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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz, 
Şebin Karahisar'daki kalite ve rezervi yüksek 
şap madeninin işletilmesi ve Görele ilçesinin ge
çiş yolunun şehir içerisinden değil sahilden ge
çirilmesi konularında gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
edildi. 

Siyasi Partiler kanun tasarısı üzerindeki gö
rüşmelere devam olundu. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Lütfen 
otomatik cihazlarla işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1.— 3îara§ Milletvekili Hasan Fehmi Evli-
ya'nmAndırın ilçesinde geçen bir zabıta olayı
na ve'"karakollarda vatandaşlara gayrikanuni 
muamelelerin yapıldığına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Evliya, ne 
hakkında idi? Andırın'da bir zabıta vakası hak
kında değil mi efendim? Buyurunuz. 

HASAN FEHMİ EVLÎYA (Maraş). — Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz huzurunuzu fazla 
-işgal eden bir arkadaşınız değilim. Eğer anla
tacağım hâdise takibedilmiş olsaydı ve ehemmi-

16 . 5 . 1965 Pazar günü saat 14,00 te topla
nılmak üzere (saat 19,45 te) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli Veli Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

Sabri Keskin 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

yetli olmasa idi huzurunuza getirmezdim. Ama 
mecbur olduğumu da peşinen arz etmek isterim. 

Hâdise aslında basit, bir zabıta vakası gibi 
gözükür. Ama, altında yatan mânayı sizlere izah 
ettiğim zaman bana hak vereceğinizi ümidederim. 
Bu itibarla, daha sözüme başlarken sizi rahatsız 
edeceğimi zannetmiyorum, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Maraş'm Andırın 
kazasında seyyiatı ile malûm bir insan maalesef 
jandarma ile teşriki mesai eder. Köylerde ileri 
gelen kimseler varsa, paralı telâkki ettikleri kim
seler varsa bunları karakola davet etmek suretiy
le, hiçbir suç isnadolmadan, hiçbir delil bulun-

» > • • • « 

B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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madan karakolda zabıtaya yakışmıyacak ve za
bıtanın bilâkis önleyici tedbir almakla mükellef 
bulunduğu hususları yapmayıp onun tamamiyle 
aksini yaparlar. Size bu hususta sadece bir va
kayı arz edeceğim ve huzurunuzu terk edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Andırın'ın Gökçeli kö
yünde bir vatandaşa iki jandarma gider, bu jan
darmalar o vatandaşı kazaya davet ederler. Da
vetin sebebi söylenmez, izah edilmez. Adamı ak
şama kadar beklerler. Adam davar gütmektedir, 
gece geldiği zaman yakalayıp karakola götürür
ler. Karakolda... (Sol taraftan «Ne zaman, ne za
man» sesleri.) Bundan birkaç gün evvel. Kara
kolda adamı iyice döverler. îki gün. Maalesef 
karakol kazanın dışındadır. Vo esefle söyliye-
yim alışılan... (Sol taraftan anlaşılmıyan müda
haleler) Beyefendi, ben bir devrin muhasebesini 
yapmıyorum burada. . Bunlar her devirde olan 
vakıalardır. Yalnız ben burada bu gibi hâdisele
re meydan verilmemesi ve çare bulunmasını rica 
ediyorum. Ben siz yaptınız, biz yapmadık şek
linde bir mütalâada değilim. îki gün dövdük
ten sonra karakolun çavuşu adamdan yedi bin 
küsur liralık bir borç senet alıyor. Adamdan se
net aldıktan sonra tekrar adamı bırakmazlar. îki 
jandarma o malûm şahıs ile beraber evine gön
derilir. O şahıs gider adamının karısına der ki, 
«Karakolda kocanı öldürüyorlar, parayı ver. Pa
rayı vermezsen kurtuluş yoktur.» (Soldan: Bağır
ma sesleri.) Belki sesimin tonu biraz yüksek, 
özür dilerim. Kadıncağız parayı alır, mendiline 
çıkın yapar, götürür. Ama yalnız götürmez, bir 
de köylüsünü alır, birlikte götürür. Karakola 
gider gitmez suçlu diye götürdükleri adamı da 
çağırırlar, ama suç isnadı yok. Kadın masanın 
üzerine parayı koyar - koymaz çavuş parayı ka
par. Adamın ayrıca beşibiryerdeleri de varmış. 
Acaba karım onları da getirdi mi diye o da çı
kma sarılıp bakmak ister. Çavuşla adam arasın
da mendili bölüşme hikâyesi başlar. Ve nihayet 
kaani olur ki, karısı altını getirmemiş. Getirilen 
para 2 500 lira kadar bir para. Bunu da alır ça
vuş. Vakit gece olur. Der ki, kazada durmıya-
caksm, durduğun takdirde seni öldürürüz. 

BAŞKAN — Sayın Evliya, konuşmalar beş 
dakika ile tahdidedilm iştir. Pek az vaktiniz kal
mıştır. 

HASAN FEHMÎ EVLÎYA (Devamla) — Pe
ki efendim. 

Seni öldürürüz, tekrar köye gideceksin derler. 

16.5.1965 0 : 1 
Gecenin zifiri karanlığı, bu karanlıkta nereye 
gideceğim, yarın olmaz mı* diye cevap .verir. Ha
yır, şimdi gideceksin der çavuş ve eline bir elek
trik feneri alarak kazanın sınırını geçinciye ka
dar onu takibedev, götürür, ondan sonra geri ge
lir. 

Muhterem arkadaşlarım, ertesi günü adam 
tekrar kazaya gelir. Ve Kaymakama hikâyeyi an
latır. Kaymakam salâhiyetim kullanarak çavuşu 
işinden men eder. Elbisesini çıkarırlar çavuşun. 
Fakat, biz bunun müspet netice vereceğini ümide-
derken bu defa çavuş tekrar kazaya gelir. O ka
dar milletin huzurunda... Artık bu hâdise duyul
muştur. Bu hâdiseden başka hâdiseler de çorap 
söküğü gibi gider. Başka şikâyetçiler de gelir. 
Benden ikiyüz lira aldı, benden beşyüz lira aldı 
diye şikâyetler sökün eder. Ama adam bütün 
kaza halkının gözü önünde volta vurarak elbisesi
ni de giyinmiş olarak gezer. Ve şimdi ne olur bi
lir misiniz beyler? Bu adamı kazanın çok yakı
nında ve her gün gelip gidebilecek yakınlıkta 
olan bir nahiyeye çavuş yaparlar. Bu hâdiseler 
sadece bundan ibaret değil, bundan evvel de bu 
hâdiseler tevali etti, takibettik ve bizim Hükü
metimiz zamanında da oldu, takibettik. Maalesef 
îller İdaresi Kanununu kullanarak işlerinden 
menedilen bu kimseleri, zabıta diye tanınan bu 
kimseleri, tekrar Jandarma Umum Kumandanlı
ğı, elemanımız yok iddiası ile yerlerine gönderir
ler, yahut başka bir yere tâyin ederler. Muhte
rem arkadaşlar, bizim Maraş'ta bir tâbir vardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
HASAN FEHMÎ EVLÎYA (Devamla) — Bi

tiriyorum. 
«Kaplumbağayı bir bağdan öteki bağa atmış

sınız, varsın bu bağda olmazsa ötekinde olsun.» 
demiş. Arkadaşlarım, bunun mânası şudur: Dev
let otoritesini temsil eden insanlar bizzat eşkiya-
lık yapmazlar. Buna bir çare bulmak lâzımdır. 
Eğer vergi alınacaksa bu millet seve seve verir. 
Bu zabıtayı değiştirmek lâzımdır. Madem ki, Av
rupalıyız diyoruz, Avrupa memleketlerinin sis
temlerini kabul etmişiz, niçin polis ve jandarma 
dâvasını hâlâ halledemiyoruz. Arkadaşlar bu me
sele - Hükümetten kimse yok maalesef - Hüküme
te intikal ettiği halde bu adam hâlâ orada halkın 
gözü önünde, Hükümeti temsil eden yani Devlet 
kuvvetini temsil eden bir adam; niçin muhterem 
arkadaşlarım siz burada gediklileri istihdam et
miyorsunuz şehirlerde?.. 
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BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır... , 
HASAN FEHMİ EVLÎYA (Devamla) — 

Buna muhakkak bir çare bulmak lâzım. Hüküme- I 
tin nazarı dikkatlerine arz ederim, hürmetlerim
le. (Alkışlar) | 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Ergene ve ona bağlı derelerin taşarak 
tarlaların- sular altında kaldığı, bu nehir ve de- | 
relerin yataklarının temizlenmesi ve zarar gören
lere yardım yapılması, hususlarında gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Hasan Tahsin Uzun ve Hayri 
Mumcuoğlu arkadaşlarımızın bir istekleri vardır, 
çok kısa olduğu için onlara da söz vereceğim, sel 
baskınları hakkında imiş. Sayın Hasan Tahsin 
Uzun, buyurun. 

HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bugün gazetelerde 
okuduğuma göre ve seçim bölgem bulunan Kırk
lareli'nden aldığım mektuplar da, bütün Trak
ya'yı baştan başa kat eden Ergene nehri ve ona 
bağlı bulunan ve ona akan dereciklerin fazla yağ
mur yüzünden taşmaları neticesi yüz binlerce 
dekar ekilmiş arazinin sular altında kalması ve 
bu taşmalar neticesinde binlerce küçük baş ve bü
yük baş hayvan telef olmuş, evler yıkılmış, bulun
maktadır. Halen Ergene ovası ve ona bağlı dere
lerin suları çekilmemiş olduğundan zarar, ziyanın 
ne kadar olduğu bilinmemektedir. Hükümetimiz
den ricam derhal ilgililere emir vermesi. Baba
eski deresi, Şeytan deresi, Kırklareli înece dere
si, Lüleburgaz deresi ve Ernrenc etrafındaki eki
li arazilerin sular çekilir - çekilmez zararı tesbit 
edilsin. Oradaki ekim sahasında vatandaşlarımıza 
yardım eli uzatılsın. . 

Meclis kürsüsünden her vesile ile söz aldığım
da, bu derdi iktidardaki Hükümetlere duyurmu-
şumdur? Trakya'nın en büyük derdi ve Trakya'
nın kalkınmasında büyük rol oynıyacak Ergene 
nehrinin yatağının temizlenmesi .ve buna akan 
derelerin temizlenmesidir. Bu yapılmadığı müd
detçe her zaman bugün olduğu ve bütün Ergene 
ovası sular altında kalacak ve milyonlar
ca lira zarar olacak, ve. burada yaşıyan vatan
daşlarım köylü kardeşlerim, sıkıntı çekecektir. 
Istırap çekecektir. Göz yaşı akıtacaktır. Hüküme
timizden ricamız; Trakya'yı düşünürlerse ve Trak
ya'ya hizmet etmek isterlerse bu Ergene nehri- | 

16 . 5 1965 O • 1 
nin yatağının ve buna bağlı akan dereciklerin 
yatağının temizletilmesinde acele etmeleridir. 

Saygılarımla. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, Yargıtay kanunu teklifinin görşülebilme-
si imkânının azaldığı ve hâkim ve savcıların taz-
minatlariyle ilgili kanun tasarısının Meclise geti
rilerek bir an önce çıkarılması gerektiği konu
larında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Mumcuoğlu, Tem
yiz Teşkilât Kanunu hakmda kısa bir konuş
manız olacakmış, öyle mi efendim? 

HALRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Evet, 
evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, itimat buyurun 
pek kısa bir zamanınızı alacağım. 

Bugün gündemimizde çok önemli iki kanun 
tasarısı ile bir kanun teklifi vardır. Bu üç mad
denin bugün intacına maalesef imkân yoktur. 
Bu itibarla millet kürsüsünden şunun tescilini 
bir vazife biliyorum. Yarın bütçe müzakereleri 
bağlıyacaktır. Bütçe müzakerelerinin Meclisleri
mizde iki defa müzakere edilmesi mecburiyeti
nin tahaddüsü, bu millete çok pahalıya mal ol
muştur. Yargıtay Kanunu gibi çok önemli bir 
kanun, maalesef Meclisin çalışma süresinin azal
mış olması sebebiyle çıkarılması muhal, gayri-
ınümkün bir hale gelmiştir. Bu ayın başında 
4 Mayısta Sayın Hükümet Başkaniyle ve Ada
let Bakanından rica ettiğim gibi, Danıştay Ka
nununu kabulden sonra kaza organında vazife 
gören hâkimler arasındaki ikiliği de kaldırmaya 
matuf olmak üzere Sayın Sırrı Atalay arkada
şım tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunda mevcudolan, yalnız hâkim ve savcıların 
ödeneklerini istihdaf eden kanun tasarısının da 
bir an evvel Meclise getirilmesini Hükümetten 
arz ve istirham ediyorum. Teşekkür eder say
gılarımı sunarım efendim. 

4. — Sakarya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 
siyasi partiler kanunu tasarısından sonra Diya
bet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri haîc-
7:ıniaki kanun tasarısının görüş'ilmesinin tamam
lanmasına kadar birleşimin devam ettirilmesine 
dair önergesi 

- 2 8 4 — 
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BAŞKAN — Efendim gündeme başlıyoruz. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığıa 
Siyasi Partiler Kanununun bugün bitirilme

sinden sonra «Diyanet İşleri Başkanlığı kadro ve 
Teşkilât Kanununun» icabederso sabaha ka
dar çalışarak müzakere ve kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Sakarya 
Yusuf Uhısoy 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Ratip Tahir Burak. 

RATlP TAHİR BURAK (İstanbul) — De
ğerli arkadaşlarım, yarın bütçeye başlıyoruz. 
Bütçe bittikten sonra bu Meclis çalışmaz kanaa
tiyle vazife görmenin mümkün olamıyacağı ka
naatindeyim. Bütçe bitecektir. Meclis kanuni sü
resi içinde seçim kampanyası başlayıncaya ka
dar mutlaka çalışacaktır. «Biz vazife görmeyiz, 
biz vazife yapmayız, ne yapmak lâzım ise büt
çeye kadar yapılsın, olsun ondan çonra bu Meclis 
çalışmaz» Bu nasıl mantık, bu nasıl ifade? Bu mil
let karşısında Meclisin haysiyetini payimal et
mekten başka hiçbir netice vermiyecektir. Böy
le bir tutumu huzurunuzda protesto ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, senelerden beri Meclisten çıkması 
beklenen Diyanet Riyaseti Teşkilât Kanunu
nun şu zamanda huzurunuza gelmiş olması do-
layısiyle Yüce Meclisten halkın ve diyanet men
suplarının en büyük istirhamı, bu kanunun çı
karılmasıdır. Meclisin çalışması veya çalışma
ması gibi bunu bir polemik mevzuu yapmanın 
yerinde olmadığı kanısındayım. Bir kanun gel
miş, eğer sizler arzu buyurursanız, bizim tekli
fimize iltifat buyurursanız senelerce beklemiş 
olan bu kanunun çıkarılmasına himmet buyura
cağınızı elbette tahmin ederim. Bu Meclisin, 
sıkı zamanlarında sabaha kadar çalışmaları çok 
zaman vâki olmuştur. Müsaade buyurun, çıkma
dığı takdirde gibi bir şey vardır. Muhakkak 
sabaha kadar çalışması icabeder, diye bir zaru
ret yok. Ama sizler de himmet eder bunu çıka
rırsanız bu kanun da çıkmış olur. Şimdi sabaha 
kadar çalışma hususunu bir tâbir olarak kul
lanmış arkadaşımız. Behemahal sabaha kadar 
çalışılmasını icbar eden bir husus yoktur. In-
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şallah himmetinizle biz bunu daha çabuk bir şe- J 

kilde müzakere eder intacederiz ve etimteyi 
memnun ederiz. Müspet oyunuzu beklerim. Hür
metlerimle. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım; daha evvel Yüksek Meclisi
miz ; Siyasi Partiler Kanunu, Diyanet İşleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanun 
ve Yargıtay Kanununu bütçe müzakerelerine 
kadar çıkarmak kararını almıştı. Yüce Mecli
sin malûm olduğu üzere gece gündüz demeden 
çalıştığı çok günler olmuştur. Belki bütçe mü
zakerelerinden sonra Meclisimiz yine normal 
mesaisine devam edecektir. Bu kanunların çık
maması gibi bir endişenin bahis konusu olaca
ğına bendeniz inanmamaktayım. Her halde me
sailerimiz devam edecektir. Ama arkadaşlarımı
zın vermiş olduğu bu önerge gereğince daha ev
velki alınmış olan karara da uyarak bu önerge
nin kabulü ile şu siyasi partiler kanunu üzerin
de söz alan arkadaşlarımız lütfedip de daha az 
konuşmak imkânını bizlere bahşederlerse ben-
denizce bugün Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu
na başlamak imkânı hâsıl olacaktır ve yarınki 
bütçe müzakerelerine kadar da her halde bunu 
bitiririz. Ve yine usule uygun olursa bütçe mü
zakerelerine girmeden bir başka alacağımız ka
rarla bir günde hattâ bütçenin Yüce Mecliste 
goç müzakeresinden istihsal ederek bu kanunu 
çıkartırız. Bu yönden bu takririn lehinde oy 
kullanmanızı ben de istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, mevzuubahsolan kanun hakkında 
gelmiş geçmişin benzeyişi tıpatıp bugünün ay
nıdır. Bu kanun beş yıldan beri akla hayale gel
iniydi talihsizlikler ve şanssızlıklar içinde bu
güne gelmiştir. Kurucu Mecliste de keza gün far-
kiyle kadük olmuş, bu Meclise kalmıştı. Bu 
Mecliste de korkuyorum ki, yine kadük olacak
tır. Apaçık söylüyorum; çok fazla mutaassıp 
olduğumdan, politik yatırım yapmak arzusun
da olduğum için söylemiyorum. Sosyal adalet, 
sosyal devlet diyoruz. Düşününüz ki, bu vatan
daşların miktarı 40 - 50 bine varmaktadır. Bun
ların da çoluk çocuğu vardır. Vardır ama açtır. 
Bunlar da bir insan olarak bu memleketten mai
şetlerini alabilmek için sosyal adalet ve sosyal 
Devlet anlayışı içinde haklarını almaya müsta-
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kaktırlar ve bizler de af buyurunuz vermeye 
mecburuz. Yoruluyorsunuz, üzülüyorsunuz, bu
nun da farkındayım; ama bir gün feda ederse
niz, sosyal devlet anlayışı içerisinde 60 bin in
sanın beklediği, 5 yıl ıstırap içerisinde, kapımı
za, gönüllerimize, dilimize bakmış olduğu bu ka
nunu çıkarmış olacağız, özür dilerim, Cumhu
riyet devrinde bunlar hiçbir bayramda bayram
lık elbise ıgörmiyen yetim gibi mustarip kalmış
lardır. Herkesin düşüncesine hürmet ederim. 
Ama gelecek arkadaşlar da vardır. Gelen gelir, 
kabul eder, gelmiyenlere bir şey diyemeyiz. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. (Yeter yeter, 
sesleri) 

Geçioğlu'ntın bu hususta güzel fikirleri var
dır. Ondan sonra başhyacağız. 

16.5.1066 O :İ 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) .— Aziz ar-

kadaşalrım, hepiniz haklısınız, dâvada. Yalnız 
bu Diyanet İşleri Kanunu 1950 de başlamış, 1950 
den bugüne kadar süregelmiş; her gelen ikti
dar çıkarıyorum, diye vaitte bulunmuş, fakat 
maalesef bunu yapamamıştır. Bugün imkân bu
lunmuş, fırsat bulunmuş Meclise arz edilmiş, bir 
celse de görüşülmüş olan bu kanun tasarısının 
tekrar tehiri elbette ki doğru olamaz. Bu teşki
lâtın mensupları bundan haberdar oldu. Tees
sür içindeler. Acaba bu kanun yine çıkmıyacak 
mı diye endişe içinde bulunmaktadırlar. Lütfe
din takrire iltifat gösterin. Bu kanunu biz bu
gün çıkartalım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Yusuf 
Ulusoy'un önergelerini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanununun gö
rüşülmesine devam ediyoruz. Komisyon yerini 
alsın. Daha evvelki birleşimlerde 4 - 8 nci kısım
lara kadar tümü üzerinde görüşmeler yapılmış, 
yeterlik önergesi gelmiş, kabul edilmişti, gimdi 
98 nci maddeden itibaren maddeleri okutup 
üzerlerindeki değişiklikleri nazarı itibara alıp 
oylarınıza sunacağız. 

İki önerge vardır, dördüncü kısmın komis
yona havalesi hakkında. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Siyasi partiler kanunu tasarısının 4 ncü kıs

mını komisyonca geri almaralk konuşmaların 
ve ileri sürdüğüm gerekçenin ışığı altında yeni
den tetkik edilerek .tedvini hususunu saygı ile 
arz ederim. 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6.2.1964 ta
lihli 49 ncu Birle§imin sonundadır. 

Sayın .Başkanlığa 
Tasarının dördüncü bölümünde yer alan hü

kümlerin bir kısmı Anayasa'dan cümleler alına
rak haşiv mahiyetinde hükümler vaz'etmiştir. 

Ayrıca Anayasada zikredilmiyen yasaklar 
koymuştur. Diğer kısım hükümleri de Ceza Ka
nununda müeyyidelendirilmiştir. 

Anayasadan noksan hükümler alınmak sure
tiyle ve Anayasanın yasaklamadığı hususları 
yasaklaması, haşiv ve kozmistik bir mûtatla ka
leme alınması,) esas) ve şekil; bakımından' Ana
yasa ve hukuk tekniğine aykırı olduğu ispattan 
varestedir. Bu sebeplerle yeniden kaleme alın
masını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı okutalım. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA. (İstanbul) — Efendim, yeniden kaleme 
alınması m i l . Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dördüncü bölümün yeniden 
tedvini için komisyona iadesini istiyen Hasan 
Fehmi Boztepe'nin takririne komisyon katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Anayasaya aykırılığı dolayısiyle Nihat Di
ler arkadaşımızın verdiği teklife komisyon katı
lıyor mu? ' 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

98 nci maddenin yeni metnini grup başkan
larının hazırladığı şekilde okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
98 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Devlet şeklinin korunması 
Madde 98. — Siyasi partiler, Türkiye Dev

letinin Cumhuriyet olan şeklini değiştirmek 
amacını güdemezler.» 

x C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bay azıt 

O. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının 98 nci mad
de olarak tedvinini sunduğu önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önergenin 98 nci mad
de olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
99 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Millî egemenliğin korunması 
Madde 99. — Siyasi partiler, Türk Milletine 

aidolan egemenliğin, belli bir kişiye, zümreye ve
ya aileye yahut sınıfa bırakılması amacını gü
demezler.» 

C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

O. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili. 

Hatay 
Sekip İnal 

16 .6 .1966 O : 1 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, matbu 

kısım ellerinizdedir. Grup başkanlarının bu 
madde üzerindeki son tedvin şeklini okutuyo
rum. Maddeler sizce malûm olduğu için onları 
ayrıca okutmuyorum. 

