dördüncü kısmının dördüncü bölümünün başlığını aynen kabul 
etmiştir. 

72. Tasarının Anayasa nizamını, millî güvenlik ve huzuru , bozan bâzı filler hakkındaki 
5 Mart 1962 tarihli ve 38 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden -mülhem olan 123 neü maddesi, 122 
nci madde alarak aynen kabul edilmiştir. Bu maddede, mezkûr 38 sayılı 'Kanunun 2 nei maddesi
ne nisbetle .metne e'kleneın unsurlar, demokratik rejimin vazgeçilmez vasıfları olarak, hukuk dev
leti ilkesi ile tek dereceli ıgenel oy ilkesidir. 

73. Komisyonumuz, tasarının 124 neü maddesini 123 ncü madde olarak aynen kabul etmiş
tir. t 

Anayasanın İkinci Kısmında yor alan temel haklar, 12.Haziran 1215 tarihli İngiltere Kiralı Top
raksız Jean'm Büyük Misakından başlamak, 7 Haziran 1.628 tarihli İngiliz Haklar Beyannamesi 
ile 13 Şubat 1689 tarihli İngiliz Haklar Kanunundan ve 4 Temmuz 1776 tarihli Amerika Birleşik 
Devletleri Bağımsızlık Beyannamesinden geçerek, modern demokrasinin temel dayanağı Fransız İh
tilâlinin ilk beyannamesi olan. 26 Ağustos 1789 tarihli İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi ile 
sosyal hakların menşei olan 24 Haziran 1793 tarihli Fransız Anayasasının Başlangıç kısmını teşkil 
edoıı İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi ve Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Andlaşmasma dayanmaktadır. 

Bu maddede söz konusu olan hüküm, Anayasanın İkinci Kısmında yer- alan bütün hakları ve 
hürriyetleri, ezcümle sosyal hakları da içine almaktadır. Bu suretle, Türkiye Cumhuriyetinin ni
teliklerinden biri olan «Sosyal Devlet» ilkesi de en sarih ifadeleri içinde korunmuş' olacaktır. 

Ayrıca, bu maddenin hükmü, Anayasanın İkinci Kısmında yer alan ve vatandaşa ve Devlete 
muhtelif ödevler yükleyen Anayasa hükümlerini de kapsamaktadır. Bu suretle de, Devletin «Sos
yal Devlet» niteliğine uygun olarak' karma ekonomi düzeni içinde iktisadi, sosyal ve kültürel ha
yata müdahale edebilmesi ye millî kalkınmanın Devletçe yapılacak bir plân voliyle gerçekleştiril
mesi ilkesi de borunmuş olmaktadır. 

Bu maddenin hükmü, muhtelif siyasi partilerin, Anayasanın ikinci kısmında yor alan temel 
hak. ve ödevlerin, düzenlenmesi ve uygulanması hakkında değişik görüşlere sahibolmalarmı asla en
gellememektedir. Bu madde, sadece, siyasi partilerin, bu hakların, hürriyetlerin ve ödevlerin özü
nü tamamiylo ortadan kaldırmaya matuf bir istikamet almalarını elgellemektedir. Bu suretle, 
Anayasanın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan kişinin hak ve ödevleri, bu bölümde yer 
alan maddelerde tarif ve tesbit edildiği veçhile, asla imha edilemiyeceklerdir. Kişi dokunulmaz
lığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, seyahat ve yerleşme hürri
yeti, vicdan ve din hürriyeti, düşünce hürriyeti, bilim ve sanat hürriyeti, basın hürnyeti ve bu 
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hürriyete bağlı diğer haklar, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, dernek kurma hakkı, kişi güven
liği, hak arama hürriyeti, tabiî yargı ilkesi, cezaların kanuni ve şahsi olması ve zorlama" yasağı il
keleri, ispat hakkı, Anayasanın ikinci kısmının birinci bölümünde yer alan esaslar ve' Anayasanın 
2 nci maddesinde'yer alan «Sosyal Devlet» ilkesinin bu hak ve hürriyetlere verdiği anlam içeri
sinde özleri itibariyle korunmaktadırlar. Yine Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan «Sosyal Dev
let» ilkesinin ve Anayasanın başlangıç kısmının 4 ncü fıkrasında yer alan esasların verdiği genel 
anlama içerisinde, Anayasanın ikinci ' kısmının üçüncü bölümünde yer alan sosyal ve iktisadi hak-
dar da aynı şekilde korunmuştur, özleri itibariyle asla imha edilemiyecek olan bu haklar, aile
nin korunması ilkesi, mülkiyet hakkı, çalışma hürriyeti, çalışma hakkı, sözleşme hürriyeti, çalışma 
şartlariyle ilgili haklar, dinlenme hakkı, âdil ücret hakkı, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme 
hakkı, grev hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı ve öğrenim hakkıdır. Nihayet, Anayasa
nın ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan siyasi haklar da bu maddeyle korunmaktadır. Bun
lar, vatandaşlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma hakkı, kamu hizmetlerine gir
me hakkı, millî savunma hakkı ve dilekçe hakkıdır. 

Yukarda söz konusu hakların yanısıra, bu madde hükmüyle, Anayasanın ikinci kısmında yer 
alan ve vatandaşa veya Devlete yüklenen * ödevlerin özü de korunmaktadır. Bunlar, ezcümle, öğ
renim, basın, ailenin korunması ve mülkiyet hakkı ile ilgili olarak toprak mülkiyeti, kamulaştırma 
ve Devletleştirme konusunda Devlete tanınan ödev ve yetkiler, iktisadi ve sosyal hayatın temel dü
zenini sağlamak için Devlete tanınan ve mülkiyet hakkı ile çalışma, ve sözleşme hürriyetlerini sos
yal adalet, tam çalışma esası ve herkese insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış sev.iyesi sağlamak 
için düzenlemek ödev ve yetkisini veren temel esas ile Devletin kalkınma.plânı yapma görevi, ça
lışma ödevi, çalışma şartları, dinlenme hakkı ve âdil ücret konularında Devlete yüklenen ödevler, 
sosyal güvenlik hakkı ile sağlık hakkı konularında Devlete yüklenen ödevler, kooperatifçiliğin ge
liştirilmesi konusunda ve tarımın ve çiftçinin korunması konularında- Devlete yüklenen ödevler, öz
leri itibariyle korunmuş olacaktır. 

Bu madde ile korunan temel hak ve ödevlerin, Türk demokratik düzenine hakiki veçhesini ve
ren unsurlar olduğu şüphesizdir. 

* 74. Komisyonumuz, tasarının 125 nci maddesini 124 ncü madde olarak aynen kabul etmiştir. 
Türkiye'de demokratik rejimin iadesinin ve bütün teminatına kavuşturulmasının, Anayasa ve 

hukuk dışına çıkan bir iktidara karşı Türk Milletinin direnme hakkini kullanması suretiyle yapı
lan 27 Mayıs 1960 Devrimi sayesinde gerçekleştirildiği her türlü şüphe ve tereddüdün üstünde bir 
gerçektir. 26 Mayıs 1960 günü mevcudolan iktidarın Anayasa ve hukuk dışına çıkmak suretiyle na
sıl gayrimeşru hale geldiği, Anayasa ö n - Projesi Hazırlama Komisyonunun Millî Birlik Komite
sine verdiği 28 Mayıs 1960 tarihli raporda bütün tafsilâtiyle izah edilmektedir. 

Bugün Türkiye'de bütün müesseselerin, vatandaşların ve şahısların hak ve ödevlerinin istinadet-
tiği 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası işte bu Devrime dayan
maktadır. 27 Mayıs 1960 Devriminin gayrimeşruolduğunu iddia etmek, 9 Temmuz 1961 Anayasa
sını tanımamak ve 26 Mayıs 1960 günü mevcudolan istibdat ve ceberrut idaresinin gayrimeşru-
luğunun özlemini çekmek mânasına gelir. Şu Ihaklc, Türkiye'de demokratik düzenim korunması, 
aynı zamanda 27 Mayıs 1960 (Devriminin meşruluğunum konin ması demektir. 

27 Mayıs 19'60 Devrimi, birmirinlden ayrılması ı. a, imkân olmıyam .saiki ve amaciyle 'bir bütün
dür. Bu saik, Anayasam im başlamiguç kıısmmm 2 nci fıkrasında açıklandığı veçhile «Anayasa 
ve hukuk dışa tu'tum ve davranışlariyie meşruluğunu .kaybetmiş bir iktidara, karşı» Türk Mil
letinin direnme halkkının knllani'lması olup; Devrimin-'amacı ,-da., Anayasamın - devamlı bir ni
telik arz eden - 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında belirtildiği veçhile, «normal demok
ratik rejimi bütün teminatı ile kurmak» tır, 27 Mayıs 1960 Devrimi meşruluğunu, işte bu 
saikten ve bu amaçtan almaktadır. 

Böyle olunca, 27 Mayıs 1960 Devrimimi ımeş-u ve. :bu Devrime takaddüm edem idareyi gayri
meşru saymıyam siyasi partilerin Türk Anayasa düzeni içinde hiçbir yeri olamıyacağı tabiîdir. 
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75. Komisyonumuz; tasarının 126 nci maddesini de 12f) ııeı madde olarak aynen kabul et

miştir. 
9 Temmuz 1961 Anayasasına dayanan demokratik rejimin gayrimeşru olduğunu iddiaya yel

tenenler, bu yoldaki propagandalarını, 27 Mayıs 1960 Devriminin bütün 'amaçlarına ulaşama
dığı hususuna dayandıran aktadırlar. 

27 Mayıs 1960 Devriminden sonra geçici olarak idareyi e'le alam Millî Birlik Komitesinin 
Devlet işlerinde ve kamu fa ailiy etle rinde gerçek! eştirmek istediği bütün hususların gerçekleş
memiş ^olması, belli bir geçici idarenin ç,ok üstünde 'bütün /Türk Milleti tarafından yapılmış 
olan bu Devrimin amacına ulaşamadığı' anlamına gelemez. Gerçekten, bizzat 9 Temmuz 1961 
Anayasası bu amacın ne olduğunu açıkça tesbit etmiş ve bu ama/ç da- 9 Temmuz 1961 günü halko-
yunda bu Devrimin tek sahibi Türk Milleti tarafından bir defa daha t asvib olunmuştur. Bu 
amaç, «demokratik rejimi bütün teminatiyle gerçekleştirmek» item ibarettir. .27 Mayıs 1960 
Devrimi Ibunun idışmda başka hiçbir amaçla yapılmış değildir ve Ibu Devrim, aslında, Türk 
Milletinin bütün dâvalarını, ezcümle kalkınma dâvasının zaruri küldığı büyük reformları de
mokratik düzeni içinde başarabileceği inancına dayanmaktadır. 

Şu halde, 9 Temmuz .1961 Anayasasına dayanan demokratik düzeni ıgaiyrimeşru göstermek 
amaciyle ve bu düzeni küçük düşürmek ive zedelemek için, 27 Mayıs 1960 Devreminin demokra
tik düzeni bütün temina.tiyle gerçekleştirmekten gayri! amaçları da olduğunu ve bu amaçlara 
ulaşılamadığı yolundaki propagandalar da, biızatihi aynı devrimi menşeinde gayrimeşru telâkki 
etmekten farksızdır. 

76. Komisyonumuz, tasarının dördüncü kıs'mımıu beşinci «bölümünün başlığını aynen ka'bul 
etmiştir. 

77. Komisyonumuz, esasen Medeni Kanunun 71 nci maddesinde yer alan esası ihtiva eden 
tasarının 127 nci maddesini 126 neı madde olarak aynen kabul etmiştir. 

78. Komisyonumuz, metne 127 nci madde olarak yeni bir madde eklemek suretiyle, siyasi 
partilerin esas itibariyle kamu hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin alanına giren faaliyetlerde 
bulunmak suretiyle, siyasi fikir rekabetiyle hiçbir ilgisi olmıyan yollarda taraftar toplamak 
gayretlerini, modern toplum düzenindeki siyasi ahlâk anlayışına aykırı düştüğü cihetle, menet
mediği uygun görmüştür. 

79. Komisyonumuz, "esasen Medeni Kanunun 71 nci maddesinde yer alan bir diğer hususu 
ihtiva eden tasarının 128 nci maddesini aynen kabul etmiştir. 

80. Anayasamızın temel ilkelerine ve Cumhuriyetin niteliklerine aykırı olan partilerin ad
larının kullanılmasını yasak eden tasarının 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bu vesileyle, Türkiye'de sınıf adına dayanan partilerin kurulmasının yasak edilmediği belirti
lir. Esasen, bu, Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesini değiştiren 5 Haziran 1946 tarihli 4919 sa
yılı Kanundan beri bu şekilde parti kurmak yasak değildir. Yasak olan husus, bu tasarının komis
yonumuzca 99 ncu madde olarak kabul edilen 100 ncü maddesinde ifade edildiği veçhile, egemen
liği belli bir sınıfa devretmeğe veya tasarının komisyonumuzca aynen kabul edilen 107 nci mad
desinde belirtildiği veçhile belli bir sınıfa imtiyaz tanımağa matuf amaçlar ve faaliyetlerdir. 

81. Komisyonumuz, tasarının 76 nci maddesinin, 2 nci fıkrasına «sivil savunma» terimini de 
eklemek suretiyle 130 ncu madde olarak kabul etmiştir. 

Bu madde, partilerin demokratik bir kuruluşa sahibolmaları gereğinin sonuçlarından biridir. 
82. Komisyonumuz, tasarının 130 ncu maddesini 131 nci madde olarak kabul etmiştir. Komis

yonumuz, kendi kendisine kapanmış partileri bu maddenin kapsamından çıkarmış, ve yargı or
ganlarınca ezcümle, bundan böyle Anayasa Mahkemesince kapatılmış partiler için de bu madde
nin kapsamını 27 Mayıs 1960 tarihine kadar sınırlamıştır; şöyle ki, bu tarihten önce yargı organla
rınca kapatılmış olan siyasi partilerin adlarını kullanmak caiz sayılmıştır. 

Kullanılması caiz olmıyan parti adlarını kullanan bir siyasi partinin bu tasarının kanunlaşma
sından önce kurulmuş olması veya böyle bir ad almış bulunması, bu yasağın dışında kalması için 
sebep değildir. 
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83. Komisyonumuz, tasarının beşinci kısmının başlığını aynen kabul etmiştir. 
84. Komisyonumuz, tasarının Anayasanın 57 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına dayanan 131 nci 

maddesini 132 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 57 nci mad
desinin 4 ncü fıkrası gereğince bakacağı kapatma dâvaları, Anayasanın 148 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmünün dışında sayılmıştır. Gerçekten; Anayasanın 57 neti maddesinin 4 neü fıkrası 
Anayasanın 148 nci maddesinin 2 nci fıkrasına nisbetle özel bir hüküm teşkil eder. Gerçekten, 
derneklerin kapatılmasına dair dâvalara duruşmalı olarak bakılması genel olarak kabul edilmiş bir 
hukuk kuralıdır. _ 

85. Komisyonumuz, tasarının 132 nci maddesini 133 ncü madde olarak kabul etmiştir. Ancak, 
bu maddede Anayasanın 57 nci maddesine yapılan atıf çıkarılmıştır. Gerçekten tasarının dördüncü 
kısmında yer alan hükümler Anayasanın 57 nci maddesini bugünkü şart ve ahvalde tamamiyle 
kapsar telâkki edilmiştir. 

(Bu maddenin 2 nci ve 3 neü bendlerinin uygulanmasında Cumhuriyet Başsavcılığının «kalem 
tabi; fakat, söz ser'bestir» kaidesine uygun hareket edeceği şüphesizdir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığının istemi üzerine dâva açmaya mecbur olduğu halde, 
Millet Meclisinde grup kurma yetkisine sahip bir partinin istemi üzerine dâva açması evvelemirde 
bu istemi ciddî bulmasına bağlıdır. Bu istem üzerine, -Başsavcılık, b'ir karar almaya ve onu müra-_ 
caat eden partiye tebliğ etmeye mecburdur. 

86. 'Tasarının 1Ö!3 ncü maddesi, 134 ncü madde .olarak ve yukarda izah edilen sebeple Anaya
sanın 57 nci •maddesine, yapılan atıflar çıkarılmak suretiyle ve bâzı önemsiz redaksiyon değişiklik
leriyle kabul edilmiştir. 

Bu maddenin 3 ncü bendi 24 Temmuz 1963 tarihli ve 0187 sayılı Kanunla kurulmuş olan sis
temden mülhemdir. 

Bu maddenin 4 ncü bendi ise, Anayasa düzenini korumak için hayati önemde sayılmıştır. Ger
çekten, bir siyasi partinin sadece 3 ncü bend hükümlerine uygun olarak partiden kesim olarak çı
karma veya işten el çektirme kararları, alması, Anayasa düzenini korumaya yetmez. Eğer o par
tinin üyelerinin ve organlarının Anayasa düzeninin temellerine aykırı hareketleri yinş de devam 
ediyorsa, artık o parti, bu gibi davranışların yuvalandığı bir mihrak haline gelmiş demektir ki 
asıl bu gibi partilerin kapatılması kesin bir zoruııluktur. 

Bu maddede, partinin kapatılmasına sebep teşkil edecek fiilin, behemehal ceza hukuku gereğince 
cezayı müstelzim bir fiil olması gerekmez. Ceza kanunları ancak fertleri cezalandırır. Ceza ka
nunları muvacehesinde Anayasa düzeninin temellerine aykırı bir fjilin cezalandırılmasına lüzum 
görülmemiş olabileceği gibi, aslen tecrim edilmiş olan bir fiilin Anayasa ve kanunlarda ceza so
rumluluğunun ortaya konmasına imkân vermiyen hükümlerin himayesi altında olması veya tecil, 
af ve bunlara benziyen işlemlere uğramış olması veyahut müruruzamana tabi olmuş bulunması 
muhtemeldir. Bu itibarla, siyasi partilerin kapatılmasına dair dâvalarda Cumhuriyet Başsavcılığı 
ve Anayasa Mahkemesi fiilin cezayı müstelzim olup olmadığına değil; bu tasarının dördüncü kıs
mı hükümleri ile yasaklanıp yasaklanmadığına bakacaktır. 

#7. Yukarda siyasi partilerin genel olarak tüzel kişilikle ilgili sebepler dolayısiyle de kapa
tılabileceği belirtilmişti. Bu husus, bu tasarıda mevcudolan dördüncü kısım dışındaki emredici hü
kümlere aykırılık ve ezcümle, merkez organlarının .kurulmaması hallerini kapsar. Bu takdirde, ka
patma için şahıslara her hangi bir müracaat yetkisi tanınması uygun görülmemiştir. Tasarının bu 
konudaki 134 ncü maddesi Komisyonumuzca 135 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

88. Partilerin kapatılmasiyle ilgili olarak idari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görev
lerini tesbit eden tasarının 135 nci maddesi 136 nci madde olarak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 
kabul edilmiştir. 

89. Anayasa Mahkemesi karariyle kapatılan partinin mallarına dair olan tasarının 136 neı 
maddesi 137 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
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ÖÖ.' Komisyonumuz, tasarının altıncı kısmının başlığını aynen kabul etmiştir. 
91. Tasarının 1137 nci maddesi 138 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
•92. ITasarcnın 136 nci maddesi de, ,bâzı redaksiyon değişiklikleriyle aynen kabul edilmiştir. 
i93. 'Tasarının yedinci kısmının başlığı aynen kabul edil'miştir. 
94. Tasarının 139 ncıı maddesi 140 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
9,5. Tasarının 140 ncı maddesi 14)1 nci madde alarak aynen kabul edilmiştir. 
96. Tasarının 141 nci maddesi 142 ncü madde olarak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle aynen 

kabul edilmiştir. 
917. »Tasarının 14ı2 nci maddesi 143 ncü madde olarak *bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul 

edilmiştir. 
'98. Tasarının 143 ncü maddesi 144 ncü madde olarak' bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul 

edilmiştir. 
'99. Tasarının 144 ncü maddesi 145 nci madde olarak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul ed 

ilmiştir. 
Bu madde ile, Geza Kanunları hükümlerinin ayrıca daha ağır surette tecrim etmediği hallerde 

partinin kapatılmasına sebep teşkil etmiş olan fiillere katılmış olan parti organları üyelerine veri
lecek genel ceza müeyyidesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

100. Tasarının sekizinci kısmının başlığı aynen kabul edilmiştir. 
101. Tasarının Komisyonumuzca 86 ncı madde olarak kabul edilen 87 nci maddesi muvacehesin

de 26 Nisan 1961 -tarihli vo 298 sayılı Seçimlerin Tîinel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun 186 ncı maddesinin değiştirilmesi gerektiğinden, tasannın bu konudaki 145 nci maddesi 
146 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

102. Tasarının aynen kabul edilen 37 nci maddesi muvacehesinde 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 15 nci maddesinin değiştirilmesi gerektiğinden bu konudaki 
146 ncı madde 147 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

103. Siyasi partilerin toplum ve T)evle1 düzeni hakkındaki temel felsefesi ile kamu faaliyetleri 
hakkındaki genel'görüşleri programlarında yer a ir. Partilerin belli bir zaman devresi içinde bu 
programa uygun olarak ne gibi müşahhas hizmetlerde bulunacakları ise, milletvekili genel seçimle
rinin önce yayınlıyacakları - «plâtform» denilen - seçim bildirilerinde belli edilir. Siyasi partileri 
fikir yönünde bu gayreti sarf etmeye herhalükârla zorlamak maksadiylo, milletvekili genel seçim
lerinden önce bir seçim bildirisi yayınla m lyan par ilerin bu seçimlere katılamıyacaklarına dair bir 
ek maddenin 25 Ekim 1961'tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununa ilâve edilmesi uy
gun görülmüş ve bu konuda tasarının sevk ettiği 147 nci madde 148 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

104. Anayasa Mahkemesi hâkimlerinin hangi lâvalara bakamıyacaklarma dair olan 22 Nisan 
1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa, Mahkemesinin Kumlusu ve Yargılama Usulleri hakkındaki Ka

nunun 43 ncü maddesine bu kanun tasarısının .Be inci Kısmı hükümleri muvacehesinde eklenmesi 
gereken hükümleri ihtiva eden tasarının 148 nci maddesi 149 ncıı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

105. Bu tasarının dördüncü kısmında vâz'edilen temel yasaklamalara aykırı davranışların der
nekler tarafından dahi yapılmaması pek tabiî olduğundan mer'i Cemiyetler Kanununun 9 ncu mad
desini bu istikamette tadil eden tasarının 149 nen maddesi 150 nci madde olarak bâzı redaksiyon 
değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

106. Bu tasarının dördüncü kısmında vaz'edi en temel yasaklamalara aykırı davranışların sen
dikalar tarafından dahi yapılmaması pek tabiî ol luğundan, mer'i Sendikalar Kanununun 30 ncu 
maddesinin 4 ncü bendini aynı istikamette değiş iren ve mevcut hükmü daha sarih ve teferruatlı 
bir hale getiren tasarının 150 nci maddesi 151 n c i madde olarak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle 
kabul edilmiştir. 
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107. Anayasanın 57 nci maddesi ve İni tasarı gereğince siyasi partilerin denetimi Cumhuriyet 

Başcavsılığı ve Anayasa Mahkemesi" tarafından yapılacağından, mer'i Cemiyetler Kanununun 28 
nci maddesinin Hükümete tanıdığı denetim yetkilinin siyasi partiler için uygulanamıyacağı tabiî
dir. Bu itibarla, bu hususu belirten tasarının 151 nci maddesi 152 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

108. Tasarının Komisyonumuzca 134 n-.ü madde olarak kabul edilen 133 ncü maddesinin 3 ncü 
bendi muvacehesinde 24 Temmuz 1953 tarihli ve (i 187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin 
Korunması hakkındaki Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin uygulanmasının siyasi partiler için 
söz konusu olamıyacağı aşikârdır. Tasarının bu hususu belirten 152 nci maddesi 153 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

109. Tasarının Komisyonumuzca 83 ve 84 ncü maddeler olarak kabul edilen 84 ve 85 nci madde
leri muvacehesinde, 8 Ağustos 1951 tarihli yr 5830 sayılı Kanununa 1 ve 2 nci maddelerine lüzum 
kalmadığından, tasarının İni hükümleri kaldıran 153 ncü maddesi ,154 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. . 

