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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca, 
tekniker okullarını bitirenlerin, (benzeri gibi, 
yüksek okulu bitirmiş sayılmamalarının doğur
duğu sakıncalara değinerek, şimdi bu okullara 
devam etmekte olanların yaptıkları boykotta 
haklı sayılmaları gerektiği yolunda feir konuşma 
yaptı. 

izmir Milletvekili Saim Kaygan, Çanakkale'
de Akfa Konserve Fabrikasında fazla çalıştırı
lan işçilere artık ücretlerinin verilmediğine, 
Anayasanın iş konusunda yurttaşa tanıdığı 
hakların ihlâline seyirci kalmmıyacağına dair 
arçıMamada bulundu. 

Sayın milletvekillerinden ikisine Başkanlık 
tezkeresinde yazılı sürelerle izin verilmesi ka
bul edildi. 

Yüksek Hâkimler Kurulundaki açık üyelik 
için yeniden yapılan seçim sonunda hiç bir ada
yın gereken sayıda oy alamadığı anlaşıldığın
dan seçimin tekrarlanacağı bildirildi. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
tekrarlanan seçimlerin ayırımında Bayındırlık 
Komisyoniyle, Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu ve Bütçe Karana Komisyonu üye
likleri için yeter sayı sağlandığı, diğer komis
yonlardaki üyelikler için fee seçimlerin tekrarla
nacağı anlaşıldı. 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al

manya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarıisı ve 
Dışişleri, Çalışma ve Plân Komisyonları rapor
ları (1/732) (Gündeme) (S. Sayısı: 777) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan zirai istihsal fazlası andlaşmaları gere-

geriıverilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 
okunarak kabul olundu. 

Tarım Bakanı Turan Şahin, toprak reformu 
kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan mürekkep Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesine dair verdiği önergesini geri aldı. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (1/767) sayılı, 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında (1/774) sayılı 
'kanun tasarılariyle, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde ve 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel Ko
mutanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve M. Meclisi ve C. Senatosu 
idare Âmirlerinin, 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi yeni
den açık oya sunularak kanunlaştı. 

Bina kiraları kanun tasarısının birinci mad
desi. kabul edilerek 2 nci maddesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

28 Ocak 1965 Perşembe günü Saat 16 te top
lanılmak üzere (Saat 18,30 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanıvekili Siirt 
Ferruh Bozbeyli Süreyya öner 

Kâtip 
Kastamlonun 
Sabrı Keskin 

ğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeleriy
le bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç faz
lası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi mu
afiyeti hakkında kanun tasarısı ile Ticaret ve 
Ulaştırma Komisyonları raporları ve Ticaret, 
Ulaştırma, içişleri, Tarım, Dışişleri ve Plân ko
misyonlarından ikişer üye seçilerek kurulan Ge

çici Komisyon raporu (1/472) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 803) 

3. — Bafra kazasının Elifli köyü 14 numa-

Eleşkirt'in, Kemandan köyünden Kaçak (Ka-
çer) Çelik, Abdü'lmocit (Mecit) Taşdemir, Eleş
kirt'in Köle köyünden Abdülgani Karasu ve 
Mehmet (Nurettin) Demir'in ölüm cezasına 
çarptırıl malarına dair Başbakanlık tezkeresinin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 272 — 
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rada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Saniye'den 
doğma 1 . 1 . 1937 aslı ve (ay, günsüz 1933) 
tashih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile, Baf
ra kazasının Kanlıgüney köyü 2 numarada nü
fusa kayıtlı Salihoğlu, Hamide'den doğma 
8 . 9 . 1927 Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(13/1100) (Gündeme) (S. Sayısı : 804) 

4. — İstanbul Eminönü ilçesinin Kumkapı 
Nahiyesi, Saraç îshak Mahallesi, îbrahimpaşa 
yokuşu hane 7, cilt 89 ve sayfa 122 sayısında 
nüfusa kayıtlı, Petnosoğlu, Reçina'dan doğma 
20 . 7 . 1940 doğumlu (Elyas) îlyas Noel Fran-
suva Soris (iSovriş) in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1101) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 805) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin kabul düğmelerine basmalarını rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo

ruz. 
REOAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 

Zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Dün sabık zapta geçmiş sizin bir 

beyanınız var mı Sayın Iskenderoğlu? 
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5. — Sivas'ın Gemerek ilçesi Köseli köyü nü

fusun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayısında 
kayıtlı Milktatoğlu, Fatma'dan doğma 1933 do
ğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına çarptırıl-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi v* Adalet 
Komisyonu raporu (3/1099) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 806) 

6. — Adıyaman iline bağlı Gerger ilçe mer
kezinin Aldüş'ten Güngörmüş (Pötürge) köyü
ne kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/665) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 808) 

7. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 
f>5 arkadaşının, İçişleri Bakanlığı merkez ve taş
ra tcşkiıl âtında çalışan küçük dereceli memurla
rın maaş ve intibak dereceleri hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/181) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 809) 

RKCAÎ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Bir oylamadan mütevellit husus hakkında efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Iskenderoğlu, bunu Ri
yaset Divanına intikal ettiriniz. Çünkü bu, zaptı 

sabık hakkında bir konuşma mevzuu değildir, 

Sayın ibrahim öktem, Sayın Vahap Diz-
daroğlu ve Sayın İhsan Ataöv gündem dışı söz 
istemişlerdir. Sırasiyle kendilerine söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTtPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birle- simini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 873 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Millî Eğitim Bakanı ibrahim Öhtcm'in, 
Tekniker okullarının yüksek okul haline getiril
mesi için gerekli çalışmaların neden yapılmadı
ğına dair Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara

ca'mn bir önceki birleşimde yaptığı konuşmaya 
cevabı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — 'Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Dünkü Millet Meclisi oturumunda Erzu
rum Milletvekili Sayın Gıyasettin Karaca'nm 
gündem dışı Teknikler okulları konusunda bir 
konuşma yapmışlar, zabıtlardan öğrenmiş bulu
nuyorum. Yüksek müsaadenizle bu konuda 
bir açıklama yapacağım. 

Son yular içindo çeşitli reaksiyonlara yol 
açmış bulunan ve son 15 gün içinde tazeltn'en 
teknikerler konusu üzerinde Muhterem Mec
lisinizi ve dolayısiyle genel oyu aydınlatmak 
fırsatını verdikleri için Sayın Karaca arkadaşı
ma teşekkür etmek isterim. 

Evvelâ şu noktayı belirtmek isterim ki; Ka
raca arkadaşımın zannettiği gibi bu okullar 
hiçbir zaman yüksek okul unvanını almamış, 
kurulduğundan bu yana orta meslek okulu sta
tüsü devam 'edcgelmiştir. İmar ve sanayileşme 
çabalarımız içinde önemli yeri olan tekniker-
leıün bugüne kadar tabi oklukları for
masyon ışe'kli Millî Eğitim Bakanlığı (ile 
bu hizmet sahalarında söz sahibi olan diğer 
"bakanlıkların ihtiyaçları göz önüne alınarak yü
rütülmekte idi. Gelişen ekonomik ve sosyal 
şartlar bu formasyonun daha da geliştiril
mesini gerekli kumaştır. Bu siebepledir ki, 
Millî Eğitim Şûrası sanat enstitülerinin 3 
yıla çıkarılmasını ve tekniker okulların müf
redat programlarında esaslı değişiklikler ya
pılmak suretiyle bu okulların yüksek okul hü
viyetini kazanmalarını tavsiye etmiştir. 

Ancak Plânlama Dairesi muhtacolduğumuz 
dereöa ve seviyede teknik elemanlara uygu
lanması gerekü bu değişikliği hemen benknsi-
yemedi. Ancak 1964 - 1965 ders yılında sanat 
enstitülerinin 3 yılla çıkarılması mümkün ol
muştur. 

Yurdun ekonomik kalkınmasında rolü olan 
teknik £gretim kuruluşlarını gelişen sosyal 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ve ekonomik şartlar içindo klişeleşmiş bün
yeler yerine yeni şartlar vo ihtiyaçlar dik
kate alınarak, ciddî çalışmalar ve araştırmalar 
gerekmekte idi. 

1964 yılı ilk aylarından itibaren Çalışma 
Bakanlığma bağlı Orta - Doğu Çalışma Ensti
tüsünün yürüttüğü özel ve resmî sektör iş 
âlemi temsilcileri ile yerli ve yabancı ilim 
adamlarının katıldıkları kollogyum ve sem
pozyum çalışmaları yapıldı. 

Son dereco faydalı bu çalışmalar sayesinde
dir ki, öteden beri çeşitli huzursuzluk menşei 
olan teknik elemanlar hiyerarşisi ilk .defa 
ilmî bir hüviyet kazanmış bulunmaktadır. 

Yüksek mühendis, yüksek mimar ve mü
hendisleri kategorisinin altındaki kademleler ise 
yetki ve kalitfikasyon bakımından anarşik bir 
manzara arz etmekto idi. 

Çalışma Enstitüsünün bu çalışmalarını mev
zuat ve icraat bakımından kıymctlendirnek 
için bakanlığımız altı aydan beri sürekli ça
lışmalar yapmaktadır. Varılan neticeleri şöy
lece özetlem'ck isterim. 

4 ü gündüzlü, 22 si gece ve ikisi özel ol
mak üzere yurdun 22 vilâyetine dağılmış bu
lunan ve resmî kayıtlara göre bugüne kadar 
mezun sayıları 5 269, halen öğrenci sayıları ise 
6 388 olan tekniker okullarımız Orta Meslek 
Okulları Statüsünde bugüne kadar devam ede-
gelmiştir. Bunlardan mezun olanlar 1960 yı
lına kadar bâzı yetkilere sahip bulunmuşlar, 
ondan sonra bu yetkilerin bir kısmı geri 
alınmış; fakat müfredat programları yüksek 
okul niteliğine hiçbir zaman sahibolmamıştır. 

Bu okullarımızın seviyesi, yukarda bahset
tiğim çalışmaların gösterdiği gibi, yurdun her 
yerine serpilmiş olmaları, yeterli seviyede 
öğretim elemanlarının verilemeyişinin doğur
duğu zaıflar dolayısiyle bugünkü iş âlemimizin 
ihtiyaçlarına cevap veremez durumdadırlar. 

Bu sebepledir ki, mevcut öğrencilerimizin 
durumlarını gözeterek, Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük merkezlerde yüksek seviyede 
nazari ve teknik eğitim yapabilecek yüksek 
okul hüviyetini haiz tekniker okulları açmaya 
karar vermiş bulunuyoruz. 



"• 
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Bu okullarımızın sayısının yurdun ekonomik 

ve sanayi gelişmesinin doğuracağı ihtiyaca para
lel olarak artırmak prensibini de sıkı sıkıya be
nimsemiş bulunuyoruz. Clc^mişte olduğu gibi bu 
nevi okulların siyasi tazyiklerle bol bol açılma
sından doğacak bütün mahzurlar bu suretle ön
lenmiş olacaktır. 

Muhterem Meclise Bakanlığımızın teknik öğ
retime verdiği önemin bir delili olmak üzere ha
zırladığımız bir proje hakkında da bilgi vermek 
isterim. 

Türkiye'nin gerçek kalkınmasında teknik 
eğitim ve öğretimin büyük önemini benimsiyen 
Bakanlığım bunun temeli saydığı öğretim ele
manının iyi seviyede yetişmelerini sağlamak, ay
nı zamanda teknik kurumlara bu seviyede öğret
men yetiştirirken bir yandan da muhtaç bulun
duğumuz yüksek vasıfta teknik idareci, işletme 
mühendisi yetiştirmek amaciyle bir Politeknik 
Fakültesinin açılmasına karar vermiş ve hazırla
dığı kanun tasarısını Hükümete sunmuş bulun
maktadır. 

Yüksek ilmî plânda teknik eğitimi yönet
mek üzere bütün teknik eğitimimizin ve kurum
larımızın müfredat programlarının hazırlanma
sında bu müessese rol oynamış olacaktır. 

Buna bağlı olan Yıldız Teknik Okulu ile inşa
sı bitmek üzere olan Elâzığ ve inşasına bu yıl 
başlanacak olan izmir ve Zonguldak teknik okul
ları ile bundan böyle sanat okullarından yeti
şip çeşitli olgunluk sınavlarından geçmek sure
tiyle kabiliyet ve istidatlarını ortaya koyan öğ
rencilere açık bulundurulacak bir sistem mey
dana gelmiş olacaktır. 

Bunun yanı başında Bakanlığımızın en bü
yük endişesi, yurdumuzda teknik eleman istih
dam politikasının henüz gereği gibi tanzim edil
mediğinden doğmaktadır. Bunu göz önünde tuta
rak teknik ve sanayi işleri ile meşgul îmar ve Is
kan, Sanayi, Bayındırlık ve Enerji Bakanlıkları 
ile sıkı bir işbirliği kurmuş bulunuyoruz. Müste
şarlar seviyesinde yürütülen bu iş birliği çalışma
ları yakında Bakanlar seviyesinde devam ettiri
lerek bir neticeye süratle götürülecektir. 

Bu suretledir ki, ilmî bir araştırmaya müste
nit ve uygun istihdam politikası mevzuatı mey
dana getirilmiş olacaktır. 

Sözümü bitirmeden önce bir noktaya daha te
mas etmek isterim. 
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Teknik okul öğrencilerinin giriştikleri dersle

re boykot kararı karşısındaki tutumumuz yersiz 
anlayışlara yol açmış olduğundan huzurunuzda 
bu konuyu tekrar arz etmek yerinde olur. 

Bu okullarımız öğrencilerinin ileri sürdükleri 
iddialardan ve fikirlerden haklı olduklarını be
nimsediğimi fakat kendi zararlarına olabilecek 
hareketlerini de tasvibetmediğimi çeşitli fırsat
larla ifade ettim. Kanunların kendilerine tanı
mış olduğu gösteri hakları karşısında okul yönet
meliklerinin tecviz etmediği devamsızlık konu
sunda kendilerini uyarmak, bu suretle eğitim ku
rumlarının bütünlüğü içindeki nizamın bekçili
ğini yapmak benim vazifemdi. öğrencilerimizin 
huzursuzluk ve şikâyetlerini istismardan koru
mak, onlara doğru yolu göstermek, haklı olduk
ları ölçüde dâvalarının haklı kısımlarını kabul 
ederek devamlarını sağlamak her halde dâvaları
nın benimsenmediği, mânasını değil, sorumluluk 
gereklerine uygun bir davranış sayılmalıdır. 

Çocuklarımızın vakitlerini ve ailelerinin emek
lerini yurdun ve kendi mutlulukları faydasına 
olarak değerlendirmek, öğrenimlerine devamları
nı istemek aslında onları gözetmektir. 

Verdiğim bu izahların Muhterem Meclisinizi 
olduğu kadar öğrencileri de tatmin edeceği inan
cındayım. 

Teşekkür ederim. 

2. — Mardin Milletvekili Vahan Dizdaroğlu'-
nun, Orta - Doğu iyi niyet Kurulu adına söz ala
rak, yaptıkları gezinin olumlu sonuçlarını özetli-
yen konuşması 

BAŞKAN — Sayın Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Sayın 

Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Orta - Doğu Heyetinin bir üyesi olarak 

28 Aralık 1964 ten 19 Ocak 1965 e kadar devam 
eden Orta - Doğu lyiniyet Heyetinin yaptığı 
geziler hakkında Yüksek Meclisinize bilgi sunmak 
için huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, çok başarılı geçen ve 
hepinizin radyolardan takibettiği iyi niyet he
yetinizin gezilerini bütün cepheleriyle etraflı bir 
şekilde Yüksek Meclisinize arz etmeyi çok arzu 
ederdim. Fakat Meclisin gündeminin yüklü olma
sı ve sıkı çalışmayı icabettiren vaziyetimiz karşı
sında mümkün olduğu kadar meseleleri ihtisar 
etmeye ve vaktinizi fazla almamaya gayret ede-

i 
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ceğim. Eğer bu ölçüler içinde yine sabrınızı ta-
şırırsam özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sadi Koçaş Başkanlı
ğında bendeniz ve gazeteci arkadaşımız Nilüfer 
Yalçın'dan müteşekkil Orta - Doğu iyi Niyet He
yetiniz, 28 Aralık 1964 tarihinde Ankara'dan 
hareketle Beyrut üzerinden aynı gün Bağdat'a 
vâsıl olmuştur. Irak Hükümet Merkezinde He
yetimizi hava alanında Türk Büyükelçiliği men-
suplariyle beraber Irak Hariciye Vekâletinden 
Proktol Umum Müdürü ve yardımcıları bizi kar
şılamışlar ve Devlet misafiri olarak bizi ağırla
mışlardır. Irak Hükümetine vardığımızın ikinci 
yani 29 Aralık günü saat 10 da ilk olarak Heye
timiz Irak Başbakanı Ekselans General Tahir 
Yahya tarafından kabul edildi. Memleketler ara
sındaki münasebetlere ait konuşmalardan sonra 
Başbakan Tahir Yahya aynen Heyetimize şunu 
söylemişlerdir: «Biz Irak milleti Türklerden gör
düğümüz iyi niyetli hareketlerin mukabelelerini 
yapacağız. Türk Milletinin Irak Milletine taşıdı
ğı hisleri biliyoruz, iyiliklerinin altında kalmıya-
cağız ve bugün Türkiye'nin müşkülü olan mese
lelerde Irak elbette ki, Türkiye'nin yanında yer 
alacaktır.» 

Bu konuşmalardan sonra saat 11 de Devlet 
Reisi General Abdüsselânı Arif tarafından ka
bul edildik. Sayın Reisicumhurumuz tarafından 
bize tevdi edilmiş olan mesaj kendilerine takdim 
edildi. Memleketler arasındaki münasebetlerden 
sonra Türkiye - İsrail meselesine temas edildi. 
Ve Türk - İsrail münasebetleri bütün gezimiz 
boyunca bizi her kademede takibetti. Her ziyaret 
ettiğimiz memleketin devlet ricali Türk - israil 
i münasebetleri üzerindedurarak bunun hakkında 
bize sual sordular. Basın mensupları bunu sor
du, halk bunu sordu. Biz heyet olarak Türkiye'
nin israil'le olan münaseebtlerini etraflı olarak 
kendilerine izah ettikten sonra Ekselans General 
Abdüsselânı Arifin sözlerini aynen nakletmeye 
çalışacağım : 

«Ben Türkiye ile iyi komşuluk münasebetini 
devam ettirmek istiyen bir insan olarak Türki
ye'nin dâvalarında daima onun yanında yer al
maya gayret edeceğim. Irak Hükümeti ve mil
leti gayret edecektir. Yalnız bununla iktifa et-
miyeceğim. Bütün Arap âleminde sözümün ge
çebildiği yerlerde, Afrika'daki Müslüman dev
letleri nezdinde Türk tezinin desteklenmesi için 
bütün gücümle çalışacağım.» 
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Siyasi olarak yaptığım bu konuşmadan son

ra İrak'ın Türklerle iyi münasebetlerinin idame
sine ticari ve kültürel münasebetlerin yapılma
sına taraftar olduğunu ve bunu arzu ettiğini de 
ifade ettiler. 

Daha sonra arkadaşlarım, oradan ayrıldıktan 
sonra Hariciye Vekili Necip Talip'i ziyaret et
tik. Sayın Necip Talip ile bir gün evvel hava ala
nında da tanışmıştık. Çünkü, aynı tayyarede be
raberdik, kendileri New - York'tan dönüyorlardı. 
Garp kültürüne sahibolan Sayın Necip Talip ay
nı meselelere temas ettiği için bunu tekrar ettni-
yeceğim. Yalnız şunu söyliyeceğim ki, bir Hari
ciye Vekilinin açık kalplilikle ve rahatlıkla ko
nuşabileceği bütün meseleler konuşulmuş ve 
Türklerle her sahadaki iyi münasebetler ve alâ
kaların tesisinden Irak Hükümetinin memnuni
yet duyacağını ifade etmiştir. 

Sayın Necip Talip'ten ayrıldıktan sonra he
yetimiz şerefine bizzat kendisi tarafından verilen 
öğle yemeğine gittik. Diğer devletlerin elçilikleri, 
kordiplomatları ve askerî ataşelikleri ve Irak 
Devletinin yüksek damedeki devlet adamları 
mevcuttu. Bu yemek gayet samimî bir hava için
de geçmiştir. Heyetimiz, bu diğer memleketlerin 
elçileriyle ve diplomatlariyle temas imkânını bu
labildiği gibi noktai nazarını da izah fırsatını 
temin etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım 14.30 da yemek bit
tikten sonra saat 15.00 te Türk Elçiliğinde ter-
tibettiğimiz basın toplantısına gittik. Bağdat 
Türk Büyükelçiliğinde tertibedilen bu basın top
lantısında yerli ve yabancı Irak'ta bulunan bü
tün basın mensupları muhabirleri hazır bulunu
yorlardı. Heyetimiz adına Sayın Sadi Koçaş ya
zılı olarak metni okudu. Türk iyi Niyet Heyeti
nin hangi maksatlarla bu memleketi ziyaret et
mekte olduğunu ifade etti. Bilâhara basın top
lantısında bulunan muhabir arkadaşlara arzu 
edecekleri ve soracakları sualleri cevaplandırma
ya amade olduğumuzu ifade ettik. Yalnız bir 
soru soruldu, dikkat nazarlarınızı çekerim; yal
nız Türk - israil münasebetleri üzerinde bir sual 
soruldu. Bu sual gayet etraflı ve tatminkâr bir 
şekilde orada hazır bulunan basın mensuplarına 
izalı edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, üç gün devam eden 
bu resmî ziyarette Türk iyi Niyet Heyetinin bu 
gezisi Irak basınında ön plânda yer almıştır. Te
levizyon bizi takibetmiştir. Türk Heyetinin bü-
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tün temasları tesbit edilerek gösterilmiştir. Ba
sında yorumlar yapılmıştır, haberler verilmiştir. 
Radyolar bu heyetin ziyaretelrini [rak efkârı 
.umumiyesine, ve bütün dünyaya bildirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Irak Hükümetinin 
bu misafirperverliği akıl almaz ölçülere kadar 
vardı. Heyetimiz adına verilen araba ve tahsis 
edilen mihmandarla Irak'ın görülebilecek yerleri 
gezdirildi. Küfe, Necef, Hille gibi vilâyetlerde 
daima bizi o vilâyetlerin valileri huduttan karşı
ladılar. Belediye reisleri toplantılara katıldı, ve 
birçok halkla temas imkânını bulduk ve ziyaret 
ettiğimiz turistik yerlerde ve mabetlerde Türk 
olduğumuzu bilen halk etrafımızı aldı. Türkçe 
olarak bize hitabetmekten büyük zevk duydu ve 
bunu ifade ettiler. 