Grup bşakanları teklifine komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. Naza
ra alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önergenin 99 ncu mad
de olarak kabul edilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Grup başkanlarından gelen bir takrir vardır 
okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
100 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Sultanlık unvan ve nişanlarının yasaklan

ması 

Madde 100. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisa
ni 1934 tarihli ve 2590 sayılı efendi, bey, paşa 
gibi lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair ka
nun ile yasak edilen sultanlığa ait lâkap, un
van, nişan ve madalyaları ihya etmek amacını 
güdemezler.» 

C. H. P. Grupu 
A. P. Grupu Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu adına M. P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var, onu 
da okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
100 ncü maddenin metinden çıkarılmasını 

arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritli oğlu 
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Gerekçe : 
2590 sayılı Kanun (efendi, bey, paşa gibi) 

lâkapların kullanılmasını yasaklamıştır. 
Bu lâkaplar, sultanlık devri lâkapları değil

dir. Devrimizde dahi, bu lâkaplar - her türlü si
yasi maksadın dışında - kullanagelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu'mm izahlı 
önergesini dinlediniz. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-
miyenler... önerge kabul edilmemiştir. (Sayıl-
madı, sesleri), (Anlaşılmadı, sesleri) 

Tekrar edelim efendim, sayalım. Sayın Girit
lioğlu'nun önergesinin nazara alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenlcr... Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın öner
gesi kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMtSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îstanbul) — Komisyon filhal katılmı
yor. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmıyor. 
Önergeyi ve maddeyi komisyona veriyoruz. 
101 nci maddeyi okutuyorum. 101 nci madde 
metni malûm. 101 nci madde üzerinde grupla
rın bir teklifi vardır. Onu okutuyorum. Bunun 
üzerinde bir de önerge vardır. Onu da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
101 nci maddenin aşağıdaki 'şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz : 
«Bağımsızlığın korunması. 
Madde 101. -— Siyasi partiler, Türkiye Cum

huriyetinin milletlerarası hukuk alanında eşit
lik ilkesine dayanan tüzel kişiliğini ortadan 
kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğin
ce münhasıran Türkiye Cumhuriyetini yetkili 
olduğu hususlara diğer milletlerarası kuruluş
ların ve tüzel kişilerin karışmasını sağlamak 
amacını güdemezler.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanvekili 
Konya Yozgaat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

16.5.1985 0 : 1 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
101 nci madde müphem bir mâna taşımakta

dır. 
Maddeye açıklık verilecek şekilde komisyon 

tarafından tekrar kaleme alınmasını arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Maddenin yeniden kaleme alın
masını istiyen Fahir Giritlioğlu arkadaşımızın 
önergesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Madde hem devletler hu
kuku ve hem de iç âmme hukuku prensiplerine 
uygun olarak yazılmıştır. Komisyon sadece 
partilerarası önergeye katılıyor. Buna katılmı
yor efendim. 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu arkadaşımı
zın önergesine komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını ryunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Partilerarası önergeye komisyon katılmak
tadır. Nazara alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul buyurduğunuz partilerarası önergede
ki metnin 101 nci madde olarak kabul edilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 102 nci maddenin grup başkan
ları taraafmdan tedvin edilmiş olan şeklini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
102 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Ülke bütünlüğünün korunması. 
Madde 102. — Siyasi partiler, Türkiye Cum--

huriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak amacını 
güdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazıt 
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adına 

Konya 
İrfan Baran 
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M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgaat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN —. Ayrıca bir önerge daha var, 
onuda okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulmakta olan Siyasi Partiler kanunu 

tasarısının 102 ve 103 ncü maddelerinin aşağı
daki şekille bir madde halinde birleştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Madde : Siyasi partiler, Türkiye Cum
huriyetinin dayandığı ülke bütünlüğünü ve tek 
Devlet olduğu ilkesini bozmak amacını güde
mezler ve çalışmalarını her ne suretle olursa ol
sun bu amaca yöneltemezler. 

BAŞKAN — Abdurrahman Altuğ arkadaşı
mızın 102 ve 103 ncü maddeler hakkındaki öner
gesine komisyon katılıyor mu 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İki prensip birbirinden 
farklı hukuki muhtevalar taşır. Bu itibarla 
ayrı maddede yer alması gerekir, onun için ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, izah et
tiği sebeplerle. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Partilerin sunduğu önergeye komisyon katı
lıyor muf 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınızr 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz partilerin önergesinin 
102 nci madde olarak kabulünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmİ3tir. 

103 ncü madde hakkında parti gruplarının 
önergesi vardır. Okutuyorum. 

16/5.1965 0 :1 
Yüksek Başkanlığa 

103 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Devlet tekliği ilkesinin korunması. 
Madde 103. — Siyasi partiler, Türkiye Cum

huriyetinin dayandığı Devlet tekliği ilkesini de
ğiştirmek amacını güdemezler.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
adına Başkanvekili 

Konya Yozgaat 
İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul)—Katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta
dır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesinin 103 ncü madde olarak kabul edilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
104 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Azınlık yaratılmasının önlenmesi. 
Madde 104. — Siyasi partiler, Türkiye Cum

huriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür 
farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan 
azınlıklar bulunduğunu ileri süreme ::ler. 

Siyasi partiler, Türk dilinden veya kültü
ründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya 
çeliştirmek veyahut yaymak yoluyla Türkiye 
Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azılılklar yarata
cak millet bütünlüğünün bozulması amacını gü
demezler.» 

A. P. Grupu 
Başkam 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazıt 
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adına 
Konya 

îrfan Baran 
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M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka bir 
önerge var, onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
104 ncü maddenin : 

A) İlk fıkrası, haşiv olarak konmuştur. 
Zira, Türkiye'de, din farkından, kültür far

kından, milliyet ve dil farkından azınlıklar var
dır. Azınlıkların' resmen ifadesi de, yapılmak
tadır. (Azınlıklar bulunduğunu ileri sürme
nin) yasaklığmı izaha imkân görememekteyim. 

B) İnsan hakları Evrensel Beyannamesi, 
vatandaşları diledikleri lisanı kullanmakta, mut
lak şekilde hür bırakmıştır, 2 nei fıkra İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesine aykırıdır. 

Bu itibarla, maddenin kanun tasarısından çı
karılmasını arz ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
. KIRCA (İstanbul) — Komisyon böyle bir öner
geye katılma imkânını bulamamaktadır. Bu 
önerge kabul edildiği takdirde Atatürk Milli
yetçiliğine ykırı bilcümle Kürtçü, Çerkezui ilâ-
hare faaliyetlerin partiler tarafından yapılması
na imkân hâsıl olur. Onun için komisyon böy
le bir önergeye asla katılamaz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor, 
nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Grup başkanlarının önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kabul buyurduğunuz grup başkan
larının önergesinin 104 ncü madde olarak kabu
lünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 . 5 1965 Û : İ 
Yüksek Başkanlığa 

105 ve 106 ncı maddelerin birleştirilmek su
retiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

«Bölgecilik ve ırkçılık yasağı. 
Madde 105. — Bölge veya ırk esasına veya 

adına dayanan siyasi parti kurulamaz. 
Siyasi partiler, her hangi bir bölgenin veya 

ırkın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden im
tiyazlı olması amacını güdemezler.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
adına Başkanvekili 

Konya Yozgaat 
İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN —105 nei ve 106 ncı maddelerin 
birleştirilerek bu şekilde tedvin edilmesi hak
kındaki grup başkanlarının önergesine komis
yon katılıyor mu ? 
«t 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN,— Komisyon katılıyor. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz önergeye göre 105 ve 
106 ncı maddelerin birleştirilerek 105 nei madde 
olarak kabulünü oylarınza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Blimizdeki metindeki 107 nei madde üzerin
de grup başkanlarının bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
107 nei maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Eşitlik ilkesinin korunması. 
Madde 107. — Siyasi partiler, Türk vatan

daşları arasında kanun önünde dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep 
ayırımı gözetmek yahut belli kişi, aile veya 
zümrelere yahut sınıflara imtiyaz tanımak amaç
larını güdemezler. 
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Belli kişi, aile, zümre veya cemaat esasına 

veya adına dayanan siyasi partiler kurulamaz.» 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
îzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanvekili 
Konya , Yozgaat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip tnal 

BAŞKAN — Efendim, madde numaraları 
sonra değişeceğine göre maddelerin bu şekilde 
okunmasından sonra öyle oyunuza sunulacaktır. 
107 nci madde üzerindeki grup başkanlarının 
önergesine komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ: KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul)—-Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 107 nci madde üzerindeki grup 
başkanlarının önergesine komisyon katılıyor. 
Oylarmza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanlarının 
önergesini 107 nci madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
108 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz : 
«Lâiklik ilkesinin korunması. 
Madde 108. — Siyasi partiler, Türkiye Cum

huriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek amacı
nı güdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu 
adına 

Konya 
İrfan Baran 

O. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgaat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

16.5.1965 O :İ 
Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Siyasi Partiler kanunu 

tasarısının 108 ve 111 nci maddelerinin aşağıda
ki şekilde, bir madde halinde birleştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Abdurrahman Altuğ 

Madde : Din veya mezhep veya tarikat esa
sına veya adına dayanan siyasi partiler kuru
lamaz. 

Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâik
lik niteliğini değiştirmek amacını güdemez ve 
çalışmalarını her ne suretle olursa olsun böyle 
bir amaca yöneltemczler. 

BAŞKAN —• Komisyon arkadaşımızın öner
gesine katılıyor mu?., 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) —Efendim, Komisyon Sa
yın Altuğ'un önergesine katılma imkânı bula
mamaktadır. Çünkü, Batı memleketlerinde bâ
zı siyasi partiler vardır ki, din esasına göre ku
rulur. Ama lâiklik esasını değiştirmek amacını 
da gütmediğini iddia eder. Binaenaleyh, ayrı 
hukukî muhtevalar bahis konusudur. Bu iti-
birla komisyonumuz bu önergeye katılmaya im
kân görememektedir. 

BAŞKAN — Komisyon arkadaşımızın öner
gesine katılma imkânı görememektedir, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon grup başkanlarının önergesine ka
tılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul)—Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon grup başkanlarının 
önergesine katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesinin 108 nci madde olarak kabulünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Grup başkanlarının 109 ncu maddeye ait 
önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
109 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Halifeliğin istenemiyeceği. 
Madde 109. — Siyasi partiler, Halifeliğin 

yeniden kurulması amacını güdemezler.» 
A. P. Grupu C. H..P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adma Başkanvekili 
Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesine 
komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz.... 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. Grup başkanlarının, kabul bu
yurduğunuz 109 ncu maddeye ait önergelerinin 
109 ncu madde olarak kabulünü oylarınıza su
nuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâik Devlet düzeninin korunması 
MADDE 110. — Siyasi partiler, Devletin 

sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düze
nini, kısmen de olsa, din kurallarına dayan
dırma veya siyasi yahut şahsi çıkar veya nüfuz 
sağlama amacını güdemez ve her hangi bir su
retle dini veya din duygularını yahut dince kut
sal sayılan şeyleri istismar edici ve kötüye kul
lanıcı faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Önerge yok mu efendim1? 

BAŞKAN — Yok efendim. Muhterem arka-
da-ıla'rım, önergeleri okutuyorum. Metin malû-
maliniz hepinizin elinde var. Önergesi olmıyan-
ları metinden okutup oylarınıza sunuyorum. 
Bunu da öyle yaptım. 

Din farklığına dayanma yasağı 
MADDE 111. — Din veya mezhep veya tari

kat esasına veya adına dayanan siyasi partiler 
kurulamaz. 
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BAŞKAN — Bir önerge vardır arkadaşlar, 

111 nci madde hakkında okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
111 nci madde hükümleri 107 nci maddede 

de yer almıştır. 
107 ve 111 nci maddelerin birlikte kaleme 

alınmasını arz ederim. 
Edirno 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu'nun önergesi
ne komisyon katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Zaten daha evvel kabul 
etmiş olduğumuz bir madde ile ilgilidir. Bu iti
barla muameleye konmasına dahi imkân yok
tur. Bunun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor oylarını
za • sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 111 nci madde kabul edilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
112 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz : 
«Partilerin dinî gösteri yapamaması. 
Madde İİ2. — Siyasi partiler, her hangi bir 

şekilde dinî tören tertipliyemez veya parti sı-
fatiyle bu gibi törenlere katılamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze tö
renleri ile bir parti üyesinin ölümü halinde ve-
va parti nezaketinin gereği olarak bir diğer par
tinin veya siyasi haklarına sahip bir bağımsız 
şahsiyetin, cenaze töreninde partinin temsili ve 
~>arti adına çelenk gönderilmesi ile anma tören-
'eri ve bayramlaşmalar, yukardaki fıkrada yer 
ilan yasağın istisnasıdır.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir : Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kcmalî Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanvekili 
Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 
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BAŞKAN — Komisyonun izahı var mı, efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyonun sadece ufak 
bir teklifi var, şifahen arz edeyim; «ile bay
ramlaşmalar» dan evvel, «ile» kelimesi ile, 
«Bayramlaşmalar» kelimesinin arasına «anma 
törenleri» ibaresinin ilâvesini rica, ediyorum. 
Yani, «ile» kelimesi ile, «bayramlaşmalar» ke
limesi arasına «anma törenleri» kelimesi gire
cek ve «ile anma törenleri ve bayramlaşmalar» 
olacak. 

BAŞKAN — Komisyonun ilâvesi ile, grup 
başkanlarının önergesini tekrar okutuyorum. 

(Grup başkanlarının önergesi yeniden okun
du.) 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesini. 
Komisyonun ilâve ettiği kelime ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
elr... Kabul edilmiştir. Kabul buyurduğunuz bu 
önergeyi 112 nci madde olarak oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ' Kabul 
edilmiştir. 

Grup başkanlarının 113 ncü madde üzerin
de önergeleri vardır, okutuyorum. 

l Yüksek Başkanlığa 
113, 114, 115, 116, 117, 118 ve 119 ncu mad

delerin birleştirilmek suretiyle aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Atatürk devrimlerinin korunması. 
Madde 113. — Siyasi partiler, Türk toplu

munu çağdaş uygarlık seviyesine eriştirmek ve 
Türkiye Cumhuriyetinin lâikliğini korumak 
amacını güden: 

1. — 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tev
hidi Tedrisat Kanunu hükümlerine; 

2. — 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sa
yılı Şapka İktisası hakkındaki Kanunun hü
kümlerine ; 

3. — 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayı
lı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve 
Türbedanlıklar ile birtakım unvanların men ve 
ilgasına dair kanunun hükümlerine; 

4. — 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisi ile 'kabul edilen evlen
me akdinin evlendirme memuru tarafından ya
pılacağına dair medenî nikâh esasına ve aynı 
kanunun «evlendirme memuru merasimin hita
mı üzerine derhal kar} ye kocaya bir evlenme 
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kâğıdı verir. Evlenmee kâğıdı ibraz edilmeden 
evlenmenin dahi merasimi yapılmaz. Bununla 
beraber, evlenmenin tamamiyeti dinî merasi
min icrasına mütevakkıf değildir.» hükmünü 
sevk eden 110 ncu maddesine; 

5. — 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sa
yılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında
ki kanunun hükümlerine; 

6. — 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı 
Beynelmilel Erkamın kabulü hakkındaki Ka
nunun hükümlerine; 

7 . - 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 
sayılı bâzı kisvelerin giyilemiyeeeğine dair Ka
nunun hükümlerine ve 

8. — Bu kanunların amacına aykırı amaç
lar güdemezler.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemalî Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — 113 ncü maddeden, 119 ncu 
madde dâhil bu şekilde tedvini hakkındaki 
grup başkanlarının önergesine Komisyon katı
lıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesinin 113 ncü madde olarak kabulünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi (120) nci maddeyi okuyoruz. Grup 
başkanlarının (120) nci madde hakkında öner
geleri vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
120 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin ko

runması. 
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Madde 120. -^- Siyasi partiler, Diyanet İşle

ri Başkanlığının genel idare içinde yer alması
na dair olup Anayasanın 153 ncü maddesinde 
ifadesini bulan Atatürk devrimlerinin temel 
amacını korumak için konulmuş bulunan Ana
yasanın 154 ncü maddesindeki prensip hükmü
ne aykırı amaçlar güdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

O. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

İrfan Baran 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
' Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN '— Grup başkanlarının önergesi
ne Komisyon katılıyor mu ? 

G-EÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önerge
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesini (120) nci madde olarak oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

121 nci madde hakkında grup başkanları
nın önergesi yar, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12.1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Cumhuriyetin Büyük kurucusuna saygı. 
Madde 121. — Siyasi partiler, Türk Milleti

nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetinin ku
rucusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini 
veya hâtırasını kötülemek veya küçük düşür
mek amacını ıgüdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

İrfan Baran 

O. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — 121 nci madde üzerindeki grup 
başkanlarının teklifine Komisyon katılıyor mu! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyor. 

BAŞKAN— Grup başkanlarının 121 nci 
madde üzerindeki önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları tek
lifini 121 nci madde olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

122 nci madde 'hakkında grup başkanlarının 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
122 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Demokratik düzenin 'korunması. 
Madde 122. — Siyasi partiler, Türkiye Cum

huriyetinin insan hak ve hürriyetlerine daya
nan hukuk devleti niteliğini ve tek dereceli ge
nel oy ilkesine bağlı çok partili demokratik 
düzenini tanımıyan amaçlar güdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 

izmir 
Ali Naili Erdem 

O. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

İrfan Baran 

O. H . . P . Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

'M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P, Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal : 

BAŞKAN1 — Bir önerge daha var, onu da 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
122 nci maddenin metninde yer alan (Tek 

dereceli oy ilkesi) tâbirinin kaldırılmasını arz 
ederini. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Gerekçe : Demokratik rejimler için tek de
receli oy sistemi şart değildir, 
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BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu'nun önerge

sine Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergenin nazara .alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul •edilmemiştir. 

ö r ü p başkanlarının önergesine Komisyon 
katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Grup başkanlarının teklifine 
Komisyon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup başkanları önergesini 122 nci madde 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

123 ncü madde hakkındaki önergeleri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
123 neti maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
/ remel hak ve ödevlerin korunması. 
Madde 123. — Siyasi partiler, Anayasanın 

İkinci Kısmında yazılı temel hak ve ödevlerin 
özünü tanımamak amacını güdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

İrfan Baran 

C. H. P. Grupu 
BaşkanvekiH 

Maraş 
Kemali Bayazıt 

M. P. Grupu 
BaşkanvekiH 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu-BaşkanvekiH 
Hatay 

Sekip İnal 
Sayın Başkanlığa 

4 ncü kısmın 123 ncü maddesi nihayetine 
129 ncü maddenin bir fıkra olarak eklenmesini 
ve 129 ucu maddenin bu suretle metinden çı
karılmasını saygı ile arz ederim. 

Antalya 
Hasan Fehmi Boztepe 

BAŞKAN 
tılıyor mu 

Komisyon bu son önergeye ka-
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Kanun tekniği bakımın
dan imkân göremiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum, önergeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Grup başkanlarının önergesine Komisyon 
katılıyor mu ? . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesi
ne Komisyon katılıyor, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Grup başkanlarının kaJbul buyurduğunuz 
önergesini 1'23 ncü madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. .Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 124 ncü madde grup başkanlarının 
124 ncü madde hakkında önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Anayasanın meşruluk temelinin korunma

sı. 
Madde 124. — Siyasi partiler, Anayasanın 

başlangıç kısmının 2 nci fıkrasında yazııl saikle 
ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü 
fıkrasında yazılı amaçla gerçekleştirilen 27 Ma
yıs 1960 devrimini, yapılması gerekli olmıyan 
veya haksız veya gayrimeşru hir hareket olarak 
göstermek amacını güdemezler.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı BaşkanvekiH 

izmir Maraş 
AH Naili Erdem Kemali .Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına BaşkanvekiH 
Konya Yozgat 

İrfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu BaşkanvekiH 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesi
ne Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul)- — Katılıyoruz efendim, 
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A. P. Grupu 
Başkanı 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bay azıt 

C. K. M, P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesinin 125 nci madde olarak kabulünü oyları-" 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

126 ncı madde tasarıdaki gibidir, aynen oku
tuyorum, 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesini 124 ncü madde olarak oylarınıza sunu 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

125 nei madde hakkında grup başkanlarının 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
125 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«27 Mayıs 1960 devriminin anlamının korun

ması. 
Madde 125. — Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 

devriminin Anayasanın başlangıç kısımmm 
2 nci fıkrasında yazılı saikten ve Anayasanın 
4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı 
amaçtan gayrı saikleri ve amaçları da olduğu
nu yahut 27 Mayıs 1960 devriminin amacına 
ulaşamadığını veyahut bu devrimini belli si
yasi parti veya partiler lehinde yapıldığını ile
ri süremezler.» 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Genel yasaklamalar 

Ahlâk ve âdabın korunması 
MADDE 126. — Genel ahlâk ve âdaba aykı

rı amaçlar güden siyasi partiler kurulamaz. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
127 nci madde hakkında grup başkanlarının 

bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
127'nci maddenin metinden çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Ba,şkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

İrfan Baran 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN —• Grup başkanlarının teklifine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, 127 nci 
madde metinden çıkarılmıştır. 

128 nci maddeyi okutuyorum. 

Suç işleme yasağı 
MADDE 128. — Suç işlemek veya suça teş

vik etmek amacını güden siyasi partiler kuru
lamaz. 

BAŞKAN — 128 nci madde hakkında bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
128 nci maddenin, 127 nci madde gibi metin

den çıkarılmasını arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu arkadaşımı
zın önergesine Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN •— Komisyon filhal katılmıyor. 

Katılmadığı için 128 nci maddeyi Komisyona 
veriyoruz. 

Kullanılmrii yasak parti adlan 
MADDE 129. — Komünist, Faşist, Anarşist, 

nasyonal sosyalist adlariyle veya aynı anlama 
gelen adlarla siyasi partiler kurulamaz. 

BAŞKAN — 129 ncu madde hakkında grup 
başkanlarının bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
129 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Kullanılması yasak parti adlan. 
Madde. 129. — Komünist, anarşist, faşist, 

nasyonal - sosyalist, adlariyle veya aynı anla
ma gelen adlarla siyasi parti kurulamaz.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adma Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran ismail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesi
ne Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) —Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını .oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kabul bu
yurduğunuz grup başkanlarının önergelerini 
129 neu madde olarak oylarınıza sunuyoram. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

130 ncu madde hakkında grup başkanlarının 
bir önergesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
130 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ye 'teklif ederiz. 
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«Askerî nitelikte partilerin kurulamaması : 
Madde 130. — Siyasi partiler, askerliğe, 

savunma veya sivil savunma hizmetlerine ha
zırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyetlerine giri-
şemezler. 

Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve de
vamlı olarak hariçte takılacak kol bağa ihdas 
edemezler.» 