110. • Tasarının 25 nci maddesi muvacehesinde 30 Nisan 1963 tarihli ye .228 sayılı Kanunla muad
del 4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanunun kaldırılması gerektiğinden, bu kanunları kaldıran ta
sarının 154 ncü maddesi 155 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

111. Tasarının dokuzuncu kısmının başlığı aynen kabul edilmiştir. 
112. Dernekler hakkındaki genel hükümlerin siyasi partiler hakkında da uygulanacağı in belir

ten tasarının 155 nei maddesi 156 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
113 Tasarının Anayasa Mahkemesinin fet üzüğüne ekleneceğinden bahsettiği hükümler hakkın

daki 156 nci maddesi 157 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
114. Tasarının eski aidat borçlarının hükmüne miitaallik olan 157 nci maddesi 158 nci madde ola

rak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 
115. Tasarının partilerin bu kanuna intibak üiı-olerini ve ayın şekilde, siyasi parti niteliğinde 

okıp 2 nci madd.e kapsamına giren derneklerin siyasi parti haline gelme sürelerini tesbit eden 158 
nci maddesi 159 ucu madde olarak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul edilmiştir. 

116. Tasarının yürürlüğe giriş tarihi yürütmeye miitaallik 159 nen ve 160 nci maddeleri 160 ve 
161 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. ' 

117. Bu vesileyle, Adana Milletvekili Kasım (lülek ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nun kanun tek
liflerinde yer alan bâzı hususlar üzerinde durmak gerekmektedir; 

a) Bu teklifin 6 nci maddesinin 1 nci cümlesi Anayasanın 57 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına ve 
teklifin aynı maddesinin 2 nci cümlesi de Anayasanın 56 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı görül
düğünden. benimsenmemiştir. 

b) Aynı teklifin 7 nci maddesinin son cümlesinde yer alan müeyyide ile 2 nci fıkrasının son 
cümlesi pratikte kabili tatbik görülmediğinden benimsenmemiştir. 

c) Aynı teklifin 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesi, bü konuda Anayasa Mahkemesine 
Anayasa metninde tanınmış hiçbir yeltlki mevcudolmadığı cihetle Anayasaya karşı görülmüştür. 
Gerçekten, partinin merkez disiplin organının kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz hak
kının tanınması, Anayasa Mahkemesinin Anayasada tahdidi surette tesbit edilmiş olan yetkilerini 
aşmak demek lolduktam başka; pratik bakımdan kabili tatbik olmıyan ,bir .husustur. 

d) Teklifim 10 ncu maddesinin 4 nsü fıkrası da, Yüksek ıSeçim Kurulunu ancak millî irade
nin tezahüriyle ilgili seçimlerde ıgörevlendirımeye müsaidolan Anayasanın 75 nci maddesine aykırı 
sayılmıştır. 

Kaldı ki parti kongrelerindeiki seçimlerin de u eti m i konuşumda derneklere dair .genel hüküm
ler her halde uygulanacaktır. 

e) Siyasi partilerin parlâmento gruplarının seçimlerine karşı itirazların Anayasa Mahkemesi
ne yapılabilmesine dair -teklifin 15 nci maddesinin 2 «nci. fıkrası hükmü de Anayasa. Mahkemesine 
Anayasa uyarınca haiz olmadığı bir yetkiyi verdiğinden benimsenmemiştir. 
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f) Teklifin .21 nci maddesi, hiçbir hukukî netice tloğurmıyam ımalfım bazı taırifleri verdiğinden 

lüzumsuz, bayılmıştır. 
g) Teklifin 22 nci mıaddeısinin 1 nci fıkrası, parlömanter hiçbir mem'leJkette mevcudolmıyan 

bir hukuk kuralı yaraltmakta ve yürütme organının kanun teklifi inisiyatif ini kayıtlamaktadır. 
Bu hüküm, mıoderıı parlömaritarizımdeki iktidar muhalefet ayrımının esasına muhalif olup ana 
muhalefet partisinin, diğer ımuhalefet partilerinin ve Hükümete katıl mıyan. partilerim, kanun ta
sarıları üzerindeki görüşlerinin ifade yeri bizzat parlâmentodur; parlâmentoların ıbelili başlı fonk
siyonlarından biri de esasen budur. Bu itibarla, bu hüküm kabule şayan görülmemiştir. 

Ana muhalefet partisi liderine teklifim bu maddesiyle tanımım hakların, siyasi partilerimizin 
yerinin mer'i Anayasa düzenimiz içinde iyice belirmesine değin kamunla tamun m a sı uygun ıgörül-
memiştir. • 

118. Diğer bütün işlerden evvel öneclik ve ivedilikle görüşül m ek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı (Sözcü Kâtip 
'Tekirdağ 'İstanbul 'Samsun 

lH. Mumcuoğlu V. Kırca B. Cömert 

Çanakkale 
B. Arat 

Elâzığ 
Bâzı maddelerine muhalifim. 

'N. Güray 

Van 
§. Kösereisoğlu 

Çoruım 
H. tncesulii 

Erzurum 
T. Telli 

Aydın 
O. Apaydın 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Edirne 
Verdiğim önerge uyarınca 4 ncü 

'kısma muhalifim. 
/. Ertem 

İstanbul 
Bâzı maddelerinde söz hakkım 

saklıdır. 
S. "Vardarlı 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. Muhale
fet •ettiğim hususlar ve maddeler 

vardır. 
/. Baran 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ: 

Siyasi Partiler Kanurtu 

BİRtNCt KISIM 

Genel esaslar 

Siyasi Parti: 

MADDE 1. — Siyasi partiler, toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, belirli görüş
leri yönünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ve özel kanunlarına göre mahallî idareler 
seçimleri yoliyle etkilemek için sürekli çalışma amacını güden ve propagandaları açık olan kuru
luşlardır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçil
mez unsurlarıdır. 

Siyasi parti niteliğinde dernek: 

MADDE 2. — Dernekler, 1 nci madde anlamında siyasi faaliyette bulunmak yahut Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeliği veya mahallî idareler seçimlerinde belli adayları veya siyasi parti
leri desteklemek veya desteklememek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak amacını güdemez. 

Sadece ilmî alanda çalışan dernekler yukanki fıkra hükmünün kapsamına dâhil sayılmazlar. 
îşçi ve iş veren sendikaları, birlikleri, federasyonları ve konfederasyonları hakkında birinci 

fıkra hükmü uygulanmaz; bunlar hakkında 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun hükümleri saklıdır. 

Kuruluş ve çalışma serbestliği: 
MADDE 3. — Siyasi partilerin kurulması serbesttir; önceden izin alma şartlarına bağlı de

ğildir. 
Siyasi partiler, kanun çerçevesinde serbesteo faaliyette bulunurlar. 

tiye ohna ve üyelikten aynlma serbestliği 

MADDE 4. — Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usulle
re göre siyasi partilere üye olmakta ve dilediği anda üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz; aksi halde üyelik sıfatı bu 
siyasi partilerin hepsinde sona ermiş sayılır. 

Siyasi partilerin teşkilâtı: . 

MADDE 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı, merkez organları ile il ve üçe teşkilâtından, varsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gruplarından ve parti tüzüklerinin öngördüğü yardımcı ku 
ruluşlardan ibarettir. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Siyasi Partiler Kanunu 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Esaslar 

Siyasi parti 

MADDE. 1. — Siyasi partiler, toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunlarına göre mahall idareler seçimleri yoliyle ve belirli gö
rüşleri yönünde etkilemek için sürekli çalışma amacını güden ve propagandaları açık olan kuru
luşlardır. 

Siyasi partiler; ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. 

Siyasi parti niteliğinde dernek 

MADDE 2. — Dernekler : 
a) Toplum ve Devlet düzenini ve genel olarak kamu faaliyetlerini etkilemek; veya 
b) Belli bir siyasi partiyi desteklemek veya desteklememek yahut siyasi partiler arasında iş 

birliği sağlamak veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya mahall idareler veya muhtar
lık seçimlerinde belli adayları desteklemek veya desteklememek yahut bunlar arasında iş birliği 
sağlamak amacını güdemezler. 

Sadece ilmî alanda çalışan dernekler, yukardaki fıkranın (a) alt bendi hükmünün kapsamına 
dâhil sayılmazlar. 

îşçi ve iş veren sendikaları, birlikleri, fedarasyonları ve konfederasyonları hakkında 1 nci fık
ranın (a) bendi hükmü uygulanamaz; bunlar hakkında 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sen-
dikalar Kanununun "hükümleri saklıdır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

İKİNCİ KISIM 

Siyasi partilerin teşkilâtlanması 

BİBtNCl BÖLÜM 

Ktımluş 

• ' Partinin kurulması: 

MADDE 6. — Siyasi partiler, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatan-
daşı tarafından kurulur. 

Siyasi pajjti, kuruluş bildirisinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Bit 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve imzalarının yanında kurucuların ad, soyadı, 
meslek veya sanat ve ikmetgâhları ile siyasi paı tinin adının ve genel merkez adresinin belirtilmesi 
ve partinin tüzüğü ile programının bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 

içişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse noksanlıkların tamamlanma
sını yaziyle ister. 

İçişleri Bakanlığı, tüzüğüne göre partinin merkez organlarının seçilmesine kadar, Içurucuİarm 
kanunda gösterilen şartları haiz olduklarının tevsik edilmesini yaziyle istiyebilir. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralarda söz konusu istemin tebliği tarihinden başlıyarak 30 gün içinde nok
sanlık giderilmediği veya tevsik sağlanmadığı takdirde, siyasi partilerin kapatılmasına dair hü
kümler uygulanır. 

Siyasi partiler sicili: 

MADDE 7. — İçişleri Bakanlığınca siyasi partiler için bir sicil tutulur. Bu sicilin birer 
örneği Anayasa Mahkemesi Başkanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Siyasi par
tiler sicilinde hangi belge ve bilgilerin bulunacağı ve sicilin nasıl tutulacağı İçişleri Bakanlığınca 
yapılacak yönetmelikle tesbit edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyeliık ve ovgankırcla görev akna 

Partilere üye olamıyucak kimseler: 

MADDE 8. — Reşidolmıyanlar, kasıtlı olanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine seçil
mesini önliyecek bir suçtan mahkûm olanlar, lise veya eşidi veya daha alt kademedeki öğrenim 
kurumlarında öğrenci olanlar, memurlar ve kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve denetim 
işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynaklan ve özel imkânları 
.kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar siyasi partilere üye olamazlar. 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üyesi yardımcıları memurların tâbi olduğu yasaklama 
kaydmın dışındadır. 

Üyeliğe kabul şartları: 

MADDE 9. — Siyasi parti üyesi olmağa kanuna göre ehil olanların üyeliğe kabul şartlan siyasi 
partilerin tüzüklerinde gösterilir. 
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(TBÇİOİ Komisyonun değiştirişi 
« 

İKİNCİ KISIM 

Siyasi partilerin teşkilâtlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Partinin kurulması 

MADDE 6. — Siyasi partiler, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatan
daşı tarafından kurulur. 

Siyasi parti, kuruluş bildirisinin içişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Bu 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanmadı ve imzalarının yanında kurucuların ad, soyadı, 
meslek veya ısanat ve ikametgâhları ille siyasi partinin adının ve genel merkez adresinin belirtil
mesi ve partinin tüzüğü ile programının iki örneğinin bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse, noksanların tamamlanma
sını yaziyle ister. 

İçişleri Bakanlığı, parti tüzüğüne göre partinin merkez organlarının seçilmesine kadar, kuru
cuların kanunda gösterilen şartları haiz olduklarının tevsik edilmesini yaziyle istiyebilir. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralarda söz konusu istemin tebliği tarihinden başlıyarak otuz gfün içinde 
noksanlık giderilmediği veya tevsik sağlanmadığı takdirde, siyasi partilerin kapatılmasına dair 
hükümler uygulanır. . s . . 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKÎNGÎ BÖLÜM 

Üyelik ve organlarda ığörev alma 

v Partilere üye olamıyaaak kimseler 

MADDE 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, reşidolmıyanlar, kısıtlı olanlar, kesin 'olarak mah
kûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğini kay
betmiş olanlar, lise veya eşidi veya daha alt (kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar, 
memurlar ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ye kamu ya
rarına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânllari kanunla sağlanmış olanlann 
merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 

Üniversitede öğretim üyeleri ve öğretim üyesi yardımcıları, memurların tabi olduğu yasaklama 
kaydının dışındadır. 

MADDE 9. — Tasarının 0 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Siyasi partiler, üye olma jistemlerini, sebep göstermeksizin reddedebilirler; ;, 
Siyasi parti tüzüğündeki , kabul şartlarında, üyelik için başvuranlar arasında, idil ırk, cinsiyet; 

din, mezhep, aile, .zümre, ısınıf ve meslek farkı gözetilemez. 

Organlarda görev almak 

MADDE 10. — Siyasi patftilerin merkezinde temsil veya denetleme (yetkisine sahip makam
lara seçilebilmek yahut merkez (karar, yönetim ve disiplin organlarında görev salabilmek için, 
millefcvekiliğine (seçiline jyeterliğine sabibolnıak şarttır. 

Siyasi, partinin yukariki fıkrada sayılanlardan gayrı yönetim ve disiplin kurullarına seçile
bilmek için de yaş kaydı haricolmak üzere milletvekiliğine seçilme yeterliğine sahibolmak ge
reklidir. i 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez teşkilâtı 

Genel kongre, 

MADDE 11. — fSdyasi partinin en yüksek ka -ar organı genel (kongredir. Genel kongre, parti 
tüzüğünde başka jtürlü de /adlandırılabilir. 

Genel kongre, 'parti 'başkanı; merkezdeki karar, yönetim ve disiplin organları üyeleri; par
tinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ; üyelerinden ve 
Millet Meclisi üye itamsaymndan ıaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin; genel oyla iseçdlen 
üye tamsayısından fazla olmamak kaydiyle parti tüzüğünde ^gösterilen , Işekilde ve sayıda il 
kongrelerince jseçilecek (delegelerden kuruludur. 

Taşıdıkları ısıfat dolayı&iyle genel kongre (delegesi olan kimselerin ayrıca lilk v kongrelerince 
delege olarak seçilmeleri caiz değildir. 

Parti tüzüğünde öngörülmüş ise parti genel başkanını partinin merkez karar lorganı üyeleri-
aıı,? «merkez disiplin organı üyelerini , gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında \ (deği
şiklik yapmak; partinin kesin hesıabmı kabul ve merkez karar organını ifara etmek, yahut 
kesinhesabı reddetmek; toplumu ve Devleti ilgilendiren 'konularla kamu faaliyetleri Ve Jparti 
politikası hakkında genel nitelikte olmak şartiyle temenni kararları veya bağlayıcı kararlar al
mak; kanunun yahut 'parti tüzüğünün gösterdiği isair hususları karara bağlamak; partinin 
feshine veya başka (bir parti ile birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona erecek partinin 
mallarını tasfiye ısuretine Idair kararlar yermek genel kongrenin yetkilerindendir. 

Genel kongre iki Veya 'üç yılda bir ınorimal toplantısını yapar. Olağanüstü (toplantılar ibaşkanm 
veya merkez karar organnın 'yahut ıgenel ıkongre delegelerinden 'en az beşte birinin yazılı istlemi 
üzerine yapılır. 

Partinin kurucuları ilk ıgenel kongrenin tabiî 'delegeleridir. Parti kurucuları, ilk genel kongre
yi, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlıyarak iki yıl içinde |toplamak zorundadırlar. An 
cak, bu hüküm tüzüğe «göre seçilecek genel kongre İdelegelerinin (kurucular (Sayısından az oldu
ğu hallerde uygulanmaz. •' 

Genel kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar genel kongre lyetkilerini kurucular kurulu 
kullanır. Partinin genel başkanı, merkez (karar ve disiplin organları üyeleriyle varsa partiye 
mensup Bakanlar! Kurulu (üyeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 'bu (kurulun tabiî 
üyeleridir. > 

Genel kongrenin toplantı oranı delege tamsayısının salt 'çoğunluğudur. Genel kongrenin fea-
rar organı, parti tüzüğünde daha büyük bir oran gösterilmiyen hallerde, hazır bulunan \üye-
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Organlarda görev almak 

* MADDE 10. — Siyasi partilerin merkezinde 15 ve 16 ncı maddelerde söz konusu temsil veya 
denetleme yetkisine sahip makamlara seçilebilmek yahut merkez karar, yönetim ve disiplin organ
larında görev alabilmek için, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahibolmak şarttır. 

Siyasi partinin yukardaki fıkrada sayılanlardan gayri yönetim ve disiplin organlarında görev 
alabilmek için, yaş kaydı haricolmak üzere, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahibolmak ge
reklidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

•Merkez Teşkilâtı 

Genel Kongre 

MADDE 11. — Siyasi partinin en yüksek karar organı genel kongredir. Genel Kongre, parti 
tüzüğünde başka türlü de adlandırılabilir. 

Genel kongre, parti genel başkanı, merkezdeki karar, yönetim ve disiplin organları üyeleri; 
partinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden ve 
Millet Meclisi üye tamsayısından az ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel oyla seçilen üye 
tamsayısından fazla olmamak kaydiyle, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrele
rince seçilen delegelerden kuruludur. 

Taşıdıkları sıfat dolayısiyle genel kongre delegesi olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince de
lege olarak seçilmeleri caiz değildir. 

Parti tüzüğünde parti genel başkanının genel kongrece seçilmesi ön görölmüş ise parti genel 
başkanını, partinin merkez karar organı ve merkez disiplin organı üyelerini gizli oyla seçmek; 
partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak ; partinin kesinhesabını kabul ve merkez karar 
organını ibra etmek yahut kesinhesabı -eddetmek; toplumu ve devleti ilgilendiren konularla kamu 
faaliyetleri ve parti politikası hakkında genel nitelikte olmak şartiyle temenni kararları veya 
bağlayıcı kararlar almak; kanunun yahut parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağla
mak; partinin feshine veya başka bir parti ile birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona ere
cek partinin mallarının tasfiye suretine dair kararlar vermek genel kongrenin yetkilerindendir. 

Genel kongre iki veya üç yılda bir olağan toplantısını yapar. Olağanüstü toplantılar, genel 
"başkanın veya merkez karar organının yahut genel kongre delegelerinden en az beşte birinin 
yazılı istemi üzerine yapılır. 

Partinin kurucuları, ilk genel kongrenin tabiî delegeleridir. Parti kurucuları ilk genel kongre
yi, partinin tüzel kişilik kazanmasından başlıyarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. Ancak, 
bu hüküm, parti tüzüğüne göre seçilecek genel kongre delegelerinin kurucuların sayısından az ol
duğu hallerde uygulanmaz. 

Genel kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, genel kongre yetkilerini kurueular kurulu kul
lanır. Partinin genel başkanı merkez karar ve disiplin organları üyeyeri ile - varsa- - partiye men
sup Bakanlar Kurulu üyeleri ve (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu kurulun tabiî üyesidir-
ler. 