Irak'ta çok başarılı bir gezi yaptığımızı ifade 
edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, ayın üçünde yani 24 
gecesi saat 24 t e Bağdat Hava Alanından Ku
veyt'e hareket edildi. Sabaha karşı saat birde 
Kuveyt'e varıldı. Kuveyt'te bizi yine Hariciye 
Vekâleti adına Protokol Umum Müdürü ve Bil
sin Yayın Umum Müdürü karşıladılar ve misa
fir oduğumuz otele götürüldük. O otelde Türk 
Bayrağı biz gelmeden evvel asılmış ve orada mi
safir bulunduğumuz müddetçe Türk Bayrağı 
orada dalgalanmıştır. 

Arkadaşlar, sabahleyin Hindistan'dan avdet 
etmiş olan Kuveyt TCmiri Şeyh Abdullah Sabah 
tarafından kabul edildik. Türkiye için aynı ha
lisane ve iyi niyetlerini izhar ettiler. Şunu söy-
liyebilir ki, aşağı - yukarı konuşmalarımızda ta
mama yakın mutabakata varmış bulunuyorduk. 
O gün için Hükümet erkânını ziyaret imkânını 
bulamadık. Çünkü Kuveyt'e; gittiğimiz zaman 
Hükümet istifa etmişti. 

Muhterem arkadaşlarım, Kuveyt Hükümeti
nin bir hususiyetini Yüksek Heyetinize arz et
mek isterim. Bir akrabalar hükümetidir. Emir 
Başbakan, Hariciye Bakanı, Maliye ve Millî Mü
dafaa Bakanı olan şahıslar aynı ailenin insanı
dırlar. Diğer hükümet azaları halktan da olabi
lir. 

Ziyaretimizin üçüncü günü Hükümet teşek
kül etmişti. Emîrin kardeşi olan Başbakan 
Essaha'yı ziyaret ettik ve ilk olarak Türk He
yeti bu teşekkül eden Hükümeti tebrik şerefine 
nail oldu. Bundan Başbakan çok mütehassis 
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oldular ve hattâ heyetimizi kendi 'hükümetleri
nin misafiri olarak hirkıaıç. gün daha alıkoymak 
istediler. Programımızı ta'kibetmek imkânsızlığı 
karşısında bu daveti nezaketle ve teşekkürle red
dettik. 

Muhterem arkadaşlarım, sırasiyle Hariciye 
Vekilini ve Kuveyt'te, Kuveyt basınının en bü
yük şahsiyeti olan Türk dostu ve senelerden beri 
Kuveyt'te ve Orta - Doğu'da Türkiye politikası
nı üç gazetelerinde yayan Abdülâziz Ehnüs&it'i 
ziyaret ettik. Bu arkadaşımız zaten 10 ıgün ev
vel Türk Hükümetinin misafiri olarak memle
ketimizde bulunuyorlardı. Bize çok yakın ilgi 
gösterdiler. Basında Türlk Heyetinin hu zdyare.-
tine geniş ölçüde yer verildi ve ayrıoa bizi Ku
veyt Televizyonuna prezante ettiler. Beraberir 
mizde bulunan (Türkiye'de Ramazan) adlı fi
lim de Kuveyt Televizyonuna orada teslim 
edildi. 

Aziz arkadaşlarım, tetkik edilen programda 
aksaklık sebebiyle üç günlük bir müddeti Cidde'
de gayriresmî olarak geçirmek istedik. Fakat 
Kuveyt'ten Cidde'ye sefer yapan hava hattı ip
tal edilmiş olduğundan maalesef bu seyahatten 
mahrum kaldık ve bizi resmen davet eden Suudi 
Arap Hükümetine bu nazik davetinden dolayı 
da teşekkür ettik. 

Bunun yerine arkadaşlarım, programda Mı
sır'a gidilmesi için derpiş edilen üe. günlük fa
sılayı verimsiz geçirmemek için Beyrut'a hare
ket edildi. 

Beyrut'ta bulunan yediye yakın Arap mül
teci gruplarından dört tanesi ziyaret edildi ve 
bunun için de Mülteci Komisyonunda üye bu
lunan Sayın Orgeneral Şahap Gürler'in yardım
cılığından istifade ettik. Onun aracılığiyle bu 
teşekkülün başkan ve idarecileriyle temas ettik
ten sonra burada mevcut bulunan 7 mülteci 
kampından 4 ünü ziyaret etmek imkânını bulduk. 
Bu kamplardaki okul lan, bu kamplardaki sanat 
okullarını ve tesisleri yakından tetkik ettik. Bu 
gezimiz gerek Arap mültecileri ve kampta ya
şı yan küçüğünden en büyüğüne kadar orada 
bulunan mülteciler üzerinde çok müspet tesir 
yapmıştır. Bu ziyaretlerimiz geniş miktarda 
Orta - Doğu hasmında ve radyolarda yer almış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, üç günlük kamp
larda geçen bu ziyaretlerden sonra 7 Ocak 3965 
günü Ürdün'e, Amman'a hareket ettik. 
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Amman'da gene bizi Ürdün Hariciye men

supları ve Elçiliğimiz elemanları karşıladı ve er
tesi günü gayriresmî olarak yine orada mevcut 
mülteci kampları ziyaret edildi. 

Bu kamplardan bahsederken müsamahanıza 
sığınarak 1 - 2 noktayı belirtmek isterim. Filis-
tinden geçmiş olan mültecilerin sayısı 1 200 000 
dür. Bu mültecilerin bir kısmı Suriye, bir kısmı 
Ürdün, bir kısmı Lübnan ve diğer kısmı da Mı
sır'da ikamet etmektedirler. Ürdündeki bu kam
pı ziyaretimizde yalnız kamptaki sakin olanlar 
değil Türk Heyetinin bu mülteci kampını ziyare
tini haber alan Ürdün'ün ileri gelen aşiretle
rinin şeyhleri ve ileri gelen adamları 200 -
300 şahıs civarında bu tertibedilen toplu-
luklukta hazır bulundular ve kendilerini lak 
dim ettiler.. «Biz bu mülteci halkından ayrıca 
Türk Heyetine bizim milletin ve memleketin 
muhabbetini sunmak ve daimî tarihî bağların te
yidi bakımından sizi aramızda bulmaktan, duy
duğumuz zevki ifade etmek için yanınıza gelmiş 
bulunuyoruz» diye ifade ettiler . 

Bu kampı ziyaretten sonra Ürdün'de İslâm 
Âleminin mukaddes yerlerinden birisi sayılan 
Kudüs'teki Kubbetüssahra ve Camiül Aksâ'yı zi
yaretten sonra Elhaiil IIibran yani Halilürrah-
man camıilnin bulunduğu; -y&ve gittik. Bu
rada bizi yağımuır .altımda Ürdün Eski Ayan. 
Reisi ve Adiliye Vekili Eıascyyit Ali Ecca-
bir karşıladılar ve camii ziyaret ettik, ikindi 
namazından evveldi. Vaiz camide va'zediyordu. 
Türk Heyetinin gelişini haber alınca va'zmı kes
ti vo Türk Heyeti, Türk Milleti ve Türklerin 
dinî inançları hakkında çok lûtufkâr bir söylev 
verdi. Buna mukabele ettik. Kalabalık bir küt
leye hitabetmenin ve dâvamızı da anlatmanın 
memnuniyetini yaşadığımızı kaydetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; orada bizi karşılıyan 
Ali Eccabir hakkında iki kelime söylememe mü
saadenizi rica ediyorum. 

Esseyit Ali Eccabir eski Ayan Âzası ve Adli
ye Vekili, halen El - Hali'nin Belediye Reisi olan 
bu zat Kıbrıs harekâtı, Makarios'un katliamı baş
ladığı zaman Orta - Doğu'dan bu katliamı ilk 

protesto eden ve bu maksatla Birleşmiş Milletle
re, Mısır'a, îslâm âlemine ve Avrupa memleketle
rine bu hareketi protesto mahiyetinde telgraf 
çeken zattır. (Alkışlar) Bu zatın hareketleri bi
zim hariciyemizce de malûmdur. Hariciyemiz bu 
hareketinden dolayı ona millet adına teşekkür et-
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miş, ayrıca Türk halkından aldığı telgraf ve te
şekkürlerin haddi hesabı yoktur. Büyük bir Türk 
dostudur. Yani Türkiye dâvalarını orada, Orta -
Doğu'da güden, halimizin ve havsalamızın üs
tünde insanların ve kütlelerin mevcudiyetine ina
nınız. Orada başka devletlerin senelerden beri 
sarf ettiği menfi propagandalara rağmen, Türk 
muhabbeti, Türk kültürü, Türk tarihi, Türk mu
habbeti dimdik ayaktadır. Bu yönde Hükümeti
miz ve milletimizin göstereceği ufak bir çaba ve 
gayret bize bu bölgedeki dostlukları daha kuvvet
li bağlıyacağından emin olmanızı rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci günü ziyaret
lerimiz şu şekilde devam etti: 

Kahire konferansı sebebiyle Ürdün Başvekili 
ve Hariciye Vekili Kahirc'dc bulunduklarından 
Başbakana vekâlet eden Maliye Vekili Haşim Cu-
si'yi ziyaret ettik. Yine aynı meseleleri tekrar 
etmekle vaktinizi almıyayım. Haşim Cusi Filis
tin Arap mültecisidir. Son Kabine değişikliği 
sebebiyle Mısır'ın bâzı sebeplerle Ürdün'de icra 
etmiş olduğu siyasi münasebetlerin iyiye gitme 
adımına bağlı olarak yeni kurulan Hükümette yi
ne de bu Filistin mültecisi Haşim Cusi Maliye 
Vekili olarak yerini muhafaza etmiştir. Haşim 
Cusi Türkler hakkındaki hislerini ifade ettikten 
sonra aynen, « Ben Atatürk'ü evinde misafir et
miş bir ailenin çocuğuyum, Atatürk'ün çay içtiği 
bardağı en büyük hâtıra olarak muhafaza etmek
teyim.» demiş, bu konuşmadan sonra gözleri ya
şarmıştı. işte Ürdün'deki Başvekile Vekâlet eden 
Maliye Vekilinin bir tablosunu size çizdim. 

Bunu takibeden ziyaretlerimiz Hariciye Veki
line ve sonra Senato Başkanı Sait El - Müfti'ye 
olmuştur. Senato Başkanı ile konuşmamız tama
men Türkçe olmuştur, bizden daha iyi Türkçe 
konuşuyor, Türk meselelerini bizden daha iyi bi
liyor. Aynı günün akşamı Sait El - Müfti bizlere 
bir iftar yemeği verdi. Bu ziyafette bütün Ür
dün Parlâmentosunun Milletvekili ve Senatörleri 
aşağı - yukarı, hazır bulundular. Devlet Vekille
ri, Kordiplomatik ve bâzı elçiler hazır bulundu. 

MELİH KEMAL KÜÇÜKTEPEPINAR 
(Adana) — Ne demektir o «Bizden daha iyi 
Türkçe konuşuyorlar.» ifadesi? 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Tav
zih edeyim efendim, bizim gibi Türkçe konuşu
yor. Galatasaray mezunudur. Bir sürçü lisan ol
duğu için tashih ederim. Galatasarayda tahsilini 
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yapmış bir arkadaştır ve Türkçcyi gayet rahat- 1 
lıkla konuşuyor. Onu demek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, ertesi günü Millet 
Meclisi Reisi olan ve Mısır'dan Kahire toplantı
sından dönen Akif El - Faiz'i ziyaret ettik. Akif 
El Faizle 1,5 saatlik konuşmamızda yine İsrail 
meselesi ön plânı işgal etti. Orta - Doğu - Türk 
münasebetleri üzerinde duruldu ve bizim Heye
timizin çalışması üzerinde de durduktan sonra 
bizden evvel Orta - Doğu'yu ziyaret eden Kıb- | 
rıs Heyetinin günlerce bu memleketlerde kaldığı- ; 
m ve hattâ kendi Meclislerinden Kıbrıs lehine I 
bir yardım ve menfaat sağlanması için günlerce 
kalan Kıbrıs Heyetinin saat 23 te kapıyı çalarak 
Millet Meclisi Reisinin evine girdiğini ve kendi- ' 
sinden bu dâvaları için müzahir olmasını talebct-
tiklerini söylediler. Buna rağmen bu talepleri
nin reddedildiği gibi kendilerine her hangi müs
pet bir şekilde karşılama yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı gün Ürdün'de 
de basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısın
da bir basın mensubu Türkiye'nin lehinde söy
lenebilecek bütün iyi sözleri söylediler. Türkiye'
nin Araplardan daha Müslüman olduğu, daha 
dindar bir memleket olduğu, Türkiye'nin Orta -
Doğu'da hâkim bulunduğu zamanlardaki Arap 
haklarının daha iyi korunduğu, memleketlerinin 
daha sükûn ve istikrar içinde bulunduğunu ifa
de etti. Bu basın toplantısı da nihayetiendikten 
sonra Ekselans Kral Hüseyin tarafından kabul 
edildik. Gayet samimi idi. 

Bize söylediği şu idi arkadaşlarım: «Bilirsi
niz Ürdün - Türk münasebetleri yeni münasebet- j 
ler değildir, âdeta bir miras şeklinde intikal et
mektedir. Ben bu mirası babamdan aldım ve ai
lede götürme gayretini taşıyorum.» I 

Bu şekildeki bir görüşmeden sonra ertesi gü
nü arkadaşlarım, Kudüs'ü resmen ziyaret ettik. ' 
Kudüs Muhafızı yani Valisi bizi karşıladı. Ha
nımı Türktür. Ondan sonra Belediye Reisini zi
yaret ettik, Belediye Reisi ısrarla Kudüs'te mi
safir etmek istediler. Bu daveti nezaketle red
dettik. Aynen şunu söyledi: «Türk olduğunuz 
için, Müslüman olduğunuz için, Ramazan ayın
da Kudüs'e geldiğiniz için, eğer ben Belediye 
Reisi sıfatiyle sizi misafir olarak alıkoymazsam, I 
Kudüs halkı beni affetmez. Bunu anlayın ve lût- I 
fen bu davetimi kabul ediniz.» dedi. I 
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Biz arkadaşlar programımızı tatbik ettikten 

sonra ve yine orada bir mülteci okulunu ve Ce
mal Paşa Karargâhını - ki şimdi hastanedir - zi
yaret ettikten sonra Belediye Reisi Ruhi El - Ha
tip'in Türk Heyeti adına verdiği 100 kişinin üs
tündeki ziyafete katıldık. Ambasadör Otelinde 
verilen bu ziyafette bütün Türk dostları, Türkçe 
konuşan insanlar gayet samimî hava içinde Türk 
Heyetine, Türk dâvalarına inandıklarını beyan 
ile her yerde birer elcimizmiş gibi yardım ede
cekleri' va'dinde bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, Ürdün'den sonra, ma
lûmunuz olduğu üzere, Suriye ziyaret edildi, Su
riye'ye karayolundan gidildi. Suriye Hükümeti 
Hariciyesi adına bir memur bizi huduttan karşı
ladı, Elcilik mensuplarımız da vardı. Doğruca 
Şam'a Reisicumhur Köşkündeki hususi defteri 
imzaya gittik. Ertesi günü saat 11 de Devlet 
ve Hükümet Başkanı General Emin El - Hafız 
tarafından kabul edildik. 

Generalin ifadesi şudur: «Biz komşularımızla 
iyi münasebetlerin tesisini can ve gönülden arzu 
ediyoruz. Suriye yeni bir kalkınma ve inkişaf 
içindedir. Biz bize civar yerlerde silâhlı üslerin 
bulunmasına taraftar değiliz.» Yalnız Kıbrıs'ı 
kasdeden bu ifadesinde bu üslerin hangi üsler ol
duğunu tasrih etmediler. «Kıbrıs'ın müstakil bir 
Devlet olarak kalmasına taraftarız.» dediler. 

Konuşmamız bu şekilde cereyan etmiştir. Bun
dan sonra arkadaşlarım, bu konuşmalarda yanın
da Dışişlerini tedvire memur General El - Huri 
ile Dışişleri Vekiline vekâlet eden Talip El - Ve-
led hazır bulunuyorlardı. 

Muhterem arkadaşlarım, sırası ile Suriye'de 
Devlet ve Plânlama Vekili General Gassan Hattat, 
Basın ve Yayın Vekili meşhur Zeytuni ziyaret edil
di. Bilhassa Basın ve Yayın Vekili Türkiye ile 
basın münasebetlerinin düzenlenmesi, heyetlerin 
karşılıklı teati edilmesi üzerinde durdu ve bize 
basın toplantısı yapmak için bizzat kendi vekâ-
kâlctindeki makamını tahsis etti. Bu basın top
lantımızda da yerli ve yabancı bütün muhabirler 
hazır bulunduğu gibi televizyon da bu basın top
lantımızı takibediyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, Suriye'de yapılan 
basın toplantısında şu mevzular üzerinde durul
du : 

Türkiye - israil münasebeti, İskenderun me
selesi ve Türkiye'nin dâhil olduğu paktlar üze-
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rinde gayriresmî çevrelerden ve fakat basın men
supları tarafından bize sualler tevcih edildi. Biz 
bu suallere iyi niyet heyeti olma ölçüsü içinde 
mukabele ettik. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Ne imiş iskende
run meselesi? 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — Za
ten olmadığını söyledik Ruhi Bey. 

Muhterem arkadaşlarım, Suriye'de de Harici
ye Vekili Heyetimiz adına iftar yemeği verdi ve 
o gün Şam'da El - Hafız Suriye'nin iç ve dış po
litikasını izah edecekti. . 200 e yakın yerli ve ya
bancı basın mensuplarının hazır bulunduğu bir 
basın toplantısı yaptı. 6 saat devam eden Emin 
El - Hafız'm bu basın toplantısı televizyonlarla 
da gösterildi. Bizim Heyet arkadaşlarımızdan, 
gazeteci olması hasebiyle, Sayın Nilüfer Yalçın 
arkadaşımız da bu toplantıya katıldılar. 

Muhterem arkadaşlarım, Şam'dan sonra Bey
rut'a hareket edildi. Artık resmî temaslarımız 
bitmiş bulunuyordu. Yalnız Orta - Doğu'nun ba
sın kalbi olan Beyrut'ta bu gezi intibalarıni ve 
istihsal edilen neticelerin efkârı umumiyeye ve 
Arap dünyasına anlatılması bakımından bir ba
sın toplantısının yapılması kararlaştırıldı. 
18 Ocak 1965 günü Türk Enformasyon ve Tu
rizm Bürosunda yerli ve yabancı basın mensup
larının hazır bulunduğu ve üç televizyonun ta-
kibettiği bir basın toplantısı yapıldı. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktaya temas 
etmek isterim: 

Beyrut basını mühim bir basındır. Yalnız 
Beyrut'ta 52 gazete intişar etmektedir. Bu ga
zetelerin tirajı 25 bin ile iki bin arasında değiş
mektedir. Bu gazeteler Garp taraftarı, sosya
listler, Cemal taraftarı yani muhtelif fikirleri 
temsil eden gazetecilerdir. Böyle bir vasat için
de, size hemen şunu ifade etmek isterim ki, Tür
kiye îyi Niyet Heyeti ve Türk politikası için 
burada gezdiğimiz 22 gün zarfında daima bu ba
sında ve diğer memleketlerde Türkiye'nin lehine 
ve Türkiye'yi haklı gösterecek şekilde neşriyat 
yapılmış ve daima Türk politikası olumlu karşı
lanmıştır. Bir, iki gazete müstesna, ama ekseri
yetle bu ölçüler ifade edildiği zaman, çok iyi bir 
netice alındığım ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu basın toplantısında 
bize tekrar Türk - İsrail münasebetleri, iskende
run meselesi, Türkiye'nin dâhil olduğu paktlar, 
Fırat barajı meselesi, Lübnan, Mısır ve Suudi ] 
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Arabistan'ın niçin ziyaret edilmediği, Arap mül
tecileri meselesinde Türkiye'nin daha aktif davra
nıp davranmadığı meseleleri soruldu. Bunları 
kendi salâhiyetlerimizin ve aklımızın yettiği öl
çülerde bizim politikamızın istikametinde gerekli 
şekilde cevaplandırdık. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı gün Türkiye 
Elçiliğinde, akşam bir resepsiyon verildi. Bu re
sepsiyona Lübnan'ın eski başbakanlarından Türk 
dostu Sami Es - Sulh, eski vekiller, milletvekil
leri ve gazeteciler hazır bulundular. 

Aziz arkadaşlarım, çok kısa olarak bu gezi 
hakkındaki kanaatlerimi ihtisar ederek huzuru
nuzdan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu gezimiz 22 gün 
Arap âleminin basın, radyo ve televizyonunu 
meşgul etmiştir. Bu gezimiz senelerden beri 
Türkiye aleyhine işletilen menfi propagandanın 
haksızlığını ortaya çıkarmıştır. Bu gezimiz, bu 
memleketlerin Türkiye ile her sahada iyi müna
sebetler kurma arzusunu izhar ettikleri müşahe
de edilmiştir. Bu gezimizde Türkiye Hükümeti
nin az bir gayretle, basın heyetlerini davet etmek 
sureti ile, oraya basın heyetleri, folklor ekipleri, 
Arap memleketlerine ticaret heyetleri göndermek, 
ilim adamları göndermek, kültür adamları gön
dermek sureti ile büyük kazanç sağlıyacağma 
inancım tam ve mutlaktır. 