A. P. Grapu Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdem 
C. H. P. Grupu Başkanı 

Maraş 
. Dr. Kemali Beyazıt 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

İrfan Baran 
M. P. Grupu Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN -r- Grup başkanlarının önergesi
ne Komisyon katılıyor mu? 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katıkyoruz. 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesine 
Kom'syon katılıyor, önergeyi ^oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Grup başkanlarının önergesini 130 
nu madde olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ebmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — : 
131 nci madde hakkında grup başkanlarının 

bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
131 noi maddenin, eski 125 nci maddenin 

sonuna alınarak aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

«27 Mayıs 19G0 tan 15 Ekim 1961e kadar 
yargı organlarınca kapatılmış siyasi partilerin 
devamı olma iddiasının yasak edilmesi 

Madde 131. — 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 
1961 e kadar yargı organlannca kapat.lmış si
yasi partilerin adını taşıyan yahut bunlann 
devamı olduğunu gösterecek bir ad alan siyasi 
partiler kurulamaz, 
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Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 

1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış si
yasi partilere ait her çeşit işaret, rumuzve 
alâmetleri veya bunlara açıkça benziyen i,şaret, 
romuz ve alâmetleri kullanamazlar. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 12kim 
1961e kadar yargı organlarınca kapatılmış 
siyasi,partilerin devamı olduklarını ileri süre
mezler.» 

A. P. Grupu Baş'kanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 
C. H. P. Grupu Başkanı 

Maraş 
Dr. Kemali Beyazıt 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

İrfan Baran 
M. P. Grupu Başkan vekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip tnal 

BAŞKAN — Komisyon (katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul)-— Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul buyurduğunuz grup başkanlan öner-

gesininl31 nei madde olarak kabulünü oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

132 nei maddeyi tasarıdan okutuyorum. 

Beşinci kısım 
, Siyasi partilerin kapatılması 

Görevli savcılık ye yetkili mahkeme 
MADDE 132. — Siyasi partiler aleyhine ka

patma dâvaları Anayasa Mahkemesinde görü
lür. 

Bu dâvalarda savcılık görevi, Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından yerine getirilir. 22 Ni
san 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahke
mesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hak-
(kındaki Kanunun 55 nei maddesi bu (halde de 
uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas 
teşkil edecek olay ve fiillerin araştırılması ve 

soruşturulmazında ve dâvanın açılması ve yü
rütülmesinde, Cumhuriyet savcılarına ve sorgu 
hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sahiptir. 
Ancak, Anayasa ve 'kanunların sadece hâkim
ler tarafından kullanılabileceğini belirttiği yet
kiler bunun dışındadır. 

Dâva, Anayasa Mahkemesinde duruşmalı 
olarak görülür. Bu konuda Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hüküm
leri uygulanır. 

Anyasa Mahkemesince verilen kapatma 'ka
rarı kesindir. 

BAŞKAN — Grup başkanlarının bu mad
de üzerinde bir tadil teklifi vardır, okutuyorum. 

Yükse'k Başkanlığa 
132 nei maddenin 3 ncü fıkrasrna aşağıdaki 

cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
«Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı ken

disi veya yardım îiları eliyle yürütür.» 

A. P. Grupu Başkanı 
îzmir 

Ali Naili Erdem 
C. H. P. Grupu Başkanı 

Maraş 
Kemali Beyazıt 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

İrfan Baran 
M. P. Grupu Başkanvökili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının teklifine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
Edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesini 132 nei madde olarak oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyneler... Kabul 
edilmiştir. 

Yükse'k Başkanlığa 
Eski 132 nıai maddeden sonra metne aşağı

daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Parti yasaklamaları inceleme kurulu: 
MADDE 133. — Bu kanunla (kendisine ve

rilen görevleri yerine getirmek üzere bir parti 
yasaklamaları inceleme kurulu kurulmuştur. 

Bu ıkurul, Yargıtay ceza daireleri başkanla
rından kurulur. Bunların en kıdemlisi kurulun 
başkanadır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üye 
tamsayısının salt çoğunluğudur; karar yeter 
sayısı, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu
dur; oyların eşitliği halinde başkanın oyu esas
tır. Başkanın özürlü veya izinli olması takdi
rinde, en kıdemli üye ona vekillik eder.» 

A. P. Grupu Başkanı 
îzmir 

Ali Naili Erdem 
C. H. P. Grupu Başkanı 

Maraş 
Kemali Beyazıt 

C. K. M. P. Grupu adına 
Konya 

îrfan Baran 
M. P. Grupu Başkanvekili 

Yozgat 
îsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN'— Grup başkanlarının önergesine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul ecfenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Grup başkanlarının kabul bu
yurduğunuz teklifini 133 ncü madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.. 

Grup Başkaları eski 133 ncü maddeyi ge
tirdiler, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
133 ncü maddenin aş<ığıd:tki şek'.lde değişti-

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Dördüncü kısma aykırılık halinde dâva 

açılması. 
MADDE 133. — Bir siya~i partinin bu ka

nunun dördüncü kısmında yeralan maddeler 
hükümlerine aykııı amaçlar gütmesi veya faali
yette bulunması sebebiyle bu kanunun 110 ncu 
maddesi gereğince kapatılması için Anayasa 

Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın
dan dâva açılması: 

1. Re'sen; veya, 
2. Bakan1 ar Kurulunda gö üşüldükten son

ra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; 
veyahut, 

3. Son milletvekili genel seç'mlerine kaH-
mış olup da Türkiye Büyük Millet Meclis Bir
leşik Toplantı ında grupu olan ve ilk ganel kong
re toplantısını yapnrş olan bir siyasi partinin 
merkez karar organının üye tanvrayısımn salt 
çoğunluğunun oyu Üe alınan ka:ara dayanan 
parti genel başkanının yahut partiyi genel baş
kana izafeten veya vekâleten mahkemelerde tem
sil yetkisine sahip parti merciini yazılı istemin
de yeterli deliller bulunduğu kanısına Cumhu
riyet Başsavcılığının varması üzerine olur. 

Cumhuriyet Başsavc. lığının-istemde yeterli 
deliller bulunduğu kanısına varnvyarak dâva 
açmıyacağını istemde bulunan siyasi part' genel 
başkanlığına yaz y1a bildirme inden başlıyarak 
yedi gün içinde bu siyahi partinin genel baş
kanının yahut partiyi genel başkana, izafe'en 
veya vekâleten mahkemelerde temsil yetki ine 
sahip parti merciinin parti yaşamamaları İn
celeme Kuruluna yaziyle itirazda bulunma hakkı 
vardır. Kurul, itirazı uygun görmezse, dâva 
açılmaz; uygun görürse, Cumhuriyet Bcşmvcı-
lığı Anayasa Mahkemesine dâva açmakla yü
kümlüdür. 

4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bendleri hü
kümleri, Türkiye Büyük Milht Meclisi üyel'-
ğine dair herhangibir seçimin Yüksek Seç'm 
Kurulunca Resmî Gazete ile ilân edilecek baş
langıç tarihinden veya genel m lletvekili seçim
lerinin yenilenmesine dair Millet Meclisinin 
Anayasanın 69 ncu maddesinin ilk fıkracı uya
rınca alacağı kararın resmî gazetede yâyımlan-
anasından veya genel milletvekili seçimlerinin 
Anayasanın 108 nci maddesi gereğince Cumhur
başkanı tarafından yenilenme i halinde bu ko
nuda Cumhurbaşkanının Başbakanla birlikte 
çıkaracağı ortak kararnamenin Resmî Gazetede 
yayımlanmasından başlıyarak oy verme gününün 
ertesi gününe kadar uygulanmaz.» 

C.H.P. Grupu 
A.P. Grupu Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Beyazıt 
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C.H.P. Grupu M. P. Grup 

Adma Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y.T.P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

TALÂT OĞUZ (Mardin)— Benim de bir 
önergem olacak. 

BAŞKAN — Var efendim, onu da okutaca
ğım. 

Sayın Oğuz'un önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Siyasi partiler kanun tasarısının 133 ncü 

maddesinin ikinci bendinin tayymı arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Mardin 

Talât Oğuz 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan 
önergemi izah babında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum, izah babında 
söz vermiyorum efendim, oradan izah ediniz, öy
le yapıyoruz, iki gündür tatbikatımız bu. Kifa
yet önergesi kabul edilmiştir. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, bu
güne kadar ki, tatbikatta bütün önerge sahipleri
ne isterlerse kısaca söz verilir. Tatbikatımız böy
ledir. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz Sayın 
Oğuz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlar, huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 
Ben 130 ncu maddenin ikinci bendinin tayyı ba-. 
bında bir takrir verdim. Dün de izah etmiş bu
lunuyordum. Bakanlar Kumlunda görüşüldük
ten sonra Adalet Bakanlığının yazılı emri üzerine 
siyasi partileri kapatmak için dâva açmak yet
kisini tanımak hem tatbikatta ihtilâtı mucip me
selelerin doğmasına,- hem de hukuk prensiplerine 
aykırı olur. Zira bugün Hükümette siyasi bir 
yazife ifa eden Adalet Bakanı her hangi bir par
tinin muhalefette olsun, iktidarda olsun bakanın 
hislerine mağlûbolması ihtimaline binaen eğer 
kendisine biz bu yetkiyi verdiğimiz takdirde tat
bikatta suiistimale müttehi birtakım davranışla
r a yaxa,tûsmma sebebiyet verir ki, bu da hukuk 
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devleti prensipleri yönünden doğru değildir. Ben
deniz bu maddenin, tayyedilmesi zaruretinin mev
cut bulunduğu kanaatindeyim. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) —Müsaade eder misiniz, bu
radan ifade edeyim? 

BAŞKAN — Lütfen buyurun Sayın Karnisi 
yon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım,. 
meselâ bir komünist, meselâ bir faşist partisinin^ 
kapatılması bahis konusu oldukta, Türkiye; 

Cumhuriyetinin Hükümeti sıfatını taşıyan, her' 
Hükümetin hangi parti tarafından kurulmuş 
olursa olsun, hukukun umumi prensiplerinde de 
kabul edildiği veçhile Cumhuriyet Başsavcısına 
emir vermek yetkisini kabul etmemek âmme inti
zamına muhalif bir hareket olur. Bunu kabul 
etmek zorunluğu vardır. Cumhuriyet Başsavcısı 
yüksek hâkimlerin teminatına sahiptir. Dâvayı 
açar fakat kapatmama karan dahi verebilir. Kal
dı İd, Anayasa Mahkemesi de Cumhuriyet Baş
savcısının mütalâasiyle dahi bağlı değildir. Hü
kümetleri âmme nizamını korumak imkânından 
mahrum etmek doğru bir şey değildir. Bu ba
kımdan önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar, oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Partilerin önergesine komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, oylarınıza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul1 

edilmiştir. Kabul buyurduğunuz parti başkanla
rının önergesinin madde olarak kabulünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

134 ncü madde hakkında parti grup temsilci
leri ile üç arkadaşımızın önergesi var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
134 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti 

rilmesini arz ve teklif ederiz, 
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«Cordüncû kısmi hükümlerine aykırılık do-

layısiyle kapatma. 
Madde 134. — Anayasa Mahkemesince bir 

siyasi parti hakkında kapatma kararı: 
1. Parti tüzüğünün veya programının ya

hut partinin faaliyetlerini düzenliyen ve yetki
li parti organları veya mercilerince yürürlü
ğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu 
kanunun dördüncü kısmında yer alan madde
ler hükümlerine aykırı olması, veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez 
karar organı veya merkez yönetim organı ve
yahut Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup
ların genel kurullarınca bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddelerin hükümlerine 
aykırı karar alınması yahut genelge veya bildi
riler yayınlaması, takdirinde verilir. 

3. A) Yukardaki 2 nci bendte sayılan
lar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, 
yardımc: kol organı veya tbir parti üyesi ta
rafından bu kanunun dördüncü kısmında yar 
alan maddeler hükümlerine aykırı fiillerin 
bu kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe gir
mesinden sonra işlenmesi takdirinde, fiilin iş
lendiği tarihten başlıyarak iki yıl geçmemiş-
se, Cumhuriyet Başsavcılığı, bu fiilî işliyen 
organ, merci kurul veya yardımcı kol orga
nına işten el çektirilmesini ve bu fiili işliyen 
parti üyesi veya üyelerinin - işbu bendte sa
yılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol 
organına dâhil olsun veya olmasın - partiden 
kesin olarak çıkarılmasını ilgili siyasi parti
nin genel başkanlığından yazı ile ister, ilgili 
siyasi parti, bu istem aleyhine, parti yasakla
malar, inceleme kuruluna, iutemi aldığı tarih
ten başlıyarak onbeş gün içinde yaziyle itiraz
da bulunabilir., Kurul bu itiraz üzerine, delil
leri topladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcı 
lığını, ilgili siyasi partinin temsilcisini ve söz 
konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi
ni ve üyelerini ve - varsa - vekillerini dinler; 
gereken soruşturmaları doğrudan doğruya ve
ya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya 
naipler eliyle yapabilir; tanık çağırılabilir 
ve 80 nci maddede yazılı niteliklere sahip bi
lirkişi atayabilir. Kurul, itirazı en çok altmış 
gün içinde karara bağlar ve kararını ilgili si
yasi partinin genel başkanlığına yaziyle bil
dirir. Kurul bu itirazı reddetmişse, söz kouu-
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su organ, merci, kurul veya yardımcı kol or
ganının işten el çektirilmeşine ve fiili işlediği 
ileri sürülen parti üyesi veya üyelerinin par
tiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgili siyasi 
partinin yetkili organlarınca, kurulun yazıh 
bildirisinin alınmasından başlıyarak otuz gün 
içinde karar verilmediği takdirde, söz konusu 
fiillerin bu bendde belirtilen nitelikte fiiller 
olduğunun, 133 ncü madde uyarınca açılacak 
dâva sonucunda Anayasa Mahkemesince tesbit 
edilmesi halinde ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bend uyarınca alman partiden kesin 
olarak çıkarma kararları hakkında 58 nci mad-
do hükümleri uygulanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir 
siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çı-
kai'tılmayıp da bir siyasi partinin kapatılma
sına sebebolan parti üyeleri, çıkarma kararı
nın veya Anayasa Mahkemesinin kapatma ka
rarının kendisine yaziyle bildirilmesinden baş
lıyarak beş yıl süreyle başka higbir siyasi 
partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz ve 
seçimlerde parti listelerinde bağımsız aday 
gösterilemezler, aksi takdirde, bu gibileri üye 
kaydeden veya parti kurucusu olarak kalbul 
eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız 
aday olarak gösteren siyasi partiler hakkın
da da (A) fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend 
gereğince kesin olarak çıkarılması halinde, 
bu kimsenin işlediği, fiil ayrıca cezai kovuştur
maya konu teşkil etmiş olup da, takipsizlik ve
ya muhakemenin meni veya kesin beraet ka
rarma bağlanmışsa, o kimsenin parti üyeliği 
hakkı kendiliğinden geri döner ve bu kimse
nin başka siyasi partilerde üye veya kurucu 
olmasını veyahut parti listelerinde bağımsız 
aday olarak gösterilmesini engelliyen yasaklar 
da kalkar.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 
îzmir 

Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu 
adına 
Konya 

İrfan Baran 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Marafl 
Kemali Bayazit 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 
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BAŞKAN — Ayrıca üç arkadaşımızın öner

gesi var, okutuyorum. 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİECA (istanbul) — Komisyonun da bir öner
gesi var. Beraber okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evvelâ komisyonun önergesi
ni okuyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki değişiklik önergemin, 134 ncü 

maddeye ilişkin olarak verilen parti grup baş
kanı ve başkanvekillerinin müşterek önergesiy
le birlikte ve işbu önergenin 3 ncü bendinin 
(C) fıkrası olarak oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

«C) Parti yasaklamaları inceleme kurulu
nun, yukardaki (A) fıkrası uyarınca siyasi par
ti tarafından yapılan itirazı kabul etmesi halin
de, kurulun bu kararı kesin olup ıbu takdirde, 
itiraza konu olan fiil dolayısiyle Anayasa 
Mahkemesine kapatma dâvası açılamaz. Kuru
lun, itirazı kabul etmesi takdirinde, itiraz ko
nusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması ya
pılamaz. Daha önce başlamış ceza kovuşturması 
ve tahkikatlar sona erer.» 

BAŞKAN — Efendim 134 ncü madde hak
kında arkadaşlarımızın verdikleri diğer öner
geleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
134 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 
Nihat Diler 

Siyasi partiler hakkındaki kapatma kara
rı; 

1. Parti tüzüğünün veya programının Ana
yasanın hükümlerine aykırı olduğu tesbit edil
mesi, 

2. Parti genel kongresince veya parti mer
kez karar, merkez yönetim, disiplin, organları 
veya bunlardan birinin mensupları tarafından 
parti namına hareketlerinde Anayasanın 56, 
57 nci maddelerinden birini ihlâl edip genel 
kongrede tasvibedildiği tesbit edilmesi takdirin
de karar verilir. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — önergemi kı

saca izah edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, kısa ol

sun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, bir 

önergem daha var, lütfen onu da okutursanız 
ikisini birlikte izah ederim., 

BAŞKAN — Peki, okuyalım. 

Sayın Başkanlığa 
134 ncü maddenin 4 ncü bendi müphem olup 

kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine aykı
rıdır. Anayasanın da ruh ve maksadına aykırı
dır. Maddeden çıkarılmasını arz. ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Yüksek Başkanlığa 
134 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının, diğer 

fıkralar maksadı temine kâfi geldiğinden, 3 ncü 
fıkranın mevcudiyetinin Anayasa haklarını sı
nırlamaktan başka fayda sağlamıyacağmdan 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Edirno 
llhami Erten 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; siyasi partiler 
kurulurken tüzük ve programlarına göre kurulur
lar. Ve o partiye iltihak eden vatandaşlar da par
tilerin tüzük ve programlarını göz önüne getire
rek o suretle iltihak ederler. Ve parti o şekilde 
taazzuv eder, hükmi şahsiyeti o şekilde meydana 
gelir: Eğer partilerin diğer mevzuatlarını da par
tinin esas hükmi şahsiyetine mesnet kabul edecek 
olursak bu takdirde birçok parti mensuplarının 
diğer mevzuat hakkında malûmatları olmıyabilir. 
O sebepten dolayı cezanın şahsiliği prensibi kay
bolur. Cezanın şahsiliği prensibi, yüksek ma
lûmlarınız olduğu üzere, bir kimse kendi fiilin
den sorumlu tutulması icabeder. Kendi fiilinin 
haricinde başkasını mesul tutmamak lâzımgelir. 

134 ncü maddenin birinci bendinde mevcut; 
«Parti tüzüğünün veya programının yahut parti
nin faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili parti or
ganları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş 
olan diğer parti mevzuatının...» Bu tüzük ve pro
gramı doğrudur. Fakat parti organları ve mer
cilerince yürürlüğe konmuş olan diğer parti mev-
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zuatından partiye intisabetmiş vatandaşların ha
beri olmıyacağı cihetle, partinin asıl uzvu da ge
nel kongresi olması dolayısiyle, partinin bütün 
vücudunu lalettayin bir organının mensubu ile 
mahkû etmek gibi bir netice meydana getirecek
tir. Cezanın şahsiliği prensibine aykırı olması do
layısiyle bu kısmın çıkarılması için önergemi ver
miş bulunuyorum. 

ikinci bendi de yine aynı şekildedir. Parti 
genel kongresince yahut merkez karar organı ve
ya merkez yönetim organı yahut merkez disip
lin organınca veya T. B. M. M. indeki grupların 
genel Kurulları veya bu grupların yönetim ya
hut disiplin organlarınca bu kanunun dördüncü 
kısmında yer alan maddelerle Anayasanın 56 ve 
57 nci maddesine aykırı hareket ettikleri ve bu 
hareketlerini de ancak genel kongre tasvibettiği 
takdirdedir ki, hükmü şahsiyet o Anayasaya ay
kırı fiile iştirak etmiş olur. Zira bir partinin 
yetkili organları o parti demek değildir. Yetkili 
organları, vücudundan ayrı bir şeydir. Eğer biz 
organların fiillerini topyekûn vücuda mal etmiş 
olursak bu takdirde organlardan birinin elinin 
tırnağının meydana getirmiş olduğu neticeden 
topyekûn bütün partiyi mesul etmiş vaziyete ge
tireceğiz ki, bu Anayasanın ruh ve maksadına, 
cezanın şahsiliği prensibine, kanunsuz suç ve ce
za olmaz prensibine aykırı bir netice meydana ge
tirir. Bu bakımdan bu organların yapmış olduğu 
hareketler genel kongrece tasvibedilirse o zaman 
Anayasaya aykırı hareket edilmiş olur. Aksi hal
de genel kongre eğer kendi nam ve hesabına ha
reket eden organların fiillerini benimsemiyor, on
dan üzüntü duyuyorsa, vakti geldiği zaman onu 
derhal ihracetmek, o organları değiştirmek gibi 
bir durum içinde ise, o organların fiil ve hare
ketlerini o partinin vücuduna mal etmek suretiyle 
kapatmak, doğrudan doğruya bir parmak için bir 
ayak için, bir diş için vücudu topyekûn öldür
mek mânasına gelir. Bu bakımdan çıkarılmasını 
teklif etmiştim, bu kısmın da. 

Ayrıca dördüncü bent de, ceza hukukunun 
şahsiliği prensibine aykırıdır. Dördüncü bentte 
diyor ki, bir siyasi partinin bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddelerine aykırı fiille
rin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin bu par
tinin faaliyetleri ve üyelerinin tutum ve davra-
nışulan sonucunda tesbit edilmesi takdirinde., Bu
nun da tayyını istirham ediyorum. Zira mihrak 
durumu sübjektif bir takdire dayanır. Bâzıları-

116.5.1965 0 : 1 
na göre mihrak bir, iki hâdise olabilir, bâzılarına 
<*öre yüz hâdise cereyan eder, mihrak olur. Bina
enaleyh, her şahsın mizacına göre takdir, edilebi
lecek sübjektif bir kıstasın ceza hukukunun ob
jektifliğine, şahsilik prensibine ve kanunsuz suç 
ve ceza olmaz prensibine aykırı olması dolayısiy
le bu dördüncü bendin de çıkarılmasını teklif et
miştim. önergemin mahiyeti bundan ibarettir. 
Kabulünü arz ve istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Erten, buyurun önerge
nizi izah edin. 