Genel kongrenin toplantı yeter sayısı, delege tamsayısının salt çoğunluğudur. IGenel kongre
nin karar yeter sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde daha büyük bir oran gösterilmiyen hal-
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Hükümetin teklifi 

lerin salt çoğunluğudur. Ancak, gizli oyun gerektiği kanunda yahut parti tüzüğünde ibeldrti-
len seçimlerde ve kararların lalınmasında oylamaya katılanların sayısının delege tamsayısının 
salt çoğunluğundan az almaması şarttır. 

Partinin tüzük ve 'programında değişiklik yapılmasına dair teklifleri veya toplum ) ve Dev
leti ve kamu (faaliyetlerini yahut partli politikasını ilgilendiren konularda karar (alınmasına 
dair teklifleri karara bağlamak için bunların genel başkan yahut merkez \ karar organı veya 
kongre delegelerinin en ıaz yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olmaları lâzımdır. JBu teklif
ler, genel kongrece seçilecek bir (komisyonda görüşüldükten sonra genel kurul komisyon rapo
runu inceler, komisyonların üye sayısı yirmibeşten çok olmak. 

Merkez karar organı 

MADDE 12. — Siyasi partilerin cerkes karar organları, genel kongrece seçilecek üyelerle 
varsa partinin 'Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu yönetim kurulu üyelerinden ve partiye 
mensup Bakanlar Kurulu üyelerinden tüzükte gösterilen şekilde kurulur. Genel başkan, mer
kez karar organının tabiî üyesidir. Merkez karar organında partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grupu yönetim kurulu üyelerinin sayısı genel kongrece seçilen üyelerin sayısından çok 
olamaz. 

Merkez karar organı üyeliğinde boşalma halinde, bu boşalma Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupu yönetim kurulundan gelen bir üyeden ileri gelmiyorsa, merkez karar organı bir parti 
üyesini gizli oyla ve üye tam sayısının salt çokluğu ile kendi üyeliğine seçer. 

Parti tüzüğünde aksine hüküm yoksa, bir parti üyesinin hem Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grup yönetim kurulu üyesi olması hem de genel kongrece merkez karar organı üyeliğine 
seçilmesi mümkündür. Bu takdirde boşalmaya dair hükümler uygulanmaz, Ancak, bir kimsenin 
yalnız bir tek oyu vardır. 

Merkez karar organı iki genel kongre arasında programa ve genel kongre kararlarına uy
mak şartiyle partiyi ilgilendiren hususlarda k%rar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini 
düzenleyen yönetmelikler de bu organ tarafından yapılır. 

Merkez karar organı zorlayıcı sebepler dolayısiyle genel kongrenin toplanmadığı hallerde 
partinin hukukî varlığına son verilmesi, tüzük ve programın değiştirilmesi müstesna olmak üzere 
diğer bütün kararları alabilir. 

Parti tüzüğü, merkez karar organını, aynı zamanda merkez yönetim organı olarak görev
lendirebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez yönetim organı olarak görevlendiril^ 
mediği hallerde, en az iki ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü /toplantılar için çağrı, 
genel başkan tarafından yapılır. 

Merkez yönetim organı 

MADDE 13. — Parti tüzüğü merkez karar organını aynı zamanda merkez yönetim organı 
olarak görevlendirilmemişse, merkez karar organı üyeleri arasından bir merkez yönetim 
organının kurulması gereklidir. Parti genel başkanı merkez yönetim organının tabiî başkanıdır. 

Merkez yönetim organı partiyi genel kongrenin ve merkez karar organının kararlan, çer
çevesinde yönetmekle görevlidir. Partinin disiplin işleri dışındaki faaliyetini düzenleyen yö
netmelikler merkez yönetim organı 'tarafından merkez karar organına teklif edilir. 
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lerde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. Ancak, gizli oyun gerektiği kanunda veya 
parti tüzüğünde belirtilen seçimlerde ve kararların alınmasında oylamaya (katılanların sayısının 
delege tamsayısının salt çoğunluğundan az olmaması şarttır. 

Partinin tüzük ve programında değişildik yapılmasına dair teklifleri veya toplum ve Devlet 
düzenini veya kamu faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınması
na dair teklifleri karara bağlamak için, bunların, genel başkan yahut merkez karar organı veya 
kongre delegelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. Bu teklifler, 
genel kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, genel kurul, komisyon raporunu 
inceler. 

Genel kongre komisyonlarının üye »ayısı 25 ten çok olamaz. 

Merkez karar organı 
MADDE 12. — Siyasi partilerin merkez karar organları, genel kongrece seçilecek üyeler

le y varsa - partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu yönetim organı üyelerinden ve parti
ye mensup Bakanlar Kurulu üyelerinden parti tüzüğünde gösterilen şekilde kurulur. ıGenel 
başkan merkez karar organının tabiî üyesidir. Merkez karar organında partinin TürMye Büyük 
Millet< Meclisi Grupu yönetim organı üyelerinin sayısı genel kongrece seçilen üyelerin sayısın
dan çok olamaz. 

Merkez karar lorganı üyelerinde boşalma halinde, bu boşalma Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupu yönetim organından gelen bir üyeden ile 1 gelmiyorsa! merkez karar organı bir parti üye
sini üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile kendi üyeliğine seçer. 

Parti (tüzüğünde aksine hüküm yoksa, bir parti üyesinin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grupu yönetim organı üyesi olması, hemde genel kongrece merkez karar organı üyeliğine se
çilmesi mümkündür. Bu üyenin yalnız bir ıtek oyu vardır. Bu takdirde, boşalmaya dair 2 nci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

Merkez karar organı, iki genel kongre arasında programa ve genel kongre kararlarına uy
mak şartiyle, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Parti işlerini dü-
zenüyen yönetmelikler de bu organ tarafından yapılır. 

Merkez karar organı, zorlayıcı sebepler dolıyısiyle genel kongrenin toplanamadığı haller
de, partinin hukukî varlığına son verilmesi tüzük ve programın değiştirilmesi haricolmak üze
re, bütün kararlan alabilir. 

Parti tüzüğü, merkez karar organını, aynı zamanda, merkez yönetim organı olarak görevlen
direbilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez yönetim organı olarak görevlendirilmediği 
hallerde, en az İM ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü toplantılar için çağrı, genel baş
kan tarafından yapılır. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Merkez disiplin organı 

MADDE 14. — Siyasi partilerin merkez disiplin organları, genel kongrece seçilecek üye
lerle varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu disiplin organı üyelerinden tüzükte gös
terilen şekilde kurulur. Merkez disiplin organında partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupu disiplin organı üyelerinin sayısı genel kongrece seçilen üyelerinin sayısından çok 
olamaz. 

Merkez disiplin organı, merkez karar ve yönetim organları üyeleriyle partiye mensup 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki disiplin şikâyetlerini; partiye mensup Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve parti grupları dışındaki fiillerin
den dolayı yapılan disiplin şikâyetlerini; il disiplin organlarının yetkisi dışında kalan disip
lin işleri ile ilgili şikâyetleri; merkez karar organı veya merkez yönetim organı tarafından 
her hangi bir parti üyesi hakkında yapılan şikâyetleri kesin olarak ve il disiplin organla
rının kararlarına karşı yapılan itirazları da üst merci olarak karara bağlamaya yetkilidir. 
Partinin disiplin işlerini ilgilendiren yönetmelik teklifleri merkez disiplin organı tarafından 
merkez karar organına yapılır. 

Genel kongrece seçilen merkez disiplin organı üyeleri iki genel kongre arasındaki devre
de ve yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevde kalırlar. 

Merkez disiplin organı üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup üyeliği ve genel kongre 
delegeleri dışında başka her hangi bir parti göreviyle ve Bakanlar Kurulu üyeliğiyle bağda
şamaz. 

Genel başkan 

MADDE 15. — Partt genel başkanı, parti tüzüğüne göre ya genel kongrece veya merkez ka
rar organınca seçilir. 

Genel başkan, partinin yönetiminde, kendisini seçen organa karşı sorumludur. Parti tüzüğüne 
göre merkez karar organı aynı zamanda merkez yönetim organı olarak gösterilmişse, genel baş
kan bu sorumluluğu genel kongreye karşı kendisini seçmiş olması halinde merkez karar organı 
ile birlikte taşır. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Parti genel başkanı merkez karar ve yönetim or
ganlarının başkam olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olması halinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupunun ve üyesi bulunduğu yasama meclisindeki parti grupunun da baş
kanıdır. Genel başkan, merkez karar ve yönetim organları ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde
ki gruplar ve onların yönetim organları arasındaki ahengi ve iş birliğini sağlar ve merkez ve 
grup organlarının birleşik toplantılarına da başkanlık eder. 

Genel başkan, iki genel kongre arasında seçim yenileninceye kadar görev ifa eder. Parti tüzü
ğü, genel başkana görevinin ifasında ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık yahut vekillik 
etmek üzere genel başkanvekili veya genel sekreter gibi adlarla yardımcı merciler ihdasını ön 
görebilir. Bunlann merkez karar organı üyeleri arasından ne suretle seçileceğini parti tüzüğü 
gösterir. 

Merkezdeki diğer organlar 

MADDE 16. — Parti tüzüğü, merkez denetçiliği gibi başkaca merkez organları ve mercileri 
kurabilir. 
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Merkez disiplin organı 

MADDE 14. — Siyasi partilerin merkez disiplin organları, genel kongrece seçilecek üye
lerle -varsa- Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu disiplin organı üyelerinden parti tüzüğünde 
gösterilen şekilde kurulur. Merkez disiplin organında partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupu disiplin organı üyelerinin sayısı genel kongrece seçilen üyelerin sayısından çok olamaz. 

Merkez disiplin organı, genel başkan ve merkez karar ve yönetim organları lüyeleriyle par
tiye mensup Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındald disiplin şikâyetlerini; partiye mensup Türki
ye Büyük Millet , Meclisi üyelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve partinin grupları dışında
ki fiillerden dolayı yapılan disiplin şikayetlerini; il disiplin organlarının yetkisi dışında ka
lan disiplin işleri ile ilgili şikâyetleri; merkez karar organı veya merkez yönetim organı ta
rafından her hangi bir parti üyesi hakkında yapılan şikâyetleri kesin olacak ve il disiplin or
ganlarının kararlarına karşı yapılan itirazlanda üst merci olarak karara (bağlamaya yetkili
dir. Partinin disiplin işlerini ilgilendiren yönetıaelik teklifleri merkez disiplin organı tarafın
dan merkez karar organına yapılır. , 

Genel kongrece seçilen merkez disiplin organı üyeleri, iki genel kongre arasındaki devrede 
ve yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevde kalırlar. 

Merkez disiplin organı üyeliği, - Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu üyeliği ve genel kongre 
delegeliği dışında - başka her hangi bir parti göreviyle ve Bakanlar Kurulu üyeliğiyle bağdaşa
maz. 

Genel Başkan 
MADDE 15. — Parti genel başkanı, parti tüzüğüne göre, ya genel kongre veya merkez fca-

rar organınca seçilir. 
Genel başkan, partinin yönetiminden, kendisini seçen organa karşı sorumludur. Parti tüzüğü

ne göre merkez karar organı aynı zamanda merkez yönetim organı olarak gösterilmişse, genel 
başkan, bu sorumluluğu genel kongreye karşı, kendisini seçmiş olması halinde, merkez karar or
ganı ile birilikte taşır. 

Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim or
ganlarının tabiî başkanı olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olması halinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupunun ve üyesi bulunduğu yasama meclisindeki parti grupunun da 
tabu başkanıdır. Genel başkan, merkez karar ve yönetim organları ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisindeki gruplar ve onların yönetim organları arasındaki ahengi ve iş birliğini sağlar ve mer
kez ve grup organlarının birleşik toplantılarına da başkanlık eder. 

Genel başkan, iki genel kongre arasında seçim yenileninceye kadar görev yapar. Parti tüzüğü, 
genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında yardımcılık yahut 
vekillik etmek üzere genel başkanvekili veya genel sekreter gibi adlarla yardımcı mercileri ött 
görebilir. Bunların merkez karar organı üyeleri arasından ne suretle seçileceğini parti tüzüğfc ; 
gösterir. > 

ı Merkezdeki diğer organlar 

MADDE 16. — Parti tüzüğü, merkez denetçiliği gibi başka merkez organları ve mercileri 
kurabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl teşkilâtı 

İl kongresi 

MADDE 17. — îl kongresi, sayısı dörtyüzden' fazla olmamak üzere parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince gizli oyla seçilen delegelerden kurulur. 

Her ilçe kongresince ne kadar delege seçileceği, partinin katıldığı son milletvekili genel seçi
minde ilçenin bağlı olduğu il çevresinde alınmış olan oylarla ilçe çevresinde alınmış olan oylar 
arasındalri yüzde oranına göre önceden hesap ve tesbit edilir. Bu delege sayılan ilçe kongreleri 
gündemiyle ilân olunur. 

Bir siyasi parti bir ilde henüz milletvekilliği genel seçimine katılmamış bulunuyorsa, ilçe 
kongrelerince ıseçilecek il kongresi delegelerinin sayıları il ve ilçede kayıtlı üye sayılan arasında
ki yüzde oranına göre hesaplanır. 

îl (başkanı ile il yönetim organı üyeleri il kongresinin tabiî delegeleridir. 
İl kongreleri, genel kongrenin toplanma aralıklanna göre toplanır. 

/ / yönetim organı 

MADDE 18. — İl yönetim organı, il başkanının başkanlığında olmak üzere parti tüzüğünün 
göstereceği sayıda beş ilâ onbeş üyeden kurulur. 

îl yönetim organının il kongresince nasıl seçiliceği, merkez yönetim organınca ne gibi hallerde 
ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim organının nasıl kurulacağı parti tüzüğünde gös
terilir. 

îl yönetim organı üyeliklerinin salt çoğunluğu boşalma ile kaybolursa bu organ ortadan kalk
mış olur ve yerine geçici organ kurulur. 

İl disiplin organı 

MADDE 19. — îl disiplin organı, il çevresinde kayıtlı parti üyelerine lait disiplin işlerinde, 
merkez disiplin organına ait disiplin işleri hariç olmak üzere ilk kademe disiplin organı olarak 
görevlidir. Bu organ, il kongresince ve tüzüğün gösterdiği şekilde gizli oyla seçilen üyelerden 
kurulur. 

îl disiplin organma dâhil olan üyeler kongre delegelikleri dışında başka parti görevi alamaz
lar. 

//- başkanı 

MADDE 20. — îl başkanı, parti tüzüğüne göre ya doğrudan doğruya il kongresince veya il 
< yönetim organınca seçilir. 

îl başkanı, il çevresinde parti işlerinin yürütülmesinde il kongresine karşı yönetim organı ile 
birarada ortak sorumluluğa sahiptir. 

îl başkanı, il yönetim organına başkanlık eder. 
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• .DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ti teşkilâtı . 

• İl kongresi 

MADDE 17. — ti kongresi, »ayısı dörtyüzden fazla olmamak üzere parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince gizli oyla seçilen delegelerden kurulur. 

Her ilçe kongresince ne kadar delege seçileceği, partinin katıldığı son milletvekili genel seçi
minde ilçenin bağlı olduğu il çevresi de alınmış olan oylarla ilçe çevresinde alınmış olan oylar 
arasındaki yüzde oranına göre önceden hesap ve tesbit edilir. Bu delege sayılan ilçe öğreleri 
gündemiyle ilân olunur. 

Bir siyasi parti bir ilde henüz milletvekilliği genel seçimine katılmamış bulunuyorsa, ilçe kon
grelerince seçilecek il kongresi delegelerinin sayılan, il ve ilçede kayıtlı üye sayılan arasındaki 
yüzde oranına göre hesaplanır. 

ti başkanıyle il yönetim ve disiplin organları üyeleri, il kongresinin tabiî delegeleridir. 
ti kongreleri, genel kongrenin toplanma aralıklarına göre toplanır. 

MADDE 18. — Tasannın 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

il disiplin organı 

MADDE İd. — İl disiplin organı, il çevresinde kayıtlı parti üyelerine ait disiplin işlerinde, 
« merkez disiplin organına ait disiplin işleri hariç olmak üzere - ilk kademe disiplin6 organı olarak 
görevlidir. Bu organ, il kongresince ve parti tüzüğünün gösterdiği şekilde gizli oyla seçilen üye
lerden kurulur. 

ti yönetim organı üyeliklerinin salt çoğunluğu boşalma ile kaybolursa, bu organ ortadan kalk
mış olur ve yerine geçici organ kurulur. 

ti disiplin organı üyeleri, kongre delegelikleri dışında, başka parti görevi alamazlar. 

ti başkanı 

MADDE 20. — îl başkanı, parti tüzüğüne göre ya doğrudan doğruya il kongresince veya il 
yönetim organınca seçilir. 

t i başkanı, il çevresinde parti işlerinin yürütülmesinden merkez yönetim organına ve il kong
resine karşı yönetim organı ile bir arada ortak sorumluluğa sahiptir. 
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BEŞİNCİ [BÖLÜM 

ilçe teşkilâtı 

îlçe kongresi 

MADDE 21. — ilçe kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı üyelerin 
parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı ikiyüz elliyi aşmıyan delegelerden kurulur. 

îlçe başkanı ile il yönetim organı üyeleri ilçe kongresinin tabiî delegeleridir. 
İlçe kongreleri, genel kongrenin toplanma aralıklarına göre toplanır. 

îlçe yönetim organı 

MADDE 22. — ilçe yönetim organı, ilçe başkanının başkanlığında olmak üzere parti tüzüğü
nün göstereceği sayıda beş ilâ dokuz üyeden kurulur. 

ilçe yönetim organının ilçe kongresince nasıl seçileceği, il yönetim organınca veya merkez yö
netim organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim organının nasıl 
kurulacağı parti tüzüğünde gösterilir. 

ilçe yönetim organı üyeliklerinin salt çoğunluğu boşalma ile kaybolursa bu organ ortadan 
kalkmış olur ve yerine geçici organ kurulur. 

İlçe başkam 

MADDE 23. — ilçe başkanı, parti tüzüğüne göre ya doğrudan doğruya ilçe kongresince veya 
ilçe yönetim organınca seçilir. 

ilçe başkanı, ilçe çevresinde parti işlerinin yürütülmesinde il yönetim organına ve ilçe kongre
sine karşı ilçe yönetim organı ile bir arada ortak sorumluluğa sahiptir. 

Üçe başkanı, ilçe yönetim organına başkanlık eder. 

1 ' • Merkez ilçe teşkilâtı 

MADDE 24. — Siyasi partiler, illerin varsa merkez ilçelerinde de ilçe teşkilâtı kurabilirler. 

Muhtarlık bölgesinde parti işleri 

MADDE 25. — ilçe yönetim organları veya daha üst kademedeki yönetim organları, parti tü
züğüne göre, muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütülmesi için birer parti görevlisi göstere
bilirler. 

Siyasi partiler yukarıki fıkrada öngörülen parti görevlisinden başka bucaklarda ve muhtarlık 
bölgelerinde her hangi bir ad altında teşkilât kuramazlar. 

ALTINCI BÖLÜM 

Meclis grupları 

Grup kurma hakkı 

MADDE 26. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler 
Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibolan siyasi partiler Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partiler Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

hakkına sahiptirler. 
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BADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İlçe başkanı 
MADDE 23. —- îlçe başkanı, parti tüzüğüne göre ya doğrudan doğruya ilçe kongresince veya 

ilçe yönetim organınca seçilir. 
Üçe başkanı, ilçe çevresinde parti işlerinin yürütülmesinden il yönetim organına ve ilçe kong

resine karşı, ilçe yönetim organı ile bir arada ortak sorumluluğa sahiptir. 

MADDE 24. —- Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Meclis (grupları 

Grup kurma hakkı 
MADDE 26. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında; 
En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibolan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partiler, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

hakkına sahiptirler. 
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Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanı tarafından ilgili yasama meclisinin 
başkanlığına yazı ile bildirilir. Bu yazıya parti grupunun iç yönetmeliğinin eklenmesi lâzımdır. 

Grup iç yönetmeliği 

MADDE 27. — Bir partinin grup iç yönetmeliği, grupun ilk kuruluşunda partinin merkez 
karar organı tarafından yapılır. îç yönetmelik, anoak daha sonra partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi grupu tarafından değiştirilebilir. 

tç yönetmelikte, partinin yasama meclislerindeki gruplarının aynı partinin organları olarak 
ahenk ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler hükme bağlanır. 

Bir partinin grup iç yönetmeliğinin parti tüzük veya programına aykırı olduğu merkez karar 
organınca ileri sürülür ve bu iddia grupça dikkate alınmazsa genel kongre delege tam sayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile tüzük veya programa aykırı hükümleri iptal eder. 

Grup genel kurulu 

MADDE 28. — Bir siyasi partinin bir yasama meclisindeki grupunun (genel (kurulu, o mecliste
ki üyelerinden kuruludur. 

Yasama meclisleri başkanı ve başkan vekilleri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının 
toplantılarına katılamazlar. 

Grup yönetim organı 
MADDE 29. — Grup yönetim organı, parti tüzüğünde veya' gurup iç yönetmeliğinde gösteri

len sayıda üyeden kuruludur. Bu organın görev ve yetkileri parti tüzüğünde ve grup iç yönetme
liğinde belirtilir. 

Grup disiplin organları 
MADDE 30. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet senatosunda grupu olan partilerin bu gruplar 

için ayrı birer disiplin organı bulunur. Grup disiplin organları, grup genel kurulunca kendi üye-
leri arasından seçilir. Genel başkan ile (grup yönetim organları üyeleri ve bakanlar, grup disip
lin organına seçilemezler. 