Aziz arkadaşlarım, gezdiğimiz memleketlerde 
Türkiye'nin bugün başlıca meselesi ve dış konu
su olan Kıbrıs mevzuunda bu memleket halkının 
tamamen Türk dâvasiyle ve fikriyle hemfikir 
bir vaziyette olduğu, ancak bâzı askıda kalmış 
meselelerin de Hükümetler tarafından hallinde 
büyük bir fayda mütalâa ettiğimizi ve Mısır'la 
Türkiye arasındaki münasebetlerin daha olumlu 
safhaya sokulmasının iyi semere vereceği kanaa
tini taşıdığımı yüksek huzurlarınızda ifade et
mek isterim. 

Arkadaşlarım, son noktalara geliyorum. Mü
samahanıza sığındım, ben birkaç gün bekledim 
bunları söyliyebilmek için, özür dilerim. 

Muhterem adkadaşlarım, bu gezide 40 senelik 
menfi propaganda ve israil meselesinin istisma
rına rağmen, Türk sevgisi ve dostluğu kuvvetle 
yaşamaktadır. Bunu ihmal etmenin ve canlandır
mamanın büyük bir hata olacağını, her sahada 
münasdbetlerin tesisine ka.tî zaruret bulunduğu
nu (kaydederken ilk plânda gazetecilerin davet 
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edilmesi, külttür ve folklor ekiplerimizin fon mem
leketlere ziyaret yapması imkânı aranmalıdır. 

Netice olarak; bu gezimizde soğuk olarak es
tirilen havanın yerini ılık bir havaya terk etmiş
tir. iyi Niyet Heyetimiz birçok menfaat, ihtiras 
ve komplekslerin hâkim olduğu ve Türkiye için 
verimsiz görünen bir ortamda tarihî, siyasi ve 
dinî bağların imkân verdiği zemin merinde dost
luk tohumunu c/ok iyi şekilde ekmiştir. Bunun 
yeşermesi ve verimli olması ciddî ibir alâka ve 
bakıma ihtiyaç göstermektedir. Türk siyasi 
kaderinde daima tesir icra edebilecek Orta - Do
ğu politikasından müstağni kalamayız ve kalma
malıyız. Büyük Atatürk'ün temel politikamızı 
tâyin eden. «Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibi, 
hürriyetsever ve emperyalist olmıyan politikamız 
bu bölgede çok iyi anlaşılmakta ve olumlu karşı
lanmaktadır. 

Sözlerime nihayet vermeden Türk [Milletine ve 
Devlet adamlarına ref ah, saadet ve başarı diliyen 
Türk dostu, Arap halkının ve Devlet ricalinin 
hislerini Yüksek Meclisin huzurlarında Türk 
Milletine iletmeyi şerefli bir vazife telâkki ede
rim. Aynı zamanda, Türk iyi Niyet Heyetini 
samimiyet ve kardeşlik havası içerisinde ibağrma 
basan Orta - Doğu memleketleri halkına ye 
mümtaz Devlet adamlarına huzurunuzda şükran 
borcumuzu söylemekten büyük bir memnuniyet 
duymaktayım. 

Heyetimize yardımcı olma gayreti içinde üs
tün kudret sarf eden Türk elçileri ve Türk El
cilik mensupları ile bilhassa Beyrut Enforma-
flon ve Turizm Bürosu mensuplarının yardım
larını şükranla kaydetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bize tevcih fouyuru-
lan bu şerefli memleket hizmetinden minnettar
lığımızı belirtirken bir nebzecik hizmet edebil-
diysek heyetimiz için 'büyük şeref olduğu inan
cını taşıdığımızı ifade ederek Yüksek Heyetinize 
heyetimiz adına en derin saygılarımı sunarım. 
Dinlediğiniz ve lûtfunuzu gösterdiğiniz için te
şekkür eder, hürmetler ederim arkadaşlar. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil inal, siz de tekni
kerler mevzuunda' gündem dışı söz istiyorsunuz. 
Bu konuda bir arkadaşımız konuştu, Bakan da 
gerekli gördüğü cevabı verdi. Size ayrıca Söz ve-
remiyeceğim. 
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3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

köy içme sulan konusuna Hükümetten yakın ügi 
beklediğine dair demeci ve Köy İşleri Bakamı 
Lebit Yurdoğlu'nun cevabı.. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Ataöv, buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, gündem dışı olarak huzurunuzu işlgal 
ederken, konuşma ımevzuumu ilgilendiren Sayın 
Köy işleri Bakanımızın da Bakanlar koltuğunda 
bulunmuş olması, hüsnüniyetin ibiran evvel ce
vap bulacağına bir delil teşkil eder. Bu bakım
dan memnuniyet duyuyorum. 

Aslında küçük bir konu ıgibi görünen ve biraz 
da mahallîlik vasfını arz eden, ifade edeceğim 
sev, neticesi görüldüğü /aman üzerinde hassasi
yetle durulması .gereken bir konu olduğu anla
şılacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, konuyu huzurunuza getir
meden önce en küçük kademesinden, en yukarı 
kademeye kadar bütün Hükümet ricalinde, teşeb
büslerimizi yapmış ve ali ti ay bekledikten sonra 
sözlü soru müessesesinin de bugünkü nizam içeri
sinde randımanlı bir hal almadığını gördüğüm 
için, gündem dışı olarak huzurunuzu işgal ede
rek Sayın Bakanı biraz harekete geçirmeyi fay
dalı buldum. 

Muhterem arkadaşlar, mesele şudur; bu mil
let dar bütçe imkânları içerisinden Antalya'nın 
Korkuteli kazasında Yaka ve Imecik köylerine 
500 bin lira miktarında içme suyu yapılması için 
yatırım yapmış, tesisler kurmuş, çeşmeler, depo
lar yapmış, bunların alnına da DSt ibaresini 
koymuştur. Köylünün maddi yardımı ve bedenî 
yardımı yanında maalesef bu iki köyden bir gram 
suyu çeşmelerden akıtmak mümkün olamamıştır. 
Etütler tam yapılmadan ikiyüz küsur bin liralık 
bir parayı bir köyde tesise harcamış olmak, on
dan sonra da beklenen gayeye vâsıl olamamak 
ve bu '500 000 liranın fuzuli, karşılıksız bir ya
tırım halinde oraya sarf edilmiş bulunmasının 
mesuliyetini kim verir, ben bunu bilmiyorum. 

Yazın köyleri gezdiğim (bir sırada tesadüfen 
bu Yaka köyünde şöyle bir manzara ile karşılaş
tım : Köylüler kağnılarına çift öküzlerini koş
muşlar, kağnının üzerine bir bidon yerleştirmiş
ler, köye 8 kilometre mesafedeki komşu köyle
rin kuyularından, ora köylülerinin gönüllerini 
hoş ede ede bir bidon su alıp köye götürmekte-
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ler. Bu bidonlu kağnıyı bekliyen her köyde 6 
'binden aşağı olmamak üzere küçükbaş hayvan 
vardır. Koyun ve keçilerin kağnının üzerine su 
içmek için nasıl saldırdıklarını gördüm. Bir bi
don su ile yiyip içmesi, temizlik yapmak ve hay
r a n sulamasını köylülerin nasıl müşkülât içinde 
karşıladıklarına bizzat şahidoldum. 

Bu arada bana şunu söylediler; «Yaz ayla
rında bu susuzluk dolayiısiyle bizim ölülerimiz 
kokmaktadır. Sabahları kalktığımız zaman kirli 
gezmemek için toprağa basarak teyemmüm ediyo
ruz» dediler. Bir lokma ekmek için, bir yudum 
su için tarlalarını sürecekleri zamanları harcıya-
eakları enerjiyi bu yolda kullanarak öküzleri, 
kağnıları ve kendileri ile birlikte su taşıyan bu 
köylüler 20 nci yüzyılda turizmden büyük so
nuçlar beklediğimiz Türkiye'nin Antalya'sının 
bir kazasındadır arkadaşlarım. 

Sayın Bakan, bu bahsettiğimiz Yaka ve îme-
cik köylerine yakın bir köyde misafir olmuşlar
dır, oralarda bulunmuşlardır. Kendileri bütün 
yurt sathındaki köyleri dolaşmaktadırlar. Do
laştıktan sonra biz bunu gazete sütunlarında 
veya radyo haberlerinde çadırda misafir olduğu
nu, köyde yattığını, tasla ayran içtiğini, karasa-
panm kuyruğundan tuttuğunu okuyor ve dinli
yoruz. Fakat köylerin ıstırabı taslan ayran iç-
melkle, 'sapanın kuyruğunu tııtma'kla halledilmi
yor aziz arkadaşlarım. Bu susuz, iki yüz küsur 
bin lira sarf edildiği halde suya kavuşamamış 
olan köylerin dertleriyle biraz meşgul olduk. 
îmecek köyünün 1965 senesi programına alındı
ğını ilgili daire ifade etti. Yaka Köyünün derdi
nin halledilmesi kolaydır, dedi. Oraya konan mo
torlar kumlu topraktan su çekmiyor, Avrupa-
dan ithal edilmiş bir motor korsak bu iş halledi
lir. Biz motoru da bulduk. 13 bin lira monte pa
rası karşılığı Bakanlığa bir mucip gönderdiler 
dediler. 1,5 aydır bakanlıkta bekliyen bir «olur» 
ve bakanın imzasını taşıyacak bir kâğıt parçası, 
bu köyleri hayata, sıhhate kavuşturacaktır. Fa
kat nedense 1,5 aydır bir türlü bir «olur» çıka
mıyor aziz arkadaşlarım. 

işte huzurunuzda bu acılarını ifade ettiğim 
köylüler vilâyete gidiyorlar, diyorlar ki, «Biz şu 
vaziyetteyiz, bizim derdimize bir deva olunuz.» 
Tabiî bu acı insanı söyletiyor. Vilâyet makamın
da köylüler biraz yüksek konuşunca vali kalkı
yor diyor ki, «Bana ne kafa tutuyorsunuz, Sizin 
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suyunuzu ben mi yok ettim, kestim? Atalarınıza 
darılın ki, böyle susuz yerde köy kurmuşlar» di
yor. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, vilâyet makamı su 
ist iyen insanlara, «Suyunuz yoksa atalarınıza 
darılın» derse, ilgili teknik memurlar bütün ra
porları hazırlar, mucibini bakanlığa gönderirler 
de Bakanlıktan bu bir «olur» imzası olmazsa bu 
köylüler ıstırap içerisinde kalırlarsa, köyün der
dine Köy İşleri Bakanı deva olmaz arkadaşla
rım. 

Ben Sayın Bakandan istirham ediyorum; kö
ye huzur gitsin köye sağlık gitsin, köye himmet 
ve himaye gitsin ama bu, ayran tasiyle gitmiyor 
dostlarım. Sayın Bakandan rica ediyorum: Sa
panın kuyruğunu bıraksın da dolma kalemine 
yapışsın, 1,5 aydır bekliyen «Olur» bir (Lebit 
Yurdoğlu) imhasını bassın da şu ıstırap dinsin 
aziz arkadaşlarım, Onu rica ediyorum. Sayın Ba
kandan bunu hassaten bekliyorum ve sizi de hür
metlerimle selâmlıyorum. 

KÖY İŞLERİ BAKANI LEBlT YURDOĞ
LU (izmir) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar; 

Sayın arkadaşım evvelâ Türkiye'deki içme su
yu gerçeklerinin tablosunu çok iyi çizdi. Kendi
sine bunun için teşekkür ederim. Çünkü doğru
dur, zamanlar geçmiş, zamanlar gelmiş, radyolar
la sular yaptığımızı ilân etmişiz her tarafa sula
rı götürdüğümüzü ilân etmişiz, ama bütün bu se
neler sonunda Türkiye'de köy içme sularının 
gerçeği tıpkı arkadaşımın söylediği gibidir. 

Bugün maalesef 65 bin yerleşme ünitesi var
dır. Bu 65 bin yerleşme üniteden ancak 25 binin
de içme suyu vardır. 15 - 16 bini şöyle böyledir. 
25 - 30 bin yerleşme ünitesinde bir bardak içecek 
su bulmak için çetin bir mevzudur ve şunu tes-
bit etmişizdir ki, içme suyu götürüldü diye gi
dilenlerin 50 - 6C nda katiyen içme suyu yoktur. 
Türkiye içme suyu bakımından bu gerçeklerin 
içindedir. Bu gerçeklerle karşı karşıya kalmış bir 
Köy işleri Bakanı üç ay içinde Türkiye'nin bü
tün köylerine içme suyu mu götürecektir? im
kânlarımızı bu şartların içinde iyi kullanmanın 
gayreti içindeyiz. Ve iyi kullanma derken ele. 
arkadaşımın söylediği misalde olduğu gibi mesu
liyetlerin üzerine eğilmeye çalışıyoruz. Arkada
şım bunu bir sözlü soru konusu ve meselesi yap
mıştı. Hazırlık yapmıyordum, gelecektim. Acele 
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etti, şimdiden cevap vermek benini için faydalı 
'oldu, teşekkür ederim. 

Bir köy var, projesi, plânı yapılmış, hazırlığı 
yapılmış, içme suyu gitmiş denir. Para harcan
mış, içme suyu yok. Arkasından motora için ay
nı ımütaihassıslar 'bilmem ne demiş. Motoru de
ğiştirmişler, bir 'küçük motor koymuşlar, yine 
içme suyu gitmiyor. Şimdi 'bir mucip daha yapı
yorlar. efendim bir motorla olmıyor; bir başka 
motor lâzım diyorlar. Mesul ıbir adam bunun 
mesullerini aramadan her gelen masrafa imza 
ederse huzurunuza rahat gelir mi? Bunun duy
gusu içindeyim. Değerli arkadaşım, (bu mevzu
da bana yardımcı olsun. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar. (Orta sıra
lardan alkışlar) 

4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği seçi
mi. 

BAŞKAN — Dünkü Birleşimde yaptığımız 
seçim sonuçlarını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı

lan 2 nci tura (2G3) zat katılmış ve neticede aşa
ğıda isimleri yazılı bulunan adaylar hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Siirt Sivas 

Cevdet Aydın Âdil Altay 
Malatya 

Avni A'kşit 
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1. — Hâkimoğlu Avni 156 
2 — Yücel Ali Fahri 27 
3 — Durudoğan Fahri 18 
4 — Küyer Yusuf İzzettin 15 
5 — Yargıcı Mustafa 10 
6 — Alpbaz Mesut 7 
7 — özsancak Selâhattin 6 
8 — Üstünel Mehmet Salih 6 
9 — özme Recai 2 

10 — Yönel Hüseyin Fehmi 1 
11 — Muteber ölmıyan oy adedi 4 
12 — Boş 1 
BAŞKAN — Üç mühürlü pusla ve zarflar 

dağıtılacaktır. 
Tasnif heyeti için isim tesbit ediyoruz: 
Sahabettin Orhon (istanbul), burada, Ad

nan Aral (Diyarbakır), burada; Seyfi öztürk 
(Eskişehir), yok. ibrahim Kocatürk (Denizli), 
burada. 

Mehmet Tiritoğlu (Balıkesir) Balıkesir'den 
başlıj'oruz. 

Seçim için oylar kullanıldı. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş

lar lütfen kullansınlar. 
Tasnif sırasında diğer mevzulara geçeceğiz. 
Bnşka oyunu kullanmamış arkadaşımız var 

mı? (Var sesleri) 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Gündemin, öncelikle görüşülmesi kararlaştı

rılan işlerine geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

BAŞKAN 
yerini alsın. 

Geçici Komisyon ve Hükümet 

içişleri Bakanını foir Bakanlık yetkilisi tem
sil edecektir. Buna ait tezkereyi okutuyorum. 

(1) 527 S. sayılı basmayazı 6.2. 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin bugünkü gündeminde mev

cut bakanlığımla ilgili konularda, Hukuk Müşa
viri Kemal özgüney'in Bakanlığımızı temsil ede
ceğine bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 

içişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde müza
kereler bitmiş, maddelere geçilmesi oylanıp ka
bul edilmişti. Şimdi tasarıda ivedilikle görüşül
mesi teklifi de vardır, ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi 
okutuyorum. 
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Siyasi Partiler Kanunu 

BİHÎNCİ KISIM 
Genel Esaslar 
Siyasi parti 

MADDE L. — Siyasi pttrtiler, toplum ve Dev
let düzenini -ve kamu faaliyetlerini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunlarına 
göre mahallî idareler seçimleri yoliyle ve belir
li görüşleri yönünde etkilemek iyin sürekli" çalış
ına amacını güden ve propagandaları açık olan 
kurul uslardır.-

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhale
fette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır', 

BALKAN —- Birinci madde üzerinde Sayın 
Mıviiri PaksüL Sayııt Asım Firen ve Sayın Hasan 
hVhmi Boztepe söz işet m isi erdir. 

Şimdi sırasiyle söz ist iyen arkadaşlarımız da, 
Reşit Ülker, Nihad Diler, Talât Oğuz, llisan Ton-
buş'tur. Buyurun Sayın Paksüt... 

Sayın Sarıibrahimoğlu söz mü istiyorsunuz? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

— Hayır efendim. 
EMlN PAKSÜT (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarını; genel görüşmesini 1964 Ocak ayın
da yaptığımız siyasi partiler kanun tasarısının 
maddelerinin müzakeresi ancak 1965 Ocak ayın
da mümkün oldu. Arada geçen zaman zarfında 
önemi kabul edilmekle beraber siyasi partiler ka
nun tasarısının ihtiva ettiği hükümlerin düzen
lenmesi bakımından kamu oyuna yeni fikirler 
gelmedi. Ancak, mahdut ölçüde yazar, siyasi 
partiler kanun tasarısının ihtiva ettiği hükümle
ri tahlil etmeksizin umumi vasıflarına dokundu. 
Yine mahdut çevrelerde Siyasi Partiler Kanunu 
tasarısı konusunda bâzı oturumlarda tartışma
lar yapıldı. 

Şimdi siyasi partiler kanunu tasarısının bi
rinci maddesi vesilesiyle huzurunuzda ehemmi
yetli saydığım bir noktayı arz etmek istiyorum. 

Bu, siyasi partiler kanunu tasarısına ihtiva 
<ıttiği hükümlerin derinliğine girmeden, bâzı si
yasi çevreler, bir yasaklar kanunu gözü ile bak
tı. Bâzı siyasi çevreler ise Anayasaya her nasıl
sa bir özenti olarak konmuş olan bir lıükmün 
icabı, aykırı vaziyet almak mümkün olmıyan bir 
hükmün icalbı yapılması icabeden bir kanun, ya
ni bir şeklî kanun gözüyle baktı, halk deyimi ile 
yasak savma kanunu tarzında anladı, 
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Kanaatimce siyasi partiler knuriTî İhtilal soıı-

rsi Türkiye'sinde benim inancıma göre, daha 
geniş tcntaiİ yetkisini tarihî açısından haiz bir 
kurucu meclis g'Öreviiîi kabullenmiş olan Mecli
simizin yapacağı en önemli taİvin %i idi. Dünya
nın bir tarafında siyası parti kanunu yok iken 
veya Arjantin filân misali Uf tarafa bırakılırsa, 
siyasi partilerin hukukî tanzimi için bir kanun 
yapma yoluna hiçbir deinokratik memleket git
memiş iken Türkiye bu özentiye lieden saplandı 
diye zihinlerde vâki olacak tereddütleri tam ola
rak silmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt lütfen mâruzâtı
nızı birinci madde üzerine inhisar ettiriniz; 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Birinci mad
de üzerinde arz ediyorum Sayın Başkari, gene t 
müzakeresi tarafımdan yapılmış olan 'kolitim
in a tarihi 30 Ocak 1964 tür. Şimdi, Ocak 1965 
te Ibirinci 'madde müzakeresini yaparken, Siyam 
Partiler Kanununa inanan (bir arkadaşınız ola
rak, Siyasi Partiler Kanunu ile tedvin edilmek 
istenen esasları işaret etmezsen!, siyasi parti an
lamını getiren birinci madde üzerinde yapılacak 
olan tartışmalar iri değeri kalnlaz". 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, ıbti şekilde de
vam ederseniz, sizinle birlikte söz ailmış 8 arka
daşımın da aynı sebeple ı'bir seneden fazla ara 
veribuesi sebebiyle yeniden umumi görülmeler 
yapılmasını Uygun bulduğumuz mânası çıkar 
'ki, 'bu tasarının görüjşülmesi, nıüzalkeresi uza
mış olur. Lütfen sadece birinci madde ile ilgi
li konuşmanızı yapınız. 