ÎLHAMÎ ERTEN (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunun 134 ncü maddesi, siyasi par
tilerin bu kanunun dördüncü kısmında belirtilen 
yasaklara uymamaları halinde kapatılmalarını 
temin maksadiyle tetdvin edilmiştir. Dördüncü 
kısımdaki birçok maddeler gerek Ceza Kanunun
da ve gerekse hususi kanunlarda suç teşkil et
melerine rağmen bu dördüncü kısımda yer al
mıştır. Bu husus da Sayın Sözcünün mütalâası 
da şudur: Burada yer alan cezalar veya suç si
yasi partilere aittir. Halbuki hususi kanunlarda 
ve ceza kanunlarındaki hüküm fertlere, şahıslara 
mahsustur, Binaenaleyh, burada suç işliyen si
yasi partiler olacağına göre, dördüncü kısma 
uymıyan veya aykırı hareket eden siyasi partile
rin kapatılması lâzımdır, dediler. Bu mütalâaya 
bendeniz de iştirak ediyorum. Yalnız burada tfir 
üçüncü fıkra var ki, son parti başkanlarının ha
zırladığı metinde de fevkalâde karışık, fevkalâde 
uzun bir metin halinde, içinden çıkılmaz tarzda 
tedvin edilmiştir. Bana göre buna ihtiyaç yok
tur. Çünkü 134 ncü maddenin birinci ve ikinci 
fıkraları, partilerin programlarının, tüzüklerinin 
ve bunların büyük kongrelerinin, karar organları
nın dördüncü kısma aykırı hareket etmeleri halin
de bu partilerin kapatılmasına imkân vermekte
dir. Dördüncü fıkrada ise, bir partinin faali
yetleri ve üyelerinin tutum ve davranışları ile 
dördüncü kısımda men edilen hususların mihrakı 
haline geldiği anlaşıldığı takdirde o zaman da 
partilerin kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, siyasi partiler yetkili organları vasıta-
siyle 4 ncü kısma aykırı hareket ettikleri takdir
de bir ve ikinci ffkralara göre kapatılacakları bu 
partinin üyeleri, yine 4 ncü kısma ait tutum ve 
davranışlarda bulundukları takdirde, partiler 
topyekûn bunların mihrakı haline geldiğinde yi
ne kapatılacaklarına göre, o halde bir üyenin şu 
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tarzda hareketinden dolası onu çıkarmak için 
uzun/uzun mekanizmalar, uzun, uzun yollar taki
bi, içinden çıkılmaz bir durum yaratmaktır. Bu 
noktai nazarla üçüncü bendin çıkarılmasını isti
yorum. Çünkü tekrar ediyorum, birinci derece
deki yetkili organların altındaki kademeler eğer 
bu suçları işlerlerse, Türk Ceza Kanununa ve di
ğer hususi kanunlara göre bunlar hakkında bu 
üyeler hakkında takibat yapılmasına hiçbir mâni 
hüküm yoldur. Müddeiumumiler bu fiili yapan 
kimseleri tecziye ederler. E «er, partiler bu tarz
da hareket ederlerse, bu tutuma giderlerse yu
karıdaki fıkralar, deminden beri izah ettiğim üze
re yine kapatılacaklarına göre üçüncü fıkranın 
tedvinine ve çok karışık bir mekanizmanın ortaya 
konmasına hiç lüzum yoktur, fayda da yoktur. 
Çünkü arz ett:ğim gibi siyasi partiler dördüncü 
kısma aykırı hareket ederlerse, salahiyetli organ
ları ile avkırı hareket ederlerse bu partiler kapa
tılır. Üyeleri, davranışları ve tutumları ile yine 
dördüncü kısma aykırı hareket ederlerse ve bu ha
reketleri bir mihrak haline gelirse yine kapatılır. 
Şu halde üçüncü fıkra lüzumsuz, içinden çıkıl
maz bir mekanizma meydana getirmektedir. Onun 
için üçüncü fıkranın metinden çıkarılmasını arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre öner
geleri tekrar okutuvorum. 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Mütatlâamı arz etmeme 
izin yok mu efendim? Rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca isterseniz önergele
ri okutalım, ayrı ayrı bunlar üzerindeki müta
lâanızı verirsiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim, aynı mahiyette
dirler, müsaade ederseniz şimdi konuşayım. 

BAŞKAN — Efendim birisi madde, birisi fık
ra hakkındadır... Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım 
dünkü izahatımda da arz ettiğim gibi, bir parti
nin genel kongresince alman kararlarla Anayasa
da yer alan rejim ilkelerinin ihlâline kadar va
him ise, o partiyi en yüksek kademesinde temsil 
eden merkez karar veya yönetim organlarının ve 
grupların kararları ile aynı fiilin işlenmesi de o i 
derece vahîm bir hareket sayılmak icabeder. Bu 
bakımdan Sayın Nihat Diler arkadaşımızın bu 
noktadaki görüşüne iştirak etmiyoruz. 
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Daha önce de beyan ettiğim gibi, cezaların 

şahsiliği prensibinin burada zikredilmesi yersiz
dir. Çünkü şahıslara verilen cezalarla şu anda 
iştigal etmemekteyiz. Şu anda, mevzuu iştigali
miz şahıslara verilecek cezalar değil, hükmi şah
siyet olan siyasi partilerin kapatılması hakkında
ki tedbirlerdir. Binaenaleyh, tesbit edilmesi ge
reken husus şudur. Bir meşhur Fransız hukuk
çusunun belirttiği gibi, hiçbir kimse bir hükmî 
şahsiyetle yemek yemediğine göre, hangi gerçek 
kişilerin fiilleri, hangi ahval ve şerait içerisinde 
hükmî şahsiyete izafe edilebilir, kanunda bunu 
tesbit etmeye mecburuz. 

Şimdi Anayasamız sarahaten, «Siyasi parti
lerin tüzükleri programlan ve faaliyetleri in
san hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik 
ve lâik cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uy
gun olmalk zorundadır, bunlara uymıyan parti
ler temelli kapatılır.» Dikkat buyurunuz parti
ler bunlara aykırı olarak hareket edemezler, de
miyor Anayasa. Partiler bu amaçlara ve ilkele 
re uygun olarak hareket etmek zorundadırlar, 
diyor. Partilere sadece bir menfi çekinme mükel
lefiyeti yüklemiyor. Müspet olarak illâki bu is
tikamette hareket edeceksiniz ey siyasi partiler 
eğer TüıGriye Comhurıiyeti Anayasası içinde fa
aliyette bulunmak istiyorsanız, diyor. Bu böyle 
olduğuna göre bir siyasi partinin, bilfarz, «Or
man dâvası şöyle halledilmelidir.» diye progra
mında yer alan bir hükmüne aykırı hareket 
eder, bir parti üyesini partisinden disiplin diva 
nı karariyle çıkarması ne kadar normal karşı
lanıyor ise, eğer partilerin, biz karar organımız
la, yönetimi organımızla hiçbir aykırı harekette 
bulunmadık genel kongre kararımızla, grup ka
rarımızla da aykırı harekette bulunmadık deyip, 
sabahtan akşama kadar kendi üyelerimin Ana
yasanın temel ilkelerini ihlâle müsade etmek 
demek bu kanunu hiç çıkarmamaya müsavi te
lâkki edilir. Orman dâvası için, programında 
bir parti bir hüküm koymuş. Aykırı hareket 
eden bir parti üyesi var, disiplin karariyle çıka
rıyorsunuz. Ama bir parti üyesi tarafından 
Amayasanm temeli inkâr ediliyor, o parti üyesi
ni partisinden ihracetımek için kanuna hiçbir 
müeyyide koymuyorsunuz. Bunu, Anayasanın 
57 nci maddesiyle kabili telif addetmeye imkân 
yoktur. Bu sadece siyasi partilerin tepesinde 
genel kongreleri, merkez karar ve yönetim organ-
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larını bir nevi şemsiye, bir nevi perde gibi te
lâkki edip o siyasi partileri aynı zamanda alt 
kademelerde üyelerimin istediği gibi Anayasayı 
ihlâllerine cevaz vermek demek olur. Siyasi par
tiler Kanununda bu hüküm yer almadığı tak
dirde siyasi partilerimiz Anayasanın gerektir
diği yönde çalıştırılma imkânlarından mahrum 
kalacaklardır. Söylenen şey nedir? Söylenen şey 
şudur: Azami teminat burada vardır. Laletta
yin bir p&rti üyesi burada demin kabul buyur
duğunuz parti yasaklamalarından birini ihlâl 
ederse, o parti hemencecik kapatılacak değildir. 
Hukuk tekniğinin derpiş edebileceği en yüksek 
teminat buraya getirilmiştir. Partilerarası pro
tokolde bu yüteek teminat üzerinde o kadar du
rulmuştur ki, belki Sayın Ertem'in dediği gibi, 
o kısım biraz uzun olmuştur. Ama dikkatle okun
duğu takdirde çok açılktır ve kâfi derecede temi
natın mevcudolduğu da sarihtir. Nedir bu te
minat? Cumhuriyet başsavcısı evvelâ müracaat 
edecek; bu kimseyi partinizden çıkarınız, diye 
cek. K:ım Cumhuriyet başsavcısı... Lalettayin bir 
savcı değil. Anayasa gereğince, yüksek hâkimle
rin teminatına aynen sahibolan ve asla azli müm
kün olmıyan bir savcı. Bu da kâfi değil. Parti, 
Cumhuriyet başsavcısının bu tebliğini haksız 
•bulursa, Temyiz Mahkemesi Ceza daireleri Baş
kanlarının tamamından kurulu bir parti yasak
lamalarını inceleme kuruluma müracaat edecek. 
Bu kurul, yani Temyiz Mahkemesi Ceza daire
leri başkanlarından kurulu heyetin salt çoğun
luğu derse ki, Cumhuriyet başsavcısı haksız, 
ilgili siyasi parti haklıdır. O partinin kapatıl
ması asla ve kafa mevzuubahsolamıyacak. Üs
telik, şimdi Komisyonunuzun getirdiği bir öner
ge ile, o kimse hakkında aynı fiil ceza kanun
ları bakımından da suç tenkil ettiği takdirde 
birtakım kovuşturmalar yapılıyorsa, o kazai 
kovuşturmaların hepsi o anda düşecek. Bu da 
kâfii değil. Eğer Parti Yasaklamaları încelemo 
Kurulu, tekrar ediyorum, Yargıtay Ceza Daire
leri Başkanlarından teşekkül eden Kurul, parti
nin itirazını reddederse, yani Cumhuriyet baş
savcısını haklı bulursa o zaman . siyasi parti, 
eğer Temyiz Ceza Daireleri Başkanlarından mü
teşekkil bir Kurulun, Anayasanın temellerimi 
ihlâl ettiğini kabul ettiği, tescil ettiği bir üye
sini partiden çıkarmaya mecbur olacak, çıkar
madığı takdirde işte o zaman ancak Cumhuriyet 
Başsavcısı durumu yeniden tetkik ettikten sonra 
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eğer lüzum görürse, Cumhuriyet Başsavcısı bu 
kurulun kararları ile de bağlı değildir, Anaya
sa Mahkemesi de ne Parti Yasaklamaları İnce
leme Kurulumun karariyle bağlıdır' ne de baş
savcının iddianamesi ile bağlıdır; Anayasa Mah
kemesi bu fiilin o parti üyesi tarafından işlen
diğine ve o partinin bu kimseyi verilen uzun 
oüre içinde çıkarmadığına kanaat getirirse, işte 
ancak o zaman o partiyi kapatacak. Ama tek
rar ediyorum, o parti yine de bir parti üyesi
nin fiilî dolayısiyle kapatılmış okuyacaktır. O 
parti Anayasanın temellerini ihlâl ettiği Yargı
tay ceza daireleri başkanları tarafından kabul 
ve tescil edilmiş bir üyedini, partisinden kesin 
olarak çıkarımrımış olmak suretiyle Anayasanın 
temeline kundak koymuş olan o üyesinin fikri
ne iştirak ettiği için kapatılacaktır. Binaenaleyh 
hirib'r muvazaa yoktur. Cezaların şahsiliği pren
sibi ihlâl edilmemiştir, sadece Anayasanın 57 nci 
maddesinin tam olarak tatbikini sağlıyan bir hü
kümdür. Gruplararası önerge ile getirilmiştür. 
Gruplıararatsı önergenin ve ona ilâveten yine 
guplarla mutabakat halinde verilmiş olan Komis
yonun önergesinin aynen kabulünü, Anayasa 
nizp.mında her hajıstf bir ihlâl ihfc:ımalinin taona-
miyle ortadan kaldırılması için Yüce Heyetiniz
den arz ve istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Aykırılıklarına göre önergeleri 
okutuyorum. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diiler'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —- Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önerge
nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Edirne Milletvekili llhami Ertem'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyor. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Kırca, evvelâ grupların önerge
sini kabul ettireyim, sonra sizinkini mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —•• Komisyonun önergesi o 
şekilde tedvin edilmiştir ki, zaten grupların öner
gesinin sonuna ilâve şeklindedir. İkisinin birden 
oylanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN •— Pekâlâ; ikisini birden.,. Grup 
başkanlarının önergesini ve buna ilâveten ta
mamlayıcı mahiyette olan Komisyonun önergesi
ni ikisini birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğimiz bu önergelerin 134 ncü mad
de olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

135 nci madde hakkında grup başkanlarınca 
verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eslki 134 ncü maddeden sonra aşağıdaki mad

denin metne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma 
sebebiyle kapatma. 

MADDE 135. — Bir siyasi partinin bu ka
nunun 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 
109, 110, 122, 124 ve 125 nci maddeleri hüküm
lerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak hali
ne geldiğinin süıbuta ermesi takdirinde, o siyasi 
parti Anayasa Mahkemesince kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazılı 
fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta er
mesi : 

a) 110, ncu maddenin 3 ncü bendinin uy
gulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üye
lerince kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun; ve 

b) Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o 
partinin merkez karar organı veya merkez yö
netim organı veya Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki grupları genel kurulları yahut bu grup
ların yönetim kurullarınca tasvibedilddğinin sü
buta ermesiyle olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin ka-
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patılması hakkında dâva, ancak re'sen Cumhuri
yet Başsavcılığınca açılabilir.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran tsnnail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanları önergesine Ko
misyon katılıyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanlarının 
önergesini 135 nci madde olarak oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Grup başkanlarının bu madde hakkındaki 
' önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
135 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 

«Diğer sebeplerle dâva açılması : 
Madde 135. — Bir siyasi partinin siyasi par

tilerle ilgili kanunların bu kanunun dördüncü 
kısmında yer alan maddeler hükümleri dışında 
kalan emredici hükümlerine aykırılık halinde ol
ması sebebiyle o parti aleyhinde Anayasa Mahke
mesine, Cuımhuriye tBassaveılığma re'sen yazıyla 
başvurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere 
aykırılık görürse, bu aykırılığın giderilmesini il
gili siyasi partiye ihtar eder. 

Bu konudaki Anayasa Mahkemesi kararının 
yazılı olarak ilgili siyasi partinin genel başkan
lığına bildirilmesinden başlıyarak altı ay içinde 
bu aykırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet 
Başsavcılığının re'sen dâva açması üzerine, Ana
yasa Mahkemesince bu siyasi partinin kapatılma
sına karar verilir.» 

A. P. Grupu 
Başkam 
İzmir 

Ali Naili Erdem 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bayazıt 
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. -0. K M . P. Grupu M. P. Grupu I 
: . . ; . Adına Başkanvekili 

Konya Yozgat 
îrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili I 

Hatay 
Sekip İnal I 

BAŞKAN —- Grup başkanlarının bu madde 
üzerindeki önergesine Komisyon katılıyor, mu?.. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. E bmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanlarının 
önergesinin 135 nci madde olarak kabulünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Î36 ncı maçlcie üzerinde grup temsilcilerinin 
önergesi var, okutuyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Madde numara
larında yanlışlık var, herhalde? 

BAŞKAN — Bilâhara madde numaraları 
doğru şekilde sıralanacaktır. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) -^ Benim 135 nci 
madde üzerinde bir takririm vardı, geri alıyorum. 

BAŞKAN—, 135 nci madde üzerindeki tak
ririniz geri verilmiştir. . 

Grup temsilcilerinin önergesini okutuyorum. 

Yüksek Bakanlığa 
. 136 ncı maddenin aşağıdaki şekilde, değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. I 

«îdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin 
görevi . ; . - . , , . • . . . . • 

Madde 136. — 110, 111 ve 112 nci maddelerde 
söz.konusu fiil veya hallere bilgi edinmiş idari I 
merciler, mahallî Cumhuriyet Savcılığına derhal I 
ve yazılı olarak bilgi verirler. Mahkemeler dahi. 
bu gibi fiil veya hallere bilgi edindikleri zaman, 
durumu derhal, mahallî Cumhuriyet Savcılığına 
yazıyla bildirirler. 

Cumhuriyet savcılıkları, yukardaki fıkrada 
söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgi
leri; derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet 
Başsavcılığına yazıyla bildirirler.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı . Başkanvekili 
îzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemâlî Bayazıt I 
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C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

îrfan Baran îsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip înal 

BAŞKAN — 136 ncı madde üzerindeki grup 
balkanlarının önergesini okuttum. Komisyon ka
tılıyor mu?.. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanlarının 
önergesinin 136 ncı madde olarak kabulünü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 137 tasandan okutuyorum. 

Kapatılan partinin mallan 
MADDE 137. — Anayasa Mahkemesi karan 

ile kapatılan siyasi partinin bütün malları Ha
zineye geçer. 

Kapatma kararı Hükümet eliyle uygulanır. 
BAŞKAN — Maddeyi oylannıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

138 nci madde hakkında parti grup başkan
larının önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
138 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz: 
«Kapanma kararı : 
Madde 138. — Bir siyasi partinin kapanmast 

hakkında genel kongrece alınacak karar için ye
ter sayı, hazır bulunan genel kongre üyelerinin 
üçte ikisidir. Bu karar gizli oyla alınır. 

Siyasi partinin kapandığı, genel başkanlık 
tarafından, genel kongrece kapanma kararının 
alınışından başlıyarak yedi gün içinde, İçişleri 
Bakanlığına yaziyle bildirilir. 

Siyasi partinin tüzel kişiliği bu yazının İç
işleri Bakanlığınca alınmasiyle sona erer.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

îzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
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C. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

İrfan Baran 
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M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hatay 
Sekip inal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (îdtanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Grup baş
kanlarının önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Btımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesini 138 nci madde olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... Kabul edil
miştir. 

139 ncu maddeyi tasarıdan okuyoruz : 

Kapanan siyasi partinin malları 
MADDE 139. — 138 nci madde uyarınca 

ikapanan bir siyasi partinin malları, genel kon
gresinin delege tamsayısının salt çoğunluğunun 
oyu ile alacağı bir karar üzerine, ancak bir di
ğer siyasi partiye veya kamu yararına çalışan 
•bir derneğe devredilebilir. Aksi halde, kapanan 
siyasi partinin malları Hazineye geçer. 

Kapanma kararlarının uygulanması, genel 
kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurul eliy
le ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında. 
olur. 

Kapanma kararını veren genel kongre, parti 
mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın İçiş
leri Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç 
ay içinde kurulacak bir siyasi partiye devredile
ceğine dair kararı 1 nci fıkra uyarınca alabilir. 
Kararda öngörülen siyasi parti bu süre içinde 
•kurulmazsa, kapanan partinin bütün malları için 
1 nci fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Grup başkanlarının bu madde 
üzerinde bir tadili vardır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
139 ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
«115 nci madde uyarınca kapanan bir siyasi 

partinin malları, genel kongresinde hazır bulu
nan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alacağı 
bir karar üzerine, ancak bir diğer siyasi parti-
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ye veya kamu yararına çalışan bir derneğe dev-
edilebilir. Aksi halde, kapanan siyasi partinin 
malları, Hazineye geçer.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali NaiM Erdem Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Metne ilâve mahiyetinde olan 
grup balkanları önergesine Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Grup baş
kanları önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

139 ncu maddeyi kabul buyurduğunuz bu 
önerge ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun yeni bir madde ilâve teklifi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin «Ceza hükümleri» ne 

dair «Yedinci kısım» başına ithal edilmesini arz 
vo teklif ederim: 

«Anayasa Mahkemesince tutulacak sicili için 
istenen bilgilerin verilmemesine ilişkin ceza mü
eyyidesi. 

Madde 118. — 7 nci madde gereğince tutu
lacak siyasi partiler sicili için istenen bilgi vo 
belgeleri vermiyen parti sorumluları, yüz liraya 
•kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde olarak kabul edilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de olarak kabul edilmiştir. 
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140 ncı madde üzerinde hem Komisyonun ve 

hem de grup başkanlarının bir teklifi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
140 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve töklif ederiz. 

«Oylamada gayrimeşru fiiller: 
Madde 140. — Siyasi parti kongrelerinin se

çimleri ve kararlan için yapılan oylamalara ve 
oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, 
üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm 
edilirler. 

ön seçimlerle ilgili olmak üzere kanunda yer 
alan ceza hükümleri saklıdır.» 

A. P, Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
izmir Maraş 

Ali Nailıi Erdem Kemali Bayazıt 
C. K, M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran: ismail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu 

Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Bir de Komisyonun teklifi var
dır, onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
140 ncı maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 

«Oylamada gayrimeşru fiiller. 
MADDE 140. — Siyasi parti kongrelerinin 

seçimleri ve kararları için yapılan ojiamalarla 
ilçe kongrelerine delege seçimi ve partilerin köy 
vo mahalle bölgelerindeki görevlileri ile yedekle
rinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oyla
maların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar, 
üç aydan altı aya kadar hapİ3 cezasına mahkûm 
edilirle!*. 

önseçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan 
cezp, hükümleri saklıdır.» 

Geç'ci Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Mahiyetleri itibariyle aynı mı
dır? 

16 . 5 . 1%5 0 : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Aynıdır. Komisyonun 
önergesinde, partilerarası önergede vo Geçici Ko
misyonun metninde derpiş ed lmiyen şu husus 
ilâvo edilmiştir : Köy ve mahallelerde ilçe kon
greleri için yapılacak delege seçimleri ile yine 
köy ve mahallclerdeki parti görevlisi ve yedek
lerinin seçimine hile karıştırıldığı takdirde mü
eyyide yoktur. Bu hususlar sonradan tanzim 
edildiği için bu müeyyideyi de aynı ceza ile 
karşılamak üzere ilâve ettik. Bu itibarla ikisini 
birden oylarsamz aynı netice hâsıl olur. Evvelâ 
partirerarası ön'ergeyi oylayın. 

BAŞKAN — Evvelâ partilerarası önergeyi 
otlatayım efendim. Buna ilâve mahiyetindedir 
fe >misyonunki. Zaten komisyon katılıyor. Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Komisyonun ilâve mahiyetinde
ki daha vuzuhlu önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
miş'jir. Kom'syon metninin bu şekilde madde ola
rak kabulünü oylarınıza sunuyorum Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 110 ncı nıad-
delen eonra ilâve bir madde teklifi var Komis
yonun, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
140 ncı maddeden sonra aşağıdaki madde

nin metne ithalini arz ve teklif ederim. 

«Parti defter ve kayıtlariyle ilgili ceza mü
eyyidesi. 

MADDE 120. — 60 ncı maddede yazılı def-
t îr ve kayıtları tutmıyan veya kaybeden parti 
sorumluları ile bu defter ve kayıtları tahrif eden
ler üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Bu kabul buyurduğunuz met
nin bir madd'a olarak metne ilâvesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştiı\ 

141 nci maddeden evvel Komisyonun bir 
maddo ilâvesi baklanda teklifi var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Metne, 141 nci maddeden hemen önce aşağı
daki maddenin ithalini arz ve teklif ederim. 

ısar 
«Organlarda görev alanların resmî makamla

ra bildirilmesine ilişkin ceza müeyyidesi. 
Madde 121. — 63 ncü maddede yazılı bil-

d'rim yükümünü yerine getirmiyen parti sorum
luları, 100 liraya kadar hafif para cezasına mah
kûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle köy 
ve m ahali el erdeki parti görevlileri ve yedekleri
nin ve ilçe kongreleri delegelerinin seçimi için 
yapılacak toplantıların gün ve yerlerini, kongre 
veya toplantıdan yedi jrftn önce mahallin en 
büyük mülki amirine bildirmiyen parti sorumlu
ları hakkında da uygulanır. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
BA&KAN — Komisyonun önergesini1 oyları

nıza sunnvorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmislr. 

Kabul bnvurdurunuz önergenin madde ola
rak metne ilâvesini oylarınıza sunuvomm. Ka
mil edenler.. Etmivenler.. Kabul edilmiştir. 