Grup disiplin organlarının görev ve yetkileri parti tüzüğünde ve grup iç yönetmeliğinde be
lirtilir. 

Grup başkam 
MADDE 31. — Parti Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, partinin Tür

kiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan 
seçer. 
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Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mecli
sinin başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti grupunun içyönetmeliğinin eklenmesi gere
kir. 

Grup içyönetmeliği 

MADDE 27. — Bir partinin grup içyönetmeliği, grupun ilk kuruluşunda partinin merkez ka
rar organı tarafından yapılır, îçyönetmelik, daha sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
pu tarafından değiştirilebilir. 

îçyönetmelikte, partinin yasama meclislerinde ki gruplarının aynı partinin organları olarak 
ahenk ve Üş birliği içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler hükme bağlanır. 

Bir partinin grup içyönetmeliğinin parti tüzük veya programına aykırı olduğu merkez karar 
organınca ileri sürülür ve bu iddia grupça dikkate alınmazsa genel kongre, delege tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile parti tüzüğü veya programına aykırı hükümleri iptal eder. 

Grup genel kurulu 

MADDE 28. — Bir siyasi partinin bir yasama meclisindeki grupunun genel kurulu, o meclis
teki üyelerinden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupu genel kurulunu teşkil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının top
lantılarına katılamazlar. 

Grup yönetim organı 

MADDE 29. — Bir siyasi partinin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi grupları yönetim 
organları, parti tüzüğünde veya grup içyönetmeliğinde gösterilen sayıda üyeden kuruludur. Par
tinin Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetim organı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi grup
ları yönetim organları üyelerinden kurulur; partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısındaki grup faaliyetlerinde yetkili yönetim organı da bu organdır. Grupların yönetim or
ganlarının görev ve yetkileri parti tüzüğünde veya grup içyönetmeliğinde belirtilir 

Grup disiplin organları 

MADDE 30. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde grupu olan siyaisi partilerin bu grup
lar için ayrı birer disiplin organı bulunur. Grup disiplin organları, grup genel kurulunca kendi 
üyeleri arasından seçilir. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu disiplin organı, Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi gruplarının disiplin organları üyelerinden kuruludur. Genel 
Başkan ile grupların yönetim organlarının ve partinin merkez yönetim organlarının üyeleri ve 
Bakanlar Kurulu üyeleri, grup disiplin organlarına seçilemezler. 

Grupların disiplin organlarının görev ve yetkileri parti tüzüğünde veya grup içyönetmeliğinde 
belirtilir. 

Grup başkam 

MADDE 31. — Parti genel başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, partinin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu, üye tamsayısınn salt çoğunluğunun oyu ile bir 
başkan seçer. 
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Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu başkanı, aynı zamanda, üyesi bulunduğu yasama 
meclisi grupunun da başkanıdır; üyesi olmadığı yasama meclisi parti grupu ise başkanvekili veya 
vekilleri seçmekle yetinir. 

Diğer grup organları 

MADDE 32. — Parti tüzüğü veya grup iç yönetmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar ku
rulmasını da öngörebilir. 

Geçimlerde gizli oy 

MADDE 33. — Grup genel kurullarında yapılacak seçimler gizli oyla olur. 

Grup ve hükümet münasebeti 

MADDE 34. — Parti tüzüğü veya grup iç yönetmeliklerinde Bakanlar Kuruluna yahut bir 
bakana güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisini Millet Meclisi Gru
pu Genel Kurulundan gayrı bir organa bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak bakanların parti gruplarında seçim yoliyle tesbiti mümkün değildir. 

Gruplara tanınan haklar 
MADDE 35. — Yasama meclisleri içtüzüklerinde siyasi parti gruplarına tanınan hakların ve 

yetkilerin bir kısmının veya tamamının grup kurma yetkisine sahibolmıyan siyasi parti mensup
larına ve bağımsızlara tanınması caiz değildir. Bu hüküm, siyasi parti grupu mensubu olmıyan-
ların, meclislerdeki boş üyelikler haricolmak üzere siyasi parti gruplarının bulundukları meclisler 
üye tamsayısı yüzde oranlarına göre baiz oldukları rüçhan haklarına dokunulmaksızın, başkanlık 
divanlarında, komisyonlarda ve seçilen heyetlerde Anayasaya ve içtüzüğe göre yer almalarını ön
lemez. 

Grup kuramıyan partilerin disiplini 

MADDE 36. — Yasama meclislerinde grup kurma hakkına sahip olmıyan siyasi partilerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki parti disiplinini nasıl sağlıyacakları tüzüklerine göre tesbit 
edilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Adayların tesbiti 

İl yoklamaları 

MADDE 37. — Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi .üyeliği için (yapılacak seçim
lerde gösterecekleri iadaylar, her seçim çevresinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bütün parti 
üyelerinin katılabilecekleri bir ön seçimle tesbit edilir. 
i. . 

Merkez yoklaması 

MADDE 38. — Siyasi partilerin milletvekilliği jgenel seçimleri jiçin (kanun gereğince göste
recekleri adayların en »az jyüzde onu ve en &ok yüzde onbeşi merkez yoklama kurulunca tesbit 
edilir. 
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Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu başkanı, aynı zamanda, üyesi bulundoğu yasama, 
meclisi grupunun da başkanıdır; üyesi olmadığı yasama meclisindeki parti grupu ise, başkanve-
kilini veya vekillerini seçmekle yetinir. 

Diğer grup organları 

MADDE 32. — Parti tüzüğü veya grup içyönetmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar ve 
merciler kurulmasını da öngerebilir. 

MADDE 33. —Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Grup ve Hükümet münasebeti 

MADDE 34. — Parti tüzüğünde veya grup içyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir 
bakana güven veya güvensizlik oyu verilmesi konusunda karar alma yetkisini Millet Meclisi 
Grupu Genel Kurulundan gayrı bir parti organına bırakan hüküm bulunamaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer parti organların
da seçim yoluyla tesbiti mümkün değildir. 

Gruplara tanınan haklar 

MADDE 35. — Yasama meclisleri içtüzüklerinde siyasi parti gruplarına tanınan hakların ve 
yetkilerin bir kısmının veya tamamının grup kurma yetkisine sahibolmıyan siyasi parti mensupla
rına ve bağımsızlara tanınması mümkün değildir. Bu hüküm, siyasi parti grupu mensubu olmı-
yanların, bulundukları Meclisin -boş üyelikler hariç- üye tamsayısı içindeki yüzde oranlarına 
göre ve o Meclisteki siyasi parti gruplarının kendi yüzde oranlarına uygun olarak sahıbolduk-
ları öncelik haklarına dokunmaksızın, başkanlık divanlarında, komisyonlarda ve seçilen heyetler-^ 
de Anayasa, kanun ve içtüzüğe göre yer almalarını önlemez. 

Grup kıtramıyan partilerin disiplini 

MADDE 36. — Grup kurma hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin yasama meclislerinde par
ti disiplinini nasıl sağlayacakları, partinin merkez karar organınca düzenlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Adayların test)iti 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Merkez yoklamam 
MADDE 38. — Siyasi partilerin milletvekilliği genel seçimleri için kanun gereğince göstere

cekleri adayların en az yüzde beşi ve en çok yüzde onbeşi, merkez yoklama kurulunca tesbit edi
lir. Bu organlar arasında yüzde beşi aşan hangisinin uygulanacağı parti tüzüğünde veya genel 
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Merkez yoklama kurulu, partinin teşkilâtı olan her ilden parti tüzüğü gereğince seçilecek 
birer delege ile merkez karar organı üyelerinden kuruludur. 

Merkez yoklama kurulu, kendisi tarafından gösterilecek adayların /parti tüzüğünde [veya 
parti genel kongresince alınan kararda belirtilen esaslara göre, hangi illere ait aday listelerinde 
yer alacaklarını ve bu listelerde kaçıncı sırada bulunacaklarını serbestçe tesbit eder. 

Bir siyasi partinin 'bir jildeki partiye kayıtlı üye sayısı binden daha ıaz ise, o ile (ait adayların 
merkez yoklama kurulu tarafından Itesbiti mümkündür. 

Genel kongre, ara seçimlerde aday gösterme yetkisini, tesbit edeceği esaslar içinde merkez 
yoklama kuruluna bırakabilir. 

Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken /aday sayısından daha az istekli bulunması 
halinde, iadaylar pmerkez yoklama kurulunca tesbit edilir. 

Ön .seçimde uygulanacak kurallar 

MADDE 39. — 37 inci maddede söz konusu edilen ön seçimlerde, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 
sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkmdakî Kanunun 2 ilâ 4, 7 ilâ 10. 
14 ilâ Ö0, 22, 24 ilâ 28, 31 ve 32 nci maddeleri, 33 ncü maddenin A, B ve D bendleri, 35 ilâ 46, 
6$ 67 ilâ 71, 74 ilâ 77, 79 ilâ 86, 88 ilâ 90, 92 ilâ 99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 111 ilâ 148, 
152 ilâ 154, 156 ilâ 185 nci maddeleri ve geçici 9 ncu maddesi hükümleri ile 24 Mayıs 1961 ta
rihli ve 304 sayılı Cumlhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 11 ve 16 nci maddeleri ve 
25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 22 ve 37 nci maddeleri uy
gulanır. 

Ön serim ve -ı/okluma adaylığı 

MADDE 40. — Bir ön seçim veya merkezî yoklama ile aday olabilmek için; ilgili siyasi par
tinin üyesi olmak ve adaylığı kazandığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve aday olma 
yeterliğine sahip bulunmak gereklidir. 

Aynı kimse, ön seçim veya merkez yoklamasında muhtelif siyasi partilerde aday olamaz. 
Aksi halde, bütün siyasi partilerle ilgili olarak adaylığı ve parti üyeliği ortadan kalkar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir ön seçimde kendi partilerinden aday olanların liste
sini, seçim çevreleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler. Bu bildirinin, 
kanuna göre ön seçimin yapılacağı günden en az beş gün önce verilmesi şarttır. 

Bildiriden sonra adaylıktan çek'llme, ön seçim sonuna kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gi
biler ön seçim sonunda aday seçilmiş iseler, çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerlerine 
sırada daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır. 

Her hangi bi? sebeple ön seçimlerde tamamlanmıyan aday sayısı kadar aday, merkez yoklama 
kurulunca gösterilir. Ancak, merkez yoklama kurulu, bu yetkisini salt çoğunlukla alacağı bir 
kararla merkeis karar veya yönetim organına devredebilir. 
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kongre kararında belirulir. 
Merkez yoklama kurulu, partinin teşkilâtı olan her ilden parti tüzüğü gereğince seçilecek bi

rer delege ile merkez karar organı üyelerinden kuruludur. 
Merkez yoklama kurulu tarafından gösterilecek adayların hangi illere ait aday listelerinde yer 

alacakları, parti tüzüğünde veya parti genel kongresince alınan kararda belirtilen esaslara göre 
tesbit edilir. Merkez yoklama kurulu, kendisi tarafından gösterilecek adayların bu listelerde 
kaçıncı sırada bulunacaklarını serbestçe tâyin eder. 

Bir siyasi partinin bir ildeki partiye kayıtlı üye sayısı binden az ise, o ile ait adayların 
merkez yoklama kurulu tarafından tesıbiti mümkündür. Merkez yoklama kurulu, bu yetkisini, 
merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Genel kongre, ara seçimlerde aday gösterme yetkisini, tesbit edeceği esaslar içinde merkez 
yoklama kuruluna bırakabilir. 

Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken aday sayısından daha az istekli bulunması 
halinde, adaylar merkez yoklama kurulunca tesbit edilir. Merkez yoklama kurulu, bu yetkisini 
merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleği seçimlerinde bu madde hükümlerinin uygulanıp uygulanmıya-
cağı, parti tüzüğü veya genel kongre karariyle tesbit edilir. 

Ön secimde uyr/vı(macun kurallar 

MADDE 39. — 37 nci maddede söz konusu edilen bütün önseçimlerde, 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 2 ilâ 4, 7 ilâ 10, 
14 ilâ 20, 22, 24, ilâ 28, 31 ve 32 nci maddeleri, 33 ncü maddenin (A), (B) ve (D) bendleri, 35 ilâ 46, 
63, 67 ilâ 71, 74 ilâ 77, 79 üâ 86, 88 ilâ 90, 92 ilâ 99, 101,102, 104, 106, 107, 109, 111 ilâ 148, 152 
ilâ 154, 156 ilâ 185 nci maddeleri ve 9 ncu geçici maddesi hükümleri ile 24 Mayıs 1961 tarihli ve 
304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçim Kanununun 11 ve 16 ncı maddeleri ve 25 Mayıs 
1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 22 ve 37 nci maddeleri uygulanır. 

Ön. secim, ve merkez yokluma admjluj) 

MADDE 40. — Bir ön seçim veya merkezî yoklama suretiyle aday olabilmek için, adaylığı kazan
dığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve aday olma yeterliğine sahip bulunmak gereklidir. 

Aynı kimse, ön seçim veya merkez yoklamasında değişik siyasi partilerde aday olamaz. Aksi halde, 
bütün siyasi partilerle ilgili olarak adaylığı ve parti üyeliği* ortadan kalkar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir önseçimde kendi partilerinde aday olanların listesini, 
seçim çevreleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler. Bu bildirinin, kanuna 
göre ön seçimin yapılacağı günden en az baş gün önce verilmesi şarttır. 

Bildiriden sonra adaylıktan çekilme, ön seçim sonuna kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler 
ön seçim sonunda aday seçilmiş iseler, çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerlerine sırada da
ha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır. 

Her hangi bir sebeple ön seçimlerde tamamlanmıyan aday sayısı kadar aday, merkez yoklama 
kurulunca gösterilir. Ancak, merkez yoklama kurulu, bu yetkisini merkez karar veya yönetim or
ganına devredebilir. 
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Adaylık şartlan 

MADDE 41. — Belli bir seçimle ilgili ön seçim veya yoklamada aday olmak, başka bir se
çim için yapılacak ön seçim veya yoklamada aday olmayı ve belli bir seçim çevresinde veya mer
kez yoklama kurulunda yapılacak seçim için aday olmak, diğer bir seçim çevresindeki ön seçim
de aday olmayı engellemez. 

Sandık bölgeleri 

MADDE 42. — 37 nci madde gereğince yapılacak önseçimlerde sandık bölgeleri, bu önse
çimleri takibedecek olanı 'seçimler için tesbit edilen sandık bölgeleridir. 

Sandık kurulu 

MADDE 43. — 37 inci madde gereğince yapılacak önseçimlerde sandık kurulu, siyasi par
tilere ait ayn sandıkların hepsi için bir (kurul başkanı ile her 'bir siyasi partinin aandığı için 
o siyasi partinin bir temsilcisinden kfurtuludur., Bu temsilciler partilerin ilçe; başkanlıklarınca 
tesbit edilerek ilçe seçim (kurulu başkanlığına* (bildirilir. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı iSeçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun değişik 23 ncü maddesinin 1, 2 ve 3 ncü 
fıkralarına göre hareket edilir. 

Bir seçim Çevresinde seçime katılacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen her 
siyasi parti için ayrı sandık bulundurulur. 

Parti seçmen kütüğü 

MADDE 44. — Bir siyasi partiye tmensubolan seçmen vatandaş, ikametgâhının veya en »z 
üç aydan beri oturmakta bulunduğu muhtarlığın parti seçmen kütüğüne yazılır. 

Bu kütüklerin düzenlenmesi için, seçmen kütükleri yazımının başladığı tarihten itibaren 
onbeş gün içinde ; partilerin ilçe başkanlıkları, iılçe seçim kurulu başkanlığına kendi üyelerinin 
listelerini verirler. Bu listelerde, parti seçmen kütüğünün düzenlenmedi için gerekli bütün 
bilgiler bulunur. 

Parti seçmen kütüğü düzenlenirken, kütüğün düzenlenmesi sırasında o (mahalde ikametgâh 
sahibi olmıyânlar birinci fıkra gereğince işlem görürler. 

Her siyasi parti için ayrı bir seçmen kütüğü hazırlanır. Parti ıseçmen kütükleri,, seçmen kü
tükleriyle birlikte yapılır. 

Yabancı memleketlerde bulunan parti üyesi vatandaşlar, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 29 ucu maddesinin son 
fıkrası gereğince kaydoldukları muhtarlığa ait parti seçmen (kütüğüne kaydolunurlar. 

Seçmen kütüğüne yazılma 

MADDE 45. — ön seçimde seçmenlik sıfatının tâyininde esas, parti seçmen kütüğüdür. 
Her seçmenin, kütüğünde yazılı bulundtuğu seçim bölgesinde İye oturduğu yere en yakın san

dığa ait seçmen listesine yazılması ve o sandıkta oy kullanması esastır. 
Bir seçmen, birden çok seçmen kütüğüne ve sandık ıseçmen listesine yazılamaz ve birden 

çok oy kullanamaz. 
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MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. —- Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Parti seçmen kütüğüne yazılma 

MADDE 45. — Ön seçimde seçmenlik sıfatının tâyininde esas parti seçmen kütüğüdür. 
Her seçmenin, kütüğünde yazılı bulunduğu seçim bölgesinde ve oturduğu yere en yakın sandı

ğa ait seçmen listesine yazılması ve o sandıkta oy kullanması esastır. 
Bir seçmen, birden çok seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine yazılamaz ve birden faz

la oy kullanamaz. 
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Parti seçmenliği yeterliği 

MADDE 46. — Parti seçmen kütüğüne yazılmakta esŝ s, ilgili siyasi parti tarafından res
men verilmiş bilgilerdir. »Ancak, parti kütüğüne yazılmak için bizzait müracaat eden vatandaş
ların gösterecekleri parti üyeliği hüviyet cüzdanları ile partiye ait diğer resmî (belgeler de dik
kate alınır. 

Kütüğü düzenlemeMe görevli olan ıresmî makamlar, ilgili /vatandaşın kanun ve p'arti tüzü
ğü gereğince parti üyesi olup olmadığını incelemek yetkisinıe sahiptirler. 

Biriden çok siyasi partiye kaydı olduğu anlaşılanlar, hiçbir »partinin seçmen (kütüğüne kaybe
dilmezler. Bunların durumju, kütüğü düzenlliyen resmî makamlarca derhal ilgili siyasi partilere 
bildirilir. 

ifin seçimde propaganda kayıtlanması. 

MADDE 47. — Ön seçimlere katılan adayüar için propaganda lyapmak amaciyle alçik hava ve 
kapalı salon toplantıları tertiplenemez; «Juvar ilânı, el ilânı ve diğer nevi (matbuaılarla propa
ganda yapılamaz. Ancak, siyaısi partiler, adayların tmeslek veya sanat hayaitlarmıdaki derece, 
başarı ve eserlerini ve me)mlekete ve partiye hizmetlerini gösterir ve vesikallılk fotoğrafılarını ta
şıyan matbualar dağıtabilirler. Bu matbualar, adayların »soyadı; alfabe 'sırasına göre düzenlenir. 

Adaylpyr, mensubolduklan partinin programı, genel kongresinin ve yetkili merkez organları
nın kararları ille partinin seçim biMirisi dışında millî, mahallî 'yahut meslekî >çapta her hangi 
bir vaadd* bulunamazlar. 

Müşahitler 

MADDE 48. — Siyasi partilerin müşahitleri, sandık başı işlemlerini takibetmek üzere hazır 
bulunabilirler. 

Kurulda Çoğunluk Sağlanması 

MADDE 49. — Sandık başında oy verme başlamazdan önce veya oy verme sırasında, sandık 
kuruluna dâhil siyasi parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, ye
rine siyasi partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu cihet tutanağa 
geçirilir ve eksikler o sandık alanında parti seçmeni yeterliğine sahip ve okur yazar olanlar ara
sından sandık başkanının seçeceği kimselerle tamamlanır. 

Oy puslası 

MADDE 50. — Her sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış özel filigranlı oy pusla-
ları bulundurulur. 

Partili seçmenlerin aday adlarını bu puslalar üzerine yazması şarttır. Aksi halde, oy puslası 
muteber sayılmaz. 

Seçmenin okuma yazma bilmediğini Kurul Başkanına ifade etmesi takdirinde başkan, ilgili si
yasi partinin kuruldaki temsilcisini veya temsilci yoksa müşahitlerden birini haberdar ettikten 
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Parti seçmenliği yeterliği 

MADDE 46. — Parti seçmen kütüğüne yazılmajkta esas, ilgili siyasi/parti 'tarafımdan resmen 
verilmiş bilgilerdir. Ancak, parti kütüğüne yazılmak için kendisi başvuran vatandaşların göste
recekleri parti üyeliği hüviyet cüzdanları İle partiye ait diğer resmî belgeler de dikkate alınır. 
Bu bilgilere göre, ön seçimden üç ay öncesine kajdar partiye üye kaydolmuş olanlar, parti seç
menliği yeterliğine sahiptirler. Bu fıkrada söz konusu 'bilgiler, ön seçimden üç a)y önce verilir. 
Ancak, milletvekilliği seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde, W bilgiler, yenileme 

• kararından başlıyarak onbeş gün içinde verilir. 
Kütüğü düzenlemekle görevli resmî makamlar, ilgili vatandaşın kanun veya parti tüzüğü 

gereğince parti üyesi olup olmadığını incelemek yetkisine sahiptirler. 
Birden çok siyasi partiye kayıtlı olduğu anlaşılanlar, hiçbir partinin seçmen kütüğüne kay

dedilmezler. Bunların duruimu, kütüğü düzenliyen resmî makamlarca derhal ilgili siyasi parti
lere bildirilir. 