EM'tN PAKSÜT (Devamla) — Onu arz edi
yorum. Siyasi Partiler Kanunu cemiyetler hu
kukunun içinde tanzimi mümkün görülen siyasi 
gayeli cemiyet derneği almış bir parti olarak 
ayrı bir hukukî rejime tâbi tutmak istemiş. 
Yani siyasi partinin anlamı, siyasi partiyi Dev
letten ayıran şey nedir ki ; onu ayrı 'bir kanun
la tanzim ediyoruz ve dolayısiyle kanuna bu 
anlamın bir nevi tarifi ile başlıyoruz. Birinci 
madde budur, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, lütfen devanı edin. 
EMÎN PAKSÜT (Devamla) — Onun için 

- iyasi partiler, nedir veya ne değildir belli ol
madan, Siyasi Partiler Kanununa dâhil olması 
lâzımgelen derneık çeşitleri hangileridir, bunlar 
ayırdedilmeden Siyasi Partiler Kanunu adiyle 
bir tedvin yapılamaz. Çünkü, Yüksek Heyetin 
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malûmu olduğu üzere, bugüne kadar siyasi par
ti, siyasi gayeli dernek olarak hususi hukuk 
alanında, Medeni Kanunla, Cemiyetler Kaimim 
ile düzenlenmiş, idi. Şimdi- bu Ibifinci maddede 
bir takım objektif kriterle ı'e temas edilmiştir. 
Ama heyeti lımumiyesiyle eski mantıkçıların 
kullandığı deyimi e ifade ederek, «Efradını cami 
ağyarını mani» bir siyasi parti tarifi elbette 
yapılmamıştır, yapılamamıştır. Şimdi o halde 
bilinci madde siyasi parti hakkında sadece bir 
fikir vermektedir. Yüksek Heyetin malûmu 
olduğu üzere Anayasamız siyasi partinin bir ta
rifini getirmemiştir. 29 ucu maddede cemiyet 
kurma hürriyetinden, dernek kurma hürriyetin
den bahsetmiş olan Anayasa. 56 nci maddede de 
siyasi partiyi «demokratik siyasa hayatın vaz
geçilmez unsuru» diye göstermiş ve siyasi par
tilerden olması iâzimgelen ilkeleri kuruluşta, 
yönetişte, hedefte 57 nci maddede belirtmiştir. 
Bu itibarla Yüksek Meclisin Siyasi partiler ika
mın tasarısının birinci maddesini, siyasi par
tileri demokratik parlÖrnanter rejimin unsuru 
olmasına ilişkin Anayasa tarifi ile tüzük, prog
ram ve faaliyet bakımından 57 nci maddede işa
ret, edilmiş olan ilkelere uygunluk noktaları 
mahfuz kalarak sadece (siyasi hayata etki ya
pan, devamlı faaliyet gösteren, belirli 'görüşleri 
olan, dernekler) diye ayırdetmesi Jâzımgelirdi. 
Bu sebeple siyasi partiler rejimine tâbi olan, 
Siyasi Partiler Kanununa tâbi olan bir nevi si
yasi gayri derneklerle bunun dışında kalanlar 
bu tasarının bu mmaddesine getirilmiş olan ge
nel anlamla ifade edilmiş bulunmaktadır. Be
nim ricam, <bu birinci madde üzerinde getiril
miş olan genel tarifeler dışında niçin siyasi par
tilerin bir asgari teşkilât şartının, niçin siya
si partilerin seçime girme veya muayyen süre 
seçime girme yetkisinin veya üye sayısının zik
redilmemiş olması noktasından arkadaşlarım dur
masınlar. Bunların hepsi siyasi partiler huku
ku literatüründe yer yer münakaşa edilmiş şey
lerdir. Ama burada bahis mevzuu olan husus sa
dece siyasi partilerin genel anlamını vermek
ten ibarettir. Bu anlam Anayasanın 56 - 57 nci 
maddeleri ile memzueen mütalâa edildiği zaman 
önem taşır. Bunlardan ayrıldığı zaman Türki
ye'de bu kanun ile tanzim etmek istediğimiz si
yasi parti anlamımı kaybeder. 

Teşekkür ederim. 

28 . 1.1965 0 : İ 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Önce muhterem huzurunuza ibü kâ
nunun maddelerinin müzakeresine imkân bul
mak suretiyle getirilmiş olmasından dolayı bil
hassa memnuniyetimi ifade etmek isterim. Ben
den evvel konuşan muhterem a rkad asimizin 
ilk sözlerinde belirttikleri gibi, bu kanun tasâ-
TISI 'kanunlaştığı takdirde toplum bayatımızda, 
kamu hayatımızda ve bilhassa siyasal yaşantı
mızda korkulan vahîmelere asla yer olmadığmi, 
bunun iyi niyetler mahsulü olduğunu tatbikat 
ile ifade edecektir kanaatindeyim. 

Birinci maddenin bilhassa iki noktası üze
rinde durmak istiyorum. Bu hususta bir de 
tadil teklifi takdim etmiştim. 

Muhterem arkadaşlarını, birinci nokta, bu 
siyasi parti denen teşekküllerin propagandala
rını açık yapması zaruretinin âmir bir hüküm
le bu maddenin birinci bendinin son cümlesi
ne girmiş olması keyfiyetidir. Bizim bütün 
siyasi tarihimizde siyasi partilerin ilk kurul
duğu ikinci Meşrutiyetten bu yana en çok ıs
tırap çektiğimiz nokta siyasi parti adı altın
daki teşekküllerin açık propagandayla kaza-
namıyacaklarmı anladıkları zaman yani ken
dilerini memleketin umumi siyasi durumunda 
daha zayıf müşahade ettikleri zaman propa
gandalarını kulak gazetesi ise, fısıltı metodu 
ile memlekette gezen üyelerinin ve memlekette 
yerleşmiş bulunan teşkilâtının mensuplariyle 
gizli propaganda şeklini tercih etmeleridir. Bu 
usuldür ki, esasında henüz kültür seviyesi ta-
mamiyle matlup dereceye gelmemiş bulunan 
Türk Milletinin, gazete okumıyan. radyosu bu-
lunmıyan yerlerde veyahut sadece kendi ga
zetelerini okuyan muhitlerde aldanmasını, ger
çekler dışında, yanlış, gerçeklere hiç uymaz 
birtakım kanaatleri kendilerine malletmeleri 
neticesini doğuruyordu. Bu yüzdendir ki; az 
olmakla beraber, İkinci Meşrutiyetten bu ya
na zaman zaman 3.1 Martla başlayan ve hâlâ 
da bitmemiş görünen hattâ kanlı olaylara, so
nuçlara maalesef meydan vermektedirler. 
Bundan dolayı 1 nci maddenin getirdiği, 1 nci 
fıkradaki bu güzel, âmir hükmü memnuni
yetle selâmlarım ve temenni ederim ki bu ka
nun kabul edildikten sonra siyasi partiler ken
di programlarının efkârı umumiyede, halk 
efkârında uyandıracağı inançla, güvenle ha-
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M. Meclisi B : 47 
reket edebilsinler ve her türlü propagandaları
nı Türkçesini arz edeyim, erkekçesine açık
ça yapsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci nokta şu
dur: Anayasanın 50 ncı maddesinin üçüncü 
bendini birinci maddeye ikinci fıkra olarak ay
nen almıştır. Peki bunu alıyor da bilhassa 
siyasi partilerin ilk anda kanunun kapısından 
içeri girerken neleri yapamıyacaklarmı ve no 
yoda hareket edeceklerini emreden 57 nci mad
denin âmir hükümlerinin, ilerideki maddeler
de temas cdilmiyen niteliklerini niçin buraya 
üçüncü bir fıkra halinde almamışlardır, sayıri 
komisyondan soruyorum. O madde ki Anaya
sanın 57 nci maddesi, hakikaten siyasi parti
lerin hüviyetlerini çizmek, bu hüviyette çalışa
caksınız demek olan gayet güzel âmir hüküm
ler getirmiştir. Maalesef bizim elimizdeki ta
sarının hiçbir maddesine bu şekilde bir ön ta
rif gözükmemektedir. 

Ben bunu birinci maddenin büyük bir nok-
sani addetmekteyim. 56 ve 57 nci maddelerin
de siyasi partilere değinen ve onlara ait âmir 
hükümleri getiren Anayasamızın 5G ncı mad
desinin 2 nci fıkrasını alır da 57 nci maddenin 
âmir hükümlerini burada nitelik tarifi olarak 
koymazsak cidden büyük bir noksanlık olur. 
Bunu şimdi takdim edeceğim yAni" bir tadil 
teklifi ile ayrıca istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bir 
üçüncü noktaya da temas etmek istiyorum: 
Tasarının üçüncü maddesi Geçici Encümen
ce aynen kabul edilmiştir. Ancak bendenize 
göre 3 ncü maddedeki hükümler 1 nei madde
ye girmesi lâzım gel en hükümlerdir. 3 n^ü mad
dedeki hükümlerin tamamı iki bend halinde
dir, bunların 1 nci maddeye girmesi ieaberler 
kanaatindeyim. Çünkü 1 nci maddenin içeri
sindeki genel hükümlere 3 ncü maddedeki 
genel hükümler girmezse 2 nci madde ile gel
mekte olan dernekler tarzında bir ayrıntıya 
sapıldıktan sonra yeniden genel hükme gelme
nin kanun metoduna ve bir kanun sistematiği
ne, mantık bakımından, bilgi insicamı bakımın
dan, uygun olmıyacağı kanısındayım. Onun 
için bu hususta da verilmiş olan bir tadil tek
lifim vardır. Onun da okunduğu zaman lüt
fen kabul Duyurulmasını istirham ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimi 
sunarım. 

28 . 1 .1%5 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Boztepe. 
HASAN FEMHÎ BOZTEPE (Antalya) — 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlar. 
Ben de benden önce konuşan Emin Bey ve 

diğer arkadaşımın fikirlerine aynen iştirak 
ediyorum. Bu madde hakikaten Emin Beyin 
ifade ettikleri gibi, tarifin tarifine uymuyor 
ve bu maddede verilen siyasi partiler tarifi 
hem noksan, hem hatalı, hem de gayriilmidir. 

Çünkü bugün ilim adamları arasında dahi 
siyasi parti mefhumundan ne anlaşılacağı hal
ledilmiş değildir. 

Bu itibarla bu kadar mühim bir mevzuda, 
aynı tasarının 2 nci maddesini de tehdit altına 
alan bir tarif vermek çok tehlikelidir ve hata
lıdır. Onun için siyasi parti denince ne anla
şılır, bunun üzerinde durmak gerekir. 

Bâzı ilim adamları siyasi partiyi âmmenin 
menfaatine hizmet için Devlet kudretini eline 
geçirmeye çalışan gruplar olarak tarif etmek
te, bir kısmı da özel veya bölge menfaatlerini 
esas tutan politik gayeli dernekler akla gele
ceğini söylemektedir. Diğerleri de Parlâmen
toda faaliyette bulunma yollarını arayan siyasi 
teşekküllerin parti sayılacağını kabul ve ilân 

: etmektedirler. 
i Ben burada fikrî teşevvüşe meydan verme

mek için misalleri artırımyacağım. Bana göre 
umumi bir tarif vermekte bir zaruret vardır. 
Bu umumi tarifi verebilmek iç'n siyasi parti-

: nin âmme içerisindeki faaliyetlerinin nelere in
hisar ettiğini ve teşekkül bakımından bünyesi
nin nasıl terekkübettiğini göz önünde tutmak 

'. lâzımdır. 
i 

Partiler Anayasamıza n:nro. «Siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurları» olduklarından, bu hu
sus ile efkârı umumiyenin teşekkülünde ve 
milleti temsilde ilk plânda bulunduklarından 
dolayı bu hususların tarifimizin içinde yer al-

ı ması gerekir. 

2 neisi, siyasi partinin gayesi, demokratik 
usullerle yani genel ve gizli seçimle - hoş simdi 
gizliliği de kalmadı ya - iktidara gelerek, mil
let hakimiyetini onun adına kullanmak ve bu 
yollara millete hizmet olacağına göre, bu hu
sus tarifimizde yer almalıdır. 

O halde bütün bu söylediklerimizin ışığı al
tında siyasi partiyi şu şekilde tarif edebiliriz: 
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«Siyasi partiler halka hizmet gayesiyle ku

rulan, demokratik yollarda iktidara gelmeyo 
çalışan, demokratik hayatın vazgeçilmez unsur
larındandır.» 

Bu tarifimiz en güzel tarafı olduğu iddia
sında değilim. Fakat komisyonun daha iyi bir ta
rife de iltifat edeceğimizi ifede etmek isterim. 

Böylelikle siyasi partinin her şeyden önco 
âmme menfaatlerini göz önünde tutması ve ik
tidar mücadelesinde demokratik yollardan ay
rılmaması sağlanmış olacak ve çok partili de
mokratik sistemi muhafaza edilmiş olacaktır. 

Aynı zamanda müzakeresini yaptığımız ta
sarının bu maddesinde verilen bu tarif çok ge
niş olduğundan tasarının ikinci maddecinde ge
çen dernek faaliyetlerini de tahdidetmektedir. 
Bu tarif, yani bizim yukarıda verdiğimiz ta
rif kabul Jedildiği takdirde bu mahzur ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Diğer taraftan Anayasanın 29 ncu madde
sinde derpiş edilen «Herkes önceden izin almak
sızın dernek kurma hakkına sahiptir.» kaidesi 
do zedelenmiyecektir. 

Tasarının Ibirinci maddesini, getirdiği umu
mi hükümler dolayısiyle tek başına düşün
mek ve mütalâa ctmsk mümkün değildir. Bu 
maddeyi, tasarının şümulü itibariyle 2 nci mad
desi ile bir arada mütalâa etmek lâzımgelir. 

Tasarının 2 nci maddesinde dernek faali
yetlerinin sınırı çizilirken derneklerin toplum 
ve kamu düzenini ve genel olarak kamu faali
yetlerini etkilemek gayesini güdemiyeceği der
piş edilmiştir. 

Bu mevzuda partiler kontenjan ve müsta
killerden müteşekkil temsilcilerin, nazarı dik
katlerini celbedip, bu maddedeki birinci şıkkı 
kaldırışlarından dolayı kendilerine huzurunuz
da teş3kkürü bir borç bilirim. 

Daha onca izah ettiğimiz gibi, siyasi parti
leri sadece âmme hayatına tesir etme grupu ola
rak mütalâa etmek yanlıştır ve hatalıdır. Ta
sarıdaki düşünce kabul edildiği takdirde en ma
sumane gayelerle kurulan dernekleri kapat
mak lâzımgelccek veya siyasi hiçbir gayesi ol-
mıyan ve fakat cemiyet içinde âmme faaliye
tine müessir rolü olan derneklerin kurulması 
imkânsız hale gelecektir. Ve biraz önce söyledi
ğim gibi kurulanları da kapatmakta bir mah
zur olmıyacaktır, 

28 . 1.1965 O : 1 
Bundan böyle meselâ: Türk Eğitim Der

neği, halkevleri, Türk ocakları gibi dernekler 
kapatılabileceklerdir. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Alâkası 
ne.'. 

HASAN FEHMÎ BOZTEPE (Devamla) — 
Evet Coşkun Bey, birinci madde ile irtilbatmı 
söyliyerek konuşmama devam ediyorum. 

Çünkü bu dernekler eğitim, müzik, resim, 
temsil, konferans v.s. gibi faaliyetleri dolayı
siyle âmme faaliyetlerine müessir olan teşekkül
lerdir. Ama hiçbir zaman siyasi gayeleri yok
tur. Kaldı ki, âmme faaliyeti mefhumunun sı
nırlarını çizmek de mümkün değildir. Bugün 
âmme faaliyeti olarak kabul edilen bir faaliyet 
yarın âmme faaliyetinin dışında kalır veya dün 
âmme faaliyeti kabul edilmiyen bir husus bu
gün âmme faaliyeti olarak mütalâa edilebilir. 

Meselâ üniversite açmak Anayasaya göre âm
me hizmeti sayılmasına rağmen tatbikatta yük
sek özel okulların açılmasına izin verilmekte
dir. 

Görülüyor ki, tasarıda yer alan bu madde 
dernek kurma hakkını tahdidetmekte, hattâ or
tadan kaldırılmakta, böylece Anayasanın yukar
da söylediğiniz gibi, 29 ncu maddesinin ruhunu 
zedelemektedir. 

Böyle bir anlayışın kabul edilemiyeceğini 
düşünerek bu anlayışa iltifat etmemenizi rica 
eder, komisyonun tarifin tarifine sığar şekil
de tanzim etmek üzere bu maddeyi geri alma
cını istirham ederim. Bu mevzuda hazırladı
ğım değişiklik önergesini takdim ediyorum, il
tifatınıza mazhar olursa memnuniyetim artar. 

Hürmetler. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, bu madde kanunun en önem1 i mad
desidir. Çünkü, Sayın Paksüt'ün de ifade ettik
t en gibi, siyasi partiler normal hukuk /nizamı 
içinde dernektirler. Yeni Anayasamız siyasi 
partileri derneklerin içerisinde ayrı ve üstün 
bir statüye tabi tutmakta, birtalom hak ve 
imtiyazlar tanımaktadır. Bunları bir derneğin 
kapatılmasında güdülen yolların ü tünde daha 
teminatlı yollara tabi tutmakta, Annya^a Mah
kemesince kapatmaktadır. Bu derneklere birta
kım yetkiler tanımaktadır ve siyahi h yatın bö
lünmez parçası olduğunu ifade etmal-.tedir. Bu 
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bakımdan tarifin iyi yapılması, ileride bu ka
nunun tefsiri bakımından çok büyük ehemmi
yeti haizdir. 

Şimdi siyasi partileri diğer derneklerden 
ayıran, ilim sahasında da kabul edilen 
bellibaşlı vasfı, bu teşekküllerin genel seçim
lere, mahallî seçimlere girmek suretiyle hal
kın iradesinin tecellisine vasıta olmalarıdır. En 
önemli vasfı budur. Bu metin dolambaçlı yol
dan bu fikri taşımaktadır. Bu fikir bu metinde 
yoktur demek mümkün değildir. Fakat gayet 
muğlâk bir şekilde ifade edilmiştir. Siyasi 
partiler toplum ve Devlet düzenini ve kamu faali
yetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
ve özel kanunlarına göre mahallî idareler seçim
leri yoluyla ve belirli görüşleri yönündeın» diye 
ifade etmektedir. Gayet karışık bir şey. Şimdi 
«toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetle
rini...» Zaten halkı halk iradesini temsil etmek 
şüphesiz ki, bu maksatlarla olması lâzımgelir. 
O bakımdan bendeniz metni şu şekilde sok
tum : «Siyasi partiler T.B.M.M. seçimlerine ve 
mahallî seçimlere katılmak, halkı T.B.M.M. inde 
ve mahallî idarelerde temsil etmek suretiyle 
halk iradesinin meydana gelmesine hizmet eden..» 
diye öbür ibareleri aynen aldım. Şimdi bunu 
da ifade edeyim ki, ilim sahasında kabul edilen 
bir tâbiri ve bir tortumu buraya getirdim. 

Almanlar hakikaten Partiler Kanunu üze
rinde çok geniş etüt yapmışlar, bütün Dünya
daki partiler durumunu, bütün memleketlerde 
tetkik etmişler ve onun neticesinde bir metin 
hazırlamışlar. Onlar da hazırladıkları bu metinde 
buna yakın bir ifade kullanmaktadırlar. Bu 
kanunun kabul ettiği anlamda partiler federal 
meclis ve bir federe Devlet Meclisinin seçimine 
katılmak ve halkı bu teşekküllerde sorumluluğu 
yüklenmiş olarak temsil etmek suretiyle halk 
iradesinin siyaseten teşekkülüne iştirak etmek.. 
Bu şekilde ifade etmişlerdir. Sayın Paksüt'ün 
biraz evvelki ifadelerine bendeniz dokunmak is
tiyordum, fakat kendileri bu fikrim, bu metnin 
içinde olduğunu söylediler. Bâzı toplulukların 
siyasi parti olamıyacaklarını ifade etmektedirler. 
Haklı ve doğru olarak 6 yıl müddetle ne Mec
lis seçimine ve ne de federal Meclis seçimine 
katılmamış. Siyasi parti gayeleri yalnız ma
hallî idare meclis seçimlerini yapmaktan iba
ret olan parti, yalnız belli bir seçim için ku
rulmuş parti, Almanların bizzat kendilerine ait 
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teşkilâtlarını ilgilendiren hususiyetleri bakımın
dan getirilmiş... 

Binaenaleyh, hakikaten partinin tarifinin 
içinde bu unsurlar da vardır ve bendeniz bunla
rın üzerinde ısrar etmiyorum. Komisyonda bulu
nan Emin Paksüt arkadaşımız ve belki de Coş
kun Kırca arkadaşımız bunların elbette nazari 
olarak varlığını kabul edeceklerdir. Ayrıca bir 
partinin bir siyasi parti muamelesi görebilmesi 
için birtakım haklardan istifade» edebilmesi iç.n 
bâzı şartarın da sayılması lâzım. Nitekim, biz 
Seçim Kanunumuzda 15 ilde teşkilât kurmasını 
aradık. Meselâ Almanlar, muayyen bir aded oy 
almamış bir partinin radyodan dahi konuşmasını 
kabul etmemektedirler. Bir siyasi partinin bu se
kideki ilmî tarifinden dolayı, halen fiilî olarak 
kanunları bu şekildedir. 

Binaenaleyh, bendeniz takririmi sunuyorum 
ve daha vazıh, olduğunu zannediyorum : Kabulü 
için yardımlarınızı rica ve istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NÎHAT 1)1 LER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar, mantık ilminin 
belirttiği gibi hiçbir tarif tam. mânasiyle ağya
rım mâni efradını cami şekilde yapılmamıştır... 
Hele siyasi partilerin çeşitli fonksiyonları göz 
önüne getirilirse bunun tarifinin de yapılması
nın ne kadar müşkül oduğu ortaya çıkar. Komis
yonun. hazırlamış olduğu gerekçede Federal Al
manya Temel Kanununun 21 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasında partileri şu şekilde tarif ediliyor : 
(Partiler halkın siyasi iradesinin tekevvününe 
hizmet ederler.) Yine İtalya Anayasasının 49 ucu 
maddesinde; (Partiler demokratik usule göre 
millî siyaseti tesbite hizmet ederler) diye tarif 
ediliyor. Fransız Anayasasının dördüncü, madde
sinde ise, «Siyasi partiler seçim yolu ile halk 
iradesinin ifade edilmesine hizmet ederler» şek
linde kısa tarifler yapılmış bulunmaktadır. 