141 nci madde hakkında grup başkanlarının 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüks*ek Başkanlığa 
141 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«önseçimlerde propaganda suçu. 
Madde 141. — önseçimlerde 40 nci madde

ye aykırı olarak propaganda yapanlar hakkında 
bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.» 

A. P. Grupu Başkanı C.H.P. Grupu Bakanvekili 
îzmir Maraş 

Ali Naili Erdeni Dr. Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grupu Adına M.P. Grupu Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran îsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip înal 

6AŞKAN —- Bu hususta bir önerge daha 
va/, okutuyorum. 

16 . 5 .1965 O : 1 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasarının yedinoi kısım, 141 nci maddesinin 
2 nci satırındaki (edenler) kelimesinden sonra, 
(Oyları, toplama cetvellerini ve oy sandıkları ile 
tutanakları yağma, tahrip, yok edenler, kaçıran
la •, oylama ve sayım sırasında oylara fesat ka
rıştıranlar) ibaresinin de eklenmesini saygı ile 
arz ve teklif öderim. 

Niğdrt 
Asım Eren 

Gerekça 
önseçimlerde yalnız 47 nci ve 50 nci madde

lerdeki fiillerin suç sayılıp, emsali 1961 seçim
lerinde görülen, yukarıda yazılı cinsten suçla
rın (suç sayılmaması ve ceza ile önlenmemesi), 
gelecek seçimlerde de, oy çoğunluğunu alamıyan 
adayların taraftarlarının yağma ve tahriplerini 
artıracaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA'(İstanbul) — Sayın Asım Eren'in öner
gesi ile ilgili cezai müeyyilelere daha evvel ka
bul edilen 39 nen maddede yer verilmiştir. 30 ncu 
maddede 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkında bütün ilgili mad
delere atıf yapılmak sure'iyle Sayın E^eVin bah
settiği f'iller tecrim edilmiştir. Bu itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eren buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Sayın komisyon sözcüsünün seç
men kütükleri hakkındaki (kanunda lâzımge-
len müeyyidenin bulunduğuna dair olan beya
nı gerçekten o kanunda bu müeyyideler bulun
saydı benim için şayanı memnuniyet olurdu. 
Maalesef o kanunda benim bu önergemde arz 
ettiğim suçlara.dair hiçbir değinme yoktur. Ve 
müeyyidesi de yoktur. Lütfen, hangi maddede 
varsa ikaz buyursunlar. Bendeniz o kanunu 
okuduğum için o müeyyideleri görmedim. Ve 
olmadığı için de 1961 de yapılan seçimde yapı
lan bu kabîl yağma ve. tahripler cezasız kaldı. 
Âdeta parti içinde bir haydutluk suçu ceza
sız kalmıştır, tekerrür edecektir. Seçmen kü-

j tüklerine ait olan kanunda maalesef bu suçlar 
I tasrih edilmemiş ve cezası da konmamıştır. On-
I dan dolayı bu önergeyi takdim ettim. Sayın Ko-
I misyon sözcüsünün tekrar rica ediyorum, bu-
I yurdukları kanunun hangi maddesinde varsa 
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ikaz 'buyursunlar. Eğer yoksa - Kendileri belki 
var zannederek konuşuyorlar - o vakit bu öner
genin kabulü için lütfen reylerini izhar etsin
ler. Hürmetlerimle. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Bu madde hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maddelerin müzakeresi bitti. 
Şimdi önergeleri okuyoruz. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇlCl KOMİSYON' SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmadığı 
için Komisyona verilmiştir. 

142 nci madde hakkında grup başkanlarınca 
verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum.' 

* Yüksek Başkanlığa 
142 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Gayrimeşru bağış ve krediler. 
142. — 70 nci madde hükümlerine aykırı ola

rak bağışta bulunan kimse ve bu bağışı kabul 
eden parti sorumlusu, üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilirler.» 

71 nci maddeye aykırı olarak kredi veren 
kimse ve bu krediyi alan parti sorumlusu hak
kında da yukardaki fıkra hükmü uygulanır.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanları önergesine 
Komisyon katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyor. 

16.5.1965 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını

za sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Kabul buyurduğunuz grup 
başkanları önergesini 142 nci madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
143 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Malî bilgilerin verilmemesi. 
Madde 143. — 78 nci madde hükümlerine 

kasden aykırı hareket eden parti sorumlusu 
hakkında bin liradan onbin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

Tekerrür halinde, ayrıca üç aydan altı aya 
kadar hapis cezası da verilir.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı ' Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adma Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — 143 ncü madde hakkında grup 
başkanlarının önergesine Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Kabul buyurduğunuz 
grup başkanlarının önergesini 143 ncü madde 
olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

144 ncü madde üzerinde grup başkanlarının 
önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
144 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
«Malî incelemede bilgi verilmemesi. 
Madde 144. — 79 ncu veya 80 nci madde ge

reğince yapılan inceleme ve araştırmaları engel-
liyen parti sorumluları ile aynı maddeler gere
ğince istenen bilgileri kasden vermiyen. parti so-
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rumluları hakkında üç aydan altı aya kadar ha
pis cezasına hükmolunur. 

A. P. Grupu O. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 

İzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının önergesine 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 144 ncü madde olarak kabıı1 

buyurduğunuz grup başkanlarının önergesinin 
madde olarak metne ithalini oylarınıza sunuyo 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
145 nci maddenin metinden çıkarılmasını ar; 

ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 
Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor muf 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, grup baş
kanlarının teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

145 nei madde metinden çıkarılmıştır. 
145 nci madde olarak yeni bir teklif var, oku

tuyorum. I 

16. 6.1935 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Çıkarılan 145 nci madde yerine aşağıdaki 
maddenin metne ithalini arz ve teklif ederim. 

«Askerî nitelikteki partilerle ilgili ceza mü
eyyidesi. 

Madde 145. — 106 nci maddenin ilk fıkrasın
da yazılı fiilleri işliyenler 5 yıla kadar hapis ce
zasına mahkûm edilirler. 106 nci maddenin ikin
ci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenler, bir 
aydan üç aya kadar hafif hapis cezasına mah
kûm edilirler.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Kabul buyurduğunuz 
önergenin 145 nei madde olarak metne girme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kısma yeni bir madde ilâvesi hakkında 
bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Ceza hükümlerine dair «Yedinci kısmın» 

sonuna aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

«Genel ceza müeyyideleri. 
Madde — Bu kanunda 28 Haziran 1938 

tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa ya
nlan'at ıf lar hakkında söz konusu kanunda yer 
alan ceza müeyyideleri, siyasi partiler ve so< 
rumluları hakkında da uygulanır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... önerge kabul edilmiştir. Bunun metne 
madde olarak ilâvesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenelr... Kabul edilmiştir.' 

146 nci madde üzerinde grup başkanlarının 
verdikleri önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
146 nci maddenin metinden çıkarılmasını 

arz ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
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C. K. M. P. Grupu 
Adına 
Konya 

irfan Baran 

M. Meclisi B:106 
M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip înal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 146 ncı 

maddenin metinden çıkartılması hakkında par
ti grup başkanlarının verdikleri önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiş ve 146 ncı madde me
tinden çıkartılmıştır. 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
MADDE 147. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 

306 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun 15 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmele
ri 

Madde 15. — Siyasi partiler, aday listeleri
ni ve adaylarının listedeki sıralarını, Siyasi 
Partiler Kanun ve kendi tüzükleri hükümleri" 
dairesinde yapılacak önseçimlerle oy verme gü
nünden önceki kırkıncı gün tesbit ederler. 

Siyasi partilerin merkez yoklama kurulları
nın ve merkez karar ve yönetim organlarının 
aday gösterme ve adayların sırasını tesbit etme 
konusunda Siyasi Partiler Kanunu ile parti tü
züklerinde yer alan hükümler saklıdır.» 

BAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra eklen
mesi hakkında grup başkanlarının bir teklifi 
vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski 147 nci maddede yer alan Milletvekili 

Seçimi Kanununun 15 nci maddesinin değişti
rilmesi öngörülen son fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif edeıiz: 

«Siyasi partilerin yetkili organ veya 'kurul 
veya mercilerince aday gösterilmesi ve aday
ların sırasının tesbit edilmesi konusunda Siyasi 
Partiler Kanunu ile parti tüzüklerinde ve yö
netmeliklerinde yer alan hükümler saklıdır.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maras 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazit 

16 . 5 .1985 O : 1 
C. K. M. P. Gıupu 

Adına 
Konya 

İrfan Baran 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, grup baş
kanlarının önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz bu tadil öner
gesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 147 nci madde ka
bul edilmiştir. 

Seçim bildirisi yayınlama zorunluğu 
MADDE 148. — 25 Ekim 1961 tarihli ve 

306 sayıl.". Milletvekili Seçimi Kanununa aşağı
daki madde eklenmiştir: 

«Seçim bildirisi yayınlama zorunluğu: 
EK MADDE 1. — Milletvekili genel seçim

lerinde siyasi partiler, Siyasi Partiler Kanunu 
ve seçim kanunları gereğince önseçime ve yok
lamalara başlamadan önce, merkez karar or
ganlarının veya genel kongrelerin kararı ile 
bir seçim bildirisi yayınlamak zorundadırlar. 
Bu seçim bildirisinde siyasi parti, seçim so
nuçlarına göre elde edeceği imkânlar ölçüsünde 
gerçekleştirmeyi düşündüğü ve va'dettiği (hu
susları programına uygun olarak açıklar. 

Seçim bildirisi yaymlamıyan partiler seçi
me ka;t/-:!aımazlar.» 

BAŞKAN — 148 in metinden çıkarılmasını 
istiyen grup başkanlarının önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
148 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu 
Başkanı 
İzmiı* 

Ali Naili Erdem 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maras 
Dr. Kemali Bayazit 
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O. K. M. P. Grupu 
Adma 
Konya 

İrfan Baran 
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M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?, 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, grup baş
kanları önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Ve 148 nei madde metinden çıkarılmış
tır. 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili hükümler 
MADDE 149. _ 22 Nisan 1962 tarihli ve 

44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü 
maddesine aşağıdaki bendler eklenmiştir. 

«6. Malî denetimi yapılan veya kapatılması 
istenen siyasi" parti ile Anayasa Mahkemesi 
üyeliğine seçilmeden önceki (beş yıl içinde üye
lik ilişiği bulunuyorsa, bu dâva ve işlere; 

«7. Bir siyasi parti aleyhine Siyasi Parti
ler Kanununun 131 nei maddesi gereğince ka
patma dâvası açılmış olduğu takdirde, yargı 
organlarınca kapatılmış olan siyasi parti ile 
her hangi bir zamanda üyelik ilişiği bulunmuş 
ise, bu dâvaya bakamazlar.» 

BAŞKAN — 149 ncu maddeye ait grup baş
kanlarının önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
149 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve tefelif ederiz. 
«Anyasa Mahkemesiyle ilgili hükümler: 
Madde 149. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 

44 sayılı Anayasa Mahkemesinin (kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü 
maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir: 

«Malî denetimi yapılan veya kapatılması 
istenen siyasi parti ile veyahut kapatma iste
minde bulunan Bakanlar Kurulu veya aynı 
Bakanlar Kuruluna katılan siyasi partilerden 
biriyle veya 'kapatma isteminde bulunan siyasi 
parti ile, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçil
meden önceki beş yıl içerisinde üyelik ilişiği 
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bulunuyorsa, bu dâva ve işlere bakamazlar.» 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemalî Bayazit 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 
Konya Yozgat 

İrfan Baran , İsmail Hakkı akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanveıkili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — 149 ncu madde hakkında grup 
başkanları önergesini okuttum. Komisyon katı
lıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Katılıyor. , 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Kabul buyurduğu
nuz grup başkanları önergesini 149 ncu madde 
olarak oylarınıza sunuyorum.' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
150 nei maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu O. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemalî Bayazit 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — 150 nei madde hakkında grup 
başkanlarının önergesine komisyon katılıyor 
mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul)—Katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 150 nei madde metinden çı
karılmıştır. 
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L51 nci madde hakkında grup başkanlarının 

önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
151 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu C. H. P. Grupu 

Başkanı Başkanvekili 
İzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

İrfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN — Grup başkanlarının, 151 nci 
maddenin metinden çıkarılmasını istiyen öner
gesine komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON* SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul)—Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve 151 nci madde metinden 
çıkarılmıştır. 

152 nci maddeyi tarasıdan okutuyorum. 

Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinin 
uygulanamıyacağı 

MADDE 152. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci mad
desi siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin korunması 

hakkındaki Kanunun uyguİanmıyacak 
hükümleri 

MADDE 153. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve 
6187 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri 
hükümleri siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kaldırılan kanun hükümleri 
MADDE 154. — 8 Ağustos 1951 tarihli ve 

5830 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

16.5.1965 0 : 1 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Cemiyetler Kanununa ek kanunun kaldırılması 

MADDE 155. — 4 Temmuz 1960 tarihli ve 
8 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 
30 Nisan 1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi bu kısma bir madde eklenmesine dair 
komisyon önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin «Sekizinci kısım» m 

son maddesi olarak eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

«Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde kaldırı
lacak hüküm. 

Madde 156. — 27 Aralık 1963 tarihli Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 16 nci maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Kısaca izah edebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kırca. Teklif 
ettiğiniz madde hakkında kısaca izahat verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ-COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yerimden kısaca izah 
edeyim. Efendim, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 16 nci maddesi şudur: «Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülecek kanun tasarı veya 
teklifleri için siyasi partilerin Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi müşterek gruplarında 
alınan prensip kararları, o siyasi partinin Cum
huriyet Senatosu grup üyelerini bağlıyamaz.» 

Daha önce gruplar hakkında Yüce Meclisin 
kabul ettiği maddelere tamamiyle aykrı olup, 
aynı parti içerisinde iki ayrı organın, arasında 
ahenkli işbirliği yapılmasını önliyen ve aynı 
parti adına yasama faaliyetleri çerçevesinde ay
rı muhtevada irade beyanlarının yapılmasına 
cevaz veren bir hükümdür. Gruplar hakkında 
kabul edilen hükümlere tamamiyle aykırı oldu
ğundan ona mütenazır olarak çıkarılması ge
rekir. 
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BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyları

nıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Bu kabul buyurdu
ğunuz önergenin madde olarak metne ithalini 
oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Son hükümler 

Genel hükümler 
MADDE 156. — Medeni Kanun ile Cemiyet

ler Kanununun ve dernekler hakkında uygula
nan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri siyasi partiler hakkında da uygula
nır. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendi
kalar Kanununun 1 nci maddesinin üçüncü ben
di, 16 ncı maddesi, 30 ncu maddesinin ikinci 
bendi ve 31 nci maddesinin onuncu bendi hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesi yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

157 nci madde hakkında grup başkanlarının 
önergesi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
157 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederiz. 
A. P. Grupu 

Başkanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 
C. K. P. Grupu 

adına 
Konya 

irfan Baran 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
ismail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip inal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Kattlıyoruz. 
BAŞKAN — 157 nci maddenin metinden çı

karılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve 157 nci madde metinden çıkarıl
mıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
158 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Eski aidat borçları. 
Madde 158. — Siyasi parti üyelerinin men-

suboldukları partilere aidolup da bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş aidat borç
ları 78 nci maddenin 2 nci bendinin 4 ncü fıkra
sının 2 nci cümlesi hükmünün uygulanmasında 
dikkate alınmaz.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 
izmir 

Ali Naili Erdem 

C. K. M. P. Grupu 
adına 
Konya 

irfan Baran 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Dr. Kemali Bayazıt 

M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
ismail Hakkı Akdoğan 

• Y. T. P. Grupu Başkanvekili 
Hatay 

Sekip İnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Grup başkanlarının, kabul 
buyurduğunuz önergesinin 158 nci madde ola
rak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Eltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komi. yonun yeni bir madde tekl'fi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 158 ve 159 ren madde

lerin arasına ayrı bir maddû ola:ak i thainl arz 
ve teklif ederim. 

«ilk önseç/mler için te^b'rler. 
MADDE 159. — Bu kanunun 37 ne' mad

desi ile 39 ilâ 61 nci madde1 erin'n, bu mad-
dele in yürürlüğe girmVni takib^d cek ilk 
Türkiye Büyük Millet Mecl'si üyeliği seç'm'e-
riyle ilgili olarak yapılacak önseçimlerde 
uygulanmasını sağlamak için gerek i ted
birler, işbu maddelerde yer alan temel 
kurallar ve bu temel kural a r m ruhuna 
uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca v te^b't 
edilir. Yüksek S:çim Kurulu, bu amaçla, işbu 
madielerde yer olan sü elen grekl i gördüğü 
tarzda düzenlemek yetkisine sahiptir.» 

Geçici Konr.syon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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GEÇÎCI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (ts'anbul) — Kısaca izah etmem? mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendm, önseçimlerle 
ilgili yeni birçok adlî denetime mütaalhk hi 
kümler kabul edildi. BuracJa muayyen süre'er 
bahis konu3udur: llç^ vs il başkanlarının yöne
tim kurulu üyele inin fciifjsı, itiraz süreleri 
vesaire.. Kanunun bu hüküm!er'nin yürürlüğe 
girdiği tarihte bu sürelerin aynen uygulanması 
imkânsız olabilir. Bu da bâzı karışıklık1 ar ya
latabil r. Kanunda yer alan bâzı tedbirlerin, 
kanunda derpiş edildiği şekilde uygu1 anması 
bakımından da bâzı mddi imkânsızlıklar or
taya ç k bil'r. Bu durumda bu madde le Yüksok 
Seçim Kuruluna ilk yapılacak önseçimler için 
.şu yelki verilmekted'r: Yüksek Seçim Kurulu, 
bu önseçimle ilgili maddelerde yer alan temel 
kurallar ve bu maddelerin ruhu dairelinde önü
müzdeki seçimle de, önseçim'eriı adlî demetim 
altında yapılabilmesi için gerekli bütün tedbir
leri almaya yetkili olacaktır. Bu meya da eğer 
süreler yeni duruma intibaksızlık içinde ise 
bilcümle süreleri, itiraz sürelerini ve bu arada il 
ve ilçe başkanlariyle, ilçe yönetim kurulu üyele
rinin istifasına müteallik süreleri tanzim edecek 
ve ilân edecektir. 

BAŞKAN — Başka söz ist'yen?. Buyurun 
Sayın Bilgin. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Esasen bu 
yetkinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmes", bir
çok karışıklıkları mucibolacaktır. Bu sebeple 
hiçbir surette bu kanunun hükümleri yürümi-
yeceğine göre, bu seçimler de tatbik edilmez, 
şeklinde konulup da ileriki s çmlere aidolma-
sını arz ve teklif ederim. («Olur mu öyle şey» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Komisyonun önsrgesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde olarak metne ithalini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Partilerin kanuna uyma süresi 
MADDE 159. — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte mevcut siyasi partiler bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlıyarak altı ay içerisin-
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de tüzük ve programları ile yönetmeliklerini ve 
diğer parti mevzuatını merkez karar organlarının 
kararı ile ve gruplar içyönetmeliklerini de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu ka
rarı ile bu kanun hükümlerine uydurmak zorun
dadırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
siyasi partilerin tüzük, program, gruplar içyönet-
meliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının bu kanu
nun dördüncü kısmında yer alan maddelerin hü
kümlerine aykırı olan hükümleri müstesna olmak 
üzere, diğer hükümleri, bu made gereğince değiş-
tirilinceye kadar yürürlükte kalır. 

2 nci maddenin 1 nci fıkrasının (a) ve (b) 
alt bendleri kapsamına giren siyasi parti niteli
ğindeki dernekler, bu kanunun yürürlüğe girme
sinden başlıyarak altı ay içerisinde tüzüklerini 
bu kanun hükümlerine uygun hale getirmek ve 
siyasi parti kurmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Efendim madde hakkında komis
yonun ve grup başkanlarının önergeleri vardır. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
159 ncu maddenin ilk fıkrasındaki «altı ay» 

ibaresinin «sekiz ay» olarak tadilini arz ve teldif 
ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa 
159 ncu maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mev
cut siyasi partilerin tüzük, program, gruplar iç-
yönetmeliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının hü
kümleri yukarıdaki fıkra uyarınca değiştirilince-
ye kadar yürürlükte kalır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 

Eski 159 neu maddenin son fıkrasının kaldı
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanı Başkanvekili 
îzmir Maraş 

Ali Naili Erdem Dr. Kemali Bayazıt 
C. K. M. P. Grupu M. P. Grupu 

Adına Başkanvekili 
Konya Yozgat 

irfan Baran İsmail Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grupu Başkanvekili 

Hatay 
Sekip tnal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

159 ncu maddeyi kabul buyurduğunuz öner
gelerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir geçici madde teklifi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler Kanununa aşağıda yazılı ve 

gerekçesini sözlü olarak arz edeceğim geçici mad
denin eklenmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Diyarbakır 
Adnan Aral 

Geçici madd.e — Yüksek Seçim Kurulunca 
seçime katılabilecekleri ilân olunan partilerden 
T. B. M. M. birleşik toplantısında grupu olmı-
yanlara her yıl 500 000 lira Hazinece ödenir. 

EUHİ SOYER (Niğde) — Aleyhinde söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım bu konu, 
kanunun 86 ncı maddesi görüşülürken uzun uzun 
tartışılmış ve 86 ncı maddenin kabulü ile esasen 
halledilmişti. İçtüzük bakımından bu takrir üze
rine bir muamele yapılamıyacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — 86 ncı madde 'üzerinde konuşu
lurken bu teklif yapılmış ve reddedilmiş olduğu
na göre... | 
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ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Efendim, 

bendeniz söz hakkımı kullanayım, ondan sonra yi
ne reddedilsin. 

BAŞKAN — Evet ama efendim, ben bu tak
rir hakkında bir muamele yapamam. Takriri oy-
latamam ki, hakkınızı kullanmanıza imkân vere
bileyim. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Efendim, 
bütün kanunlarda geçici madde namı altında tek
lifler yapılır. Biraz evvel bütün arkadaşlara uy
guladığınız hakkı ben de istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aral, sizin teklifiniz, 
86 ncı madde görüşülürken, bu teklif uzun uzun 
tartışılmış ve rededilmiş idi. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Efendim, 
ben de buraya bunları bilerek geldim. 86 ncı mad
deyi tetkik ettim, okudum. Ona karşı bir diye
ceğim yok. Yalnız Anayasaya aykırı bir durum 
vardır, atlanmıştır, onu izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 86 ncı maddenin mü
zakeresi sırasında bu husus müzakere edilip red
dedildiği için geçici madde olarak teklifinizi mü
zakereye koyamıyorum. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Takririm 
hakkında konuşmama müsaade ediniz. 

BAŞKAN — Konuştuğunuz zaman bunu oy
lamam lâzım gelecek. Bu takririnizi muameleye 
koyamıyorum ki... Bu husus 86 ncı maddede gö
rüşüldüğü için önergenizi muameleye koyamıyo
rum. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Sözler zap
ta geçsin yeter efendim. 