Ön serimde propaganda kayıtlaması 

MADDE 47. — ön seçimlere katılan ladaylar için propaganda yapmak amaciyle açık hava 
toplamtıları ve - örf ve âdete göre sohbet toplan tısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları ter-
tiplenemez; duvar ilânı, el ilânı ve diğer nevi matbualarla propaganda yapılajmaz. 

îl seçim kurulu, her bir siyasi panti için, adaylann veya (partilerin vereceği yazılı bilgileri 
esas alarak, adayların meslek veya sanat hayat larındaki derece, başarı ve eserlerini ve memle
kete ve partiye hizmetlerini gösterir )ve vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar balstırırt 
Adayların soy aldı alfabe sırasına göre düzenlenecek olan bu matbualar adaylara eşit sayıda 
dağıtılır ve sandık başlarına asılır. 

Adajylar, mensubolduklan partinin programı, genel kongresinin ve yetkili \merkez organları- . 
nın kararları ile partinin seçim bildirisi dışında millî, mahallî yahut meslekî çapta her hangi 
bir vaitte bulunnıazlar. 

Müşahitler 

MADDE 48. — ön seçim sırasında; siyasi partilerin müşahitleri kendi partilerine ait sandık 
başı işlemlerini takibetmek üzere hazır bulunabilirler. 

Kuruldaki parti temsilcisinin görevini yerine getirmemesi 

MADDE 49. — Sandık başında oy verme başlamazdan önce veya oy verme sırasında, sandık 
kuruluna dâhil siyasi parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, 
yerine siyasi partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu cihet tutana
ğa geçirilir ve eksikler o sandık alanında parti seçmeni yeterliğine sahip ve okur - yazar olanlar 
arasından sandık başkanının seçeceği kimselerle tamamlanır. 

Oy Puslası: 

MADDE 50. — Her sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış özel fligranlı oy pus-
lalan bulundurulur. 

Partili seçmenlerin aday adlarını bu puslaîarm üzerine yazmaları şarttır. 
Seçmenin okuma - yazma bilmediğinin kurul başkanınca tesbit edilmesi takdirinde,/ başkan, ilgili 

siyasi partinin kuruldaki temsilcisini veya temsilci yoksa müşahitlerinden birini habeirdar ettikten 
sonra, seçmen, kurul başkanı, parti temsilcisi veya müşahidiyle birlikte hücreye girerler; kurul 

M. MecM* (S. Sayısı: 527) 

ı 

file:///merkez


- 6 8 -
Hükümetin teklifi 

sonra seçmen, parti temsilcisi veya müşahitle birlikte hücreye girerek o seçmenin bildireceği aday
ların adlarını oy puslasma kaydeder ve altını imzalar. Okuma yazma bilmiyen seçmen aday adla
rını başkana ancak sözlü olarak bildirebilir. Seçmenin yazılı bir kâğıdı başkana vermek suretiyle 
orada yazılı olan adları oy puslasma geçirmesini istemesi takdirinde bu istem reddedilir. 

Bir siyasi partinin merkez karar veya yönetim organı, o seçim çevresinde gösterilecek aday sa
yısından az sayıda aday adı yazılan oy puslalarının muteber addedilmesini Yüksek Seçim Kuruluna 
önceden bildirebilir. Bu husus, Yüksek Seçim Kurulunca ilân ettirilir. Fazla ad yazılı oy puslala-
rmda alttan itibaren fazla olan adlar dikkate alınmaz. 

Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz. Bu takdirde, oy puslası gerektiğinden daha az sa
yıda ad yazılmış pusla gibi işlem görmez. Bir puslaya aynı ad birkaç defa yazılmış ise, tek 
bir oy sayılır. 

* 
Kimliğin tesbiti 

MADDE 51. — Oy vermek parti hüviyet cüzdanının gösterilmesiyle mümkündür. Parti hüvi
yet cüzdanını gösteremiyenlerden .yahut cüzdanın sahibi olduğu hususunda tereddüde düşülenler
den nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. Bununla beraber, sandık başkanı ile ilgili siyasi parti 
temsilcisi seçmenin kimliğinde ittifak ettikleri yahut kendilerince tanınan o partiye mensup iki 
seçmen marifetiyle kimliği tesbit ettikleri takdirde parti seçmen kütüğünde adı bulunan seçmen 
oy kullanabilir. Bu suretle oy veren seçmenin imzasının yanına tanıklık yapanların adları ve 
kimlikleri yazılır ve kendilerine imzalatılır. 

Oy vermeden önceki-işler 

MADDE 52. — Sandık kurulu Önüne gelen seçmen, parti hüviyeti cüzdanını başkana verir 
veya seçmen sıra numarasını başkana söyliyerek kimliğini ispat eder. Daha sonra, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 91 
nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Zarfların açılması 

MADDE 53. — Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlanmazdan önce, sayım ve 
döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Kumladaki her siyasi parti temsilcisinin iki yedeği, sayım ve döküm işlerinde kendi partile
riyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar. Bir partinin kuruldaki asıl veya yedek temsilcisi, di
ğer bir partinin sayım ve döküm işiyle görevlendirilemez. 

Görevli üye sandıktaki oy zarflarını teker teker alarak başkana verir. Zarfı başkan açar ve 
içinden çıkan oy puslasını herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. 

Oy pusulalarının muteber olup olmaması vehesaba katılıp katılmaması hususunda tereddüt 
edilirse, bunlar cetvele döküm yapılmadan ayrılır. 

Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra, ayrılmış olan oy puslalarının muteber 
olup olmadıkları, hesaba katılıp katılmıyacakları hususu, her siyasi parti için, o siyasi partinin 
kuruldaki temsilcisi ile başkan tarafından karara bağlanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın oyu 
esastır. Bu karar tutanağa geçirilir ve muteber sayılan oylarla hesaba katılmasına karar verilen 
oylar da cetvele işlenir. 

Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalan ayrıca paketlenerek saklanır. 
Oy puslası okundukça, cetvel kayıtçısı olan temsilci önündeki cetvelle gerekli işareti koyar. 

Bu işaret konduktan sonra oy puslası totfbaya atılır. 
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başkanı, aday listesini seçmene okur ve seçmenin bildireceği adayların adlarını oy puslasına kay
dederek altını imzalar. Seçmen, aday adlarını başkana ancak sözlü olarak bildirebilir. Seçmenin 
yazılı bir kâğıdı başkana vermek suretiyle orada yazılı olan adları oy puslasına geçirmesini iste
mesi takdirinde, bu istem reddedilir. 

Bir siyasi partinin merkez karar veya yönetim organı, o seçim çevresinde gösterilecek aday 
sayısından veya belli bir sayıdan az sayıda aday adı yazılan oy puslalarmın muteber sayılmama
sını Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirebilir. Bu husus, Yüksek Seçim Kurulunca ilân ettiri
lir. Fazla ad yazılı oy puslalarında alttan itibaren fazla olan adlar dikkate alınmaz. 

Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz. Bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden daha az 
sayıda ad yazılmış pusla gibi işlem görmez. Bir puslaya aynı ad birkaç defa yazılmışsa, tek bir 
oy sayılır. 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 
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Oy puslaJlarını ilgili siyasi partinin müşahitleri ile adaylar görebilirler. Bunlara ısayım {masası 
başında yer verilir. Ancak, masa [başında aynı parti için birden fazla müşahit bulundurulmaz. 

Muteber olmıyan zarf ve puslalar 

MADDE 54. — Aşağıda yazılı oy pusİaları muteber değildir : 
1. Sandık Kurulunca verilen tek biçim ve- renkteki çift mühürlü zarftan başka bir zarfa ko

nulmuş bulunan oy pusİaları; 
2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş oy pusİaları; 
3. tmzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işareti taşıyan 

oy pusİaları; 
4. Bir zarftan değişik partilere lait veya değişik şekilde tertiplenmiş olarak birden fazla çı

kan oy pusİaları. 
Aynı partiye aidolup tamamiyle laynı odları taşıyan bir puslanın aynı zarftan birden fazlası 

çıkarsa, tek bir pusla sayılır. 

Sayımın ilânı ve sonucu 
MADDE 55. — Oyların ısayımı ve sonuçları sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 26 

Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
Kanunun 105 nci maddesi hükümleri, mezkûr maddenin 9 ncu bendi ile ıson fıkrası haricolmak 
üzere, uygulanır. 

Her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere önseçimde aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamları îrakaım ve yazı ile belirtilir. 
Bu tutanak, ilgili siyasi partinin temsilcisi ve başkan tarafından imzalanır. 

Sonuçların birleştirilmesi 

MADDE 56. — îlçe (Seçim Kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında 
ilgili siyasi partinin adayları ve müşahitleri hazır bulunabilirler. Bu işlemlerde hazır bulunan
lara, işlemleri yakından takibedecekleri yer ayrılır. 

ti Seçim Kurulu, sandık kurullarından gelen evrakı geldikçe teslim almakla beraber aralıksız 
çalışır ve sandık tutanaklarını birleştirmeye devam eder. 

En son sandığın tutanağı geldikten sonra üçe dahilindeki bütün sandık tutanaklarının birleş
tirilmesi tamamlanır ve isonuç bir tutanağa geçirilir. 

Adayların aldıkları oylardan itiraza uğramak sızın muteber olan ve (hesaba katılan oy pusİaları 
ile itiraz edilmişken muteber sayılan ve hesaba katılan oy puslalarmın sayısı (toplanarak o ilçe 
dâhilinde muteber oy pusİaları toplamı elde edilir ve tutanağa geçirilir. 

tlçe Seçim Kurulunda hazırlanan tutanaklardan birer nüshası İlçe Seçim Kurulu jBaşkanı ve 
en az iki üye tarafından ti ISeçjim Kuruluna götürülür. 

Müfredatlı olarak her ısandıkta adayların aldıkları oy miktarlarını ve (muteber oy pusİaları 
toplamını gösteren tutanağın birer sureti tasdikli olarak ilgili siyasi partiye derhal verilir. Bun
dan sonra, 26 Nisan 1961 tarihli ve 1298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri 
hakkındaki Kanunun 108 nci maddesinin 7 ve 8 nci fıkraları uygulanır. 

tlçe Seçim Kurulunda bir siyasi partiye ait tutanakların birleştirilmesinde o partiye mensup 
bulunmıyanlar görevlendirilemez. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 527); 



— 71 — 
Geçici Komisyonun değiştinişi 

Muteber olnııuan zarf ve pusla I ar: ' 
MADDE 54. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir: 
1. Sandık kurulunca verilen tek biçim ve renkteki çift mühürlü zarftan başka bir zarfa 

konulmuş oy puslaları; 
2. Özel filigran taşımıyan oy puslaları; 
3. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş oy puslaları; 
4. imzalı veya mühürlü veya seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan oy 

puslaları; 
5. Bir zarftan değişik partilere ait veya değişik şekilde tertiplenmiş olarak birden fazla çı

kan oy puslaları. 
Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adları taşıyan puslalar, aynı zarftan birden fazlası çı

karsa, tek bir pusla sayılır. 

Sayınım ilânı ve sonucu 

MADDE 55. — Oyların sayımı ve sonuçlarının sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 
26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 
Kanunun 105 nci maddesi hükümleri, zikri geçen maddenin 9 ncu bendi ile son fıkrası hariç olmak 
üzere, uygulanır. 

Her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere Ön seçimde aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamları rakam ve yazı ile belirti
lir. Bu tutanak, ilgili siyasi partinin temsilcisi ve kurul başkanı tarafından imzalanır. 

Sonuçların birleştirilmesi 

MADDE 56. — îlçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında 
ilgili siyasi partinin adayları ve müşahitleri hazır bulunabilirler. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, 
işlemleri yakından takibedebilecekleri bir yer ayrılır. 

İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen evrakı geldikçe teslim almakla beraber, aralık
sız çalışır ve sandık tutanaklarını birleştirmeye devam eder. 

En son sandığın tutanağı geldikten sonra ilçe dahilindeki bütün sandık tutanaklarının birleş
tirilmesi tamamlanır ve sonuç bir tutanağa geçirilir. 

Adayların aldıkları oylardan itiraza uğramaksızın muteber olan ve hesaba katılan oy puslaları 
ile itiraz edilmişken muteber sayılan ve hesaba katılan oy puslarının sayısı toplanarak o ilçe 
dâhilinde muteber oy puslaları toplamı elde edilir ve tutanağa geçilir. 

İlçe seçim kurulunda hazırlanan tutanaklardan birer nüshası ilçe seçim kurulu başkanı ve en az 
iki üye tarafından il seçim kuruluna götürülür. 

Müfredatlı olarak her sandıkta adayların aldıkları oy miktarlarını ve muteber oy puslaları topla
mını gösteren tutanağın birer sureti tasdikli olarak ilgili siyasi partiye derhal verilir. Bundan 
sonra, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hak
kındaki Kanunun 108 nci maddesinin 7 ve 8 nci fıkraları uygulanır. 

İlçe seçim kurulunda bir siyasi partiye ait tutanakların birleştirilmesinde o partiye mensup 
bulunmıyanlar görevlendirilemez. 
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İtiraz hakkı 

MADDE 57. — Kurulların veya kurul [başkanlarının kesin olmıyan kararlanna karşı ilgili si-
yası parti, o siyasi ıpartiden önseçimde aday olanlar yahut o siyasi partilerin teşkilât kademeleri
nin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler. 

// seçim kurulunda birleşme 

MADDE 58. — il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları her siyasi parti için 
ayrı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirmede il seçim çevresindeki, 

1. Parti seçmen sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı; 
3. itiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy puslala

rı sayısı; 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları sayısı; 
5. Muteber sayıdan ve hesaba katılan oy puslaları genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan her birinin aldıkları oy sayısı rakam ve yazı ile bir 

tutanağı geçirilir ve alman oyların çokluğuna göre seçilmiş olanlar belirtilir. 
il seçim kurulu, parti adaylığına seçildikleri anlaşılanlara tutanak verir. Bu tutanakta adayın 

hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en süratli vasıta ile Yüksek Seçim 
Kuruluna gönderilir. Ayrıca, parti adaylığına seçilenler belli olur - olmaz adlan ve soyadları ve 
mensuboildukları siyasi parti telgrafla ve varsa ayrıca telefon yahut telsizle Yüksek Seçim Kuru
luna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı o siyasi partinin merkez yoklama kurulu tes-
bit eder. Merkez yoklama kurulu bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına da devredebi
lir. 

Evrak saklanması ve sonuçların ilân edilmesi 

MADDE 59. — Hesaba katılan ve katılmıyan, itiraza uğramış olan oy puslaları; sayım ve dö
küm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanakları ile diğer her türlü evrak üç ay süre ile ilçelerde ilçe 
seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve Yüksek Seçim 
Kurulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönderilmez. 

Bir ilçe veya il çevresinde ve bütün memlekette her partiden kaç parti seçmeninin ön seçime 
katılmış bulunduğu, seçimlerin sonuçlanmasından önce her hangi bir şekilde açıklanamaz ve pro
paganda konusu yapılamaz. 

Ön seçimin ve tutanağm iptali 

MADDE 60. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
olduğu ve yeniden yapılan döküm, sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdir
de, yeniden yapılan döküm sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki ön seçimin, ön seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde 
ön seçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar merkez yoklama kurulunca tesbit edi
lir. Merkez yoklama kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile ön seçimi iptal edil
miş seçim çevresi adaylarının merkez karar veya yönetim organı tarafından gösterilmesine de ka
rar verebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağın iptaline karar verildiği hallerde, tutanak-

M. Meclisi (S. Sayısı : 527) 



— 73 — 

Cfeçici -Komisyonun değiştirdşi 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Evrakın saklanması ve sonuçların ilân edilmesi 

MADDE 59. — Hesaba katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları; sayım ve 
döküm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanakları ile diğer her jtürlü evrak üç ay süre ile ilçeler
de ilçe seçim kurulu başkam ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır ve yüksek 
seçim kurulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönderilmez. 

Bir ilçe veya il çevresinde ve bütün memlekette her partiden kaç pauti seçmeninin ön seçime 
katılmış bulunduğu, seçimlerin sonuçlanmasından önce her hangi bir şekilde açıklanamaz, yayan 
veya propaganda konusu yapılamaz. 

Önseçim ve tutanağın iptali 

MADDE 00. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin 
oldulu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği tak
dirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara yüksek seçim 
kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdir
de, ön seçim yenilenmek ve bu seçim çevresi için bütün adaylar merkez yoklama kurulunca tesbit 
edilir. Merkez yoklama kurulu ön seçimi iptal edilmiş seçim çevresi adaylarının merkez karar ve
ya "yönetim organı tarafından gösterilmesine de karar verebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tuta
nakları iptal olunan adayların yerine önseçimde aldıkları oy sayısına göre sırada başta gelenle-
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lan iptal olunan adayların yerine ön seçimde aldıkları oy sayısına göre sırada başta gelenlere tuta
nak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bindirilmesinden sonra ön seçim
le ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan iş
lemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile uygulanmaz. 

Mahallî seçimler yoklaması 
MADDE 61. — Kanuna göre mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri hallerde si

yasi partilerin bu adayları nasıfl seçecekleri ve yoklamaların nasıl yapılacağı parti tüzükleriyle 
düzenlenir. 

SEKÎZÎNCt BÖLÜM 
Disiplin işleri 

Disiplin cezalan 
MADDE 62. — Siyasi partilerin disiplin organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, 

geçici çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 
Bir partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin birleşik grup üyeliğinden çıkarılma

sı partiden çıkarılmayı ve partiden çıkarılması da birleşik grup üyeliğinden çıkarılmayı gerek
tirir. Birleşik grup üyeliğinden çıkarılan parti üyesi, mensubolduğu yasama meclisindeki parti 
grupu üyeliğinden de çıkarılmış olur. 

Geçici çıkarma cezaları belli bir süre için uygulanır ve bu sürenin sonunda ortadan kalkar. 
Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik grupundan veya bir yasama meclisindeki grupun-
dan geçici olarak çıkarma hakkında verilen cezalar o üyenin ceza süresince gruplardan herhangi 
birisinin çalışmalarına katılmamasını gerektirir Geçici çıkarma cezasına uğrıyan parti üyesi, 
faaliyetine katılamıyacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz ve bu organlardan talepte 
bulunamaz. Ancak, bu hüküm geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesinin parti tüzüğüne, 
programına, partinin diğer mevzuatına ve organların bağlayıcı kararlarına uyması zonınluğunu 
ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyelerine hiçbir görev verilemez. 

Ceza yetkisi 
MADDE 63. — Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili oldukları 

parti tüzüğünde gösterilir. 

Disiplin istemi 
MADDE 64. — Partinin hangi organ ve mercilerince kimler hakkında ve hangi disiplin or

ganlarından istemde bulunacağı, kanunda belirtilmiyen hallerde, parti tüzüğüyle düzenlenir. 
Disiplin organına sevk kararları, sevka yetkili organının üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 

verilir. 
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re tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde, bu maddenin 2 nci fıkrası hükmü uygu
lanır. 

Belli bir {seçim için parti adaylarının yüksek seçim kuruluna bildirilmesinden sonra önseçim
le ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan 
işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile uygulanmaz. 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Dâısdpillin işlerdi 

Disiplin cezaları 

MADDE 62. — Siyasi partilerin organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, ge
çici çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

Bir partiye mensup Türkiye .Büyük Millet- Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük 
Milleft Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılması partiden çıkarılmayı ve partiden çıkarılması 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılan parti üyesi, mensubolduğu yasama meclisindeki 
parti grupu üyeliğinden de çıkarılmış olur. 

Geçici çıkarma cezaları belli bir süre İçin uygulanır ve bu sürenin sonunda ortadan kal
kar. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupundan veya bir yasama meclisindeki 
grupundan geçici olarak çıkarma hakkında verilen cezalar, o üyenin ceza süresince gruplar
dan her hangi birisinin çalışmalarına katılmamasını gerektirir. Geçici çıkarma cezasına 
uğrıyan parti üyesi, faaliyetine katılamıyacağı parti organlarına hiçbir teklif yapamaz ve 
bu organlardan istemde bulunamaz. Ancak, bu hüküm, geçici çıkarma cezasına uğrıyan parti 
tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organların bağlayıcı kararlarına uyması 
zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarm ?, cezasına uğnyan parti üyelerine parti içinde 
hiçbir görev verilemez. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezası istemi 

MADDE 64. — Partinin hangi organ ve mercilerince kimler hakkında ve hangi disiplin 
organında disiplin cezası isteminde bulunacağı, kanunda belirtilmiyen hallerde, parti tü-
züğüyle düzenlenir. 

Disiplin organına sevk kararları, sevka yetkili organın üye tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyu ile verilir. 
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Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 65. — Disiplin organları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun 
salt çoğunluğu ile karar verir. 

Disiplin kurulları, ceza istemine esas teşkil eden fiil ve davranışın gerçekten vuku bulup bul
madığı hususunda karar verirken iddia ve savunmayı ve delilleri değerlendirmede takdir hak
kına sahiptir. 

Disiplin organları, sevk evrakında istenilen cezadan daha ağırını veremezler; daha hafifini 
vermek yetkisine sahiptirler. 

Savunma hakkı 

MADDE 66. — Disiplin organlarına sevk edilen parti üyelerinin yazılı veya sözlü olarak sa
vunma haklarını nasıl kullanacakları ve savunmalarını hazırlamak için yeter müddetin nasıl tanı
nacağını parti tüzükleri düzenler. 