Komisyon ve Hükümetin hazırlamış oldukları 
tasarıda, (Siyasi partiler toplum ve devlet düze
ni ve kamu faaliyetlerini T. B. M. M. üyeliği ve 
özel. kanunlarına göre, mahallî idareler seçimleri 
yolu ile belirli görüşler yönünde etkilemek için 
sürekli çalışma amacını güden, ve propagandalara 
açıklık olan kuruluşlardı]') şeklinde uzun bir ta
rife gidilmiş bulunulmaktadır. Acaba ilham al
mış oldukları Federal Alman Anayasasının 21. nci 
maddesi, İtalya Anayasasının 9 ncu maddesi ve 
Kransız Anayasasının 4 ncü maddesindeki bu 
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kısa tariflerden komisyon ve Hükümet neden ay
rılmış bulunmaktadır? Benim kanaatime göre bu 
ışık altında siyasi partileri şu şekilde tarif etmek 
icabeder : «Siyasi partiler seçim yolu ile halkı 
temsile yarıyan teşekküllerdir.» Eğer bu tarif 
yapılırsa derneklerden de ayrılmış olur. Esasen 
siyasi partiler Devlet mekanizmasının organları 
içinde vazife alan teşekküllerdir. Yine Devleti 
bir müellif, (Milletin teşkilâtlanmış şeklidir) di
ye tarif etmiş bulunmaktadır. Bütün bunları göz 
önüne getirerek siyasi partilerin tarifi hususun
da bendenizin arz ettiği şekildeki değişikliği 
havi önergemi Sayın Başkanlığa vereceğim. Bu 
şekilde kabulünü istirham ederim. Sayın Komis
yonun da derneklerden partilerin ayırdedilmesi 
hususundaki koymuş oldukları kıstasların kifa
yetsiz olması dolayısiyle tekrar izahat vermele
rini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuzda bulunan madde, gerek Oeçici Ko-

' misyonda, gerek daha sonra partiler temsilcileri 
arasında ittifakın üzerinde tahassül ettiği bir 
maddedir. Evvelâ kısaca Hasan Fehmi Boztepe 
arkadaşımın endişelerini cevaplandırmak isterim. 
Kendileri bu maddeyi haklı olarak ikinci madde 
ile bir arada mütalâa buyurdular ve bâzı endişe
ler ileri sürdüler. İkinci maddenin Oeçici Komis
yonca niçin o şekilde tedvin edildiği komisyon rapo
runda tafsilâtı ile izah edilmektedir. Bunun üzerine 
yeniden dönerek vaktinizi almak istemiyorum. Sa
dece Hasan Fehmi Boztepe arkadaşımızın temas 
ettiği hususa değinerek bu istikamette yapılan 
tenkidler muvacehesinde siyasi partilerin grup
ları tarafından müştereken verilen bir takrire 
Oeçici Komisyonunuzun aynen iltihak edeceğini 
ve bu suretle Hasan Fehmi Boztepe arkadaşımı
zın ikinci madde ile ve ikinci maddeye atfen bi
rinci madde ile ilgili olarak ifade buyurdukları 
endişelerin ortadan kalkacağını belirtmek iste
rim. İkinci madde ile ilgili bu takriri başkanı
mın müsamahasına sığınarak okumak mecburiye
tindeyim. İkinci madde şu şekli alacaktır : 

Madde 2. — Dernek, belli bir siyasi partiyi 
desteklemek veya desteklememek, yahut siyasi 
partiler arasında işbirliği sağlamak veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği mahallî 
idareler veya muhtarlık seçimlerinde belli aday-
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lan desteklemek veya desteklememek yahut bun
lar arasında işbirliği sağlamak amaciylc kurula
maz. 

(İşçi ve işveren sendikaları birlikleri fede
rasyonları ve konfederasyonları hakkındaki, 
15 Temmuz .1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun hükümleri saklıdır.) Böylelikle ko
misyon metninin (A) bendi yani, (Toplum ve 
devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek) 
kısmı çıkmaktadır. Bu suretle Hasan Fehmi Boz
tepe arkadaşımızın konuşmasında zikrettiği der
nekler hakkında her hangi bir endişe artık varidi 
hatır olmıyacaktır. Bu suretle ikinci maddede ya
sak edilen şey, doğrudan doğruya siyasi parti 
faaliyetlerini bizzat yapmaya girişen dernekler 
olacaktır ve bundan ibaret kalacaktır. 

Bu hususa böylece temas ettikten sonra diğer 
arkadaşlarımın bu tarif üzerindeki mülâhazaları
na değinmek isterim. 

Yine Hasan Fehmi Boztepe arkadaşımız, muh
telif hususlara temas buyurdular ve bu arada 
Emin Paksüt Beyefendinin de bu maddenin 
aleyhinde mülâhazalar serd ettiğini söylediler. 
Bendeniz Emin Paksüt Beyefendinin konuşma
sını dikkatle dinledim. Kendisinin bu maddenin 
aleyhinde değil, tamamen lehinde mülâhazalar 
serd ettiğini müşahede etmiş bulunuyorum. Eğer 
ben yanılıyorsaııı, Sayın Paksüt beni tashih eder
ler. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Yansınıyor
sun. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KİRCA 
(Devamla) ----- Sadece şunu belirtmek isterim : 
Muhterem arkadaşlarım, konuşmaları dinledik
ten sonra her birinin komisyonun verdiği ve bü
tün partilerin üzerinde birleştikleri tarifeler
deki değişik unsurlar üzerinde durduklarını mü
şahede eyledim. Meselâ; Hasan Fehmi Boztepe 
arkadaşımız; «Siyasi partiler, halka hizmet ga
yesi ile kurulan, demokratik yollardan iktidara 
gol meye çalışan» diyor ve bu tarifini dle «Si
yasi partiler âmme menfaatlerini yerine getir
mek için iktidara gelmeye çalışan teşekkül
lerdir.» Fikrine dayıyor. Âmme menfaati için 
iktidara gelmeyi de, kendi tarifinde çok daha 
basit bir ibare ile ifade etmeye çalışıyor, 
«halka hizmet gayesi ile» diyor. Demek ki, bu 
tarifte aslında Oeçici komisyonun metninde 
yer alan «Siyasi partiler, toplum ve Devlet 
düzenini vle kamu faaliyetlerini etkilemek için 

— 289 — 



M. Meclisi B : 47 
kurulurlar, fikri esasen vardır. Fakat bana öyle 
geliyor ki, bizim Geçici Komisyonun tarifi 
daha açık ve daha sarihtir. Neden böyledir? 
Bunun üzerinde çok durulduğu için kısaca 
açıklama]: mecburiyetindeyim. 

Dikkat buyurulursa üç unsur vardır bu ta
rifte; toplum düzeni, Devlet düzeni, kamu faa
liyetleri. Devlet düzeni denmemiştir sadece 
aynı zamanda toplum düzeni denmiştir. Çünkü 
Devlet düzeni denince Devlet, toplumun bütün 
faaliyetlerini içine almıyabilir. Ezcümle, meselâ 
bir beynelmilel cemiyet be vardır, fakat siyasi 
partilerin bilfarz hukuku düvel kaideleriyle 
tanzim edilen bu beyndlmilel cemiyetin bün
yesi ve kuruluşu hakkında da fikirleri olabilir. 
Binaenaleyh en geniş mânasında toplum keli
mesi bunun için kullanılmıştır. Sonra hiçbir 
suretle Devlet faaliyetleriyle de tanzim edilmi-
yen meselâ ahlâk gilbi bâzı safhalarda, siyasi 
partilerin görüşleri olması dünyanın her yerin
de tecviz edilir. Bunun için dö «toplum» ke
limesini kullanmak zaruri görülmüştür. 

Devlet düzeni vo kaimi faaliyetleri birbi
rinden -ayiniir mı diye bir sual varidi hatır 
olabilir. Fakat kamu faaliyetleri sadece Devlet 
denilen tüzel kişiler tarafından yapılmaz, diğer 
«amma menfaatleri veya halka hizmet» diye 
faaliyetleri 'ifa lederler vo binaenaleyh siyasi 
partiler o sahada da fikir sahibi olmak duru
mundadırlar vo olabilirler. 

Böyle olunca, Sayım Boztepe arkadaşımızın, 
«âmmo menfaatleri evya halka hizmet» diye 
iı'ado ettiği husus, burada ilim yaptığımızı 
iddir, etmiyeceğim, ilmo aykırı hareket ettiği
mizi de zannetmiyorum ama, hakikaten en sarih 
tarifi belki de budur. Zaten bu tasarı hazırla
nırken, komisyon çalışırken istifade edilen ve 
bu mevzuda dünyada yazılmış tek sistematik 
lûser olmak vasfını, taşıyan Alman hukukçu
lar heyetinin eserinde de bu esasa yer veril
diği müşahede edilmiştir. 

Şimdi diğer arkadaşlarımızın tariflerine 
bakıyorum. Onlar daha fazla partinin tem
sili vasfı üzerinde duruyorlar. Sayın .Reşit 
Ülke:* arkadaşımız, «seçimliero katılmak sure
tiyle halkı temsil etmek», Nihat Diler arkadaşımız, 
«.'Siyasi partiler, seçim yoliyle halkı temsile 
yarıyan teşekküllerdir» demek suretiyle tari-
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fimizde yer alan bir diğer unsuru daha çx)k 
belirtiyorlar. 

Şimdi levveCâ halkı temsil etmek tâbiı'i... Bu
rada hukukla meşgul olduğumuza göiu elbette 
ki, siyasi partiler bahsinde halkı temsil et
mek tâbiri kullanılır, siyasi edebiyat bahsin
de kullanılır fakat iş millî irade nazariyesine, 
demokratik nazariyeyo parlömanterizm sistemi
ne ve siyasi partilerin bunun içindeki yerine 
gelince, halkı temsil eden unsur siyasi partilerin 
kendisi değildir. Halkı temsil eden unsur Tür-
kiyo Büyük Millet Meclisi üyeleridir, teker 
teker o üyelierdir, ve Anayasa hain temsil 
etme vasfını onlara vermiştir. Gerçi Anayasa
mızın Mçbir yerinde halk tâbiri geçmemekte
dir. Millet tâbiri geçmektedir, fakat Temsilciler 
Meclisi Anayasa Komisyonu müzakeıtelerin-
den çok iyi hatırlarım, milleti temsil edenler, 
millî irade, millet iradesi gibi söyleri bizde 
adında tâ eskiden anayasallarımızdan beri ge-
l?n ibarelerin terljjdilmes'ne imkân olmayışı 
dolayısiyle kullanılmıştır. Aslında millet biraz 
dr. metafiz'İk bir mefhumdur. Millet tarih 
içinde başlıyan ve istikbale doğru devam eden 
zamanı kapsıyan bir mefhumdur. Halk bir 
ülka üzerinde bir milletin muayyen bir za
manda yaşıyan unsuru cbmektir. Millet hattâ 
onu da aşan yahut aşabilen bir mefhumdur. 
Böylo olunca aslında Anayasamızda millet 
iradesi, milletin temsili dendiği zaman bunda, 
Fransız Anayasa hukukçularının anladığı 
mânada, halk iradesi, halikın temsili kasiedil'ir. 
îşto, halkı temsil eden unsur, Anayasamızın sa
rih ifadesine binaen Türkiye Büyük Millet 
Mecl'lsi müeyyidelerinin teker teker her biri
dir. Dikkat ederdeniz esasen Fransız, italyan 
vo Alman anayasalarının hiçbirinde siyasi par
tiler halkı temsil eler denmiyor, halkın irade
sinin tekevvününe hizmet ederler eleniyor, doğ
rusu da budur. 

Her siyasi parti bir tüzel kişi olarak o tüzel 
kişilik bünyesi içinde bulunan insanları temsil 
eder. Bunun dışında Ibaşkasmı temsil etmez, da
ha geniş bir kütleyi temsil etmez. Ama siyasi 
partiler Anayasa gereğince halkı, milleti tem
sil etmek yetkisi kendbine verilmiş olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimine 
medar olmak yolu ile halk iradesinin te
kevvününe hizmet ederler, Binaenaleyh millet 
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iradeleri, halk iradeleri bakımından ve bu na
zariyeler içinde siyasi parti mefhumunun biri 
bakımından bir yanlışlık yapmamak lâzımdır. 
Bu itibarla «halkı temsil etmek suretiyle» gibi 
ibarelere burada yer vermemek iktiza eder. Fa
kat esas olan zaten Roşit Ülker arkadaşımızın 
ve Nihat Diler arkadaşımızın tarizlerinde esas 
fikir seçimlere katılmak fikridir. Bu unsur da 
Geçici Komisyonun tarifinde ayniyle yer al
maktadır. Nitekim «siyasi partiler toplum ve 
Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunları
na göre mahallî idare seçimleri yolu ile ve be
lirli görüşleri yönünde etkilemek için» denmek-
tedi:'. Seçimler yolu ile bu etkileme vazifesini 
yapacakları açıkça Geçici Komisyonun metnindo 
yer almış (bulunmaktadır. Şimdi sadece Boztepe 
arkadaşımızın tarifini kabul edecek olask, haklı 
olarak Diler ve Ülker arkadaşlarımızın üzerin
de durdukları unsuru bir tarafa bırakmak ica-
bedecek, bunun aksini Diler ve Ülker arkadaş
larımızın tarifini kabul edecek olsak Boztepe ar
kadaşımızın haklı olarak üzerinde daha faz
la durduğu unsuru bir tarafa »bırakmak icabc-
deaek. Bu itibarla Yüce Heyetinizden, Geçici 
Komisyonun, partiler gruplarının da üzerinde 
mutabık oldukları şu metne rey vermenizi is
tirham edeceğim. 

Bir iki hususu da açıkalamama izin verme
nizi istirham ederim. 

Reşit Ülker arkadaşımızın tarifinde (Seçim
lere katılmak) gibi bir lâf geçiyor. Dikkat bu-
buyursanız, böyle bir tâbir Geçici Komisyon 
metninde yoktur. «Seçimler yolu ile etkilemek 
başkadır, seçimlere katılmak başkadır. Bir si
yasi partinin seçimlere katılma ehliyetini ibraz 
etmesi başka şeydir, bir siyesi partinin toplum 
ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini an
cak seçim yolu ile etkilemek amacını taşıması 
başka şeydir. Bir siyasi parti kurulur, seçim 
kanunlarına göre seçimlere katılıp aday göster
mek ehliyetini ihraz edemiyebilir. Ama o yine 
de bir siyasi partidir ve şu tarife göre onun 
gayesi toplum ve düzenini ve kamu faaliyetleri
ni seçim yolu ile etkilemektir. Nedeni Seçim yo
lunun dışında, gayrimeşru her hangi bir yol
dan etkilemeyi bizim Anayasa düzenimiz kabul 
etmemiştir de onun için. Binaenaleyh bu geçi
ci Komisyon metninde, raporda da tafsilen izah 
edildiği üzere, partilerin seçimlere girme ehliye-
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ti ile partilerin seçim yoliyle toplum ve Dev
let düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek 
amacı arasında bir tefrik yapılmıştır ve partiler 
her hal ve kârda seçimlere girmek mecburiye
tinde de tutulmamaktadır. Bir parti ister se
çimlere girme ehliyetini ihraz etmiş olsun, is
ter olmasın, etmiş olduğu halde dahi, kendi gö
receği lüzum üzerine bir seçime girmiyebilir. 
O seçime girmediği zaman o parti kendi fikir
lerini, toplum ve Devlet düzeni ve kamu faali
yetleri bakımından etkileyici bir hale getirme
yi ancak seçim yolu ile yapmak amacından uzak
laşmış da sayılmaz. O sadece muayyen bir seçi-
m3 girmekten çekiniyor kaçmıyor demektir. 
Bu da gayrimeştu bir fiil olarak bu tarifte gö
rülmemektedir. Ama Sayın Ülker arkadaşımızın 
(Katılmak) tabirini buraya alırsak iki büyük 
hata yapmış oluruz. Her hangi bir seçime gir-
miyen, her hangi bir partiyi kanun dışı ilân et-
mir, oluruz. Bunu yapmaya hakkımız yok. İkin
ci bir hata daha yapmış oluruz, seçimlere girme 
ehliyetini ihraz etmekle siyasi parti tüzel kişili
ği ve siyasi parti vasfını kazanmayı birbirine ka
rıştırmış oluruz. Bu da yanlış olur. 

Arkadaşlarım, bunun dışında Asım Eren ar
kadaşımız, propagandaların açık olması nok
tasına temas etmişlerdir. Propagandaların açık
lığı demek, komisyon raporunda da açıkça be
lirtildiği gibi, siyasi partilerin efkârı umumi
ye tarafından her hangi bir suretle duyulmasını, 
öğrenilmesini arzu etmiyerek yaptıkları faali
yetlerdir. Yoksa bir köy kahvesinde bir köy evin
de, benim partim şöyle düşünüyor diye hattâ 
ev ev dolaşarak konuşmak dahi açık propagan
dadır; kapalı propaganda değildir. Bu bizim 
memleketimizde değildir, başka hiçbir memleket
te de değildir. Nedir açık olmıyan propagan
da açık, oLmıyan propaganda o metotların kul
lanılmasıdır ki, neticesinde bu siyasi parti ken
di propagandasının efkârı umumiye tarafından 
bilinmesini arzu etmiyor tarzında ortaya çıkar. 
Yani kısacası, daha ziyade bugün komünist par
tilerin selül çalışması burada kaydedilmiştir. 
Bunun dışında dünyanın her yerinde caiz olan 
ev ev dolaşarak, herkesle sohbet ederek ko
nuşma, partisinin propagandasını yapma, esa
sen bugün siyasi parti tekniğinin belli başlı 
unsurlarından bir tanesidir. 

Asım Eren arkadaşımızın bâzı konuşmaları 
üzerine bunu bilhassa tasrih etmek durumun-
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dayını. Elıbetteki, ev ev dolaşılarak çalışılır, 
ve propaganda yapılır ve bu ayık propaganda
dır, gizli propaganda değildir. 

Bizini, Fransız, italyan ve Alman anayasa
larında yov alan hususlara aynen itibar etmeyi
şimizin sebebi şudur; Fransız, İtalyan ve Al
ınan anayasalarında yer alan bu ifadeler bizim 
komisyon raporunda da nakledilmiştir. Bu ifa
deler tarif değildir esasen. Bunlar, Anayasa
nın bir siyasi partinin muayyen bir unsuru ola
rak görmek istedikleri hususu belirtme keyfi
yetinden ibarettir. Fakat meselâ Federal Al
manya'da siyasi partileri Kanununun yapılması 
çalışmaları sırasında Federal Almanya Ana
yasasında yer alan hususla iktifa edilmek isten
memiş,! daha geniş bir tarif vermek arzu edil
miştir ki işte bu Geçici Komisyon metni de bu 
tariften mülhemdir. 

Şunu da belirtmek isterim ki, biz burada 
etra.fi nı cami ağyarını mâni bir tarif yapmayı 
arzu etmedik. Bâzı arkadaşlarımız kürsüde ko
nuşurken «Neden Geçici Komisyon etrafını ca
mi ağyarını mâni bir tarif getirmemiş» buyur
dular. Böyle ibir arzu zaten Geçici Komisyonda 
yoktu. Geçici Komisyon böyle bir şeyin altın
dan kalkamıyacağmı da biliyordu. Geçici Ko
misyon burada yapmak istediği şey, siyasi sos
yoloji bakımından parti nedir, bunun tarifini 
vermek değildir. Geçici Komisyonun burada 
yapmak istediği şey, Türk Aanyasa Hukukunun 
gerekleri bakımından ve umumi olarak âmme 
hukukumuzun gerekleri bakımından siyasi par
tide bulunması icabeden unsurlar nelerdir, bu
nu göstermekten ibarettir. Başka unsurlar yok 
mudur? Vardır. Kanunun birçok maddelerinde 
onlar da zikredilmektedir. Başka unsurlar tatbi
katta ortaya çıkmıyacak mıdır? Çıkacaktır. 
Ama burada bu tarifleri vermek, siyaset ilmî, 
siyasi sosyolojisi kürsüleri mensuplarına ait bir 
şeydir. Parlâmento kanun tedvin ederken böy
le (bir ilmî tarif vermek durumunda değildir. 
Bu ilmî bir tarif değildir arkadaşlar. Dikkat 
buyurulursa hattâ tarif de denmemiştir, siya
si parti diye matlap konmakla iktifa edilmiş
tir. Türk Âmme Hukuku bakımından bir siya
si partide bulunması gereken unsurlar neler
dir, bunlar zikredilmiştir. Bunun dışında Ge
çici Komisyonunuzun hattâ Maurice Duverger 
gibi siyasi partiler hukuku sahasında büyük bir 
otorite olan bir kimsenin dahi yapmakta ken-
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dişini âciz hissettiği bir hususu yapmaya giriş. 
mek gibi bir cüretkârlığı ve kendi nefsine kar 
sı bir küstahlığı ihtiyar etmemiştir. 

Bu itibarla gayemiz zaten efradını cami vo 
ağyarını mâni bir tarif vermek değildi ki, bu 
noktada tenkidlere hedef olalım. Bu hususta ıko 
misyon raporumuzda gayet sarihtir. 

Muhterem arkadaşlarımdan gerek Geçici 
Komisyonda, gerek partilerarası müzakerelerde 
tam iltifata mazhar olan bu komisyon metnini 
aynen kabul buyurmalarını istirham ederim. 

Sözlerimi [bitirirken Sayın Asım Eren «Ana 
yasanın 57 nci maddesinde yer alan hususlar/ 
niçin buraya almadınız» buyurdular. 57 nci mad
dede yeı alan hususların bu maddenin muhte-
vasiyle ilgisi yoktur. 57 nci maddede yer alan 
hususlar kanununu muhtelif maddeleri hiç ek
siksiz y^v almıştır. Bu itibarla buraya ayrıca, 
konmasına lüzum yoktur. Tek burada yev alan 
şey r>(i nci maddenin son fıkrasıdır: «Siyasi par
tiler demokratik rejimin vazgeçilmez unsurla
rıdır.» denmektedir bu bir haşiv gibi görünür. 
haşivdir de. Fakat istisnaen faydalı ibir haşiv
dir. Günkü bu kanunu herkes okuyacaktır, tat
bikatçılar okuyacaktır ve bilhassa memleketi
mizin içinde1 bulunduğu şartlar bakımından her
kese açıktan açığa siyasi partilerin demokratik 
rejimin vazgeçilmez unsurları olduğunu her 
vesile ile tekrar etmekte ve okutmakta komis
yonunuz büyük bir terbiyevi fayda mülâhaza 
etmiştir, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz tekrar mı söz 
istiyorsunuz? 

REŞİT ÜLKUR (İstanbul) — Evet efen
dini. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Talât Oğuz'
undur, buyurun efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem 
arkadaşlarım; Türk siyasi hayatına bir veçhe 
verebilecek ve siyasi hayatımızda ahlâk ve fa
zileti hâkim kılacak bu tasarının maddelerine 
geçmek suretiyle birinci madde üzerinde vâki 
olacak görüşlerimi pek kısa olarak arza çalışa
cağım. 