BAŞKAN — Komisyona verdiğimiz madde
lerden 128 nci madde geldi, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun diğer maddelerinde mevcut hüküm

ler muvacehesinde komisyon 128 nci maddenin 
tayymı filhal kabul etmektedir. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Efendim, evvelce 128 nci mad
denin metinden tayymı derpiş eden ve Yüce He
yetinizce kabul edilen bir arkadaşımızın önerge
sine komisyon filhal katılmamıştı. Bu kere filhal 
katıldığını ve 128 nci maddenin metinden tayyı-
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nı istiyen Komisyonun önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve 128 nci madde metinden çıkarılmış
tır. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim ayrıca 141 nei 
madde ile ilgili olarak Sayın Eren'in önergesi 
nazarı dikkate alınmıştı, komisyon filhal katıl
mamıştı. Bu itibarla müsaade ederseniz bu hu
susta kısaca izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, izahatınızı vermiş
tiniz. Yeni getireceğiniz bir metniniz var mı? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Efendim, arz etmeme izin 
veriniz. Çünkü Sayın Eren bu suçlara atıf ya
pılmadığı iddiasındadır. Bu atıf yapılmıştır. Kı
saca Meclisi tenvir etmemde mecburiyet vardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Şimdi efendim, Sayın 
Eren önergesinde 141 nci maddeye aşağıdaki suç
ların ilâvesini istiyor. 

«Oyları toplama cetvellerini ve oy sandıkları 
ile tutanakları yağma, tahrip, yok edenler, kaçı
ranlar, oylama ve sayım süresi sırasında oylara 
fesat karıştıranlar.» Bunların ilâvesini... 

Şimdi efendim, daha evvel kabul ettiğiniz 
39 ncu madde 138 ilâ 161, 162 ilâ 169 ncu mad
delere atıf var. 161 nci maddesini aynen okuyo
rum: «Usulüne aykıri olarak veya yetkisi olma
dığı halde her ne sebep ve maksatla olursa olsun 
oy sandığının yerini değiştirenler, yerinden kal
dıranlar, oy sandığını açan, çalıp veya tahribeden 
veya içinden çıkan oy zarflarını alan, çalan ve
ya değiştiren kimse bir yıldan beş yıla kadar ha
pis ve 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılr. Bu fiil ve hareketler 
cebir veya şiddet veya hile ile işlendiği takdirde 
hükmedilecek cezaya bir misli zammolunur.» Gö
rülüyor ki, 39 ncu madde ile Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 

.sayılı Kanuna gereken atıf yapılmış ve Sayın 
Eren'in istedikleri fiillerden daha fazlası tecrim 
edilmiş, her halü kârda onun istedikleri tecrim 
edilmiştir. 

162 nci maddeye de atıf vardır. Onu da oku
yorum : 

«Siyasi partilinin veya bağımsız adayların oy 
puslalarını veya seçime mütaallik her türlü ev-

16.5.1965 0 : 1 
rakı..» yani tutanaklar dâhil, sayım döküm cet
velleri dâhil, «zapt veya imha eden veya bozan ve
ya oy verme yerine götürtülmelerine veya dağı
tılmalarına mâni olanlar...» ilh. Görülüyor ki, se
çimlerde tatbik edilen bu ceza müeyyideleri bu 
Siyasi Partiler Kanununun 39 ncu maddesiyle 
yapılmış olan atıf sayesinde partilerin seçimler
deki adaylarını tesbit etmek için yapılacak olan 
önseçimlerde aynen tatbik edilecektir. Bu itibar
la Sayın Eren'in takririnin kabulüne mahal yok
tur. Kabul edildiği takdirde aynı fiiller başka baş
ka şekillerde tedvin edilmiş olur ki, büyük bir 
kanun tekniği hatası yapmış oluuruz. Bu itibarla 
komisyon bu madde bakımından gruplararası tak
ririn aynen kabulünü istirham eder. 

ASIM EREN (Niğde) — Komisyon sözcüsün
den sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN —^Sual soracaklar Sayın Kırca... 
Buyurun efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Ka
nunun 133 ncü maddesine de atıf yapılmış mı
dır? Çünkü bu madde, önseçimlerde aynen teker
rür edebilecek suçlar içindir. Lütfen bunu tasrih 
etsinler, zapta geçsin... 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Elimizde kabul edilen 
39 ncu madde metni var. Burada 129 ilâ 139 ncu 
maddelere de atıf yapıldığı söyleniyor. Demek 
ki, mesele yok. 

ASIM EREN (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şu halde siz önergenizden fariğ 
oldunuz Sayın Eren. 

Komisyon, parti grup başkanlarının önerge
sinde tekrar ısrar etmektedir. Parti Grup Baş
kanlarının önergesini tekrar okutup oylarınıza su
nacağım. 

(Parti Grup Başkanlarının 141 nci madde ile 
ilgili önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyonun katıldığı bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz grup başkanları öner
gesini 141 nci madde olarak oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

50 nci madde Komisyondan gelmiştir, okutu
yorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Komisyona verilen önergeler muvacehesin
de 50 nci madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiş
tir, arz olunur. 

«Oy puslası 
Madde 50. — 1. — Her ilçe seçim kurulu, 

sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bas
tırılmış özel filigranlı oy puslası veya ilgili si
yasi partinin gerekli görmesi halinde bastırıla
rak Yüksek Seçim Kurulunun tesbit edeceği 
güne kadar yeter sayıda ilçe seçim kurulu baş
kanlığına vereceği oy puslalarını bulundurur. 
Özel filigranlı oy puslalarınm kullanılması tak
dirinde, oy verme adayların adlarının el yazı-
siyle oy puslasınm üzerine bizzat partili seç
men tarafından yazılması suretiyle olur. Basılı 
oy puslalarınm kullanılması takdirinde ise oy 
verme bu puslalarda adayların adları ve unvan
larının yanında bulunan dörtgenin içine bir çarpı 
işaretinin bizzat seçmen tarafından konulması 
suretiyle olur. Basılı oy puslaları bütün aday
ların adlarını ihtiva eder ve aday adlarının 
pusladaki sırası soyadı alfabe sırasına göre tes
bit edilir. Sandık basma gelen partili seçmene 
ilçe seçim kurulu başkanı, veya görevlendire
ceği kurul üyesi özel filigranlı oy puslasını ve
ya basılı oy puslasını, ilçe seçim kurulu başka
nının mührü ile mühürlendikten sonra verir. 
Parti seçmenin okuma - yazma bilmediği ilçe 
seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmıyan kurul üyesi tarafından tesbit 
edilmesi takdirinde kurul başkanı veya görev
lendireceği partili olmıyan kurul üyesi partili 
seçmenin istediği ve aynı partinin mensubu bir 
kişiyle partili seçmen böyle bir kişi gösterme-
mişse, o partinin kuruldaki asıl veya yedek 
temsilcilerinden biri veya onlar da yoksa par
tinin müşahidi ile birlikte kapalı hücreye gi
rerler. Kurul başkanı, veya görevlendirmiş bu
lunduğu kurulun partili olmıyan üyesi önce lis
teyi partili seçmene tam olarak okur. Ve on
dan sonra partili seçmenin sözle ifade edeceği 
adayın adını özel filigranlı puslaya yazar veya 
basılı oy puslasında o adayın adının yanındaki 
dörtgenin içine gereken işareti koyar. Ve pusla
nın altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde 
aday adlarının yazılı olduğu bir listeyi kurul 
başkanına veya görevlendirmiş olduğu kurul 
üyesine veya parti müşahidine veyahut bunlar-
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dan birisine vermek suretiyle orada yazılı ad
ların oy puslasma geçirilmesini isterse bu istek 
reddedilir. 

2. — O seçim çevresinde gösterilecek aday 
sayısının yarısından bir fazlası miktarında 
aday adının oy puslasma yazılması veya liste
ye işaretlenmesi zorunludur. Bu miktardan faz
la yazılan veya listelerde işaretlenen isimler 
alttan itibaren kabul edilmez. Oy puslalarına 
yazılması zorunlu bulunan miktardan eksik ya
zılmış veya listelere işaretlenmemiş oy puslala
rı muteber değildir. O seçim çevresinde oy pus
lasma yazılması zorunlu bulunan sayıda aday 
bulunmaması • halinde mevcut adaylardan bir 
eksiği oy puslasma yazılabilir veya listelere 
işaretlenebilir. Kurulca okunmıyan adlar hesa
ba katılmaz. Ancak bu takdirde oy puslası ge
rektiğinden daha az sayıda ad yazılmış pusla 
gibi işlem görmez.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Benim bir 

takririm var efendim. 
. BAŞKAN — Takrir bilâhara. 

REFET AKSOY (Ordu) — Madde muğlak 
ve uzun. Komisyonun bunu vazıh bir surette 
kürsüden izah etmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz söz mü isti
yorsunuz 1 

REŞlT ÜLKER (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, Reşit Ülker Bey 
konuştuktan sonra zatıâliniz konuşsanız daha 
iyi olmaz mı? 

GEÇlOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Reşit Ülker'in takririni 
biliyorum. Kendileri benden sonra konuşurlar
sa daha isabetli olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, burada muhtelif 
arkadaşlar beyaz özel filigranlı oy puslası üze
rine el yazısı ile adayların isimleri yazılması 
sisteminin yamsıra, önseçimdeki adayların lis
telerinin ilgili partiler tarafından basılıp ilçe 
seçim kurulu başkanlıklarına verilmesi ve her 
bir aday adının yanında bulunacak dörtgenin 
içerisine bir zarp işareti konulması suretiyle oy 
kullanılması sistemini de teklif ettiler. 
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Komisyon olarak, bu işin tekniğiyle ziyade

siyle meşgul arkadaşlarımız da, ezcümle Sayın 
Bilgiç ile istişareden sonra şu neticeye vardık 
ki. her partiyi bu hususta muhtar bırakmakta 
fayda vardır. Bâzı küçük partilerin çok az 
adaylı bölgelerde, yoklama kurullarının çok az 
sayıda üyeden teşekkül ettiği yerlerde bir malî 
külfet altına girmeyi derpiş etmemeleri müm
kündür. Onlar, Yüksek Seçim Kurulunun bas
tıracağı beyaz özel filigranlı oy puslalarına üs
tüne el yazısiyle adayların yazılması sistemini 
tercih edebilirler. Ama başka partiler - ki zan
nediyorum ki büyük partiler işin icabı daima 
bu yola başvuracaklardır. - adaylarını soyadı 
alfabe sırasına göre bastırırlar ve ondan sonra 
her bir ilçe seçim kurulu başkanlığına bunları 
verirler. 

Kâfi adedde verirler.' Bunların, her iki pus
lanın muteber olabilmesi için ayrıca ilçe seçim 
kurulu başkanlığının mührü ile mühürlenme
si şarttır. Sayın Ülker arkadaşımız bu basılı oy 
puslalarındaki aday adlarının alfabe sırasına 
göre değil, fakat kura ile Yüksek Seçim Kuru
lunca zannediyorum yapılacak bir kura ile tes-
bitini teklif etmektedir. Yani seçim kurulları
nın bir tarafından yapılacak bir kura ile. Bunu 
uzun boylu münakaşa ettik. Mütehassıs arka
daşlarımızla. önseçimin kısa bir zaman içerisin
de yapılıp bitmesi gerekmektedir. Bu itibarla 
bu gibi işlemler çok vakit kaybettirebilir. Bu
nunla beraber soyadının alfabenin ilk ismi ile 
başlamasının bir avantaj teşkil etmemesi için 
de bir başka değişiklik yaptık, ilk teklifte şöy
le bir sistem vardı: ^Ezcümle okuma - yazma 
bilmiyen kimseler hücrenin içerisine sandık 
kurulu başkanı veya onun görevlendireceği 
partili olmıyan bir ilçe seçim kurulu üyesi ile 
girecek, bir de ayrıca kendi istiyeceği, - onu 
ilâve ettik - kendi seçeceği, o yoksa kuruldaki 
partili temsilci veya yedeği, o da yoksa parti
nin müşahidi ile birlikte üç kişi hücreye gire
cekler. Şimdi eski sistemde, sıra ile isimler ken
disine okunacak, yanma işaret et derse işaret 
edilecek. Bunda mahzur gördük. Çünkü bu ha
kikaten yukarıdan gelen kimselerin alfabe sı-
r asiyi e yukarıda oluşları onlara bir avantaj 
verebilir. Bundan sarfınazar ederek şu sistemi 
koyduk: Bu gibi kimselere, okuma - yazma bil-
miyenlere evvelâ liste baştan aşağı okunacak. 
Ondan sonra tekrar isimler üzerinde .durulma-
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dan kimleri seçeceği kendisine sorulacak. Fa
kat kura usulü çok uzun zaman gerektirebilir. 
67 ilde altı partinin seçime gireceğini kabul 
edersek, - şimdi Yüksek Seçim Kurulunun al
dığı durum budur - 67 ilde altı tane partinin 
aday listelerini tanzim için seçim kurullarında 
kara çekilmesi, ondan sonra aday listelerinin 
basılması türlü müşkülât arz edebilir. Bilhassa 
ilk defa tatbik edeceğimiz bir sistemde bunun 
doğuracağı maddi müşkülâtın önseçimi imkân
sız hale getirmesinden endişe ettik. 

Şahsan temenni ederim ki, önseçimin sureti 
cereyanı bu defa öyle olsun ki, ilerde böyle bir 
mahzur olmıyacağı tecrübe ile anlaşılsın ve 
böyle bir formalitenin tatbikinde de mahzur 
kalmasın. Ama şimdiki halde komisyon endişe
lidir, bu itibarla soyadı alfabe sırası sistemini 
muhafaza etmeyi tercih etmiştir. 

ikinci nokta şudur : Komisyonun, geri al
dıktan sonra tedvin edip getirdiği metinde, 
önseçime katılacak olan partili seçmenlerin 
tanzim edecekleri oy puslalarının muteber ola
bilmesi için ne kadar isim yazmaları lâzımdır, 
meselesidir. 

Son defa tedvin ettiğimiz metinde nısfın
dan bir fazla isim yazmak mecburiyeti kon
muştur. Bilâhara ve aynı zamanda tamamı ya
zılırsa bir mâni yoktur denmiş idi. Burada iki 
ayrı fikirle karşılaşıldı. Bundan başka iki ayrı 
fikirle karşılaşıldı. Dendi ki, herkes tamamını 
yazmaya mecbur olsun. Bu, Sayın. Ülker arka
daşımızın teklifidir. Bu, bilhassa büyük vilâ
yetlerde adayların tamamı kadar yazacak kim
se bulamıyan, yahut fazla kimse tanımıyan 
kimselerin, kanunun hükmünü de bilmemek do-
layısiyle, üstelik bunların çoğu okur - yazar
dır. - bilhassa büyük yerlerde - Hâkim tarafın
dan hücrede ikaz da edilemiyebilirler. Bu du
rumda eksik ad yazılması suretiyle çok oy pus-
lasmm müstağni tehlikesi görünmüştür. Bunun 
yanında diğer fikir şudur: Yarıdan bir fazla 
yazılsın ama herkes yarıdan bir fazla yazmaya 
mecbur olsun. Ne eksiğini, ne fazlasını yaza
masın. Bu sistem ilk tedvin edilen şekle nisbet-
le daha uygun görülmüştür. Sebebi şudur: i lk 
tedvin ettiğimiz şekilde olduğu gibi, yarıdan 
bir fazla yazılması mecburidir, daha aşağı ya
zılamaz, ama istiyen tamamını da yazabilir 
denince, bâzı hizip başlarının kendi taraftarla
rına müracaat ederek sırf kendileri için yan-
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dan bir fazla liste yazdırmaları ve diğer rakip
lerinin, taraftar] arının ise listenin tamamını 
yazmaları takdirinde kendi taraftarlarını orga
nize ederek sadece yarıdan bir fazla yazdıran
lar ve diğerlerinin tamam olarak yazması mu
vacehesinde birinciler imtiyazlı bir duruma 
gelmiş olacaklar. Binaenaleyh, sistem şu olma
lıdır: Tamamı yazılacaksa herkes tamamını 
yazmaya mecbur olmalıdır, yarıdan bir fazlası 
yazılacaksa herkes yarıdan bir fazlasını, ne bir 
eksik ne bir fazla yazmaya mecbur olmalıdır. 
Yani oy puslalarında hesaba katılacak olan isim 
adedi bakımından her seçmen için eşitlik mevcu-
dolmalıdır. Seyyanen yapılmalıdır. Herkesin bir
den tamamını yazmasının mahzurunu biraz ev
vel arz ettim. Bu bilhassa büyük şehirlerde her
kes kâfi derecede isim bulamaz, büyük şehirler
de okur - yazar yoklama kurulu üyesinin sayısı 
büyük çoğunluktur, kanunun bu teferruatını bil-
miyebilirler, okur - yazar oldukları için hücreye 
hâkimle veya görevlendirecekleri kimseyle gir-
miyecekleri için ikaz edilmiyebilirler, bu durum
da da birçok oy puslası, üstelik okur - yazar 
kimselerin oy puslasmm iptal edilmesi tehlikesi 
vardır. Binaenaleyh, hem bu iptal tehlikesini 
önlemek, hem de muayyen hizip başlarının daha 
az oy puslası yazılmasını ıkendi taraftarları ba
kımından temin ederek daha dürüst davranan 
ve daha fazla sayıda ad yazanlara nisbetle bir 
avantaj kazanmalarını önlemek için de herkes 
yarıdan bir fazla isim yazmaya mecburdur, den
miştir. Yarıdan bdr fazlasından eksik olursa ne 
olacaktır? Hepsi iptal edilecektir. Yarıdan bir 
fazlasından fazla olursa, alttan itibaren gelen 
isimler çizilecek, fakat diğer isimler muteber 
addedilecektir. Nitekim seçimlerde uygulanan 
normal usul de budur. 

• Şimdi bir hususu daha arz edeyim. Birçok ar
kadaşlarda bir tereddüt var. Bir çevre sekiz ta
ne mebus çıkaracaksa yarısından bir fazlası ne
dir? Yarısı dört, .bdr ilâve beş. Bunda tereddüt 
yok. Çift sayılarda tereddüt yok. Ama tek sayı-
lardaki durum nedir? 9 mebus çıkaracaksa yarısı 
4,5 bir ilâvesiyle 5,5 yani altı mıdır? Hayır 
değildir, beştir. Bu, umumi bir riyaziye kaide-
sidir, zapta da geçirtiyorum. 9 un yarısı 4,5 tur. 
ama buçuk ve buçuktan fazla kesirler 1 itibar 
edilir, binaenaleyh, 5 olur. 9 mebus çıkaracak
sa dokuzun yarısı nedir? 4,5 dolayısiyle 5 me-
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bus yazmak lâzımdır. 11 olursa 6. iki olursa ya
rıdan bir fazlası yine ikidir, iki yazmak lâzım. 
Yalnız bu söylediğim şeyler umumi kaideler
dir. Bu umumi kaidelerin dışında bâzı istisnai 
haller vardır ki, bu umumi kaidenin uygulan
ması neticesinde adaylar arasındaki sıranın 
tesbiti son derece müşkül hale gelebilir. O hal
ler nelerdir? Bu haller ikidir. 

Birinci hâl: Yoklamaya giren #day sayısı 
ile o seçim çevresinin mebus sayısı müsavi ola
cak. iki mebus çıkaracaktır bir seçim çevresi, 
bir partiden yoklamaya giren aday sayısı da 
ikidir. Veyahut bundan da kötüsü olur, mese
lâ; sekiz mebus çıkaracaksa bir çevre, aday sa
yısı 7 veyahut 6 dır. Yani daha azdır. ..Şimdi 
bu durumda konulan bir hükümle, bu takdirde 
mevcut adaylardan, yani yoklamaya giren 
adaylardan, mevcut önseçime giren adaylardan 
bir eksiği 'kadar yazılabilir, iki iken bir olacak
tır. Eğer sekiz mebus çıkarıp da 6 tane aday 
varsa 5 tane yazılabilir. Yazılabilir değil, ka
nunda yazılması böyle mecburi kılınmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sabri Bey, sorunuzu 
soran. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Kısaca 
bir sualim var Sayın Komisyon Sözcüsü arka
daşımdan. 

Efendim, şimdi getirilen metne göre, aday
ların soyadlarma göre alfabetik sırası yapıla
caktır. Ve yine getirilen metne göre, yarısın
dan bir fazlasına işaret konursa bir mahzur 
yok. Fakat bilhassa işaretlemede yarısından 
bir fazlası değil de dalha çok işaret konursa 
alttan, itibaren sayılmıyacak. Çünkü alfabetik 
sıraya göre bastırılacaktır. Bu halde sondan 
itibaren bir nevi tercih işareti konan adaylar 
reylenmemiş sayılacaktır. Bu, bir mahzur teş
kil etmiyor mu? Belki işaretini koyarken de
lege altta bulunan bir adamı haddizatında seç
mek istiyebilir, birinci tercih olarak ona ver
meyi arzu edebilir. Ama o şahsın ismi altta ol
duğundan o rey boşa gitmiş olmuyor mu? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bu mahzur vardır. Bu 
malhzuru gidermek için de Sayın Reşit Ülker 
bir önerge vermiştir. Demiştir ki, seçim kurul
larında yapılacak kur'a ile bunların sırası tes-
bit edilsin. Şimdi bu sistemi komisyon şu ba
kımdan mahzurlu bulmuştur. Çünkü bu for-
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malite ne zamn olacak1? Oy puslasınm basılma- j 
smdan önce olacak. 67 tane vilâyette kur'a çe
kilecek veya hepsi Yüksek Seçim Kurulunda 
toplanıp çekilecek, bu çok zor bir iştir. Bu 
bakımdan tatbiki imkânsız olabilir ve seçim 
fiilen imkânsızlaşmış olabilir. Önseçimi bir I 
defa tecrübe edelim, bakalım nasıl oluyor. 
Eğer mümkün ise ilerde böyle bir formaliteyi 
ilâve etmekte fayda olabilir; ama şimdi yapıl
masında endişemiz vardır. Bu durumda bu 
mahzuru bir dereceye kadar kaldırmak için ilk I 
tedvin ettiğimiz metinde bir değişiklik yaptık. I 
Okuma - yazma biliyorsa mesele yok, okur, dü
şünerek işaretini yapar. Okuma - yazma bilmi- I 
yorsa ne olur? İçeriye girecek, sıra ile isimler 
okunacak «hah şuna koy» diyecek, koyacaklar, 
«hah şuna da koy» diyecek ve sonunda «artırk 
bu kadar, daha fazla koyamazsın» diyecekler. 
Bu alfabetik sırada başta gelenler için bir avan
taj olabilir. Bunu önlemek için diyoruz ki ye
ni metinde, bu şekilde okuma - yazma bilmi- I 
yenler hücreye ilgililerle birlikte girdiği zaman 
kendisine liste bir kere tam olarak okunsun, 
- hiç işaretlemeden - tam olarak okunduktan 
sonra onun söylüyeceği isimlerin yanma işaret
lenir. Bu şekilde. Bir dereceye kadar, tama- I 
miyle mahzuru izale ettiğine kaani değiliz fa
kat bir dereceye kadar izale edebilir. I 

BAŞKAN — Sayın Dizman buyurun soru- I 
nuzu sorunuz. 