Disiplin islerinde, yetkisizlik 

MADDE 67. — Siyasi partilerin genel kongreleri de dâhil olmak üzere kongreler, disiplin or
ganlarına sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin organ 
larınca verilen disiplin cezalan hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamazlar. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 68. — Siyasi partilerin disiplin organlannca kesin olarak verilen disiplin cezalarına 
karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, ancak disiplin organına sevk eden organın veya disiplin 
organının yetkisizliği yahut alınan kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya yönetmeliğine 
şekil ve usul bakımından aykın bulunduğu iddiasiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usu
lüne uygun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bulunduğu mahallin 
asliye hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme, bu esaslara aykırı olarak yapılan itirazlan naza
ra almaz. 

Disiplin itirazlan hakkında asliye mahkemesince verilecek karar kesindir. 

Disiplin konusunda tedbir kararı 

MADDE 69. — Partiden çıkarmayı veya geçici çıkarmayı gerektirecek hallerde, disiplin ce
zası verilmesi için sevk karan almağa yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak 
üzere, suçlu görülen üyeyi parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti Defterleri 

Tutulacak defterler re kayıtlar 

MADDE 70. — Her kademedeki parti organları ile varsa yardımcı kolları ve kurulları, karar 
defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri, bilanço ve kesin hesap defteri 
tutmak zorundadır. 

Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle ihtiva eder. Ka-
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Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 65. — Disiplin organları üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, ve mevcu
dun sal;t çoğunluğu İle karar verirler. 

Disiplin organları, disiplin cezası istemine esas teşkil eden fiil ve davranışın gerçekten vu-
kubulup bulmadığı hususunda karar verirken, iddia ve savunmayı ve delilleri değerlendir
mekte takdir hakkına sahiptirler. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından daha ağırını veremezler; da
ha hafifini vermek veya hiç ceza vermemek yetkisine sahiptirler. 

MADDE 66. — Tasarının 66 noı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 68. — Siyasi partilerin disiplin organlarınca kesin olarak verilen disiplin ceza
larına karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, ancak, disiplin organına sevk eden organın veya disip
lin organının yetkisizliği yahut alınan kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya yönetmeliğine 
şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usulü
ne uygun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bulunduğu mahallin asliye 
hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme, bu esaslara aykırı olarak yapılan itirazları dikkate almaz. 
Mahkeme, bu itirazları, diğer işlerden önce evrak üzerinde inceler ve karara bağlar. 

Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar hakkında asliye hukuk mahkemesince verilen karar 
kesindir. 

a " *"* ' i *; Disiplin konusunda tedbir karar1} 

MADDE 69. — Partiden çıkarmayı veya geçici çıkarmayı gerektiren hâllerde, disiplin cezası 
verilmesi için sevk kararı almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, di
siplin organına sevk edilen üyeyi, parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti defterleri 

MADDE 70. — Tasarının 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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rar altları, ona iştirak edenler tarafından imzalanır. Kongre karar defterlerinin ihtiva ettiği kong
re kararlarını başkanlık divanı üyeleri imzalar. 

Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırasiyle gelen ve giden evrak defterlerine kayıt 
edilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında dos
yalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındıkları ve yapılan harcamaların da ne gibi işlere ve yerle
re harcandığı bu defterlere sıra ile ve müsbit evrakını belirtecek şekilde geçirilir. 

Karar defterleriyle gelir ve gider defterlernin sahifeleri ve kaç sahifeden ibaret oldukları 
noterce tasdik olunur. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üye beyannamelerinin birer sureti ilgili ilçe ve il kademe
sinde ayrı bir dosyada saklanır. 

Diğer defterler 

MADDE 71. — Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defter
leri parti tüzüğü ve yönetmelikleri gösterir. 

Parti evrakının saklanması 

MADDE 72. — Parti evrakı, kanunda aksine hüküm olmayan hallerde, beş yıl süre ile sakla
nır. Bu müddetin hitamında siyasi partiler evrakı imha etmeden önce keyfiyeti Cumhuriyet Baş
savcılığına bildirirler ve onun yazılı iznini aldıktan sonra lüzumsuz evrakı imha edebilirler. 

ONUNCU BÖLÜM 

Teşkilâtla ilgili diğer hükümler 

Azil yetkisizliği 

MADDE 73. — Medeni Kanunun 58 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları, siyasi partilerin 
genel kongreleriyle diğer kedemelerLndeki ve yardımcı (kollarının Ikademelerindeki ikongreler 
için uygulanamaz. 

Kongrelerle ilgili genel hükümler 

MADDE 74. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 0512 sayılı Cemiyetler kanununun 18, ,19, 20, 21, 23 
ve 24 ncü maddeleri Ihükümleri, siyasi partilerin gnnel kongreleriyle her kademedeki kongreleri 
ve yardımcı kademelerindeki 'kongreleri için de uygulanır. 

Organda görev alanlar 

MADDE 75. — Her kademedeki parti ' organları ile varsa (danışma kurullarına ive yardımcı 
kollar kurullarına seçilenler ile parfâ tüzüğünde belirtilen bir parti (makamına getirilenlerin 
adları sayadlan, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya ısanatları, ve ikametgâhları o mahallin 
en büyük mülkiye \ 'amirliğine yazı '• ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenler ile merkezdeki parti (makamlarına getirilenler için 
bu bildiri içişleri Bakanlığına verilir. 

Merkez ilçelerde bildirinin verileceği merci ilgili valiliktir. 
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MADDE 71. — Tasarının 71 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Parti evrakının saklanması 
MADDE 72. — Parti evrakı, kanunda aksine hüküm olmıyan hallerde, en az beş yıl süre ile sak

lanır. Bu sürenin sonucunda, siyasi partilerin genel başkanlıkları, evrakı imha etmeden önce, du
rumu, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirirler. Ve onun yazılı iznini aldıktan sonra lüzumsuz ve tarihî 
önemi kalmamış evrakı imha edebilirler. 

ONUNCU BÖLÜM 
Teşkilâtla ilgili diğer hükümler 

M ADÎ) E 73. — Siyasi partilerin genel kongreleriyle diğer kademelerindeki ve yardımcı kolla
rının kademelerindeki kongreler, Türk Medeni Kanununun 58 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrala
rında yazılı yetkiye sahip değildirler. 

MADDE 74. — Tasannın 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Organlarda görev alanlar 
MADDE 75. — Her kademedeki parti organları ile - varsa - danışma kurullarına ve yardım

cı kollar kurullarına seçilenler ile parti tüzüğünde belirtilen bir parti makamına getirilenlerin 
adlan, soyadlan, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya sanatlan ve ikametgâhları, o mahallin 
en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir. 

Merkez organlarında görevlendirilenler ile merkezdeki parti makamlanna getirilenler için bu bil
diri içişleri Bakanlığına verilir. 
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Üniforma yasağı 

MADDE 76. — Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve hariçte takılacak kol bağı ihdas ede 
mezler. 

Siyasi partiler, askerliğe veya savunma hizmetlerine hazırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyet
lerine girişemezler. 

Kamu yararına dernek sayılmayış 

MADDE 77. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 87 nci knadde-
si hükmü siyasi partiler için uygulanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 

Gelir kaynakları 

MADDE 78. — Siyasi partilerin sağlayacakları gelirlerin çeşidi aşağıda gösterilmiştir : 
Parti üyelerinden alınan aidat; 
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden alınan aidat; 
3. Adaylık için başvuranlardan ön seçime veya yoklamaya girmeden lönce alınacak özel aidat; 
4. Partinin katıldığı seçimlerde aday gösterilenlerin seçim giderlerine iştirak hisseleri; 
5. Parti yayınlarının satış (bedelleri; 
6. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzlarının satışından sağlanan gelirler; 
7. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının temini karşılığında 

alınan paralar; 
8. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler; 
9. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsaibakası ve konferans gibi 

faaliyetle sağlanacak gelirler; 
10. Partinin tertibedeceği piyango gelirleri; 
11. Bağışlar; 
12. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
13. Krediler; 
14. Kanuna göre Devletçe sağlanan gelirler. 

tîye aidatı 

MADDE 79. — Her üye partiye girişinde bir aidat taahhüdetmek zorundadır. Bu aidatı yıl
da 12 liradan az ve 1 200 liradan fazla olaımaz. 

Parti üyesi, taahhüdettiği aidat miktarını kayıtlı bulunduğu kademe başkanlığına veya yardım
cı kol başkanlığına yazı ile bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan kademe yönetim organı, parti üyesinin taahhüdettiği miktarda aidat ödiyemi-
yecek durumda olduğunu tesbit ederse, aidat taahhüdünü asgari hadde kadar azaltabilir. 

Bir parti üyesi borçlu olduğu aidatı tam olarak ödemedikçe partinin hiçbir organına veya ma
kamına seçilemez ve atanamaz ve her hangi bir ön seçim veya yoklamada aday olamaz. 
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MADDE 76. — Tasarının 77 nci maddesi 76 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Malî hükümler 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Gelirler 

Gelir kaynaklan 

MADDE 77. — Siyasi partilerin sağhyabileçekleri gelirlerin çeşitleri aşağıda gösterilmiştir: 
1. Parti üyelerinden alınan aidat; • 
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden alınan aidat; 
3. Adaylık için baş vuranlardan ön seçime veya yoklamaya girmeden önce alınan özel aidat; 
4. Partinin katıldığı seçimlerde aday gösterilenlerin seçim giderlerine katılma paylan; 
5. Parti yayınlarının satış bedelleri; 
6. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzlarının satışından sağlanan gelirler; 
7. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığında 

alınan paralar; 
8. Parti (lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler; 
9. Partice tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi f a-

aliyetlerden sağlanan gelirler; 
10. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
11. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
12. Bağışlar; 
13. Krediler; 
14. Kanuna veya yasama meclisleri içtüzüklerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 

Üye aidatı 
MADDE 78. — Her üye, partiye girişinde bir aidat yükümünü kabul etmek zorundadır. Bu ai

dat, yılda oniki liradan az ve bin ikiyüz liradan fazla olamaz. 
Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidat miktarını, kayıtlı bulunduğu kademe başkanlığına veya 

yardımcı kol başkanlığına yazı ile bildirerek arttırabilir. 
Aidatı alacak olan kademe veya yardımcı kol yönetim organı, parti üyesinin vermeyi kabul et

tiği miktarda aidat ödeyecek durumda olmadığını tesbit ederse, aidat yükümünü asgarî hadde ka
dar azaltabilir. 

Bir parti üyesi, borçlu olduğu aidatı tam olarak ödemedikçe, partinin hiçbir organına veya ma
kamına seçilemez,. atanamaz ve herhangi bir ön seçim veya yoklamada aday olamaz, 
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T. B. M. M. üyelerinin aidatı 

MADDE 80. — Bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktav aidat 
ödiyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne miktannm grup çalışmalarına ve ne miktarının parti 
merkezine ayrılacağı parti tüzüğünde ve grup içyönetmelilderinde belli edilir. 

Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 81. — 78 nci maddenin 3 ncü ve 4 ncü bendlerinde yazılı özel aidat ve seçim giderleri
ne iştirak hisseleri parti yönetmelikleriyle belli edilir. Bu suretle alınacak özel aidatın ve iştirak 
hissesinin miktarı ayrı ayrı yıllık aidat miktarının âzami haddinin dört mislinden fazla olamaz. 

•Satış bedelleri 
MADDE 82. — 78 nci maddenin 5, 6 ve 7 nci bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 

merkez yönetim organının karan ile tesbit edilir. 

Lokal işletme gelirleri 

MADDE 83. — Parti lokallerinin işletilmesinden, kitaplıklara girişten sağlanacak gelirler, ben
zeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak ilgili organların yapacakları tarifelere bağlanır. 

Bağışlar 
MADDE 84. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber Ödenmiş ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete veya adları geçen kurum, idare, teşebbüs veya bankalara ait 
müesseseler, kamu kurumu niteliği tanıyan meslek kuruluşları, işçi ve iş veren sendika, birlik, fede
rasyon ve konfederasyonları, dernekler, siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mallar 
veya nakit veya haklar bağışhyamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak 
bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilerle satış ve kiralama gibi 
tasarruflarda bulunamazlar. 

Siyasi partiler yukanki fıkrada yazılı daire, idare, banka, teşebbüs, kurum ve kurullara karşı 
hsr hangi bir suretle taahhüt ilgisi bulunan şirketlerden ve şahıslardan her hangi bir suretle taşınır 
veya taşınmaz mallar veya nakit veya hak şeklinde bağış kabul edemezler. 

Bağışta bulunanın bizzat imzalıyacağı yahut yetkili vekilinin imzalıyacağı bir belgeye istinadet-
meksizin siyasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Krediler 

MADDE 85. —Siyasi partiler, 84 ncü maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında zikredilen daire, ida
re, teşebbüs, banka, kurum, kuruluş, sendika, birlik, federasyon, konfederasyon ve derneklerle şahıs 
ve şirketlerden hiçbir suretle kredi alamazlar. 

Maksat dışı taşınmaz mallar 

MADDE 86. — Siyasi partiler, amaçlan dışında taşınmaz mal edinemezler. Amaçlan içinde ol
mak şartiyle sahibolduklan taşınmaz mallarından gelir sağlıyabilirler. 
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MADDE 79. — Tasarının 80 nci maddesi 79 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Adaylıkla ilgili yelirler 

MADDE 80 — 77 nci maddenin 3 RCÜ bendinde yazılı özel aidat ve 4 ncü bendinde yazılı se
çim giderlerine katılma payları parti yönetmeli-kleriyle belli edilir. 

77 nci maddenin 3 ncü bendi gereğince alınacak özel aidatın miktarı, yıllık aidat miktarının 
âzami haddinin ikikatından; ve 77 nci maddenin 4 ncü bendinde yazılı katılma paylarının miktarı 
yıllık aidat miktarının azami haddinin dört katından fazla olamaz. 

Üatıs hcrfclicri 

MADDE 81 .— 77 nci maddenin 5, 6 ve 7 nci bendierinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim organının kararıyla tesbit edilir. 

Lokal isletme (/elifleri 

MADDE 82. — Parti lokallerinin işletilmesinden ve parti kitaplıklarına girişten sağlanacak ge
lirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak, ilgili organların yapacaklan tarifelere 
bağlanır. 

Hay ıslar 

MADDE 83. — Genel ve katma bütçeli dair elerlerle mahallî idareler, -Türkiye (Cumhuriyet Mer
kez Bankasi dâhil- kamu İktisadi teşebbüsleri, kamu. iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber 
ödenmiş sermayesinin yarısı Devlete veya bu maddede zikri geçen kurum, idare, teşebbüs veya 
bankalara ait müesseseler, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve iş veren sendika, 
birlik, federasyon ve konfederasyonları ile dernekler, siyasi partilere hiçbir suretle veya taşınmaz 
maller veya nakit veya haklar bağışlıyamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedel
siz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilerle satış ve kirala
ma gibi tasarruflarda bulunamazlar. 

Siyasi partiler, yukardaki fıkrada yazılı daire, idare, banka, teşebbüs kurum ve kuruluşlara 
karşı her hangi, bir suretle taahhüt ilgisi bulunan şirketlerden ve şahıslardan her hangi bir suretle ta
şınır veya taşınmaz mallar veya nakit veya hak şeklinde bağış kabul edemezler. 

Bağışta bulunanın kendisinin yahut yetkili vekilinin imzalıyacağı bir belgeye dayanmaksızın 
siyasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Krediler 

MADDE 84. — Siyasi partiler, 83 ncü maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında zikredilen daire, ida
re, teşebbüs, banka, kurum, müessese, kuruluş, sendika, birlik federasyon, konfedarasyan ve der
neklerle şirket ve şahıslardan hiçbir süratle kredi alamazlar. 

Amaç dıy (asnnııaz inallar 

MADDE 85. —- Siyasi partiler, amaçları dışında taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları 
içinde olmak şartiyle sahiboldukları taşınmaz mallardan gelir sağlayabilirler. 
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28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü siyasi partiler için uygulanmaz. 

Devletçe yardım 

MADDE 87. — Siyasi partilerin katıldıkları seçim ve ön seçimlerdeki oy puslaları, Yüksek Seçim 
Kurulunun gözetimi altında Devletçe bastırılır ve sandık başlarında bulundurulur. Seçimlerde kul
lanılacak oy puslalannm siyasi partilerce talebedilen miktarı bu partilere verilebilir. 

Devletçe bastırılacak oy puslaları, o seçimdeki seçmen sayısının üç mislinden az ve beş mislin
den çok olamaz. 

(lelir makbuzları 

MADDE 88. — Siyasi partilerin gelirleri makbuz karşılığında alınır. Makbuzlar partinin mer
kez yönetim organınca bastırılır ve teşkilâta dağıtılır. 

Parti teşkilâtı kademeleri, kullandıkları makbuzların dip koçanlarını merkez yönetim organına 
iade etmek zorundadır. îade edilmjyen makbuz dip koçanları' dolayısiyle teşkilât kademeleri, merkez 
yönetim organına karşı malî sorumluluk taşır.' 

Makbuzların asıl kısımlariyle dip koçanlarında aynı müsellel numara bulunul". Makbuz dip koçan
larının parti merkezinde saklanma süresi on yıldır. 

Gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi makbuzla dip koçanında açıkça belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Partilerin harcamaları 

Harcama prensibi 

MADDE 89. — Bir siyasi partinin bütün harcamaları, o siyasi parti tüzel kişiliği adına yapılır. 
Harcamalara ait müsbit evrak kademelerce on yıl süre ile saklanır. 
Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcamaların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. Ancak, 

miktarı ne olursa olsun bütün harcamaların yetkili yönetim organının veya merciin karanna dayan
ması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında aylık hesap ver
mekle yükümlüdür. 

Malî hükümlerin müeyyideleri 

MADDE 90. — 84 ncü maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir sağladığı 
Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler Hazineye ge
lir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

85 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere bağlanan kredi üzerine Anayasa Mahke
mesi karariyle Hazinece el konulur ve krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına girmez. 

86 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibol-
duğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin tâyin edeceği sürede bu 
malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

88 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmiyen kaynak
lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye intikal ettiri
lir. 
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28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü, siyasi partiler için uygulanmaz . 

MADDE 86. — Tasarının 87 nci maddesi 8ö nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Gelir makbuzları 
MADDE 87. — Siyasi partilerin gelirleri makbuz karşılığında alınır. Makbuzlar, partinin mer

kez yönetim organınca bastırılır. Ve teşkilâta dağıtılır. 
Parti teşkilât kademeleri, kullandıkları makbuzların dip koçanlarını, merkez yönetim organına 

iade etmek zorundadırlar. İade edilmiyen makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşkilât kademeleri, 
merkez yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımlariyle dip koçanlarında aynı müselsel numara bulunur. Makbuz dip ko
çanlarının parti genel merkezinde saklanma süresi on yıldır. 

Gelir sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi makbuz ile dip koçanın da açıkça belirtilir. 

ÎKiîNÖÎ BÖLÜM 

Partilerin harcamaları 

Harcamada usul 

MADDE 88. — Bir siyasi partinin bütün harcamaları, o siyasi parti tüzel {kişiliği adına ya
pılır. 

Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce on yıl süreyle saklanır. 
Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcamaların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu debidir. 

Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harcamaların yetkili yönetim organının veya merciin kara
rına dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında aylık hesap ver
mekle yükümlüdür. 

Malî hükümlerin müeyyideleri 

MADDE 89, — 83 ncü maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir sağla
dığı Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazi
neye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

84 ncü madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa 
Mahkemesi karariyle Hazinece el konulur ve krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına 
girmez. 

85 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibol-
duğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin göstereceği süre içinde bu 
malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

87 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmiyen kaynak-
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Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları miktarınca parti 
mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Parti bütçesi ve kesinhesabı 

Vetkili merci 

MADDE 91. — Siyasi partinin bütçesi ve kesinhesabı, merkez karar organının teklifi üzerine 
Genel Kongrece karara bağlanır. 

Bilanço 

MADDE 92. — Siyasi partilerin merkez karar organları, ayrıca düzenliyecekleri bilançoyu Ge
nel Kongrenin onayına sunarlar. 

Malî denetim 

MADDE 93. — Siyasi partilerin malî bakımdan iç denetimlerinin nasıl sağlanacağı parti tüzük
lerinde belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Anı ay asa, Mahkemesinin denetimi 

Gelir ve giderleri bildirme 

MADDE 94. — Siyasi partiler, her yılın Nisan -ayı (başında,, gelir ve giderlerinin bellibaşlı 
kalemlerini toplam olarak ve iller itibariyle gösteren bir cetveli Cumhuriyet Başısaycılıgı ile Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına vermek İzorundadırlar. 

Gelir kalemleri İ78 nci maddeye ve gider kalemleri de Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde be
lirtilecek esaslara göre gösterilir. 

Başsavcılığın incelemem 

MADDE 95. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine verilen cetvelde yazılı (bilgilerin tevsikini 
siyasi partiden her zaman isteyebilir ve (gerekli görürse mahallinde de araştırma ve soruşturma 
yapabilir. 

Cumhuriyet Başsajvcılığı, bu incelemeleri sonucunda, siyasi partinin gelirlerinin frir kısmının 
veya belli mamelek unsurlarının Hazineye irat kaydedilmesi gerektiği kanaatine varırsa bu 
hususu iAnayasa Mahkemesinden talebeder. 

. Anayasa Mahkernesiniıı incelemesi 

MADDE 96. — Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldıktan 
sonra evrak üzerinde inceleme yapar. Gerekli görürse, kendisine verilen cetvelde yer almış 
bilgilerin tevsikini istiyebilir; siyasi paırtlerin merkezinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya 
veya naip marifetiyle İner türMi inceleme ve araştırma 'yapabilir ve bu maksatlarla tarafsız ve ye
minli bilirkişi görevlendirebilir. 
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lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye gelir kay
dedilir. 

Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları miktaruıca parti 
mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

î*arti bütçesi ve kesinhesabı 

MADDE. 90. — Tasarının 91 nci maddesi 90 hcı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Tasarının 92 nci maddesi 91 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Tasarının 93 ncü maddesi 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin denetimi 

Gelir ve giderleri bildirme 

MADDE 93. — Siyasi partiler her yılın Nisan ayı başında, gelir ve giderlerinin belli başlı ka
lemlerini toplam olarak ve iller itibariyle gösteren bir cetveli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığına vermek zorundadırlar. 

Gelir kalemleri 77 nci maddeye ve gider kalemleri de Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde belirtilen 
esaslara göre gösterilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi 

MADDE 94. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine verilen cetvelde yazılı bilgilerin tevsikini 
ilgili siyasi partiden her zaman istiyebilir ye gerekli görürse, mahallinde de araştırma ve soruş
turma yapabilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri sonucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kısmının 
veya belli mamelek unsurlarının .Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu hu
susu Anayasa Mahkemesinden ister. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 

MADDE 95. — Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldıktan 
sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; gerekli görürse kendisine verilen cetvelde yer almış bil
gilerin tevsikini istiyebilir; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında doğrudan doğruya 
veya naip eliyle her türlü inceleme ve araştırmaları yapabilir ve bu maksatlarla tarafsız ve ye
minli bilirkişi görevlendirebilir. 
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An la sa Mahkemesi, «lüzum görürse, ilgili siyasi parti temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcı
lığından yazılı mütalâa isteyebilir veya onları söalü olarak da dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve ;araı}tırm afları sonucunda, siyasi partinin gelir ve giderle
rinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir. Kanuna uygun lolmıyaaı gelirler ile 
harcamalar dolayısiyle Hazine adına intikale karar verir. t 

Kapatma müeyyidesi 

MADDE 97. — 95 ve 96 aıcı maddeler gereğince yapılan inceleme ve araştırmalar sırasında, 
siyasi partinin kapatılmazsım gerektiren ağırlıkla hususlara raslanırsa, partilerin kapatılma-
siyle ilgili hükümler uygulanır. 

Suç teşkil eden fiillere raslanması 

MADDE 98. — Cumhuriyet Savcılığı veya Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme ve araş
tırma sırasında, suç teşkil eden fiillere raslaidıjı takdirde, gereken cezai takibata girişilmesi 
için ilgili mercileri haberdar eder. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Parti yasaklanmaları 

BlRlNCÎ ©ÖLÜM 

Cumhuriyetin korunması 

Devlet şeklinin korunması 

MADDE 99. — Siyasi partiler, Türkiye Devletinin Cumhuriyet talan şeklini değiştirmek 
amacım güdemez ve faaliyetlerini her ne 'suretle olursa olsun böyle bir amaca yönıeltemezler. 

Millet egemenliğinin korunması 

MADDE 100. — Siyasi partiler, Türk iMilletine aidolan (egemenliğin, belli bir kişiye, züm
reye veya aileye yahut sınıfa bırakılması amacım 'taşıyamazlar ve faaliyetlerini her ne suretle 
olursa olsun böyle bir amaca (yöneltemezler. 
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Anayasa Mahkemesi, gerekli görürse, ilgili siyasi partinin temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcılı
ğından yazılı mütalâa istiyebüir veya onları sözlü olarak da dinliyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştır malan sonucunda, o siyasi partinin gelir ve gi
derlerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan gelir
ler ile harcamalar dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydına karar verir. 

Kapatma müeyyidesi 

MADDE 96. — 04 ve 95 nci maddeler gereğince yapılan inceleme ve araştırmalar sırasında, 
ilgili siyasi partinin kapatılmasını gerektiren ağırlıkta hususlara raslanırsa, partilerin kapatıl-
masiyle ilgili hükümler uygulanır. 

Suç teşkil eden fiillere raslanması 

MADDE 97. — Cumhuriyet Başsavcılığı veya Anayasa Mahkemesi, malî denetim amaciyle 
yaptıkları inceleme <ve araştırmalar sırasında, suç teşkil eden fiillere rassladıklan takdirde, 
gereken ceza kovuşturmasına girişilmesi için ilgili mercilere haber verirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Parti yasaklamalan 

BÎRtNCl BÖLÜM 

Oıunihımlyetin 'korunması 

MADDE 98. — Tasarının 99 ncu maddesi 98 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Tasarının 100 ncü maddesi 99 ncu madde olarak alynen kabul edilmiştir. 

Sultanlık mişan ve un-vanlarının yasaklanması 

MADDE 100. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, bay, paşa 
gibi lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanunim Sultalnlığın kaldırılmış bulunan ege
menlik haklarının ifadesi anlamına gelen lâkap, unvan, nişan ve madalya gibi görünüşlerini 
kaldırmak olan amacına aykırı amaçlar taşıyamazlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Millî Devlet niteliğinin korunması 

Bağımsızlığın korunman••>•..-• ,-

MADDE 101. — Siytasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin milletlerarası hukuk alanında 
eşitlik ilkesine dayanan Itüzelkişiliğini ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince 
münhasıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer milletlerarası kuruluşların 
ve tüzel kişilerin karışmasını sağflamak amacını güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle »olur
sa olsun bu amaçlara yöneltemezler. 

Ülke bütünlüğünün korunması 

MADDE 102. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak almacını 
güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun böyle bir amaca yöneltemezler. 

Tek Devlet ilkesinin korunması 

MADDE 103. — Siyasi partiler, Türmiye Cumhuriyetinin tek Devlet olduğu ilkesini değiş
tirmek lam'acını güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olunsa olsun bu amaca yöneltemezler. 

Azınlık yaratılmasınifı ünlenmesi 

MADDE 104.. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi (üzerinde millî veya dinî kül
tür farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 

Siyasi partiler, Türk idilimden ve kültüründen gayri dil !ve kültürleri korumak veya geliştir
mek ve yahut yaymak yoliyle Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar (yaratarak millet 
bütünlüğünün bozulması atmacımı güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun böyle 
bir amaca yöneltemezler. 

3 Ağustos 1339 tarihli ve 340 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde 
Lozan'da imzalanmış bulunan Sulh Muahedenamesinin 39 ncu maddesinin birinci fıkrasında zik
redilen azınlıkların hakkı saklıdır. 

Bölgecilik yasağı 

MADDE 105. .— Bölge esasına veya adına dayanajn siyasi parti kurulamaiz. 

Irkçılık yasağı 

MADDE. 106. — Bir ırkın diğerine üstünlüğü iddiasiyle siyasi parti kurulamaz. 
Siyasi partiler, her hangi bir ırkın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden, imtiyazlı olması 

sonucunu doğuracak .geldikle 'faaliyette bulunamazlar. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 107. — Siyasi partiler, Türk vatandaşları arasında, kanun önünde dil, !ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayırımı gözetmek yahut belli kişi, aile 
veya zümrelere yahut sınıflara imtiyaz tanıma amaçlanan (güdemezler ve faaliyetlerini iner 
ne suretle olursa olsun bu amaçlara yöneltemezler. 

Belli, kişi, aile, zümre veya ıcemaat esasına veya adına dayanan siyasi partiler kurulamaz. 
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ÎKİNCt BÖLÜM 

Millî JVv'lot: ııit ol iğimin korunması 

MADDE 101. — Tasarının 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 102. — Tasarının 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 103. — »Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dajyandığı Devlet tekliği ilkesini 
değiştirmek amacını güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun bu amaca iyönelte-
mezler. 

Azınlık yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 104. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür 
farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 

Siyasi partiler, Türk dilinden ve kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştir
mek ve yahut yaymak yoliyle Tünkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklair yaratarak millet 
bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun böyle 
bir amaca yöneltemezler. 

3 Ağustos 1339 'tarihli ve 340 sayılı Kanunla onaylanmış olan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde 
Loza&'da imzalanmış bulunan Sulh Muahedena* ıesinin 39 ncu maddesinin 1 ncl (fıkrasında zik
redilen azınlıkların hakkı saklıdır. 

MADDE 105. — Tasarının 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Tasarının 106 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107. — Tasarının 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lâik Devlet niteliğinim w Atatürk dıevriiraci'lağ'in korunması 

Lâiklik ilkesinin korunması 

MADDE 108. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek amacını 
güdemez ve faaliyetlerini her aıe suretle olursa olsun böyle bir amaca yöneltemezler. 

Halifeliğin istenemiyeceği < 

MADDE 109. — Siyasi partiler, halifeliğin yeniden kurulmas ıamacım güdemez ve faaliyetle
rini her ne suretle olursa olsun böyle bir amaca yöneltemezler. 

Lâik Devlet düzeninin korunması 

MADDE 110. — Siyasi partiler, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düzenini, 
kısmen de oüisa, din kurallarına dayandırma veya siyasi yahut şahsi çıkar veya nüfuz sağ'lama 
amacını güdemez ve her hangi bir suretle dini veya idin duygularını yahut idine ekutsal sayılan 
şeyleri istismar tedici ve kötüye kullanıcı faaliyette bulunamazlar. 

Din farklılığına dayanma yasağı 

MADDE 111. — Din veya mezhep veya tarikat esasına veya adına dayanan siyasi partiler 
kurulamaz. 

Partilerin dinî gösteri yapamıyacağı 

MADDE 112. — Siyasi partiler, her hangi bir şekilde dinî tören tertipliyemez ve parti sıfat-
lariyle bu gibi törenlere katılamazlar. 

Atatürk devrimciliğinin korunması 

MADDE 113. — Siyasi partiler, Atatürk devrimlerinin Türk toplumunu çağdaş uygarlık se
viyesine eriştirmek ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak olan temel amacına 
aykırı amaçlar güdemezler ve faaliyetlerini her hangi bir suretle bu temel amaca aykırı amaç
lara työneltemezler. ; 

Eğitim devrim inin korunması 

MADDE 114. — Siyasi partiler, 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu 
hükümlerine aykırı amaçlar güdemez ve faaliyet lerini her hangi bir suretle bu amaçlara yönelte
mezler. 

Şapka devriminin korunması [ 

MADDE 115. — Siyasi partiler, 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka îktisası hak
kındaki Kanunun hükümlerine aykırı amaçlar güdemez ve f aaliyetleini her hangi bir suretle bu 
amaçlara yöneltemezler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Lâi'k Devlet niteliğinin ve Ata tiirk Devrimciliğinin korunmam 

MADDE 108. — Tasarının 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Tasarının 109 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

, Lâik Devlet düzeninin korunması 

MADDE 110. — Siyasi partiler, Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi yahut şahsi çıkar veya nüfuz sağlama 
amaciyle her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şey
leri istismar edici ve kötüye kullanıcı faaliyetlerde bulunmazlar. 

MADDE 111. — Tasarının 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 112. — Tasarının 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 113. — Tasarının 113 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Tasarının 114 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Tasarının 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tekke yasağının korunması 

MADDE 116. — Siyasi partiler, 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 ısayılı tekke ve zaviyelerle 
türbelerin iseddine ve türbedarlıklar ide birtakım unvanların Imen ve ilgasına dair Kanunun hü
kümlerine aykırı amaçlar güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun bu amaçlara 
yöneltemezler. 

Medeni nikâh ve bir evlilik ilkesinin korunması 

MADDE 117. — Siyasi partiler, Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen evlenme akdinin evlen
dirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasına ve aynı kanunun 110 ncu 
maddesi hükmüne aykırı amaçlar güdemez ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun bu 
amaçlara yöneltemezler. 

Harf Devriminin korunması 

MADDE 118. — Siyasi partiler, 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin ka
bul ve tatbiki hakkındaki Kanunun hükümlerine aykırı amaçlar güdemezler ve faaliyetlerim 
her ne suretle olursa olsun bu amaçlara yöneltemezler. 

Sultani/k nisan ve. unvanlarının yasaklanması 

MADDE 119. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, bey, paşa 
gibi lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanunun sultanlığın kaldırılmış bulunan egemen
lik haklarının ifadesini tazammun eden lâkap, unvan, nişan ve madalya yibi tezahürlerini tasfi
ye ola,n amacına aykırı amaçlar güdemezler, 

Kıyafet Devriminin korunması 

MADDE 120. — Siyasi partiler, 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bâzı kisvelerin gi-
yilemiyeceğine dair Kanunun hükümlerine aykırı amaçlar güdemezler ve faaliyetlerini her ne 
suretle olursa olsun bu amaçlara yöneltemezler. 

Diyanet İsleri yerinin korunması 

MADDE 121. — Siyasi partiler, Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer almasına 
dair olup, Anayasanın 153 ncü maddesinde ifadesini bulan Atatürk Devrimlerinin temel amacını 
korumak için konulmuş bulunan Anayasanın 154 RCÜ maddesindeki prensip hükmüne aykırı 
amaçlar güdemezler ve faaliyetlerini her hangi bir suretle bu hükme aykırı amaçlara yönelte
mezler, 

Cumhuriyetin Büyük Kurucusuna saygı 

MADDE 122. — Siyasi partiler, Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetinin Ku
rucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek 
amacını güdemez ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun bu amaçlara yöneltemezler, 
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HADDE 11G. — Tasarının 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Tasarının 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 118, — Tasarının 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 119. — Tasarının 120 nci maddesi 119 nou madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması 

MADDE 120. — Siyasi partiler, Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer almasına da
ir olup Anayasanın 153 ncü maddesinde ii'adesini bulan Atatürk devrimlerinin temel amacını ko
rumak için konulmuş bulunan Anayasanın 154 ncü maddesindeki prencsip hükmüne aykııı amaç
lar güdemezler ve faaliyetlerini her ne suretle olursa olsun bu amaca yöneltemezler. 

MADDE ,121. — Tasarının 122 nci maddesi 121 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Demokratik düzenin ve meşruluk temelinin korunması 

Demokratik düzenin korunması 

MADDE 123. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin insan hak ve hürriyetlerine daya. 
nan hukuk devleti niteliğini ve tek dereceli genel oy ilkesine bağlı çok partili demokratik düze
nini tanımıyan amaçlar güdemez ve faaliyetlerini bu düzeni zedeleyici veya tehlikeye düşürücü 
amaçlara hiçbir suretle yöneltemezler. 

Siyasi partiler, demokratik düzenin Türkiye'de yürütülemiyeceği tarzında hiçbir suretle 
propaganda yapamazlar ve bu gibi progpagandalara hiçbir suretle katılamazlar. 

Temel hak ve ödevlerin korunması 

MADDE 124. — Siyasi partiler, Anayasanın ikici kısmında yazılı temel hak ve ödevlerin özü
nü tanımıyan amaçlar güdemezler ve bu hak ve ödevlerin özünü yok etmek amacıyle her ne 
suretle olursa olsun faaliyette bulunamazlar. 

Anayasanın meşruluk temelinin korunması 

MADDE 125. — Siyasi partiler, Anayasanın başlangıç kısmının ikinci fıkrasında yazılı saikle 
ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı amaçla gerçekleştirilen 27 Ma
yıs 1960 Devrimini, yersiz veya haksız veya gayrimeşru göstermek amacını güdemez ve faaliyet
lerini her ne suretle olursa olsun bu amaçlara yöneltemezler. 

27 Mayıs Devriminin anlamının korunması: 

MADDE 126. — Siyasi partiler, 27 Mayıs 19C0 Devriminin Anayasanın başlangıç kısmının 
ikinci fıkrasında yazılı saikten ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı 
amaçtan gayrı saik ve amaçlan da olduğunu yahut 27 Mayış 1960 Devriminin amacına ulaşmadı
ğını hiçbir suretle ileri süremez; bu yolda hiçbir suretle propaganda yapamaz ve yapılacak pro
pagandalara hiçbir suretle katılamazlar. 

BEŞİNCt BÖLÜM 

Genel yasaklamalar 

Ahlâk ve âdabın korunması 

MADDE 127. — Genel ahlâk ve âdaba aykırı amaçlar güden siyasi partiler kurulamaz, ' 

Suç işleme yasağı: 

MADDE 128, — Suç işlemek veya suça teşvik etmek amacını güden siyasi partiler kurulamaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Demokratik düzenin ve meşruluk temelinin korunması 

MADDE 122. — Tasarının 123 ncü maddesi 122 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Tasarının 124 ncü maddesi 123 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 124. — Tasarının 125 nci maddesi 124 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 125. — Tasarının 126 nci maddesi 125 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Genel yasaklamalar 

MADDE 126. — Tasarının 127 nci maddesi 126 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kamu hizmeti ve sosyal yardımlarda bulunma yasağı 

MADDE 127. — Siyasi partiler, kamu tıızel kişilerinin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlannın ve kamu yararına çalışan derneklerin hizmet alanına 
giren faaliyetlerde ve sosyl hizmetlerde bulunmak suretiyle propogfanda yapamazlar. 

MADDE 128. — Tasarının 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kullanılması yasak parti adları 

MADDE 129. — Komünist, Faşist, Anarşist, nasyonal sosyalist adlariyle veya aynı anlama 
gelen adlarla siyasi partiler kurulamaz. 

Kapatılmış veya kapanmış partileri devanı ettirme yasağı 

MADDE 130. — Yargı organlarınca kapatılmış veya kendi kendisine kapanmış partilerin adı
nı taşıyan yahut böyle bir partinin devamı olduğunu gösterecek bir ad alan siyasi parti kuru
lamaz. 

Siyasi partiler, yargı organlarınca kapatılmış olan veya kendi kendisini kapatan siyasi partilere 
ait her nevi işaret, rumuz ve alâmetleri veya bunlara açıkça benzediği anlaşılan işaret, rumuz ve 
alâmetleri kullanamazlar. 

Siyasi partiler, yargı organlarınca kapatılmış veya kendi kendisini kapatmış olan partilerin 
devamı olduklarını hiçbir suretle ileri süremezler, bu yolda propaganda yapamazlar veya bu gibi 
propagandalara her ne suretle olursa olsun katılamazlar, 

BEŞİNCİ KISIM 

, Siyasi partilerin kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 131. — Siyasi partiler aleyhine kapatma dâvaları Anayasa Mahkemesinde görülür. 
Bu dâvalarda savcılık görevi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 22 Nisan 

1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama' Usulleri hakkındaki 
Kanunun 35 nci maddesi bu halde de uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olay ve fiillerin araştırılması ve 
soruşturulmağında ve dâvanın açılması ve yürütülmesinde, Cumhuriyet savcılarına ve sorgu 
hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sahiptir. Ancak, Anayasa ve kanunların sadece hâkimler 
tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetkiler bunun dışındadır. 

Dâva, Anayasa Mehkemesinde duruşmalı olarak görülür. Bu konuda Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hükümleri uygulanır. 

Anayasa Mahkemesince verilen kapatma karan kesindir. 

Dâva açılması 

MADDE 132. — Bir siyasi partinin Anayasanın 57 nci maddesine ve bu kanunun dördüncü 
kısmında yer alan maddelere aykırı olarak amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle 
kapatılması için Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dâva açılması, 

1. Re'sen veya; 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı emri üzerine veyahut 
3. Son milletvekili genel seçimlerine katılmış olup da Millet Meclisinde grup kurma yetkisine 

sahip olan siyasi partilerin en yüksek merkez karar organlarının üye tamsayısının salt çoğunlu-
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MADDE 129. — Tasarının 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üniforma yasağı 

MADDE 130. — Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve hariçte takılacak kol bağı ihdas ede
mezler. 

Siyasi partiler, askerliğe, savunma veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı eğitim ve öğre
tim faaliyetlerine girişemezler. 

Kapatılmış partileri devam ettirme yasağı 

MADDE 131. — 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra yargı organlarınca kapatılan siyasi partilerin 
adını taşıyan yahut böyle bir partinin devamı olduğunu gösterecek bir ad olan siyasi partiler ya
saktır. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra yargı organlarınca kapatılan partilere ait her çe
şit işaret, rumuz ve alâmetleri veya bunlara açıkça benzediği anlaşılan işaret, rumuz ve alâmetleri 
kullanamazlar. \ 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra yargı organlarınca kapatılan partilerin devamı 
olduklarını hiçbir suretle ileri süremezler, bu yolda propaganda yapamazlar veya bu gibi propagan
dalara her ne suretle olursa olsun katılamazlar. 

BEŞÎNÖÎ KISIM 
Siyasi partilerin kapatılması 

MADDE 132. — Tasarının 131 nci maddesi 132 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Dâva açılması 
MADDE 133. — Bir siyasi partinin bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümleri

ne aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle kapatılması için Anayasa Mahkemê  
sine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dâva açılması : 

1. Re'sen; veya 
2. Bakanlar Kurulunda'görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; veyahut 
3. Son milletvekili genel seçimlerine katılmış olup da Millet Meclisinde grup kurma yetkisine 

sahibolan bir siyasi partinin merkez karar organının üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile 
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ğunun oyu ile alman kararına dayanarak parti genel başkanının yahut partiyi genel başkana 
izafeten veya vekâleten ımahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciinin yazılı isteminin Cum
huriyet Başsavcılığınca ciddî görülmesi üzerine olur. 