Aziz arkadaşlarını; birinci madde, toplum 
düzenlinde vazife mesuliyeti deruhte edecek si
yasi teşekküllerin ne ifade ettiğini, hangi mâ
naya geldiğini daha doğrusu 'bunların tarifini 
kapsamaktadır. 

http://etra.fi
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Kanunlar bir memleketin ihtiyaç ve zaruret

lerinden doğar, içtimai hayatımızda ihtiyaç ve 
zaruret tebeyyün ettiği takdirde bunu, toplum 
düzeninde hukukî ıkaidelerle teçhiz etmek sure
tiyle Parlâmentolar kanun haline getirirler ve 
cemiyetin düzeninde bir emniyet süpapı olarak 
kamu oyuna arz ederler. İşte siyasi partilerin 
Türk içtimai hayatındaki davranışlarını, hare
ketlerini ve siyasi faaliyetlerini bir nizam 'altına 
alabilecek ve ıbunlara müspet istikamette veçhe 
verebilecek bu tasarının birinci maddesi haki
katen üzerinde ne kadar durulursa, ne ıkadar 
münakaşa edilirse azdır aziz ^arkadaşlarım. 

Tasarının birinci maddesi iki hususu kapsa
maktadır : 

İkinci bendi, Anayasamızdan mülhem olarak 
doğrudan doğruya siyasi partilerin - muhale
fette olsun, iktidarda olsun - siyasi hayatımı
zın vazgeçilmez unsurları olduğunu ihtiva et
mektedir. Birinci bend de ise, siyasi partilerin 
tarifi yapılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, gerek ıkanun ve gerekse 
maddeleri kamu oyuna arz edildiği zaman 'ge
rek tatbikatçılar tarafından ve gerekse bunu 
okuyacak gerek ilim adamları ve gerekse bu 
kanunla alâkalı şahıslar tarafından olsun bu 
maddenin sarahaten belli edilmesi ve anlaşılması 
iktiza eder. 

Madde ruhu itibariyle hakikaten tam ve kâ
mil bir maddedir. Fakat lâfzı ile madde ihtilâ-
ta sebebiyet verecek ve müphemiyeti icabetti-
recek ve bazen karşılığı icabettirecek bir mad
dedir. 

Komisyondan istirhamımız, ıbu maddenin 
herkesin anlıyabileceği, tatbikatçıların elinda 
iyi bir şekilde tatbik edilebilecek bir şekilde 
doğrudan doğruya vazıh şekle sokulması te
mennisinde bulunuyoruz. 

Cemiyet düzeninde vazife gören dernekler
le, siyasi gaye tahtında vazife ifa eden teşek
küller arasında kati bir kıstasın kanulması za
rureti mevcuttur. Hakikaten siyasi partiler de 
bir nevi dernek mahiyetindediıier. Fakat si
yasi partileri esas derneklerden ayıran kıstas 
bunların doğrudan doğruya milletin iradesini 
temsil edecek şekilde, halkın iradesine tercü
man olacaik şekilde, Devlet iradesine iştirakleri 
demektir. ' 

Şu halde Devlet idaresine hangi parti olursa 
olsun iştirak etmek suretiyle millî iradeyi tem-
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sil eden siyasi teşekküllerin tarifi Anayasa
mızın emriyle çıkarılması icabeden bu kanunda 
yer alması iktiza eder. Aksi takdirde dolam
baçlı bu tabirlerden bambaşka bir mâna çıka
rılması gerekir ki bu da kanunun düzeni ve 
emniyeti bakımından doğru değildir. 

Maddenin komisyon tarafından daha vazıh 
bir şekle sokulmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır. Öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde müzakereler kâfi

dir. 
Kifayetin oya konulmasını arz ederim. Say

gılarımla. 
Afyon Karahisar 

Asım Yılmaz 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Diler. 
Aleyhte. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, Siyasi Partiler Kanunu gibi mil
lî bünyemiz üzerinde, demokrasi rejimimizin 
hayat ve bekası üzerine müessir olabilecek bir 
kanunun temel bir maddesinin münakaşasının 
yapıldığı bir sırada tam fikirler vuzuha ka
vuşmadan böyle bir kifayet önergesinin veril
mesi hakikaten bu maddenin iyi çıkmamasına 
sebebolaeak ve dolayısiyle memleketimizin de
mokratik istikbali üzerinde menfi tesir bıra
kacaktır. Arkadaşların bu hususta fikirleri 
vardır. Fikirlerini enine boyuna tartışsınlar. 
Çünkü, bu temel bir maddedir. Bu temel mad
denin tam mânasiyle vuzuha kavuşturulmadan 
kabul edilmesi kanun tekniğine aykırıdır. Ka
bul edilmesini arz ve istirham ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Söz sırası Sayın İhsan Tombuş'un. Komis
yon söz istiyor, buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İhsan Bey konuşsunlar 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tombuş. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim bu-
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rada maruzatım daha ziyade teknik ve kodifi-
kasyon bakımından olacak ve hazırlamış oldu
ğum bir takriri takdim edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir kelime 
geçiyor, (etkilemek)., ve «etkilemek için sü
rekli çalışma amacını güden ve propagandala
ra aç:k olan (kuruluşlardır» tâbiri geçiyor, «et
kilemek» o kadar umumi bir hüküm ki, bunun 
tatbikatta birçok tefsirlere yol açacağından 
korkmaktayım. Bu etkileme tabirini biraz da
ha müşahhas ve daha vazıh hale sokmak ge
rekmektedir. Bence, bir siyasi parti kamu dü
zenini, toplum ve Devlet düzenini kamu faa
liyetlerini etkilemekten başka işler yapmakta
dır. Etkilemek, biraz da bu işlerin dışında 
kalmak üzere bir tesir icra etmek mânasında 
kullanılabilecek bir mefhumdur. Halbuki bir 
parti doğrudan doğruya bu faaliyetler içinde, 
doğrudan doğruya bunları tanzim eden bir te
şekkül, doğrudan doğruya bunları yönetmek 
ve denetlemekle vazifeli bir kuruluş olmas1 

lâzımgelir. Bu bakımdan bence Devlet düzeni
ni etkilemek ve kamu faaliyetlerini düzenle
mek şeklinde yazılarak bu «etkilemek»' geniş
letilir ve biraz daha vuzuh verilirse ilerde bâ
zı yanlış tefsirlerin önüne geçilebileceği kanaatin
deyim. Bu husustaki takririmi arz ediyorum. 
tasvibinizi alacağımı ümidetmekteyim. Hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon 
(İtirazlar) Efendim; söz sırasını okuyorum 
konuşan Sayın Tombuş'tan sonra sıra Ke-ma1 

Sarıibrahimoğlu, İl hami Ertem, Naci Güray 
Nihat Diler, Reşit Ülker ve Nazmi Özoğul'un-
dur. 

Komisyon şimdi söz istiyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Arkadaşlar konuşsun
lar efendim. 

BAŞKAN — Peki, söz sırası Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nundur, buyurun efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; birinci maddenin 
ikinci fıkrası; «siyasi partiler ister iktidarda. 
ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» demekte
dir. Anayasalım 56 neı maddesinin üçüncü 
fıkrası da aynen böyledir. Muhterem arka
daşlarım, Anayasa malûm, adı da üstünde 
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ana, temel kanundur ve kanunların hiyerarşi
si içinde en üstün mertebeyi işgal eder. Bura
da aynı kelimelerle tekrar edilmesi, Anayasa 
hükmünün özel bir kanuna ithali kanun tekni
ği bakımından da caiz değildir. Gerçi buraya 
ithal edilmekle dünya yıkılmaz ama doğru da 
değildir. Yani meclisler zaitle iştigal edemez
ler, haşivdir. Yani burada bunun tekrarı bir 
haşivden, malûmu âlemden başka bir şey de
ğildir. Onun için bunun burada çıkarılması 
iktiza eder. 

Sonra, bu şöyle bir zannı da davet edebilir. 
Yeni Anayasada açıkça men veya nehyedilmiş 
bir hükmün özel kanununda zikredil memesi 
veya her hangi bir kanunla tekrar edilmemesi, 
o Anayasa hükmünün emredici veva nehyedi-
ci mahiyetini şüpheye düşürüyor gibi, veya 
bu şekilde tefsire müsait bir anlaşmaya da tat
bikatta yol açabilir. Yani, her hangi bir ge
niş ölçüde hukuk bilgisi ve kültürü oîmıyan 
bir tatbikatçı, bu Anayasa hükmüdür, Devlet 
idaresinin birtakım prensipleini vaz'etmiştir, 
bunun her hangi bir emredici veya nehyedici 
hükmü tatbikata intikal edebilmek için özel 
bir kanunda yer almak iktiza eder, böyle bir 
kanun da mevcudolmadığma göre, bu Anaya
sa hükmünü yani, özel hayata ve münasebetlere 
taallûk eden hükümlerin tatbiki lâzım mıdır, 
değil midir diye birtakım tereddütler olabilir 
ve hele böyle özel kanunlarda birtakım tek
rarlar da olursa haksız görmek mümkün ola
maz. Bu iyi bir emsal olmaz, sui emsal ya
ratmış oluyoruz. Onun için bunun buradan 
çıkarılmasında fayda vardır. 

Saniyen bu birinci fıkra hükmüne gelince, 
Geçici Komisyonun daha da sarahat vermiş ol
masına rağmen, Sayın hocamız Profesör Ta
rık Zafer Tunaya'nm bir makalesinde bu 
noktaya dokunulmaktadır. Üzerinde ben çok 
düşündüm. Bilhassa Kasım Gülek'le birlikte 
uzun aylar üstünde çalışıp bize siyasi partiler 
kanun teklifini yapmış bir arakadasınız sıfa-
tiyle üzerinde çok düşündüm. Gerçi neresin
den tutarsan bir itiraz sebebi bulmak mümkün 
ve herkesin üzerinde ittifak edeceği bir tarifte 
anlaşmak mümkün değil. Ama Tarık Zafer 
Tunaya'nm bu birinci maddeye dokunan iti
razlarını da son derece ilginç buldum ve bunun 
tatbikatta yarm birtakım mahzurlar doğura-
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bileceğini, bilhassa demokratik idarenin ver
diği hak ve imkânları kendi hesabına kendi çı
karına kullanmak istiyecek kimseler taraf n-
dan suiistimal edileceğini de düşünerek bu fık
rayı okuyacağım ve Saym Komisyon Sözcü
sünden bu bapta yarınki tabikata ışık tuta
cak izahatlarda bulunmasını istirham edeceğim. 

Efendim, Milliyet Gazetesinin 13 Mart 1964 
tarihli sayısında ve ikinci sayfasında (Siyasi 
Partiler Kanununa doğru) başlıklı yazı. Mad
de 7. «Demokratik siyasi hayat Türkiye'nin 
özellikleriyle şartlandırılmış olarak bu suretle 
düzenlenmiş oluyor. Ama biz tasarı m n ver
diği siyasi hayat tarifinin hayli yetersiz oldu
ğu kanısındayız. Sosyal ve siyasal rolü üzerin
de bu derece önemli ve tafsilâtla durulmuş 
olan siyasi partinin iktidara yönelmiş bir teşki
lât olduğu ve siyasi hayatm diğer unsurlariyle 
sadece seçimden seçime değil, fakat her an 
münasebette bulunduğu unutulmamalıdır. Bu 
kadar kesif bir siyasi çalışma Devlet düzenini 
etkilemek ve seçimlere katılmakla ifade ed i l 
mez. Bir kere Devlet düzenini etkilemek pek 
yuvarlak ve mücerret bir terim, sonra da 
her soyut terim gibi kendisini uygulayacakla
rın anlayışına ve yorumuna bağlı kalacakta. 
Ne bugünün iktidarını, ne de y a n ı m muha
lefetini tatmin edebilir. Ve nihayet siyaseti 
hayat Devlet; düzenini etkilemek değildir. Devlet 
düzeni, Anayasa düzeni demek işe bu etkileme 
ne demek oluyor? Siyasi hayat Devlet düzeni 
içinde cereyan eder. Düzen bu çerçevedir. 
Siyasi partilerin görüşecekleri mukadderdir, 
siyasi münasebetlere rengini, canlılığını, siya
si kuvvetlere do hareket yetkilerini sağlar. 
Hukukan da etkileme açık bir anlam taşını
yor. Partileri kontrol edecek mercilerin yapa
cakları, onların Anayasa düzenine uygun ha
reket edip etmiycceklerini tesbittten ibarettir. 
Etkilenecek olan başka iktidar olmak üzere 
siyasi hayatın unsurlarıdır. Tasarıda «demok
ratik hayat müphemdir ve eksiktir. Bu haliy
le ileride sarsıntılı anlaşmazlıklar doğurabilire 
denmektedir. 

Yanlış tefsirlere meydan vermemek için 
cümleyi yine okumak isterim: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tasarıya 
gerekli niteliğini kazandırmakla tarihî bir 
Ödevini daha yerine getirecektir. Tasarı siya
si hayatımıza istikrar getirecek değerdedir.» 
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Yani tasarıyı da, noksanları tamamlamak 

kaydiyle, takdir ve tasvibettiğini ifade etmek
tedir. Komisyon Sözcüsünden- aydınlatıcı ma
lûmat istirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Saym Ilhami Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir Siyasi partiler Kanununda 
siyasi partinin kısaca umumi hatlariyle belirtil
mesine zaruret vardır. Binaenaleyh Siyasi par
tiler Kanununda bu hususa değinmeden geçmek 
mümkün değildir. Bu tarifte olduğu gibi siyasi 
partiler, hedefleri, faaliyetleri ve çalışma tarz
ları bakımından, tarif etme kanaatimce en 
muvafık ve en doğrusudur. 

Burada biraz evvel Sayın Coşkun Kırca'nın 
da belirttiği gibi, siyasi partilerin toplum düzeni, 
ni Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini belirli 
görü}leri istikametinde etkilemeleri vardır. Bi
naenaleyh, bir cemiyetin âmme hizmetleri ve fa
aliyetleri dâhil olmak üzere o cemiyetin sosyal 
bütün meseleleri şu toplum düzeni, Devlet dü
zeni ve kamu faaliyeti içinde belirlidir ve bü
tün sahalarına şâmildir. 

İkinci mesele, (etkilemek) gayet geniş bir 
kelimedir. Etkilemenin içinde tanzim vardır, 
etkilemenin içinde yönetme vardır, etkilemenin 
içinde denetleme vardır. Binaenaleyh bir tari
fin de nihayet çok uzun, çok geniş olmasını, her 
akla gelen şeyi içine katmasının da mânal oldu
ğu iddia edilemez. 

Binaenaleyh bu tarif her bakımdan siyasi 
partileri en iyi tarzda ifade edecek bir tariftir. 
Yalnız ben teknik bakımdan bir hususa dokuna
cağım. O da, bir yandan diyoruz ki «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği öbür taraftan özel 
kanunlarına göre mahallî idareler seçimleri yolu 
ile...» Yani seçimleri yolu ile üyeliği birbirin
den farklı imiş gibi bu madde içinde ifade 
ediyoruz. Üyelik ya aynıdır, ya seçimdir. Ya 
kullanırken Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liğine de bu mahallî idareler organlarına da 
aynı vazifeyi vermek, aynı şeyi düşündüğümüz 
halde ifade tarzında «birinin üyelik, birinin se
çim yolu ile» gibi ifadesi kanaatimce hatalıdır. 
Bu bakımdan ben verdiğim önergede: Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve mahallî idarelerin se
çimle gelen üyelikleri yoluyla» Yani ma
hallî idarelerle Büyük Millet Meclisi üyelikleri-
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ni aynı ifade içinde kullanıyorum. Böyle oluşu 
ibare bakımından daha doğru olacaktır. Birin
de seçimle gelmek, seçim yolu, ötekinde üyelik, 
biribirini nakzeder gibidir. Ya her ikisinde se
çim yoluna gitmek veyahutta üyelik yoluna git
mek lâ/ımdır. Ben üyelik yoluna gidişin daha 
açık olacağı kanaatindeyim. Bu bakımdan öner
gemi sunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Giray yoklar. Sayın Ni
hat Diler, buyurunuz. 

NİHAİ1 DİLER (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Coşkun Kırca'nm vermiş olduğu izahat 
hakikaten ilmî bir kıymeti ifade etmiş olmasına 
rağmen, bendenizi bâzı bakımlardan tatmin et
memiştir. Bir siyasi teşekkülün tavazzuh ede
bilmesi için her şeyden evvel toplum düzeni, ka
mu faaliyetleri ve Devlet düzeni hakkında cazip 
bir fikir sahibi olması lâzımdır. Bu siyasi par
tilerin en başta gelen, onlardan tet'rik o.dihm-
yen bir vasfıdır. Ancak bu siyasi teşekküle, par
tilerin tarifi için kifayetsizdir. Çünkü toplum 
ve Devlet düzeni, kamu faaliyetleri hakkında 
bir parti istihaleye tabi olur. Bugün bir fikri mü
dafaa eden bir siyasi teşekkül yarın o fikrinden 
cayar başka bir fikri müdafaa etme cihetine gi
der, toplum ve Devlet düzeni hakkında kanaat
leri değişir, program ve fikirlerini başka şekilde 
ortaya koyar, bunun neticesinde bir değişiklik 
hâsıl olabilir. Eğer biz siyasi partilerin tarifini 
toplum ve Devlet düzeni ve kamu faaliyetlerini 
belirli görüşler istikametinde etkiliyen bir tarif 
içine sokarsak, bu takdirde belirli görüş toplum 
ve Devlet düzeni, kamu faaliyetleri hakkında 
her siyasi teşekkülün her an fikirleri aynı ol
madığı için değişik şartlara dayanarak tarif 
yapmış olacağız ve dolayısiyle tarif.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Programları 
demektir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Fikir, fikir. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalını. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bu durum 

karşısında değişen şartlarla sabit bir fikir ifade 
etmiş olacağız ve bunun neticesinde ağyarını 
mâni efradını cami bir tarif ortaya koymamış 
olacağız. 

Bendeniz kendi vermiş olduğum önergemde 
siyasi partilerin seçim yolu ile halkı temsile ya-
rıyan teşekküller şeklinde değiştirilmemesini 

istemiştim. Esasen bir partinin seçim yolu ile 
halkı temsil edebilmesi için toplum, Devlet dü
zeni ve kamu faaliyetleri hakkında bir fikir sa
hibi olması lâzımdır. Bu temsil keyfiyeti bütün 
bu şart ve unsurları içinde bulundurmaktadır. 
Yine seçim yolu ile yasama keyfiyeti de eğer bir 
parti seçime girmemişte fakat böyle bir amaçla 
kurulmuşsa, bu yararlığı gösterebilecek durum
da ise, bu parti yine siyasi partiler tarifinin içi
ne girmiş olacaktır. Bundan dolayı sayın ko
misyon sözcüsünün vermiş olduğu izahat bende
nizi tatmin etmemiştir. Bu hususları tenvir 
etmelerini ve gerek Alman Anayasasında, gerek
se Fransız Anayasasında, gerekse İtalyan Ana
sında, ağyarını mâni ve efradını cami bir tarif 
yapmağa, kazü istek bir tarif yapmağa gitl 
meden, kısaca tarifin ona uydurulmasını komis
yondan istirham ederim. 

Netice itibariyle, bütün arkadaşların endişe 
leri de bu şekilde bertaraf edilmiş olur. Benini 
vermiş olduğum önergede yapmış olduğum tarif 
da bu '.] Anayasadan mülhem olarak yapılmış
tır. Kabul edilmesini istirham ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bendenizin verdiği izahata, Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşım, benim anlayışıma gö
re, bir bakıma kabul ederek, ama nihai cümleler 
olarak da bunların doğru olmadığını ifade ede
rek cevap verdiler. Kabul ederek diyorum, çün
kü «Biz burada başlığı dahi (siyası parti) koy
duk, tarif demedik ve mutlak bir parti tarifin
den kaçındık» dediler yanılmıyorsam. Bende
niz de kürsüde bunu aynen ifade ettim. Dedim 
ki ,'Komisyonda Sayım arkadaşım Emin Paksüt 
gibi bunu ifade ettikleri ve nazariyelerdeki 
parti tarifini kabul buyurdukları takdirde mah
zur tevellüt etmez. Aksi halde bir parti nedir 
diye efradını cami ağyarını mâni tarife geç
mek lâzım gelir dedim. 

Şimdi meseleyi çok millî irade nazariyesi v.s. 
v.s, lehinde ve aleyhinde söylenmiş sözleri bir 
tarafa bırakalım, ortada biz neyi tarif etmek is
tiyoruz? Bizim tarif etmek istediğimiz şey ale
lade bir dernekten siyasi partinin farkını tam 
bir tarifle de değil ama şöyle ama hatları ile ifa
de etmek istiyoruz. Komisyon sözcüsünün ifa
desini şekillendirerek söylüyorum. Şimdi bu
rada gelişi güzel dernekle siyasi partinin en bü-
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yük farkı, sipasi partinin millet iradesinin tecel
lisine gayret etmesidir. «Millet iradesinin tecel
lisine gayret etmek» kelimesi içinde Sayım Coş
kun Kırca arkadaşımın komisyonunun ifade et
mek istediği her şey vardır. Millî iradenin 
tecellisine gayret amacı içinde hatıra gelen, top
lum da vardır, Devlet düzeni üzerinde Sayın 
Tunaya münakaşa ediyor onun üzerinde de du
rabiliriz, kamu yetkileri de vardır; vardır vardır. 