.. ALİ DİZMAN (Tokat) — Sayın sözcü, ben 
hâlâ o konuyu anlıyamadım. Galiba kesin ola- I 
rak yarıdan bir fazlası yazılacak. Bir eksik 
veya bir fazla yazılmıyacak mı? Bu bir. I 

İkincisi, yarıdan bir fazlasını yazacak ise I 
okur - yazar bir vatandaş içeri girdiğinde, par- I 
ti matbu oy puslası vermişse, matbu oy pusla- I 
smda yarıdan bir fazla, bir veya iki kişiyi faz
la yazdı ise o fazlaları aşağıdan silerseniz ol- I 
maz. Kur'a ile yazılmasını düşünmüyor musu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın Dizman'm fikri I 
adilâne gözüküyor, bendenize alfabetik sistem- I 
le hareket ettiğinize göre burada kur'ayı yap- I 
mak doğru olur. önergemizi o şekilde tadil I 
edelim müsaade ederseniz. O şekilde tadil edi- I 
yoruz önergeyi Sayın Dizman. «Bu miktardan 
fazla yazılan veya listelere işaretlenen isimler I 
ad çekme ile tespit edilir ve kabul edilmez.»1 | 
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BAŞKAN — Komisyon tadil Önergesini bu 

şekilde tashih etti. 
RUHİ SOYER (Niğde) — İlçe seçim kuru

lu başkanının nezaretinde mi olacak ve bütün 
işaretliler arasında mı yapılacak?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Zaten bütün işlemler il
çe seçim kurulları tarafından yapılır. 

Bunu söyledim şimdi. Fazlalar olduğu va
kit, alttan itibaren silmek, alfabetik sıra oldu
ğu için alfabeye göre, isimleri gerideki harfler
den başlıyanlar için büyük bir mahzurdur. Bu
nu önlemek için eğer fazla isim yazılmışsa han
gi isimlerin hesaba katılmıyacağı yanlarına işa
ret konmuş olan isimler arasından yapılacak 
kur'a ile tesbit edilir. Ve onlar hesaba katıl
maz. Burada fazlası hangisi olduğunu daha 
evvelden kestirme imkânı olmadığına göre, ga
yet tabiî fazlanın hangisi olduğunu daha evvel 
tesbit etmek mümkün olmadığına göre, gayet 
tabiî bütün işaretliler. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bütün parti
lerin önseçimleri aynı günde yapılacağına göre, 
bunların ayrı ayrı yerlerde mi yoksa aynı yer
de mi yapılacağını Öğrenmek istiyorum. Aynı 
yerde olursa nasıl olacak, ayrı ayrı yerlerde 
olursa nasıl olacak ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Başta Sayın Bilgiç ol
mak üzere mütehassıs arkadaşlarla bu mesele
yi tetkik ettik. Aynı günde olacak, bu kanun
da var bir kere. 

Mahalli aynı mı olacak? Bunu donduran bir 
hüküm yoktur. Bunu ilçe seçim kurulu başka
nı tesbit edecektir. İsterse aynı yerde . yapacak, 
isterse başka yerde yapacak. Kendisi bulunama
dığı zamanda, kurulun partili olmıyan üyele
rinde birisini orada görevlendirmek yetkisi 
ilçe seçim kurulu başkanına, yargıca verilmiş. 
Ancak yine müşahede ediyoruz ki, bugün aşa
ğı - yukarı ilkokulu veya ortaokulu bulunmı-
yan ilçe kalmamıştır. Ve bunlar birkaç odalı
dır. Bu durumda böyle bir resmî binanın başka 
başka odalarında muhtelif partilere ait önse
çimi yapma imkânı esasen ziyadesiyle mevcut
tur. İlçelerin büyük çoğunluğu, için. Şu husu
su da hatırlatmak isterim ki arkadaşlarım, eski 
yoklamalar hatırlanmasın. Eski yoklamalar 
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münhasıran partiye ait 'bir iş olduğu için par
tiler yoklamayı yapacak yeri kendileri temin 
ediyorlardı. Sinama, gazino gibi yerlerdi. Bun
ların sayıları ilçelerde mahdutdu. Şimdi resmî 
bir binada yapılacağı için böyle bir sınırlılık 
mevcut değildir. 

SABRI KE3KIN (Kastamonu) — Partili 
olmıyan üye dedi, sayın sözcü. Bunlar kim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — iki öğretmen var ya ilçe 
seçim kurulunda, işte onlar. Yani partili biri
ni tâyin etmesin, aynı partiden birisini oraya 
tâyin ederse hücreye beraber girecek, şu ola
cak bu olacak diye tesiri olur, baskısı olur. 

BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşları okuyo
rum, Reşit Bey, siz, önergeniz hakkında söz 
istediniz. 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel sorsaydmız efen
dim. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Burada yoktum Sayın Başkan, yarıdan fazla 
tâbirini anlıyamadım. Meselâ üç milletvekili.. 

BAŞKAN — Çıktınız buradan Sayın Ba
ran. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Üç milletvekili ise iki. 
dokuz iso beş.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazdım sıraya, önergeniz hak
kında başka. Sayın Sağlam buyurun. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Pek muh
terem arkadaşlarım, bendenize öyle geliyor ki, 
uzun zamandan beri görüştüğümüz, Siyasi 
Partiler kanunu üzerinde en mühim ıbir mad
deyi müzakere etmekteyiz. Muhterem ve muh
telif görüşler vardır. 

Arkadaşlar, bu Siyasi Partiler kanunu ile 
hepimizin samimiyetle arzu ettiği bir şeyi ta
hakkuk ettirmek istiyoruz. Parti faaliyetlerine 
ahlâkilik esaslarını getirmek, siyasi çekişmele
ri, iç çekişmeleri, partililerimizin içindeki bü
tün huzursuzlukları asgari ölçüye indirmek ve 
politika hayatında aranan, hepimizin çok arzu 
ettiği ideal, ideale yakın şekli tahakkuk ettir- | 
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mek. Muhterem arkadaşlarım bu maddede ha
kikaten birçok hususlar açık. (Hafif gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın Sağlam, bir dakikanı
zı rica edeyim, muhterem arkadaşlar belki bu 
madde hakkında kendi aranızdaki konuşmala
rınız olabilir. Fakat salonun sükûnetini bozu
yorsunuz. Muhterem arkadaşlarım, yerlerinizo 
oturunuz lütfen. Hatibin sözünü işitelim, gü
rültüden duyamıyoruz. Buyurun efendim. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Arka-
. daşlar, şimdi önceçimde partili seçmenler o böl
geden çıkacak senatör ve milletvekillerinin nıs
fından bir fazlasını yazmak mecburiyeti bu 
maddede tedvin edilmiş. Biraz evvel sayın ko
misyon sözcüsü Yüce Heyetinize bunu açıkla
dı. Şimdi, demin arz ettim, bu şekil, hepimizin 
savaşını yaptığımız ahlâkilik esaslarına uya
cak mı uymıyacak mı? Benim kanaatime göre 
bu siyasi partiler içerisindeki çekişmeleri çok 
daha fazla artıracak ve gönül birliği içerisinde 
elele bir hedefe, ıbir dâvaya, müşterek yürüdü
ğümüz arkadaşlarımız arasında, bu madde, bu 
husus sebebiyle kırgınlık başgösterecektir. öyle 
haller olacaktır ki, biribirimizin yüztine baka-
mıyacak hallere istemiyerek alet olmak durumu 
doğacaktır. Arkadaşlar, o bölgede çıkan'millet
vekili veya senatör adedine göre önseçimde oy 
kullanacak partili seçmenler oy kullandığında 
mahzurları yok mudur? Bunun da vardır. Da
ha iyi bir sistem, daha iyi bir şekil bulunama
dığı için diğerine nazaran daha az mahzurlu 
telâkki edildiğinden şimdiye kadar partilerin 
kendi yoklama yönetmeliklerinde tatbik ettik
leri usulü bu partiler kanununda savunmamız 
ve ıbunu kabul etmeyi ben daha çok çıkar yol 
buluyorum. Muhtelif kombinezonlar olmakta
dır 3'oklamalarda, muhtelif hizipleşmeler olmak
tadır. Her partide bunları normal karşılamak 
mümkündür. Ama hepimizin, hiçbirimizin nor
mal karşılıyamıyacağı bir husus vardır. Lütfe
diniz buna meydan vermiyelim, ahlâkî olmı
yan hususlara partililerimizi saptırmaya ve 
bizim de bunlara âlet olmamıza imkân ve fır
sat vermeyiniz arkadaşlar. Bu konu Kurucu 
Mecliste konuşulmuş daha evvel. Kapitasyon 
denilen, yani kelle uçurma sistemi, şu arkadaş
larımızın, sayın komisyon sözcüsünün ifade 
ettiği, nısfından bir fazlası seçilmek mecbu-

— 324 — 



M. Meclisi B : 106 
riyeti konduğu zaman yaratılmış olacaktır. 
Bırakalım bu işi, her partinin, her delegenin 
şahsiyetine, itibarına hürmet etmesini bilelim, 
vasiye ihtiyaçları olmadığını bilelim. Onları 
kendi iradeleriyle başbaşa bırakalım. Her böl
gede o bölgeyi temsil edocek kadar senatör 
milletvekili adedinin çıkarabileceğine inanalım 
ve partilerimizi birbirlerine düşürmiyelim. Bu 
hususu değiştirelim arkadaşlar. 

öğrendiğime göre Reşit Ülker arkadaşımı
zın bu hususta bir önergesi varmış. Buna ilti
fat buyurmanızı rica ederim Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Ülker buyurunuz. 
REŞlT ÜLKER (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, önergemde iki hususu ileri sürdüm. 
Bunlardan birisi gerek oy puslalarında, önse
çimdeki oy puslalarında gerekse hücreye ko
nulacak listelerde adaylara bir eşitlik tanınma
sını temin eden tekliftir. Muhterem komisyon, 
adayların alfabetik olarak yazılmasını öngör
müşler. Bu tamamen adaletsiz bir ısistemdir. 
Babalarımızın, analarımızın bize verdiği ad 
veya soyadlarından dolayı seçime giren kim
selerin faydalanması veya zarara uğramasının 
bahis mevzuu olmaması lâzımgelir. Bu liste 
oraya alfabetik yazıldığı zaman soyadı (Z) harfi 
ile başlıyan arkadaşlar ve (Ü) harfi ile başlıyan-
lar, açık açık ifade ediyorum, mutlaka zarar 
görmektedir. Çünkü şurada kabul ettiğimiz sis
teme göre evvelâ yazarken bir haksızlığa uğra
maktadır. Baştan başlamakta meselâ istanbul'u 
kabul edelim 31 yazacak, bakıyor oy puslasma 
1, 2, 3, diye rakamlar var, eaki tatbikatta. Yani 
Coşkun Kırca arkadaş:m:n* söylediği tehlike ba
his mevzuu değildi. Kaç yazacağını, yapılan boş 
oy puslasmda rakam gösteriyordu, heyecanla 
giriyor. Çabuk ol, gir çık deniyor. En sevdiği in
sanı dahi bu kargaşalık içinde unutması, müm-
.kündü**, bir. 

ikincisi, yine bir haksızlık cereyan ediyor. 
Baştan sayılıyor, 31 olacak. E, soyadları geri
de olanlar,listeye bakılıp yazıldığı için aşağı
ya düşüyor. Sil aşağıdakileri... Buna karşı kıy
metli bir arkadaşımın teklifi üzerine bunun 
kura ilo yapılması esası getirildi, kabul etti 
komisyon. («O da yanlış», sesleri) 

BAŞKAN — Bu hususu komisyon kabul et-
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REŞİT ÜLKER (Devamla) — Komisyon 

kabul etti. Ve bu bizim partilerimizde yapı
lan tatbikattada buna ihtiyaç duyulmuş, bu ku
ra usulü yapılmakta idi, adaleti de temin eder. 
Ama birinci husus adaleti temin etmez. Onun 
için kuranın yapılması lâzımdır. 

Şimdi arkadaşım der ki, Saym Coşkun Kırca 
derler ki; bu kur'?, işi uzun olur. Bendeniz 
kur'anın Yüksek Seçim Kurulunda yapılmasını 
teklif etmedim. Etmiş olsaydım bile böyle bir 
mütalâa karşısında bundan vazgeçerdim.' Ha
kikaten kıymetli bir mütalâadır, Yüksek Seçim 
kurulunda yapılı:'. Bendeniz, «il seçim kurulun
da» demiştim, ondan da vazgeçiyorum. Bu yok
lamaların birleştiği yer nere ise ilçe veya il 
merkebinde parti, içindo dahi bu kur'a on da
kikalık iştir, istanbul gibi otuzbir çıkaranlar
da dahi - 'ki, birçok yerlerde otuz bir kişi çık
ma", daha az çıkar - binaenaleyh bu noktada Yük
çe1: Meclis bir kanun yapmaktadır. Bu kanunda 
bu adaleti getirmenizi istirham ederim. 

İkinci nokta bundan daha mühim bir noktadır, 
arkadaşlarım. Şimdi komisyonca getirilen tek
life göre, bir ilden 10 milletvekili çıkacaksa, 
listeye yarıdan bir fazlasını yani altı kişi yaz
masını öngörüyor, bu teklif. Komisyonun getir-
liği teklif, 10 milletvekili çıkaran bir seçim böl
gesin do 10 kişinin ismini d'eğil yalnızca yarı
sından bir fazlasının, altı kişinin isminin yazıl
madım öngörüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, kelle götürm'e 
sistemi denilen sisLemin,ta kendisidir. Bu şe
kilde değil politika hayatında memlekete hizmet 
edecek şöhretli kimseler, partilerin liderleri 
dahi yoklamaya girdiği zaman, eğer orada bir 
anlaşma, adaylar arasında b'r anlaşma, kuv
vetli, ^ ustalıklı bir anlaşma yapıldığı takdirle, 
hiç şans1 olmıyanların hepsi altılık listeye so
kulmak, yandan bir fazlalık listeye sokulmak 
diğerlerini de, şöhreti olanlar da, altının içine 
^oku^mamak suretiyle ortadan kaldırmak müm
kündü.'. Binaenaleyh bu. . . 

VEFA TANIR (Konya) — Bu, teşkilâttan 
şüphecilik olur. 

REŞlT ÜLKER (Devamla) — Şimdi Vefa 
Bey arkadaşım, bu teşkilâttan şüpheciliktir, 
diye beyanda bulunuyorlar. Teşkilâttan şüphe 
etmek başka şeydir. Teşkilâtın adalet içerisinde 
çalışması başka bir şeydir. Bendenizin kanaa-



M. Meclisi B : 106 
tine göre eğer kanunu altı diye çıkardığımız za
man teşkilâtın böyle bir anlaşma yapması hiç de 
gayrihukuki değildir. Teşkilâtı neye itham et
miş olalım? Kanunun kendilerine verdiği bu 
yetkiyi kullanarak, artık şu mıilletvekileri es
kimiştir. . (Ortadan anaşılmıyan müdahaleler.) 
Müsaade ediniz, bendeniz fikrimi izah ediyorum, 
bunlar bunca iş yapmışlardır, şu işi daha canlı 
hale getirelim, değiştirelim, tazeliyelim ceve-
lan ettirelim şeklindeki gayet meşru düşünce
lerle hiçbir şey söylenemez - bu iş yapılabilir. 
Binaenaleyh, bugüne kadar bu sistemin tersi 
olarak bendenizin teklif ettiğim sistem, bende
nizin mensup bulunduğum C. H. P. yoklama 
yönetmeliği tamsayının yazılmasını emreder. 
Eğer küçük yerler olursa, yani aynı sayıda çı
kan yerler olursa, aynı sayıda çıkan yerler için 
bir eksik yazmak hakkı benim partimin yok
lama yönetmeliğinde bugüne kadarki, tatbi-
katiyle vardır, olmaktadır, vardır. Binaenaleyh, 
bu noktadaki iddia da doğru değildir. Biz bu
rada kanun çıkarırken memleketin umumi men
faatini göz önünde bulundurmak mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Coşkun Kır
ca arkadaşıma, yani komisyona soruyorum, ni
çin nispî temsilde tam liste atılıyor, niçin eksik 
atılmıyor? Olduğu gibi liste atılıyor. Listenin 
üzerinde bir silinti olsa bile o liste muteber de
ğildir. Hattâ hepsi silinse bile muteber değil
dir, niçin? Çünkü herkese eşitlik temin etmek 
içindir. On aday olan yerde altı kişiyi yazmak 
suretiyle bir adayın eline birden fazla yetki ver
miş oluyoruz. Halbuki tam olarak ya.zmas.im 
temin ettiğimiz zaman, bütün adaylara eşitlik 
tam m iş oluyoruz. 

Nitekim birleşik oy puslasında da partiler 
yerlerini - bir evvelki fikri ifade etmek için 
söylüyorum.'- 'kur'a ile tâyin etmektedirler. 
Onun için rica ediyorum, muhterem arkadaşla
rım, burada dikkatli davranmamız lâzımdır. 
iyi bir şey yapalım derken demokrasiye 'aykırı, 
demokrasiyi zedeiiyecek bir sistem getirmiye-
lim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergenizi verdiniz mi? 
REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Eskiden var

dı. 
BAŞKAN — Peki; buyurun Sayın Mustafa 

Uyar. Ayakta konuşmayalım, arkadaşlar. 
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MUSTAFA UYAR (tamir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; yoklamalarda 
adayların nasıl tesbit edileceği konusunu mü
talâa ve müzakere etmekteyiz. Komisyon da
ha evvelki yapılan görüşmelerin ışığı altında 
yeni bir teklif getirtmiştir. Bu teklifi bir 'kaç, 
noktadan mütalâa etmek... 

BAŞKAN — Sayın Uyar, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizi rica ede
yim. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Sohbet yeri değildir. Konuşan arkadaşlarımız 
hiçolmazsa sıralarında yavaşça konuşabilirler. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Yeni tek

lifi bir ıkaç noktada mütalâa etmek zorunda
yız. Evvelâ yoklama kurulu üyelerinin kaç ki
şiye oy vermesi konusu üzerinde muhtelif fi
kirler vardır. Bendenizin kanaatime göre, nis
pî seçim usulünü kabul etmiş bulunduğumuz 
nazara alınarak, bir partinin bir vilâyette tüm 
liste halinde seçimi kazanması muhal olduğun
dan, umumiyetle kuvvetli partilerin dahi çıkar
mış olduğu milletvekili sayısı o vilâyetin ımil-
1 et vekili adedinin yarısı civarında bulunduğun
dan yoklamanın da bu esas göz önünde tutula
rak yapılmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Bu itibarla o vilâyetin çıkaracağı milletve
kili sayısının yarasından bir fazlası veya yarısı 
kadar yazılmasında fayda ve zaruret vardır. 
Bu olmadığı takdirde geçen seçim. göstermiş
tir ki, bundan sonraki seçimlerde bilhassa or
ta, ve ortanın üstündeki vilâyetlerde aday bul
mak müşkül âtiyle kasıl aşacağız. Umumiyetle 
partilerin çıkaracakları milletvekilleri sayılan 
belli durumdadır. Yüzde 5 - 10 farkla bu de
ğişebilir; bir aday bulmak yokluğu içinde ka
lacağız veyahutta parti içindeki klikler kendi
lerini kazandırmak için gölge adaylar çıkara
caklardır. Bu gölge adayları 1964 Senato kıs
mi seçimlerinde görmüşüzdür. Realiteleri in
kâr etmiyelim. Çıkaracağımız kanun ve getire
ceğimiz hükümler realitelere uymalıdır. Bu 
itibarla bir vilâyetten çıkacak olan milletvekili 
sayısı kadar adaya oy verme mecburiyetini ka
bul ettiğimiz takdirde bu nispî seçimin esası 
ile bağdaşmıyan bir keyfiyettir. Ancak yarı
sı kadar veya yarısından bir fazlasına oy ver
mek realitenin tam ifadesi olur. (Bravo ses
leri.) 
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Binaenaleyh, bu fikre karşı fikirleri olan 

arkadaşlarımın fikirlerine hürmet etmekle bera
ber vilâyetlerden getireceğimiz milletvekilleri: 
adetleri tüm liste olamıyacağına göre yarısı 
kadar oy vermenin fayda ve zaruretine inanı
yorum. Bunun tesbitinde objektif kıstasları 
bulmak mecburiyetindeyiz. Adaylığını koymuş 
olan kimselerin soyadma göre veya kur 'aya 
göre listede yer almış olmaları aynı şekilde 
adaylara şans tanıyan bir keyfiyettir. Bir öl
çü getirilmiştir, Belli sayıdan, yarıdan bir faz
lasından aşağ.ıya oy verildiği takdirde veya 
yandan bir fazlasından aşağıdaki bir aday işa
retlendiği takdirde o oy puslası muteber olmı-
yacaktır, diyoruz. Tamam doğrudur. Ama 
yarıdan bir fazlasından fazla 5 kişiye oy veril
mesi lâzıımgelirken, 6 veya 7 kişiye oy verildiği 
takdirde kur 'a usulü teklif edildi. Kanaatimce 
bu suiistimal edilir. Bu da bir takım yanlışlık
lara ya kasdi hareketlere sebeibolabilir. Bunun 
için umumiyetle dikkat esas olacağına göre, 
nasıl ki, belli sayıdan- az aday işaretlendiği tak
dirde o oy puslası muteber addedilmiyecaktir; 
belli sayıdan fazla <adaya işaret edildiği takdir
de de o oy puslasının muteber olmaması lâzım
dır. Muteber olduğu takdirde kur 'aya gidece
ğiz. Bunun mahzuru şudur: Meselâ; bendeniz 
yoklama kurulu üyesiyim. Beş 'kişiye rey veri
lecektir. Benim belli beş kişim vardır, ama 
kendim okuyup yazma 'bilmiyorum, bildiğim bir 
arkadaşla gideceğim. O bildiğim arkadaşım da, 
benim tesbit ettiğim beş kişinin dışında rey al
ın asını arzu ettiği (bir veya iki kişiyi daha işa
ret edecektir. - Ben nasıl olsa okuma yazma 
bilmediğim, için farkına varamıyacağım - Böy
lece yedi kişinin içinde beş kişi, bir şansa, ibir 
kur'aya, bir ihtimale kalacaktır ve hakikaten 
seçilmek istenilenler seçiimiyecek • veya şans 
yardım ettiği takdirde seçilmiş olacaktır. Ma
dem ki, bir ölçü, bir kıstas kabul ediyoruz, belli 
sayıdan az olanlar muteber değildir, belli sayı
dan çok olanlar da muteber olmamalıdır. 

Bir başka fikir; bir arkadaşımız dedi ki, en 
çok o ilin çıkaracağı'milletvekili adedi kadar 
adaya oy verilsin. Ama istiyen yarısını versin, 
istiyen yarısından bir fazlasını versin, istiyen 
tamamını versin. Yoklama kurulu üyelerini ser
best bırakalım. Demokrasi «serbestliktir. Bu da 
anarşiye götürür ve objektif kıstaslardan bizi 
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uzaklaştırır. Ve parti içindeki kliklerin canlan
masına ve klik mücadelesinin artmasına ve ne
tice itibariyle adayların birbirinin peşine düş
mesine sebebolur. Böyle bir serbestliğin tanın
ması için seçim usulümüzün esası bakımından 
mümkün değildir. En normal usul yarıdan bir 
fazlasıdır. Eksik veya fazla muteber değildir. 