Kanunsuz siyasi faaliyet dölayısiyle kapatma 

MADDE 133. — Siyasi partiler hakkında kapatma kararı, 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin iç faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili 

parti organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti -mevzuatının Anayasanın 
57 nci maddesine ve bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeleri hükümlerine aykırı oldu
ğunun tesbit edilmesi veya, 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı yahut 
merkez disiplin organlarınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurulları 
veya bu grupların yönetim ve idisiplin organlarınca Anayasanın 57 nci ve bu kanunun dördüncü 
kısmında yer alan maddelerinin hükümlerine aykırı karar alındığının yahut genelge veya bildiri
ler yayınlandığının veya bu organların kararları sonucunda bu yolda faaliyette bulunulduğunun 
tesbit edilmesi veya, 

3. Yukarıki 2 nci bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı kol 
organı veya bir paırti üyesi tarafından bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine avkırı fiiller işlenip de bunu işliyen organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
işten el çektirilmesine veya bu fiili işliyen parti üyesinin partiden kesin olarak çıkarılması lüzu
muna dair yazılı isteminin tebliğ* tarihinden başîıyarak onbeş gvm. içinde yazı ile Cumhuriyet 
'Başsavcılığına itirazda bulunulmamış ise bu sürenin sona ermesinden yahut bu yolda itirazda bu
lunulmuş olup da Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı reddettiğine dair yazısının [tebliğinden iti
baren iki ay içerisinde isten el çektirme veya kesin çıkarma kararının alınmaması halinde Cum
huriyet Başsavcılığınca iddia edilen fiillerin bu bendde (belirtilen nitelikte fiiller olduğunun tes
bit edilmesi yahut, 

4. Bir siyasi partinin bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddelerine aykırı fiillerin 
işlendiği bir mihrak haline geldiğinin bu partinin faaliyetleri veya üyelerinin tutum ve davranış
ları sonucunda tesbit edilmesi takdirinde verilir. 

Diğer sebeplerle dâva açılması ' 

MADDE 134. — Bir isiyasi partinin bu kanunun dördüncü kısmında yer lalan (maddelerine ay
kırı amaçlar taşımaktan veya faaliyette bulunmaktan gayri sebeplerle, özellikle, parti tüzüğün
de veya yönetmeliklerinde veya gruplar iç yönetmeliklerinde yahut yetkili parti organları veya 
mercilerince yürürlüğe konulmuş parti mevzuatında kanunların emredici hükümlerine aykırı 
hükümlerin bulunması veya genel kongrenin kanunun gerektirdiği zamanda toplanmaması yahut 
merkez karar, yönetim veva disiplin organlarının kurulmaması sebepleriyle kapatılması için, 
b parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dâva, 

1. Re'sen veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı istemi (üzerine açılır. 

tdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi 

MADDE 135. — 133 ve 134 ncü maddelerde söz konusu edilen fiil veya hallere bilgi edinmiş 
idari merciler, hiyerarsik yollardan İçişleri Bakanlığına ve mahallî Cumhuriyet Savcılığına der
hal ve yazılı olarak bilgi verirler. Mahkemeler dahi, bu gibi fiil veya hallere bilgi edindikleri 
zaman durumu mahallin Cumhuriyet Savcılığına bir tezkere ile intikal ettirirler. 
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alınan kararına dayanarak parti genel başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya ve
kâleten mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merciinin yaşlı isteminin Cumhuriyet Başsav
cılığınca ciddî görülmesi üzerine olur. 

'''''•'";v:^7^;Vc^^1W^Mr.- Kanunsuz siyahi faaliyet dolayısiyle kapatma 

MADDE 134. — Siyasi partiler hakkında kapatma kararı: 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili par

ti organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun dör
düncü kısmında yer alan maddeleri hükümlerine aykırı olduğunun tesbit edilmesi; veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı yahut 
merkez disiplin organınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurulları 
veya bu grupların yönetim yahut disiplin organlarınca bu kanunun döndüncü kısmında yer alan 
maddelerin hükümlerine aykın karar alındığının yahut genelge veya bildiriler yayınlandığının 
veya bu organların kararlan sonucunda bu yolda faaliyette bulunulduğunun tesbit edilmesi; 
veya 

3. Yukardaki 2 nci bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı 
kol organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykın fiiller işlenip de bunu işliyen organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
işten el çektirilmesi veya bu fiilî işliyen parti üyesinin partiden kesin olarak çıkarılması gereğine 
dair yazılı isteminin tebliği tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde yaziyle Cumhuriyet Başsavcı
lığına itirazda bulunulmamış ise bu sürenin sona ermesinden yahut bu yolda itirazda bulunulmuş 
olup da Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı reddettiğine dair yazısının tebliğinden itibaren altmış 
gün içersinde işten el çektirme veya kesin çıkarma kararının alınmaması halinde, Cumhuriyet 
Başsavcılığınca ileri sürülen fiillerin bu bendde belirtilen nitelikte fiiller olduğunun tesbit edil
mesi; yahut 

4. Bir siyasi partinin bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddelerine aykın fiillerin 
işlendiği bir mihrak haline geldiğinin bu partinin faaliyetleri veya üyelerinin tutum ve davra-

- nışlan sonucunda tesbit edilmesi takdirinde verilir. 

MADDE 135. — Tasannm 134 ncü maddesi 135 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

idari mercilerin, savcıların ite mahkemelerin görevi 

MADDE 136. — 134 ve 135 nci maddelerde söz konusu edilen fiil veya hallere bilgi edinmiş 
idari merciler, hiyerarşik yollardan İçişleri Bakanlığına ve mahallî Cumhuriyet Savcılığına der
hal ve yazılı olarak bilgi verirler. Mahkemeler dahi, bu gibi fiil veya hallere bilgi edindikleri 
zaman, durumu, derhal mahallî Cumhuriyet Savcılığına bir tezkere ile bildirirler. 
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Cumhuriyet savcılıkları yukarıki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri 
ve kendilerine ulaştırılan bilgileri dikkate alarak gerekli soruşturmayı yapdıktan sonra durumu 
derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler. 

Kapatılan 'partinin malları 

MADDE 136. — Anayasa Mahkemesi karan ile kapatılan siyasi partinin bütün malları Hazi
neye geçer. 

Kapatma karan Hükümet eliyle uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Siyasi partilerin kapanması 

Kapanma kararı 

MADDE 137. — Siyasi partiler, genel kongrelerinin delege tamsayısının üçte ikisinin gizli 
oyu ile alacağı bir kararla kapanabilir. 

Bu maksatla yapılacak genel kongrenin toplantı yeter sayısı delege tam sayısının dörtte 
üçüdür. 

Siyasi partinin kapandığı, merkez karar organı tarafından genel kongrenin kapanma karan 
alışından başlıyarak beş gün İçinde İçişleri Bakanlığına genel başkanlık yaasiyle bildirilir. 

Kapanan siyasi partinin malları 

MADDE 138. — 137 nci madde uyarınca kapanan bir siyasi partinin mallan, genel kong
renin delege tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, ancak bir di
ğer siyasi partiye veya kamu yararına çalışan bir derneye devredilebilir. Aksi halde, kapa
nan siyasi partinin mallan Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygulanması, genel kongrenin görevlendirdiği bir f tasfiye kurulu 
eliyle ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında olur. 

Kapanma karannı veren genel kongre, parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın 
İçişleri Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde kurulacak bir siyasi partiye 
devredileceğine dair karan birinci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen siyasi parti 
bu süre içinde kurulmazsa kapanan partinin bütün maUan için birinci fıkra hükümleri uy
gulanır. 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza hükümleri 

Oylamada r/ayrimeşru fiiller 

MADDE 139. — Siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararlan için yapılan oylamalara 
ve oylann sayım ve dökümüne hile karıştıranlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
mahkûm edilirler. 

37 nci madde gereğince yapılacak Ön seçimlerle ilgili olmak üzere kanunda yer alan ceza hü
kümleri saklıdır. 

M; Meclisi (S. Sayısı : 527) 
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Cumhuriyet savcılıkları yukardaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri veya 
kendilerine ulaştırılan bilgileri dikkate alarak gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra, durumu der
hal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yazı ile bildirirler. 

MADDE 1S7. — Tasarının 136 ncı maddesi 137 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Siyasi partilerin kapanması 

MADDE 13B. — Tasarının 137 nci maddesi 138 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kapanan siyasi partinin malları 
MADDE 139. — 138 nci madde uyarınca kapanan bir siyasi partinin malları, genel kongresi

nin delege tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, ancak bir diğer 
siyasi partiye veya kamu yararına çalışan bir derneğe devredilebilir. Aksi halde, kapanan si
yasi partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygunlanması, genel kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurul eliyle 
ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında olur. 

Kapanma karannı veren genel kongre, parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın îçiş-
leri Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç ay içinde kurulacak bir siyasi partiye devredile
ceğine dair kararı 1 nci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen siyasi parti bu süre içinde 
kurulmazsa, kapanan partinin bütün mallan için 1 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

YEDÎNCl KISIM 

Ceza hükümleri 

MADDE 140. — Tasarının 139 ncu maddesi 140 ncı madde olarak aynen kabul'edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 527) 
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Ön sevimlerde propaganda suçu 

MADDE 140. — Ön seçimlerde 47 nci maddeye aykırı olarak propaganda yapanlarla 59 ncu 
maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis 
ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

(Uvijrimeşru bağış ve krediler 

MADDE 141. — 84 ncü madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan ve kabul 
edenler üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

85 nci maddeye aykırı olarak kredi veren ve alanlar hakkında da yukarki fıkra hükmü uy
gulanır. 

Malî bilgilerin verilmemesi 

MADDE 142. 94 ncü madde hükümlerine kasden aykırı hareket eden siyasi parti 
sorumluları hakkında bin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Tekerrür halinde ayrıca altı aya kadar hapis cezasına da hükmedilir. 

İncelemede bilgi verilmemesi 

MADDE 143. — 95 nci madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engeılliyenldr 
ile aynı madde veya 96 nci madde gereğince istenilen bilgileri kasden vermiyenler hakkında 
altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Parti yasaklarına uymıy anlar 

MADDE 144. — Bu kanunun 99 ilâ 130 ncu maddelerinde gösterilen olay ve fiiller dolayuiyle 
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan siyasi partilerin kapatmaya sebep teşkil eden 
olay ve fiillere katılmış bulunan organlarının üyeleri, diğer kanunlarda mevcut hükümler daha 
ağır cezaları gerektirmiyorsa, altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Değiştirilen, Uygunlanmıyan ve Kaldırıyan Hükümler 

Siyasi partilerin kâğıt ihtiyacı 

MADDE 145. — 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 186 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi partilerin kâğıt ihtiyacı 

Madde 186. — Siyasi partiler propaganda faaliyeti için ihtiyaç duydukları kâğıdı Devlet 
fabrikalarından veya Devlet sermayasinin iştiraki olan fabrikalardan sağlamak isterlerse, bedeli 
kendileri tarafından ödenmek şartiyle, Yüksek Seçim Kurulu, partilerin bu isteklerini yerine ge
tirir, 

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda resmî makamlar ve işletmeler nezdinde yapacağı müra
caat süratle ve her şeye tercihli olarak yerine getirilir.» 
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Geçici Komisyonun, değiştirici 

MADDE 141. — Tasarının 140 ncı maddesi 141 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(rayrimes.ru bağış ve krediler 
MADDE 142. — 83 ncü madde hükümlerine aykırı olarak bağışta bulunan ve kabul edenler, 

üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 
84-ncü maddeye aykırı ohuralr kredi veren ve alanlar hakkında da yukardafei fıkra hükmü uy

gulanır. 

Malî bilgilerin verilmemesi 
MADDE 143.. — 93 ncü madde hükümlerine kasden aykırı hareket eden siyasi parti sorumlu

ları hakkında bin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
Tekerrür halinde, ayrıca altı aya kadar hapis cezası da verilir. 

Malî incelemede bilgi verilmemesi 

MADDE 144. — 94 ncü madde gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelliyenler ile 
aynı madde veya 95 nci madde gereğince istenilen bilgileri kasden vermiyenler hakkında altı ay
dan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Parti yasaklamalarına uymıyanlar 

MADDE 145. — Bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddelerde gösterilen olay ve fiil
ler dolayısiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan siyasi partilerin, kapatmaya sebep teş
kil eden olay ve fiillere katılmış bulunan organlarının üyeleri, diğer kanunlarda mevcut hüküm
ler daha ağır cezalan gerektirmiyorsa, altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edi
lirler. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Değiştirilen, uygulanmıyan ve kaldırılan hükümler 

MADDE 146. — Tasarının 145 nci maddesi 146 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. MetUsi (S. Sayısı : 527) 
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Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 

MADDE 146. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi partilerin adaylarını tespit etmeleri 
Madde 15. — Siyasi partiler, aday listelerini ve adaylarının listedeki sıralarını, Siyasi Parti

ler Kanun ve kendi tüzükleri hükümleri dairesinde yapılacak ön seçimlerle oy verme gününden ön
ceki kırkıncı gün tesbit ederler. 

Siyasi partilerin merkez yoklama kurullarının ve merkez karar ve yönetim organlarının aday 
gösterme ve adayların sırasını tesbit etme konusunda Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüklerin
de yer alan hükümler saklıdır.» 

Seçim bildirisi yayınlama zorunluğu 

MADDE 147. — 25 Ekim 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununa aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

«Seçim bildirisi yayınlama zorunluğu 

EK MADDE 1. — Milletvekili genel seçimlerinde siyasi partiler, Siyasi Partiler Kanunu ve seçim 
kanunları gereğince ön seçime ve yoklamalara başlamadan önce, merkez karar organlarının veya 
genel kongrelerin kararı ile bir seçim bildirisi yayınlamak zorundadırlar. Bu seçim bildirişinde 
siyasi parti, seçim sonunçlarma göre elde edeceği, imkânlar Ölçüsünde gerçekleştirmeyi düşündüğü 
ve va'dettiği hususları programına uygun olarak açıklar. 

Seçim bildirisi yaymlamıyan partiler seçime katılamazlar.» 

Anasaya Mahkemesi ile ilgili hükümler 

MADDE 148. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargı
lama Usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü maddesine aşağıdaki bendler eklenmiştir : 

«6. Malî denetimi yapılan veya kapatılması istenen siyasi parti ile Anayasa Mahkemesi üye
liğine seçilmeden önceki beş yıl içersinde üyelik ilişiği bulunuyorsa bu dâva ve işlere : 

7. Bir siyasi parti aleyhine Siyasi Partiler K ununun 130 ncu maddesi gereğince kapatma dâva
sı açılmış olduğu takdirde yargı organlarınca kapatılmış veya kendi kendisine kapanmış olan siyasi 
parti ile her hangi bir zamanda üyelik ilişiği bulunmuş ise bu dâvaya bakamazlar.» 

Cemiyetler Kanununda değişiklik 

MADDE 149. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : , 

«Madde 9. — Siyasi partiler Kanununun 99 il& 130 ncu maddelerinde yasaklanan amaçları gü 
den veya bu maddeler hükümlerine aykırı faaliyette bulunan dernekler ile gizli tutulan veya gaye 
sini sakhyan dernekler kurulamaz.» 

Sendikalar Kanununda değişiklik 

MADDE 150. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 ncu madde
sinin 4 ncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Siyasi Partiler Kanununun 99 ilâ 130 ncu maddelerinde yasaklanan amaçları güden veya 
bu maddeler hükümlerine aykırı faaliyette bulunan meslekî teşekkül, iş dâvalanna bakmakla 
görevli mahallî mahkeme karariyle kapatılır.» 

M. Meclisi , (S. Sayısı : 527) 
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MADDE 147. — Tasarının 146 ncı maddesi 147 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 148. —• Tasarının 147 nci maddesi 148 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili hükümler 

MADDE 149. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü maddesine aşağıdaki bendler eklenmiştir. 

«6. Malî denetimi yapılan veya kapatılması istenen siyasi parti ile Anayasa Mahkemesi üyeli
ğine seçilmeden önceki beş yıl içerisinde üyelik ilişiği bulunuyorsa, bu dâva ve işlere; 

«7. Bir siyasi parti aleyhine Siyasi partiler Kanununun 131 nci maddesi gereğince kapatma 
dâvası açılmış olduğu takdirde, yargı organlarınca kapatılmış olan siyasi parti ile her hangi bir 
zamanda üyelik ilişiği bulunmuş ise, bu dâvaya bakamazlar.» 

Cemiyetler Kanununda değişiklik 

MADDE 150. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun değişik 9 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 9. — Siyasi partiler Kanununun 98 ilâ 126, 128,129 ve 131 nci maddelerinde yer alan 
yasaklamalara uymıyan dernekler ile gizli tutulan veya gayesini sakhyan demekler kurulamaz.» 

Sendikalar Kanununda değişiklik 

MADDE 151. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 ncu madde
sinin 4 ncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«4. Siyasi partiler Kanununun 98 ilâ 126 ve 128 ilâ 131 nci maddelerinde yer alan yasakla
malara uymıyan meslekî teşekkül, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle ka
patılır.» 

M. Meeltei (S. Sayım : 527) 
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Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinin uyt/ulanmıya-cağı 

MADDE 151. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesi 
siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Vicdan ve, Toplanma, Hürriyetinin korunmam, hakkındaki Kanunun ıcygulantnıyacak hükümleri 

MADDE 152. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri 
hükümleri siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Kaldırılan kanun hükümleri 

MADDE 153. — 8 Ağustos 1951 tarihli ve 5830 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Umiyeiler Kanununa ek kanımun kaldırılması 

MADDE 154. — 4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 30 Nisan 
1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Son hükümler 

Genel hükümler 

MADDE 155. — Medeni Kanun ile Cemiyetler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan 
diğer kanunların bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1 nci maddesinin üçüncü bendi, 
16 ncı maddesi, 30 ncu maddesinin ikinci bendi ve 31 nci maddesinin onuncu bendi hükümleri 
saklıdır. 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüne eklenecek hükümler 

MADDE 156. — Bu kanunun 94 ncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğüne eklenecek hükümler ile yine bu kanun gereğince Anayasa Mahkemesinin kendi İçtüzü
ğüne eklemeyi uygun görebileceği diğer hükümler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıya-
rak altı ay içinde hazırlanır ve Resmî Gazetede yayınlanır. 

Eski aidat borçlan 

MADDE 157. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte siyasi parti üyelerinin mensubolduklan 
partilere ödenmemiş aidat borçlar, 79 ncu maddenin son fıkrasının uygulanmasında dikkate alın
maz. 

Partilerin kanuna intibak süresi 

MADDE 158. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partiler, kanunun yü
rürlüğe girmesinden başlıyarak altı ay içersinde tüzük ve programları ile yönetmeliklerini ve par
ti mevzuatını, merkez karar organlarının kararı ile ve gruplar iç yönetmeliklerini de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grupu Genel Kurulu kararı ile bu kanun hükümlerine uydurmak zorundadır
lar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 527) 
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MADDE 152. — Tasarının 151 nci maddesi 152 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 153. — Tasannm 152 noi maddesi 153 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 154. — Tasannm 153 noü maddesi 154 noü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 155. — Tasarının 154 ncü maddesi 155 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Son hükümler 

MADDE 156. — Tasannm 155 nci maddesi 156 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğüne eklenecek hükümler 

MADDE 157. — Bu kanunun 93 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi 
İçtüzüğüne eklenecek hükümler ile yine bu kanun gereğince Anayasa Mahkemesinin kendi içtüzü
ğüne eklemeği uygun görebileceği diğer hükümler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıya
rak altı ay içinde hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanır. 

Eski aidat borçları 

MADDE 158. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte siyasi parti üyelerinin mensubolduk-
lan partilere ait ödenmemiş aidat borçları, 78 nci maddenin 4 ncü fıkrasının uygulanmasında 
dikkate alınmaz. 

Fart ilerin kanuna uyma süresi 

MADDE 159. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği (tarihte mevcut siyasi partiler bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlıyarak altı ay içerisinde tüzük ve progTamları ile yönetmeliklerini ve 
diğer parti mevzuatını merkez karar organlarının karan ile ve gruplar içyönetmeliklerini de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu karan ile bu kanun hükümlerine uydurmak 
zorundadırlar. 

M. M«clitei (S. Sayısı: 527) 
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Mevcut siyasi partilerin tüzük, program, gruplar iç yönetmeliği, yönetmelik ve diğer 
mevzuatının bu kanunun 99 ilâ 130 ncu maddelerine aykırı olan hükümleri müstesna olmak 
üzere diğer hükümleri bu madde gereğince değiştirilinciye kadar yürürlükte kalır. 

2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren siyasi parti niteliğindeki dernekler, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden bağlıyarak altı ay içersinde tüzüklerini bu kanun hükümlerine uy
gun hale getirmeye ve siyasî parti halinde kurulmaya mecburdurlar. 

" ° Yürürlüğe giriş 

MADDE 159. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 160. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Balkanı 
V. Pirinçoioğlu 

Millî Savunni'a Saikanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı Y. 
B. Ecevit 

(üinı. ve Tekel Balkanı 
O. öztrak. 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı Y. 

Y. Azizoğlu 

DöVlelt Balkanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
Fi. O. BekaU 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarmı Balkanı 
M. îzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı Y. 
V. Pirinççioğlu 

Dışişleri Bakanı Y. 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Balkanı 
A. Oğuz 

Olaştıranıa Bakamı 
/. 8. Dura 

2 .10 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı Y. 
t. Seçkin 

$a. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çallısına Balkanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Y. Turizm ve Tanıtma Bakanı Y.îmar ve İskân Bakanı Y. 
O. öztrak JT. Dinçer R. Aybar 
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Geçici Komisyonun değigtirişi 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partilerin tüzük, program, gruplar, içyö-
netmeliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddelerin 
hükümlerine aykın olan hükümleri müstesna olmak üzere, diğer hükümleri, bu madde gereğince 
değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır. 

2 nci maddenin 1 nci fıkrasının (a) ve (b) alt bendleri kapsamına giren siyasi parti niteli
ğindeki dernekler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak altı ay içerisinde tüzüklerini 
bu kanun hükümlerine uygun hale getirmek ve siyasi parti kurmak zorundadırlar. 

MADDE 160. — Tasarının 159 ncu maddesi 160 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 161. — Tasarının 160 nci maddesi 161 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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