Binaenaleyh bizim bu maddeye sokmamız 
icabeden en önemli unsur millet iradesinin, halk 
iradesinin meydana gelmesine hizmeti amaç 
edinen olmalıdır, özür dilerim, verdiğim takrir
de (amaç edinen) kelimeleri yok idi. O zaman 
amaç edinen olmaz da kat'i bir şekilde mutlaka 
şunu yapmak bunu yapmak şeklinde anlatıla
bilirse ben de Coşkun Kırca arkadaşımızın fik
rine katılıyorum. Ama amaç edinen deyince o 
fiilleri mutlaka yapması icaibetmez yapmıya gay
ret etmesi kfi.fi gelir. Öyle ise, bizim, diğer ar
kadaşlarımın da katıldıkları şu millet, halk 
iradesinin meydana gelmesi unsurunu - ki, şim
di Sayın Coşkun Kırca arkadaşım olmaz diyor
lar ama tabiî biz oldurmaya çalışıyoruz hep bir
likte. Halk iradesinin meydana gelmesine hiz
met tâbiri gayet geniş bir tâbir.. O bütün et
kinler, toplumlar hepsi var. Bütün faaliyetleri 
ifade edecek çok geniş bir ibare. Ve ilim de 
bunun böyle olduğunu kabul etmektedir. Ben 
ilk defa konuştuğumda ifade ettim ki, komis
yon metninde bu fikir vardır, ben bu fikir yok
tur, demiyorum. Yani bu fikir nüve 'halinde var 
ama insanın kendisini pek fazla sıkıntıya sok
ması lâzım ki bu fikri bunun içerisinden çıka
rabilsin. Şimdi sıkıntı ile bir fikri çıkarmak ye
rine vuzuhla, açıklıkla vaz'etmenin büyük fay-
dalaırı vardır. 

Şimdi bir şey daha ifade ettiler : Umumi ve 
mahallî seçimlere katılmak, dediler. Bir par
tinin şüphesiz seçimlere katılmak vazifesidir, 
bir parti katılmıyabilir, ama bir parti yıllarca, 
kurulduğundan beri katılmıyorsa «bu, kanunun 
anladığı mânada siyasi parti olamaz. Nazari
yatta da böyle, tatbikatta da böyle. Bir parti 
var, mütemadiyen büyük sözler söylüyor, fakat 
hiç seçimlere katılmıyor. Şimdi biz buna parti 
mi diyeceğiz? Binaenaley katılıma kelimesini 
amacedinen kelimesiyle tadil ediyorum, sayın 
arkadaşımızın yerinde olan fikrine katılıyorum. 
Halkı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve ma-
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halli idarede temsil etmek.. Aamacedinen keli
mesi sona geldiği için o da «amacı» oluyor. 
Amacediniyor, yani mutlaka yapması şart de
ğil. Halkın iradesinin meydana gelmesini de 
amacedinmişse bu bir siyasi partidir. 

Şimdi muhterem arkadaşım, kanun çıkmaz 
diyor ama biz iyi kanun çıkarmak peşindeyiz. 
Eğer böyle iıiç aslı esası olmıyan iddialarda bu
lunmuş olsak ben komisyon sözcüsü arkadaşıma 
hak veririm. Biz de bunlarla kendileri gibi bir 
masanın başında oturduk, kendimize göre yazı
lanları, çizilenleri tetkik ederek 'hulûs ile yar
dım etmeye çalışıyoruz. Bunun bu şekilde anla
manın faydası vardır. İsterseniz hiç konuşmıya-
hm, bırakalım, kanun çıksın. Ama kanunun 
çıkması, ıbendenizin kanaatine göre, 'hukukçu 
olarak şunu ifade edeyim ki, birinci maddede 
yapacağımız bir yanlışlık 'bu kanunun ilerde iş
lemez bir (hale gelmesini gerektirir. Anayasa 
Mahkemesine gidildiği zaman ne partidir ne 
değildir, bir münakaşanın içine düşülecek ve bu
radaki unsurlarla da bunun tannanını çıkarmak 
mümkün olamıyacaktır. Onun için hulûs ile an
lasınlar, uzatmak kasdım yok, uzatmam için 
sebep de yok. Ama iyi bir teklif getirdiğim 
kanaatindeyim. Arkadaşlarımın teklifleri de 
aynı mahiyettedir. Yardım etsinler, daha iyi bir 
selde koyalım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın .Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA ('İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Komisyonun kendi arasında geçen fısıltıları şöy
le böyle anlıyarak ıburada ona istinaden mülâ
hazalar ve duygular ifade etmenin doğru olma
dığı kanısındayım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yüksek sesle 
fısıltı olmaz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Canım ne 
ise, doğru olmadığı kanısındayım. 

Şimdi evvelâ. Sayın Reşit Ülker arkadaşıma 
cevap vermeye gayret edeyim. Tarifin bir nok
tası üzerinde duruyorsunuz Sayın Ülker. Bozte-
pe arkadaşımız da ihaklı olarak bir başka noktası 
üzerinde duruyor. Ben de diyorum ki, Komisyon 
sizden daha iyi düşünmüş. Boztepe arkadaşımı
zın haklı olarak üzerinde durduğu tarifin üs
tünde durduğu kadar Komisyon da gayretini 
teksif etmiş. Onun için Komisyon Geçici Korniş-
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yon metnini tercih ediyor. Siyasi partiler grup 
temsilcileri de onun için bu maddeye iltifat bu
yurdular. 'Sebebi budur. 

Eğer sadece sizin verdiğiniz unsurla iktifa 
edecek olursak bir noktasından burada yer alması 
gereken bir unsur yer almıyacak. Sadece Bozite-
pe arkadaşımızın teklif ettiği unsur üzerinde du
rursak, ki o unsur da burada var, o zaman sizin 
teklif ettiğiniz unsur yer almıyacak. Binaenaleyh 
sizleri memnun edecek bir yol bularak biz (hepi
nizi memnun eftmek, hem de doğru bir tarif ver
mek gayreti içindeyiz. 

Şimdi anlamıyorum, (T.B.M. Meclisi üyeliği 
ve özel kanunlara göre mahallî idareler seçim
leri yolu ile) dendiği zaman bunda hangi çetre
fil ifade mevcuttur? Bunda Türkiye'de her ihan-
gi ferdi vahit için anlaşı'mıyacak ne nokta var
dır? Türkiye'de kim vardır ki bugün, en uera 
köydeki okuma yazma bilmiyen vatandaş dahi, 
Türkiye'de seçimini ne için yapıldığını bilmesin? 
Halik iradecinin bir tezahürü olduğunu bilmiyen 
bir kimce Türkiye'de mevcut ımudur? 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Saymaya lü
zum var. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Hayır efen
dim, saymaya ne lüzum var. Ama burada «Se
çimler yolu ile etkileme bu atmacı taşır» denil
diği zaman buraya ayrıca seçimlerin demokratik 
bir mem'Vkötte halk iradesi yolu ile tecelli ettiği 
ibaresini «akmaya ne lüzum vardır? Herken bili
yor seçimlerin halk iradesini teselli ettirmek 
amaciyle yapıldığını. Biz burada bunu söylemi
yoruz, başka bir şey söylemiyoruz ve diyoruz ki, 
siyasi parti denilen şeyin Türk Anayasa niza
mında n'hai amacı seçimler yolu ile şu işi yap
maktır. Bu behemehal her seçime katılmak de
mek değildir, ama seçimler yolu ile yapmaktır. 
Yanı. Türkiye'de siyasi partiler halk iradelinin 
tecellisi yolunun dışında <her hangi bir yclu ih
tiyar edemezler demek istiyoruz. Ama burada 
ayrıca demokrasi teorisinin başka bakımından 
zorlayıcı unsurlarını buraya, tekrar edip koymak 
.suretiyle haşiv yapmaya ne lüzum var? Lüzum 
yok. Seçimler dediğimiz zaman partiler için se-
çimler yolu ile bu işleri yapmak gerekir. O za
man zaten bütün bu gayemiz yerine geliyor. Ge
riye siyasi partiler hukuku ile doğrudan doğru
ya ilgisi olmıyan âmme hukukunun başka mef
humlarını buraya koymak kalıyor. Şimdi Nihat 
Diler arkadşaımız ısrar ettiler, halkı temsil e't-
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mek. Hayır efendim. Âmme hukuku bakımından 
siyasi parti bir tüzel kişiliği temsil eder. Halkı 
temsil etmek, milleti temsil etmelk, Anayasanın 
76 ncı maddesi .sarih, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi... (Nihat Diler'in anlaşılamıyan müdahale
leri) 

BALKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON iSÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Bağırmam da beni dinler
seniz belki anlaşmamız mümkün olur. 

Türkiye Büyük Millet Mecli'i üyeleri seçil
dikleri bölgeleri veya kendisini seçenleri değil, 
bütün milleti temsil ederler. Milleti, halkı temsil 
etmek vasfı Türk Anayasasına göre kimindir? 
T.BM.M. üyelerinindir. Parti1 er neyi temsil 
ederler? Pa.rtiler kendi içlerinde yer alan toplu
luğu, o vatandaşları temsil ederler. Bu vatandaş
ların siyahi sahadaki faaliyetlerini temsil ederler, 
başka bir şsy temsil etmezler arkadaşlar. Ama 
bu yolda kendi tüzel kişilikleri içinde yer alan 
partili vatandaşların fikirlerini temsil yolu ile 
narf edecekleri faaliyet neticesinde halkın irade
cinin tekevvününe seçimler yo^u ile hizmet eder
ler. Bu ayrı şey, halkı temsil etmek ayrı şey! 
Binaenaleyh halkı temsil dediğiniz müddetçe 
Anayasanın 76 ncı maddesini ihlâl etnr.ş olursu
nuz. Halkın iradesinin tekevvününe hizmet etme-
vi burada aynen tekrar etmedik. Çünkü halkın 
iradesinin tekevvününe hizmet etmek Türkiye 
Anayasası muvacdhesinde bir tek şekilde olur ar
kadaşlar; seçim1 er yolu ile olur, başka rejimler, 
menelâ Hitler rejimi vardı ki, o kendi kendisine 
<?3C3 yattığı zaman sabah kafasına gelen fikirle-
r 'n ilâhi bir kaziye dolavısiyle halkın fikirleri 
olduğuna kaani idi. O da halkın temsil ettiği 
iddiasındadır. 

Binaenaleyh seçimler dediğimiz zaman Tür
kiye'de halik iradelinin tekevvününe hizmet et
menin ancak seçimler yo11! ile olduğunu en sarih 
şekilde göstermiş olursunuz. Ayrıca seçimler 
zaten halk idaresinin tekevvünü ve hizmetten 
başka bir sebeple yapılamıyacağına göre onun 
başında halkın iradesinin tekevvününe hizmet 
için gibi bu mânaya gelen bir ibare koymak 
haşiv olur. Burada bir haşiv var. San'brahim-
oğlu arkadaşım ona temas etti, ben de temas 
ettim. 2 nci fıkra Anayasanın 56 ncı madde
sinden alınmıştır. Bir haşivdir, doğrudur. Yal
nız biz bu gibi haşivleri Anayasa Mahkemesi 
kuruluş ve yargılama usullerine mütaallik ka-
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nunlaıda da yaptık. Haşiv yapmaık ikamın tek
niğinde esas itibariyle muteber bir husus değil
dir. Doğrudur, Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın 
hakkı vardır. Ama her kaidenin muteber bâzı 
istisnaları da vardır. 

Geçici Komisyon şu fikirdedir ki, bilhassa 
»memleketimizin bugün içinde 'bulunduğu şart
lar bakımından Anayasamızın bu pek önemli 
kaziyesini bu kanunda aynen tekrarlamakta 
terbiyevi fayda vardır. Siyasi partiler, ister 
İktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokra
tik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu 
haşivdir, doğru ama yarın siyasi partiler mev
zuatı tatıbik edilirken Anayasadan çok, Anaya
sanın hükümlerini tafsil eden şu kanuna bakıla
caktır. Geçici Komisyon arzu etmiştir ki, bu 
kanuna bakıldığı anda sadece siyasi partiler 
hukukunun değil, Anayasamızın temel ilkele
rinden olan bu husus bu kanunu okumaya baş-
lıyan bir insanın gözüne girsin. («Besmele mî 
bu?» sesi) Onu besmele o1 arak kullanmak değil. 
besmele olarak bir siyasi partiye esas diye alı
yoruz. Yukarda, (Siyasi partiler şu unsurlara 
sahiptir.) dedikten sonra, (siyasi partiler de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır) di
yoruz. Binaenaleyh, takdim tehir yapılması da 
usul bakımından doğru olmayacaktır. 

Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımız benim 
pek sevdiğim Sayın Profesör Tarık Zafer Tu
naya'mn bir makalesini okudu. Bu makalede 
şu okuyacağım ksım hakikaten bugün Ceza 
Kanunumuzda bâzı noktalarda mevcudolan "bâz: 
asla sarahat ifade etmiyen fikirlerin yer aldı
ğını gösterir. Bakınız ne denili diyor? 

«Sosyal ve siyasal rolün üzerinde bu derece 
önemli ve tafsilâtla durulmuş olan siyasi par
tinin iktidara yönelmiş bir teşkilât olduğu»... 
Şimdi ıbunun üzerinde duralım: iktidara yönel
miş bir teşkilât olduğu... Bunun üzerinde çok 
durduk, öyle siyasi partiler vardır ki, demok
ratik memleketlerde, gayesi iktidara yönelmek 
de değildir. Böyle siyasi partiler vardır, hattâ 
çoktur. Bilhassa şimdi aklıma geliyor, Holânda 
da siyasi partilerin mühim bir kısmı bu vasıf
tadır. iktidara yönelmiş bir siyasi parti de de
ğildir. Kendine göre bir takım fikirleri müda
faa eden, o fikirleri halka beğendirmeğe, ısın
dırmağa çalışan, beğendirdiği ölçüde seçilmiş 
heyetlerde temsil edilen ve temsil edildiği nis
pette de kamu faaliyetlerine, toplum hayatına 

28 . 1.1965 Ö : 1 
'tesir etmeğe çalışan partilerdir bunlar. («istis
na» sesi) istisna olsun; böyle istisnalara bizim 
demokrasimizde yer yok mu? Bizim demokra
simizde illâ her siyasi parti iktidara yönelecek 
diye bu tarife bir şey koymağa im/kân var mı? 
O zaman, ne bileyim, çok büyük 'bir tahdit koy
muş oluruz. 15 tane insan bir başka maddeye 
göre bir araya geliyor, siyasi parti kurabiliyor. 
Kurar ve fikirlerini yayar, beyannameler neşre
der ama, <ben bunları yapıyorum, iktidara gel
mek gibi bir iddiam da yok der. Bu beyanna
meler tesir edici, inandırıcı olduğu, beniımsen-
fliği nispette benim de kamu faaliyetleri üzerin
de toplum ve Devlet düzeni üzerinde bir tesi
rim olur der. illâ ki, iktidara gelmek şartını 
geniş anlamında siyasi partinin bir unsuru 
olarak telâıkki edersek pek çok demokratik 
memlekette pek çok siyasi partiyi ortadan kal
dırmak icabeder. 

Binaenaleyh, Sayın Tarık Zafer Tunaya gibi 
akademik arkadaşlarımız iki unsuru biribirine 
karıştırırlar', ama siyaset ilmi 'bakımından siyasi 
partiyi tarif etmek başkadır, Anayasa hııkrjku 
bakmından siyasi partide aranması gereken 
unsurları tesbit etmek başkadır. Siyaset ilmi 
bakımından elbette ki, siyaset âleminin dik
katini en çok çeken parti kategorisi iktidara 
yönelmiş olan partilerdir, Buna şüphe yoktur. 
Ama iş siyaset ilmi bakımından da daha az 
ehemmiyetli olsa bile iktidara yönelmiş parti
ler olduğu da nazara alınırsa Anayasa hukuk- * 
çusunun ıbunları da dikkate alması icabeder ve 
siyasi parti kuruluşunun ve çalışmasının ser
best olduğu bir memlekette (her parti iktidara 
yönelmiş olmalıdır ve böyle bir amaç taşıma
lıdır.) diye bir unsuru kanuna ithal etmek 
yanlış olur. Binaenaleyh, şu noktada Sayın 
Tunaya haklı değildir. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Millî 
bakiye ne olacak? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Millî ba
kıya sistemi ile bunun zerre kadar alâkası yok
tur. O kadar yoktur ki, nispî çoğunluk sistemini 
kabul ettiğinizi farz ediniz, nispî çoğunluk sis
temi ile şurada iki parti yer alınca bunun dışın
daki partiler parti olmaktan çıkacak mı Sayın 
Kılıçoğlu? Asla! Binaenaleyh hangi seçim sis
temini kabul ederseniz ediniz, iktidara yönel
meyi gaye ittihaz cdemiyeeek partiler olacak
tır. 
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Şimdi Sayın Tuna'ya devam ediyor, «Siyasi 

heyetin diğer unsurları ile sadece seçimden seçi
me değil, fakat her an münasebette bulunduğu 
unutulmamalıdır.» Sanki bu birinci maddede 
böyle bir şey varmış gibi. Böyle bir şey yok. 
0 kadar yok ki, en geniş mânasında propagan
dadan bahsediliyor. Bu geniş mânasında propa
ganda elbetteki hak ile her an teması gerektiren 
bir vasıtadır, bu teması sağlıyan vasıtadır. Bi
naenaleyh sadece seçimler sırasında halkla te
masa gelir, başka zaman temasa gelmez diye bir 
ibare, bir unsur asla bizim tarifimizde mevcut 
değil ki böyle bir tenkid bu tarife karşı yönel
tilsin. Bilâkis propaganda kelimesinin, sürekli 
çalışma ibaresinin kullanılabilmesi, böyle bir 
düşüncenin asla burada yer almadığını göster
meye yeter. 

Devam ediyor ; Bu kadar kesif bir siyasi ça
lışma Devlet düzenini etkilemek ve seçimlere ka
tılmakla ilâve edilemez. Bir kere Devlet düze
nini etkilemek pek yuvarlak ve mücerret bir te
rim; sonra her soyut terim gibi kendisini uygu-
hyacaklarm anlayışına ve yorumuna bağlı ka
lacaktır. Ve nihayet siyasi hayat Devlet düze
nini etkilemek değildir'. Devlet düzeni Anayasa 
düzeni demek ise bu etkileme ne demek oluyor? 
Siyasi hayat Devlet düzeni içinde cereyan eder, 
düzen bu çerçevededir.» 

Şimdi bir yanlışlık da burada, sebebi şu : 
„ Ceza Kanununun birçok maddelerinde de bu 

yanlışlıklar yapılmıştır : Devlet düzenini yık
mak. Düzen ne demektir? Devlet denilen şey, 
hukuk kaideleri ile tanzim etmek demektir. Dev
letin dayandığı temelleri yıkmak başka şeydir, 
Devletin düzenini etkilemek başka şeydir; Dev
letin temeli ve Devletin prensipleri başka şey
dir, Devletin düzeni ayrı şeydir. Devlet düzeni
ni etkilemek, meselâ Türkiye'de Devlet düzeni 
çift Meclisli sistemdir. «Efendim, ben çift 
Meclisli sistem istemiyorum. Tek Meclisli sis
temi istiyorum» demek elbetteki Devlet düzenini 
etkilemektedir, ama Devletin dayandığı ana-
prensipleri yıkmak değildir. Hiç Meclis istemi
yorum derse bu demokratik rejim prensibini 
yıkmak demek olduğuna göre o, Devletin temel 
prensibini yıkmak demek değildir. Yoksa çift 
Meclis istemiyorum, tek Meclis istiyorum demek 
Devletin düzenini değiştirmektir, ama Devletin 
dayandığı temel, Anayasa prensiplerini yıkmak 
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demek değildir. Teşekkür ederim Güner Bey, 
tasrih etmeme vesile verdiniz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Kırca 56 ncı madde? 

GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — 56 ncı maddede bununla 
ilgili ne. olduğunu bilmiyorum. Anayasamızın 
57 nci maddesi demek istiyorsunuz galiba. 

(Madde 57. — Siyasi partilerin tüzükleri, 
propagandaları ve faaliyetleri, insan hak ve hür
riyetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhu
riyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve Milletiyle 
bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zo
rundadır.) Burada hiçbir şey bir siyasi partinin 
«Ben çift Meclis sistemini doğru görmüyorum, 
tek Meclis sistemini istiyorum» demesine mâni 
değildir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — • 
Siz 57 nci maddeyi okudunuz, 56 ncı maddedir. 

BAŞKAN — Söz istiyormusunuz Sayın Sa-
rıibrahimoğlu? Söz istiyorsanız kaydedeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — 56 ncı maddeyi de oku
yayım. 

(Madde 56. — Vatandaşlar, siyasi parti kur
ma ve usulüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir. 

Siyasi partiler, önceden izin almadan kuru
lur ve serbestçe faaliyette bulunurlar. 

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muha
lefette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz 
geçilmez unsurlarıdır.) 

Bu notaya daha beş dalda evvel temas ettim 
Sayın Sırıibrahimoğlu, bir daha tekrar 

edecek değilim. Buraya gerek son çıkışımda bu 
haşvi neden buraya almakta fayda gördüğümü
zü izah ettim, gerek bundan evvelki konuşmam
da. Tekrar etmekle belki diğer arkadaşlarımın 
vaktini fazla almış olurum. 

Devam edelim, şimdi asıl Tombuş arkadaşı
mızın temas ettiği önemli noktaya geliyoruz: Bu 
etkileme kelimesinin niye kullanıldığını komis
yonumuzda üye olan Sayın Ertem mükemmel 
surette izah ettiler. Ben bir şey yapmıyaca-
ğım. 

Şimdi, bilhassa böyle umumi bir kelime kul
lanmayı tercih etmişizdir. Çünkü bir siyasi par
ti, faaliyeti neticesinde toplum ve Devlet düze
nini ve kamu faaliyetlerini derece derece tesiri 
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altına alabilir. İktidarda olursa bizzat yönetici 
durumundadır. En fazla etkilemek imkânı o za
man vardır. Muhalefette ise iki şekilde olur : 
Bâzı parti vardır ki, Meclislerde temsil edilmez, 
Ama o da bir siyasi partidir. O da ne yapar? 
Toplantılarını, mitinglerini yapar, beyannamesi
ni neşreder, konferanslarını verir ilk. Bu da 
efkârı umumiyeye tesir etmek yolu ile kamu dü
zenini, Devlet ve kamu faaliyetlerini etkilemek 
amacına matuf bir faaliyettir. Mecliste temsil 
edilen bir muhalefet partisi de Meclis çalışmala
rına iştirak yolu ile takrirleriyle, kanun teklif
leriyle, sözlü sorulariyle, denetlemesiyle Hükü
meti düşürmesi ile ilâh.. Devlet ve toplum düze
nini ve ıkamu faaliyetlerine kendi fakri istikame
tinde bir yön vermeye gayret eder. Buna da 
hiç şüphe yok. 

Şimdi görülüyor ki, üç değişik şıkkı birden 
ifade etmek lâzım. İktidara gelip yönetici du
rumuna geçmek Meclis içersinde muhalefet ya
parak tesir icra etmek, ki muhakkak her muha
lefetin tesiri murakabe türlü şekilleriyle bunun 
içine dâhildir. Bunun dışında doğrudan doğru
ya bir hususun hukuk düzenine tesir etmesini 
de sağlamak var. (Kanun teklifi getirir ilâh.. Mec
lisin dışında etkilemek imkânına sahiptir, hattâ 
seçilmiş heyette yer almasa bile sırf propaganda 
yolu ile etkilemek imkânlarına sahiptir. 

Bir şık daha akla geliyor: Öyle partiler ola
bilir ki, bilhassa İtalya ve Holânda'da rasge-
linen şıklardandır. Ne iktidardadır, ne muha
lefettedir ama o da Meclis içerisinde, bir faaliyet 
sarf eder. Verdiği oylar yolu ile kamu faaliyet
lerini Devlet ve toplum düzenini etkiler. 
Binaenaleyh, etkileme kelimesi bir siyasi par
tinin siyasi parti olarak Parlâmento içinde ve 
Parlâmento dışında bütün çalışmalarını içine 
alır. Ye bütün bu çalışmalar o parti hangi mev
kie gelirse gelsin, iktidarda veya muhalefette, 
Meclis içinde veya Meclis dışında olsun, bütün 
bu faaliyetler neticetün nihaye toplum ve Dev
let düzenini ve kamu faaliyetlerini etkilemek 
amacına matuftur ve fil hal de etkilerler. De
recesi farklı olabilir. Bu itibarla, iktidara gel
mek, muhalefette kalmak gibi bütün şıkları bu
rada ayırıp bu tarifi uzatmak yerine etkilemek 
kelimesini en geniş ve en umumi mânasiyle bu
raya almayı tercih etmişizdir ve bunu bilhassa 
umumi bir kelime olarak muhafazada fayda 
görmüşüzdür. 
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Şimdi Sayın Tombuş arkadaşımız derler ki, 

«Toplum ve Devlet düzenini etkilemek ve kamu 
faaliyetlerini yöneltmek ve denetlemek». Etki
leme kelimesini toplum ve Devlet düzenine ma
tuf olarak kullanıp, kamu faaliyetlerini yönet
mek ve denetlemek şekline getirirsek meselâ 
şu unsur ortadan kalkıyor: Bir siyasi parti, 
olabilir ki ne Parlâmentoda, ne mahallî idare or
ganlarında yer almamıştır, her hangi bir kamu 
faaliyetini ne yönetmektedir, ne de bilfiil seçil
miş bir heyetin içinde denetlemektir; ama ne 
yapmaktadır? Propoganda yoluyla bir tesir, 
bir etki yaratmaktadır. Kal di ki «Toplum ve 
Devlet düzeni ve kamu faaliyetlerini etkilemek» 
dediğimiz zaman bunun içinde yönetme de de
netleme de vardır. Bunun dışında en geniş mâ
nasında propaganda yoluyla tesir icra etmek de 
vardır. Etki, tesir demektir. Şimdi, görülü
yor ki, Sayın Tambuş arkadaşımızın tasrihlerini 
kabul edecek olursak en geniş anlamda etkileme 
vasıtası olan denetmenin ve yönetmenin dışında en 
geniş anlamında etki vasıtası olan propagandayı 
bir tarafa bırakmış olmak tehlikesi vardır. Ama 
şu izahatım etkilemek kelimesinin geldiği mâna 
hakkındaki izahatım esasen Sayın Tombuş arka
daşımızın söylediği bütün unsurları içine almak
ta bulunduğuna ve bir de zapta geçtiğine göre, 
Sayın Tombuş arkadaşımızın tatmin edilmiş ol
duğunu tahmin ediyorum. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlarımdan asla bir tarif olmıyan ve sadece 
Türk âmme hukuku bakımından bir siyasi parti
de bulunması gereken vasıfları göstermeye; medar 
olan ve bütün arkadaşlarımızın, ayrı ayrı hatip
lerin üzerinde daha fazla ısrar ettikleri noktala
rın hepsini ihtiva eden bu metne iltifat buyur
malarını istirham edeceğim. 

BİR MİLLETVEİKİ — Bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Sözler bittikten sonra suallere 

sıra gelecektir. Söz sırası Sayın özoğul'undur. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar, politikanın esas unsuru propaganda
dır. Kanun metninin birinci maddesinde (propa
ganda, açık olan kuruluşlardır.) ifadesi mevcut
tur. Arkadaşlar, aynı kanunun aynı maddesin
de (partilerin belli görüşleri etkilemek için sürek
li çalışma) deniyor. Bir partinin belli bir gö
rüşü olduğuna göre ve politikanın esas unsuru da 
propaganda olduğuna göre, o partinin propagan
dası zaten açıktır. Kanaatime göre, biraz evvel 
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sözcü arkadaşımız, «Bu propagandaları açık olan 
terimlerini buraya koymaktan maksadımız ko
münistlerin yapacağı propagandaya karşı açık 
tedbir almak içindir.» diye ifade ettiler. Memle
ketimizde elimizde bulunan Anayasaya göre ko
münist partisi kurulamıyacağma göre, ve Parti
ler Kanununun esas birinci maddesinde de par
tinin hangi şekilde kurulacağı ifade edildiğine 
göre, burada «propagandaları açık olan» terimi
nin fazla olarak konduğu kanaatindeyim. Çünkü, 
politikacıların konuşmalarında, ifadelerinde bir 
derinlik, bir genişlik vardır, «propagandaları 
açık» ifadesi konduğu takdirde politikacıların 
propagandalarının katılaşmasına doğru gider. 
Yani politikacının propagandasını katılaştırır. 
Biraz evvel ifad eettiğim gibi, komünist partisi 
kurulamıyacağma göre, muhterem sözcünün ifa
de ettikleri esbabı mucibe kanaatime göre yersiz
dir. Bu balcımdan politikacıların derinliğine ve 
genişliğine mâna ifade eden konuşmalarını kısıt
layıcı olan «propagandaları açık olan» teriminin 
kaldırılması için bir önerge veriyorum. İltifat 
buyurul masını arz ederim. 

BAŞKAN — Hilmi Okçu. 
HÎLMÎ OKÇU (Manisa) — Muhterem arka

daşlar, maruzatım kısa olacaktır. 
Malûm, hukuk ve onun kaynağı olan kanunlar 

şuurlu varlıklara hitabederler. Kanunlarda tek
nik, huisusi kanun olmadığı müddetçe objektif
lik, gayrimuayyenlik ve mücerretlik hâkimdir. 
Esasen bu kanunun 1 nci maddesi için, gerek-
çeyse bu kanunun tatbikine mevzu olan siyasi 
kuruluşlara objektif unsurlarını belirtmekte za
ruret vardır, sözü belirtilmiştir. Bilâkis bu ta
rifler hususunda ileri sürülen fikirler bu madde 
içine ithal edildiği takdirde objektif unsurlardan 
kaçınılmış, mücerretliktcn hususiliğe gidilmiş 
bir durum olur ki, bu ise kanun tekniğine aykı
rı olur, kanaatini taşıyorum. Kanun maddesi 
tamamen tedvin yönünden, objektif, mücerret ve 
gayrimuayyendir. Bu bakımdan yerinde olduğu 
kanaatini taşıyorum. 

ikinci unsura gelince, bir maddenin tarifi 
üzerinde bilhassa siyasi partinin tarifi üzerinde 
durmak çok uzun zamana ihtiyaç duyurur. Hat
tâ bugünkü tariflerde demokrasi ve millî irade 
tarifi üzerinde bile bir ittifak olmamıştır. Bu ta
rif üzerinde de ittifaka varılacağını hiçbir zaman 
ve varılmaması da f ydalı olur. Mâzuratım bun
dan ibarettir, 

BAŞKAN — Asım Eren. 
ASÎM EREN (Niğde) — Pek muhte-em ar

kadaşlarım, demin vâki mâruzât m üzerjne Sa
yın Komisyon Sözcüsünün fikirlerine muttali 
oldum. Bir diğer arkadaşımızın burada haş'v 
olarak telâkki buyurduğu Anayasanın 56 ncı 
maddesinin üçüncü fıkr sının hükmünün aynen 
zikredilmesi keyfiyetini e^as tutarak, bendeniz, 
mademki bu vardır şa halde Anayasanın 57 nci 
maddesinde birinci fıkrasında belirtilen nitelik
lerin de bunu takiben dercedilmesi icabeder de
miştim. Bunların Sayın sözcünün buyurdukları 
gibi makbul bir is'isna teşkil ettiji şüphe iz "ir. 
Bâzı kanunlarda Anayasanın bâ^ı hük'im1 erinin 
mücerredolarak aynen tekrar edilmiş olm sı da 
bunun bir mesnedidir. Bu itibarla bu'ia ilâveLen 
arz edeceğim bir gerekçe de şudur ki, propagan
danın açık olmasını belirten yani siyi'.i parti-
hr in faaliyet seleflerine girmiş ve değinnrş olan 
birinci maddenin birinci fıkracında bu faaliyet
lerden bahseden tadarının üçüncü maddesindeki 
faaliyet cinslerini de mütaakıben zikretmiş ol
mak en iyi sistematik şskli olur kanatindeydim. 
Onun için arz etmiştim. Ya propagandamı açık 
yapılması gibi siyasi parti faaliyetlerinin b'risini 
teşkil eden bir hareketi, bir çalınmayı 3 neü mad
deye almalı veya 3 neü maddedeki çahşma şe
killerini de 1 nci maddede zikredilen çalışma 
şeklini takiben zikretme1 idir. En güzel sistematik 
bu olur kanaatindeyim. 

Bir de bu maddenin eksik o1 an bir nektasma, 
dem"n unutkanlıkla herhrlde temas etmemişim. 
Şimdi aklıma geldi, zaten tâdilini hazırlamıştım, 
onu arz etmek istiyorum. 

Siyasi partilere cş'dolarak aynı V.Î vec'be-
lere bağlı şekilde bağımsızların da faaliyet1 erinin 
düzenlenmesi icabeder. Siyasi hayata bağımsız 
olarak iştirak eden, yani siyasi bir partinin 
dışında faaMyette bulunarak Devlet düzenini et
kilemeye, kamu hizmetlerinle kendi gjrüşleri 
açısından neşru etkilerde bılunm ya çalışan 
her vatandaşın ki biz ona bağımsız diyoruz vs 
B. M. Methinde banlar adsız bir topluluk ten
kil etmektedir bunların hüviyetini kanunda 
görmemezliğe gelerek sadece adıra parti deni
len toplulukları düzenleyip ötekileri herhangi 
krtnuni bir düzene bağlamadan bu düzenin dı
şında bırakmanın da kanun koyuca bakımından 
bir boşluk teşkil etmesi tabiî olacağından bende-
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niz bu maddenin birinci fıkrasının sonunda bir 
-cümle olarak bağımsızlarun da siyasi partilerin 
hak ve vecibelerine eşit şekilde ve Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik icabı bir hüküm koy
mayı lüzumlu görmekteyim. Şöyle ki, (siyasi 
partilerin dışında kalarak bu maddede bildiri
len yer ve türlerde sürekli siyasi çalışma ama
cını güden herhangi bir bağımsız vatandaş hak
kında bu kanunda siyasi partilerin çalışması-
•smı düzenliyen ilgili hükümler uygulanır) cüm
lesinin ilâvesi ile o boşluğun tıkanması zaruri 
olduğuna kaniim. Bunu şimdi takdim edeceğim, 
arz ettiğim bu sebepler muvacehesinde eğer muh
terem Heyetiniz bunun lüzumuna kaani olursa, 
her halde oy vererek kabul buyuracağınıza emi
nim. 

Bendeniz şu gerekçe ile bunu takdim ediyo
rum: Bağımsızlar da adsız bir siyasi topluluk
tur ^bunların siyasi çalışmasını düzenliyen ka
nun özel hükümleri de henüz mevcut değildir. 
Bağımsızların da siyasi partilere eşit işleme tabi 
tutulmaları, Anayasanın 12 nci maddesi gereği
dir. Bağımsızları düzenliyen hükmün en iyi ye
rinin de siyasi partiler hakkında objektif, genel 
kuralı vaz'eden 1 nci maddenin 1 nci cümlesinin 
hemen arkasında olmak gerekir. Böylece bu ka
nunda yalnız adına siyasi parti denen teşekkül
lerin değil, ama kendi nefsiyle bir siyasi parti 
hüviyetinde, Devlet hayatını etkilemek azminde, 
niyetinde olan her iyi niyetli vatandaşın da meş
ru şekilde, kanun hükümleri dâhilinde, faaliyeti
nin düzenlenmiş olmasını -temin eder kanaatin
deyim. Bundan dolayı şimdi takdim edeceğim 
değiştirgenin okunduğu zaman lütfen kabulünü 
istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Bir kifayet önergesi vardır. 
Okutuyorum. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Sorularımız 
vardı, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Diler, siz evvelâ sorumuz 
var dediniz. Sonra söz istiyorum dediniz. Onun 
üzerine biz de soru sırasına değil, söz sırasına 
kaydettirdik. Sözden sarfı nazar mı ediyorsu
nuz?.. Buyurun o halde Sayın Diler, sualinizi 
sorun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, Sa
yın öoşkun Kırca; partilerin ihalkı temsil etme
ye yaraması hükmü ile partilerin bizzat halkı 
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temsil etmesi vaziyetini birbirinden tefrik et
memişlerdir. Dediler ki, halkı yalnız Türkiye 
Büyük Millet Meclisi temsil eder. Bundan yan
lış bir neticeye vardılar. Temsil etme başkadır, 
temsile yarama başkadır. Esasen T. B. M. Mec
lisi milleti temsil eder ve Hükümet Devletin bir 
organı vaziyetindedir. (Partiler halkı temsile 
yararlar) denildiği zaman, seçim yoliyle, muha
lefet veya iktidar olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gelir... 

-BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen sual sorma 
müessesesini yeni bir kılığa sokmaya hiç kimse
nin hakkı yok. Lütfen sualiniz neyse onu soru
nuz. Söz istiyorsanız burada konuşmanızı yapar, 
sonunu bir sualle bağlıyabilirsiniz. Fakat otur
duğunuz yerden sadece sualinizi soracaksınız, 
lütfen. Fikir beyan ediyorsunuz, izahat veriyor
sunuz. 

NÎHAT DÎLER (Devamla) — Sayın Başka
nım, sabırsızlık gösterdiniz. Tam sual soracağım 
zaman müdahale ettiniz. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün, «Temsile yara
mak ile», «temsil etmek» arasında ne fark var
dır, bunu açıklamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îstanibul) — Sayın Başkan, deminki 
izahatımda uzun uzun bu farkı izah etmekle 
vaktinizi aldığımı zannediyorum. Aradaki fark 
şudur ki... («İşitilmiyor. Kürsüden cevap ver
sin.» sesleri) 

BAŞKAN — Buradan verilen işarete yanan 
lâmbaya göre oradan konuşulanların işitilmesi 
lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İzahatım haşiv olacaktır. 
Daiha evvel bu izahatı vermiş olduğumu zannedi
yorum, tekrar ehemmiyetine binaen belirtmeme 
fırsat verdikleri için Sayın Nihat Diler arkada
şıma teşekkür 'borçluyum. 

Anayasamızın birçok demokratik memleket
lerde koyduğu bir faraziye vardır, o da, halk, 
bizim Anayasamızın tâbiri ile millet, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından temsil 
edilir. Yani halkın bütününü, milletin bütününü 
her birimiz temsil ediyor farz ediliriz. Halkın 
bütününü temsil yetkisine sahibolmak bakımın
dan bu bir inhisardır. Sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin her biri halkın bütünü-
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nü temsil eden kimselerdir. Ne gerçek kişiler, ne 
de tüzel kişilerdir, başkaları değil. 

Binaenaleyh, «iSiyasi partiler halkın iradesini 
temsil eder» dersek çok yanlış bir şey olur. En 
azından şu pratik misali vermeme müsaade bu
yurunuz: Aynı mesele üzerinde demokratik re
jimde siyasi partiler birbirlerinden farklı ira
deler, fikirler iradedeceklerine göre ıhangi noktai 
nazar halkın iradesidir, bunu tefrik etmeye daihi 
imkân hâsıl olmaz. Binaenaleyh her birimiz te
ker teker halkı temsil eder olduğumuza göre hal
ikın iradesi itibar olunan şey burada reylerin ek
seriyetiyle tahakkuk eden iradedir . 

Siyasi partiler bu iradenin ortaya çıkmasına 
hizmet ederler. Nasıl hizmet ederler? Seçimler
de namzet gösterirler, propaganda yaparlar, fi
kirlerini yayarlar ve birtakım insanları, bütün 
faaliyet sonucunda mahallî idareler organlarına 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki yasama 
kurullarına sokmak suretiyle bu iradenin tekev
vününe hizmet edici bir unsur olurlar. Ama biz
zat kendileri bir tüzel kişi olarak halkın irade
sini, halkın bütününü temsil etmezler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yararlı ol
mak? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — İşte onu da 
söyledim, nasıl yaradıklarını da söyledim. Seçi
me girerler, propaganda yaparlar, fikirleri ya
yarlar, ve buraya sizleri getirirler Sayın Diler! 

Burada sizlerin reyleriniz halkın iradesini 
temsil ederler. İrade olarak itibar olunur. Bu şe
kilde de bu işe yaramış olurlar. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bir sualim 
var. Sayın Coşkun Kırca'nm ifadesinde anlıya-
madığım nokta şudur: Milletvekillerinin teker 
teker halkı temsil etmeleri tüzelkişilik içinde mâ
na ifade etmez. Ancak halkın iradesini temsil 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Partiler 
de bu tüzelkişinin kendi iradesine bir vasıta olur. 
Eğer yasama hususu kabul edilirse o zaman top
lum ve Devlet düzeni ve kamu faaliyetleri teri
mini ortadan kaldırıp «seçim yoluyla balkı tem
sile yarar teşekküller» demek lâzımdır. Bunu an
lamak istiyordum. Lütfen izah buyursunlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Halkı temsile yaramak 
yolunda faaliyet sarf öderler, ama niçin? Onu 
belirtmek lâzım değil mi? İşte onu da belirtmiş 
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oluyoruz. Şunun için ki, Devlet ve toplum düze
nini ve kamu faaliyetlerini tesir altına almak 
için. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Mâna. kaybo
luyor mu? 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Kayboluyor 
efendim, Anayasamız zaten onu vaz'etmiş. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kifayetin oya arzını teklif ederiz. 

Tokat Çorum 
Ali Dizman Faruk Küreli 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul ctmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının birinci 
maddesinin müzakeresi kifayet kararı ile bitmiş
tir. Tasarının 1 nci maddesiyle ilgili olarak Ri
yasete 11 takrir verilmiştir. Bütün bunların oy
lanmasını yarınki Birleşime bırakıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Birleşimi kapatma
dan önce Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyeler için yapılan tasnif sonucunu arz ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği 3 ncü tur 

için yapılan seçime (246) zat katılmış ve netice
de aşağıda isimleri yazılı adaylar hizalarında? 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Denizli İstanbul 
İbrahim Kocatürk Sahabettin Orhon 

1 —• Avni Hâkimoğiu 167 
2 — Fahri Durudoğan 3# 
3 — Ali Fahri Yücel 13 
4 — Mustafa Yargıcı 9: 

5 — Selâhattin özsancak 9-
6 — Mesut Alpbaz 4 
7 — Yusuf izzetin Güyer 2 
8 — Hüseyin Fehmi Yönel 2 

Muteber olnııyan oy 4 
Boş oy 3 

Yekûn 246 
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BAŞKAN — Bilgilerinize «un ulur. Nisap 

hâsıl olmadığı için seçim tekrarlanacaktır. 
Vakit geçmiş olduğu için, 29 Ocak 1965 Cu

ma günü saat 15 t e toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

6. — DÜZELTÎŞLER 

1. — 19 . 1 . 1965 tarihli 41 nci 'Birleşim tutanağının 887 nci sayfasının sağ sütunundaki dip 
not aşağıdaki şekilde düzeltilecektir : 

Yanlış: «(1) 265 S. Sayılı basmayazı 30.9.1963 tarihli 87 nci Birleşim sonuna bağlıdır.» 
Doğru: «(1) 265 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna bağlıdır.» 

. . • • - » e « 





Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 
47. BİRLEŞİM 

28 . 1 .1965 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

1. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülük ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca 'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 1 0 . 4 . 1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
mun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 

maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
,o içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28.4.1964] 

8. — 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dair kanun tasansı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtına komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

12. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti-



rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

13. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

19. — îmar ve tskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve içişleri, imar 

ve tskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

20. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve içişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 21. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

22. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı ; 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589> 
[Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1964] 

X 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963J 

X 26. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima-
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yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

27. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 28. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-. 
demirin Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 29. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

30. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 32. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 .7.1963] 

X 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

34. — Tanm Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci 
maddisinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1964] 

X 36. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12 .1964] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi v«8 Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 38. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Anka ti ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Kominyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964] 

X 39. — Konya Miflletvekili îhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1964] 

40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâa 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek* 
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

41. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi 13 .5 .1964] 

X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 



maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26.12 .1964] 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporları (2/266) 
(S. Sayısı: 399) [Dağıtma tarihi: 17.9.1963] 

45. — 5247 sayıflı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadrolan Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 737) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1964] 

46. — Cumhuryet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/376) 
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14 .1 .1965] 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve 
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un. 657 sayılı 

Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 3 ncü 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma kornişon
ları raporları (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 .7.1964] 

48. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (Ş. Sayısı : 276) [Dağıtma 
tarihi : 26. 6 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