NURETTİN BULAK (İstanbul) — Usul 
hakkında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) -

Ben de söz istemiştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazdık efendim, buyurun Sa

yın Bulak. 

NURETTİN BULAK (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu 7 nci bölüm üzerinde ev
velki oturumlarda arkadaşlarımız fikirlerini 
ortaya koymuşlardı. Yani tümü üzerinde mü
zakere yapılmış ve neticede kifayet takriri ve
rilerek oylamaya geçilmişti. Komisyon sözcü
sü 50 nci madde üzerinde verilen takrirler üze
rine yeni bir redaksiyon yaparak 50 nci mad
deyi huzurunuza getirmiştir. Binaenaleyh, bu
rada tekrar 50 nci madde üzerinde bir müzake
re yapmak bence İçtüzüğe aykırıdır. Yeniden 
bir tekriri müzakere yoktur. Bu vaziyet karşı
sında verilen takrirler üzerinde bu takriri ve
ren arkadaşlar fikirlerini ifade ederler, bunun 
haricinde söz verilmemesi ieabeder. Takrirler 
verilmiştir, arkadaşlar fikirlerini serd etsinler, 
başka kimseye söz. verilmesin,, komisyonun ver
miş olduğu rapor ve takrirler oya konsun, 
mevzuu bağlıyalım. Bu mevzu üzerinde yeni 
bir müzakere açacak olursak en az 20 - 30 kişi 
söz alacak ve bir neticeye de bağlıyamıyacağız. 
Verilen takrirler üzerinde takrir sahiplerinin 
fikirleri varsa onları kısaca izah etsinler ve bu 
konuyu da böylece kapatalım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde Komisyona verilmiş ve 
redaksiyon suretiyle geri gelmiş olduğu için 
yeni bir madde mahiyetinde olduğundan arka
daşımızın iddia ettikleri gibi kifayet önerge
lerinin tesiri altında kalmaz. Yeniden müzake
re bahis mevzuudur. Meğer ki, altı arkadaşımız 
konuştuktan sonra yeni bir kifayet Önergesi ge
lir o zaman oylatınz. Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRÖA (İstanbul) — Şimdi muhterem arka-
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daşlarım, metinleri mümkün mertebe arkadaş
larımızın çoğunu tatmin edecek şekilde çıkar
mak zaruretine inanıyoruz. Bu itibarla fazla 
miktarda yazılan adayların isimlerinin hangi
lerinin iptal edilmesi gerektiği hususunun işa
retlenmiş adaylar arasında yapılacak kura ile 
tesbit mi edilsin, ki, Komisyonun noktai naza
rı budur. 

Yok eğer, Sayın Uyar arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi bu gibi oy puslaları da mı tamaımen 
gayri muteber addedilsin, bu hususu Komis
yon Yüce Heyetinizin takdirine terk eder. 

«Yarısından bir fazla mı yazılsın, daha fazla 
mı yazılsın, yahut ikisinin arası mı yazılsın?» 
Bu meselede çok değişik fikirler ifade edilmek
tedir. Komisyon esas sistem olarak daha önce 
getirdiği metnin muhafaza edilmesine taraftar
dır. Ancak parti yönetmeliklerine de bu sistem
den ayrılmak imkânını tanımak gerektir. 

Çünkü her partinin kendi içindeki zaruret
ler birbirinden farklı olabilir. Eğer parti yönet
melikleri aksini tasrih etmemişle yandan bir 
fazlasını yazmak mecburiyeti olmalı. Ama eğer 
parti yönetmelikleri başka ihtiyaçlar yüzünden 
daha başka bir sayıda aded yazılmasını zaruri 
görürse bunu da kabul edebilmelidir. Ancak, 
partilere verilmesi gereken temel direktif kana
atimce şu olmalıdır. Herhalde parti yönetmelik-
leriyle de tesbit edilecek bir sayı olursa partili 
seçmenlerin hepsi o sayıyı aynen yazmak mecbu
riyetinde olmalıdırlar. Mühim olan ve müdafaa
sı gerekli olan sistem budur. 

Ben şahsan o kanaatteyim ki, vilâyetlerin çı
karacağı mebus sayışma, muhtemel aday sayısı
na göre hile imkânları bazen yarıdan bir fazla
sının yazılması mecburiyeti sayesinde -önlenir. 
Fakat bazan da bu mecburiyet hile imkânlarını 
artırabilir. Değişik ihtiyaçlar değişik partilerde 
hattâ vilâyetler bakımından değişik değişik te
celli edebilir. Bu -itibarla tensip buyurur iseniz, 
Komisyon olarak kendi metnimizde aynen bu 
metni muhafaza ediyoruz. Kura kısmını da Mec
lisin Yüksek takdirine bırakacağız. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — öbürünü de ille
re bırakalım. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade buyurun, parti 
yönetmelikleri, icabederse illere de bırakır bu
nu. Aynen, yarıdan bir fazlasını esas kaide ola- . 
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rak muhafaza ediyoruz. Fakat parti yönetmelik
leri ile bu kaidenin değiştirilmesi imkânını tanı
yoruz. Parti yönetmelikleri, diyoruz, bu bendin 
birinci fıkrasında yazılı sayıdan fazlasını yaz
mak zorundadır. Bu esas hüküm olarak kalıyor. 
Partiler yönetmeliklerinde bunu değiştirmedik
leri takdirde bu aynen tatbik olunacak. Yönet
meliklerinde bunu, daha fazlasının yazılmasını 
tamamı veya yarıdan bir fazlasından fazlasının 
yazılması mecburiyetini de partiler koyabilmeli
dirler. 

Partileri bu derece katı hükümlerle bağla
manın doğru olmadığına inanıyorum. Tekrar 
ediyorum ki, partilerin içerisindeki ihtiyaçlar 
farklı olabilir. Aynı parti içinde muhtelif vilâ
yetler bakımından ihtiyaçlar farklı olabilir, hi
leleri önlemek için. Hattâ partiler bu yönetme
liklerinde, biraz evvel Sayın Soyer'in söylediği 
gibi, yazılması gereken sayının ne olduğunun 
tesbitini il idare heyetlerine de bırakabilirler bu 
yönetmelikleriyle. Teferruat her zaman görüşül
medi. Bâzı hallerde sadece direktif hükümleri 
verildi geniş ölçüde. Şu konulabilir, şu konul
malıdır dendi. Ama hangi muhteva ile konulma
lıdır? Teşkilât bakımından bu gibi şeyler çok ge
niş ölçüde partilerin kendilerine terk edildi. 
Şimdi parti yönetmelikleri, bu bendin birinci 
fıkrasında yazılı sayıdan fazlasını da öngörebi
lir. Ancak, parti yönetmelikleri herhalde, parti 
seçmenlerinin her birinin aynı sayıda aday adını 
oy puslasma kaydetme zorunluğunu saklı tutar. 
Yani herkes her halükârda aynı şeyi yazmalıdır. 
Yarıdan bir fazlası yazılacaksa, zaten o kanun 
hükmüdür, parti yönetmeliğiyle değiştirilmez, 
herkes onu yazar. Tamamı yazılacaksa, parti yö
netmeliği; herkes tamamını yazacaktır, tamamı 
olmıyanlar gayrimuteberdir, der. Yok eğer yarı
dan bir fazlası yerine yarıdan beş fazlası yazı
lacak derse yine herkes yarıdan beş fazlasını 
yazmak zorunda olmalıdır. Esas olan budur; her
kesin aynı sayıda aday yazması. Şimdi bu öner
gemizle birlikte komisyonun tedvin ettiği metnin 
oylanmasını istirham ediyorum. Şu hükmü de 
tekrar edeyim : «Gerekli miktardan fazla yazı
lan veya listelerde işaretlenen isimler ad çekme 
ile tesbit ye kabul edilmez, hükmü üzerinde ko
misyon şimdiki halde değişiklik getirmiyor, ama 
ısrarı yoktur. Sayın Mustafa Uyar arkadaşımı
zın ifade ettiği tez lehinde yani fazla ad yazılı 
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oy puslaları da iptal edilir tezi lehinde Meclisin 
oyu tecelli ederse Komisyon buna iltihak ede
cektir, («önerge verildi» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Kazova... Efendim siz 
bir dakika. Grup sözcüleri söz istediğinden Tom-
buş arkadaşımızı durdurmuştuk. Şimdi söz alan 
arkadaşlarımızın isimlerini tekrar okuyayım da 
itiraz edilmesin. Sayın Sağlam, Sayın Uyar, Sa
yın Tombuş, Sayın Kazova, Sayın Ertan, Sayın 
Burak, Sayın Diler, Sayın Üstün, Sayın Tekinel, i 
Altmoğlu, Erten, Tanır, Dizman, Kılıçoğlu. 

SABRt KESKİN (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, bendeniz îhsan bey ile .yanyana. otu
ruyordum. Söz istedim, ihsan beye vermişsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Keskin sizin sual sormak 
için söz istediğinizi zannetmiştim.. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Hayır 
efendim, hayır; 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Tömbuş. 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu nokta Partiler kanunu tasarı
sının kritik bir- noktasını teşkil etmektedir. Be
nim kanaatimce, adayların yazılması esasında 
mutlak surette bir had tâyin edilmesi lâzımdır. J 
Bu, komisyonun teklif ettiği gibi, yarıdan bir 
fazla olması mâkuldür, bu mecburi konulmalı- I 
dır. Aksi takdirde.tamamının yazılması mecbu- I 
ri kılımrsa, birçok gölge adaylar ortaya çıkacak- I 
tır. Diğerleri arasında reylerin dağılması için I 
gölge adaylar ortaya çıkacaktır. Seçim nispî se- I 
çimdir. Yedi milletvekili yahut on milletvekili I 
çıkaracak bir vilâyetten bir partinin hiçbir za- 1 
man bunun tamamını çıkarmasına imkân yok- I 
tur. Binaenaleyh, hepsini birden yazmak mah- I 
zurludur. Bu gölge- adayları bir defa önlemek I 
lâzımdır, ikincisi bu gibi seçimlerde görmüşüz- I 
dür ki, kuvvetli adayların birbirleriyle sıra mü- I 
cadelesi esnasında herkes nasıl olsa bu kazana-
mıyacak diye zayıf adayları yanma almış ve za- I 
yıf adaylar yukarı fırlamış, kuvvetli adaylar ise 
aşağı düşmüştür. Bunun misallerini birçok se
çimlerde gördük. Bunu da önlemek için mutlak 
surette yarıdan. bir fazladan. fazla yazmamak ci
hetine gidilmesine taraftarım. Ancak daha fazla I 
yazılırs ne olur? işte burada Komisyonun fikrin
den ayrılıyorum. Şimdi bunu yarıdan bir fazla 
da yazılmıyacak diye hükme bağlıyacak olursak 
birçok mahzurlar doğuyor. Yazılırsa üç mahzur 
ortaya çıkıyor Birincisi sondan bir tanesini sil- | 
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mek. Ama nasıl silinecek, en alttaki mi silinecek 
yoksa kura ile mi silinecek? Bunun ikisi de mah
zurludur. Bir nevi şansa bırakmış oluyoruz, En 
kuvvetli aday kur'ada çıkacak, zayıf aday düşe
cek. E, en alttakini sil ersek, dediğimiz gibi, al
fabetik sıraya göre kuvvetli aday en altta gel
miştir. Bu da mahzurlu. Puslaların iptali ciheti 
de mahzurludur. Puslalar iptal edilirse bir hay
li rey zayi olacaktır. Belki neticeye tesir edecek 
bu da... O halde benim kanaatimce, asgariyi tâ
yin edip âzami haddi bırakmamak lâzım. O ilin 
çıkarabileceği milletvekili adedinin tamamını 
yazmak imkânı verilmelidir. Ama psgariden da
ha az olmamalıdır. Bunun da mahzuru olarak 
deniyor ki, hizipler birbirlerini atlatırlar. E.. 
gözü yok mu, öbürünün ne yapacağını bilmiyor 
mü? Herkes birbiriyle mücadele ederken gayet 
tabiî diğer kliğin ne yapacağını öbürü de kestir
miştir. O da 4-5 yazar. Buna göre karşılıklı se
çim mücadelesi yapılmış olur. Bu bir mahzur 
değildir. Tamamını yazmakta serbest bırakırsak, 
asgari haddini tâyin etmek şartiyle, o zaman bir 
hal çaresi bulunmuş olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kazova buyurunuz. Siz 
SÖZ' hakkınızı Sayın Tekinel'e verdiniz öyle mi 
efendim? O. halde buyurunuz Sayın Tekinel. 

ISMAÎL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, bu 
kanunun en mühim maddelerinden birisini gö
rüşüyoruz. Biraz evvel burada izahat veren Sa
yın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız iki nokta üze
rinde durdular. 

1. Bir vilâyetten çıkacak mebus sayısının 
yarısından bir fazlasının yazılması mecburiyeti. 

2. Şayet bu mecburiyetin dışına taşılmışsa, 
yarıdan bir fazlasından daha fazla isim yazıl
mışsa, kura çekilmesi ve o yarıdan bir fazla is
min bu şekilde tesbiti hususudur. 

Arkadaşlarım, ben bu gibi nizamı, mer'i se
çim mevzuatımıza da-aykırı gördüm ve seçmen
lerin seçme haklarına müdahale olduğu kanısın
dayım. Bir kere seçim kanunlarımız vilâyetlerde 
ne miktarda milletvekili seçileceğini sarih olarak 
belirtmiştir. Hiçbir siyasi teşekkül bu belirtilen 
sayıdan noksan liste ile seçime iştirak edemez ve 
bu demektir ki, mebus yoklamalarına iştirak ede
cek seçmenler, bu listelerde yazılı isimleri seçme 
hakkına sahiptirler. Bilfarz, istanbul'dan 31 mil
letvekili seçilecek. Seçme hakkına saMbolan ar-
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kadaşlar, 31 milletvekili seçme hakkına sahiptir, j 
Böyle bir kısıtlama, onların seçme haklarını el
lerinden almak mânasını tazammun edebilir. 

Diğer taraftan, yarıdan bir fazlasını yazma 
halinde kura usulüne başvurmak tehlikeli ve mil
lî iradeye, daha doğrusu seçmenin iradesine te
cavüz teşkil edecek bir mahiyet taşımaktadır. Bu 
halde ne olacak? Kur'a çekildi, seçmen vatanda
şın izhar etmiş olduğu irade ve istihsal, etmek 
istediği bir netice vardır. Kur'a usulüne başvur
duğumuz zaman bu iradenin dışında başka bir 
netice istihsal edilecektir ki, buna seçim demeye 
hakkımız yoktur. Kur'a usulü Spor-Toto gibi 
bir usuldür. Bu gibi bir usulü kabul edersek 
bundan topyekûn mebusları kur'a ile çekelim, 
iradeye ehemmiyet vermiyelim mânası çıkar. Bu 
doğru değildir. 

Diğer taraftan, bu sistem bölgeciliği redde
den bu 'kanun tasarısı içerisinde bir nevi mahal
lî bölgecilik tesis etmek amacım da gütmektedir. 
Filhakika yarıdan bir fazla kişiye oy vermek 
keyfiyeti mahallinde bölgecilik veyahut da inhi
sarcılığı önlemek için konulmuş doğru bir hü
kümdür. Ancak seçmen vatandaşın hakkı, aday
ları seçecek arkadaşların hakkı bir vilâyetteki 
mebus sayısı kadardır. Bunu serbest bırakmak 
mecburiyetindeyiz. Bir seçmen isterse vilâyette
ki mebus sayısı kadar yazar. Dilerse yarısından 
bir fazlasını veya daha fazlasını yazar, fakat ya
rısından bir fazlasından daha azını yazamaz. 
Böyle bir hükmün tesis edilmesi halfnde hakikat 
ve adalet tecelli edecektir ki, biz en âdil şekli 
bulmak zorundayız. I 

Muhterem arkadaşlarım, matbu liste usulü 
de nazaridir, sakattır^ hatalıdır. Soyadı alfabe 
sırasına göre yazılmış, bir vilâyette 10 mebus 
seçilecek, bunların arasından 30 tane aday çık- I 
mıştır, şu halde soyadlarınm alfabe sırası mebus 
adayına tesir edecek demektir. Bu sistemin de 
topyekûn bu tasarıdan çıkması lâzımdır. Ancak 
âdil sonuç bu şekilde elde edilebilir. 

Ben teklifimi sonuç olarak şöyle toparlıyo
rum : 

1 — O vilâyette çıkacak mebus sayısının ya
rısından bir falasının yazılması mecburiyeti ol
malıdır. Bundan az olan listeler muteber liste 
olmamalıdır. 

2 — Seçme hakkına sahibolan vatandaşların 
seçme hakkı elinden alınmamalı, âzami haddi 
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olan miktarda yazma imkânı kendisine verilme
lidir. O dilerse tamamını yazar, dilerse yarısın
dan bir fazlasını yazar veyahut da ortadan bir 
rakam yazar. Bu şekilde elde edilecek netice âdil 
sonuç doğuracaktır ve herkesi tatmin edecektir. 
Aksi halde bu kanunun tatbik kabiliyeti olmaz 
arkadaşlarım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
50 nci madde üzerinde görüşler meydana çık

mıştır. Müzakerelerin kifayetine karar verilme
sini arz ve teklif ederim. 

îstanbul 
Nurettin Bulak 

Sayın Meclis Başkanlığına 
50 nci madde kâfi derecede anlaşılmış oldu

ğundan kifayetini arz eylerim. 
Muğla 

Cevdet Oskay 

BAŞKAN — önergeleri oyunuza -sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu, tadil edilip gelen 50 nci madde üzerinde 
verilen önergeleri aykırılık derecelerine göre 
okutuyorum. Tekrar okutup oylarınıza suna
cağım. 

Başkanlığa 
Yoklamalarda delegelerin istediği sayıda 

adaya rey vermekte serbest olmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Giresun Gümüşane 

İbrahim Etem Kılıçoğlu Sabahattin Savacı 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Takriri izah sadedinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. Yeterlik ka

bul edildi. 

Yüksek Başkanlığa 
50 nci maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkraları 

arasına aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet Sağlam 
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«Bu bendin 1 nci fıkrası parti yönetmelikle

ri ile başka bir sistem öngörülmüş ise uygulan
maz. Ancak, herhalde her parti seçmeni için 
aynı sayıda aday adının oy puslasına kaydet
mek zorunludur.» .:,.•' 

Yüksek Başkanlığa 
50 nci maddede bahis mevzuu olan yarıdan 

bir fazla adayın adının işaretlenmesi halinde 
işaretli isimler arasında kur'a çekilmek yerine 
o listenin tamamen iptali cihetine gidilmesi da
ha âdil. olduğundan bu hususun kabulünü tale
bedeniz. 

Denizli Denizli 
İsmail Ertan Atıf Şohoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
50 nci maddede aday adlarının alfabetik 

olarak değil kur'a ile yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
• • . Reşit Ülker 

Yüksek. Başkanlığa 
50 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederiz. 
«O seçim çevresinde gösterilecek aday sayı

sının yarısından bir fazlası raiktarmca aday 
adının oy puslasmda yazılması veya işaretlen
mesi zorunludur. Eksik ad yapılı ve eksik sa
yıda işaretli oy puslaları muteber sayılmaz. O 
seçim çevresinin çıkaracağı T. B. M. M. üyesi 
sayısından fazla ad işaretlenmişse oy puflala
rında alttan itibaren fazla olarak işaretlenmiş 
adlar dikkate alınmaz.» 

. Kastamonu , . Antalya 
Sabri Keskin Hasan Fehmi Boztepe 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Millet Meclisi Başkanlığına 
50 nci maddedeki filigranlı oy puslası ile 

ilgili birinci fıkranın aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 50, Fıkra I. 
«Her sandık başında Yüksek Seçim Kuru

lunca her ilin çıkaracağı milletvekili adedinin 
yarıdan bir fazlası kadar yalnız rakam bulu
nan bastırılmış özel filigranlı oy puslaları bu
lundurulur. 

İstanbul 
Ziya Altmoğlu 
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i Sayın Başkanlığa 

Siyasi Partiler Kanununun önseçimlere iliş
kin hükümlerine dair sayın Komisyon sözcüsü
nün halen müzakere konusu olan önergesinde-

•.:-''• ki-*ö çevreden seçilecek T. B. M. M. üyeleri
nin yarıdan bir fazlasından fazlasına oy verme
yip lüzumsuz bırakan kaydın kaldırılmasını ve 
aşağıdaki teklifin oylanmasını arz ederim. 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

:. «Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletve
kili adaylarının, tesbiti amaciyle yapılacak ön
seçimlerde oy verecek partililer yarıdan aşağı 
olmamak üzere o çevreden seçilecek Cumhuri-

I yet Senatosu veya milletvekilleri sayısının ta-
. mamı kadar aday ismi yazabilirler.». 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanun tasarısının aday yok

lamaları ile ilgili maddesindeki adayların tes-
bitinde, yarıdan bir fazla eksik veya fazla işa
retlenmiş oy puslaları muteber değildir, şek
linde yazılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
;. Mustafa Uyar 

Başkanlığa 
1. -Seçmenler, adayların yarısından bir faz

lasını yazmaya' mecburdur,, eksik yazılmışsa 
muteber değildir. 

.2. Ancak tamamını yazmak hakkına sahip-
I tir. 

3. Matbu oy puslası istimal olunmamalıdır. 

Bu esasların kabulünü ve bu esaslara göre 
maddenin düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
İsmail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — «Matbu oy puslası istimal 
olunmalıdır» değil mi.Sayın Tekinel? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
«Olunmamalıdır.» 

BAŞKAN -^ «Olunmamalıdır», peki efen
dim... . 

önergeleri aykırılık derecelerine göre tek
rar okutup oylıyacağım. 

tlyas Kılıç arkadaşımızın da bir Önergesi 
I var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa ( 

50 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 
gibi tadil edilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun | 
îlyas Kılıç 

«Listedeki adaylardan yarıdan bir fazlası 
işaret edilir. Yandan az işaret edilen listeler 
muteber değildir. j 

Yarıdan fazla işaretlenen listeler de ise j 
fazla işaretlenenler hesaba katılmaz.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre 
okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım efendim. | 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Dün veril- | 
miş bir takririmiz vardı Reis beyefendi, onu da | 
oylayın. 

BAŞKAN — Dünkü önergeler okundu, fa- | 
kat oylanmadı. Onları da yemden okutuyorum. | 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına [ 
50 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti- ! 

rilmesinin oya sunulmasını arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Ankara 

Sabri Keskin Ahmet Üstün | 
Madde 50. — Her ilçe seçim kurulu sandık j 

başında partilerin yönetmeliklerine uygun ola
rak hazırlanan aday listelerinden yeteri kadar 
bulundurur. Seçmene oyunu kullanmak üzere 
bu listelerden biri mühürlenerek sandık başka- j 
nı veya vazifelendireceği ilçe seçim kurulu üye- I 
si tarafından verilir. Seçmen hücrede listedeki 
isimlerin karşısındaki dörtgen içine ( X ) işareti ı 
koyarak oyunu kullanır. O seçim çevresindeki j 
aday sayısının en az yarısından bir fazlasına 
oy vermek zorundadır. 

Seçmen okuma - yazma bilmediğini ilçe se- j 
çim kurulu başkanına veya sandık başında bu
lunan ilçe seçim kurulu başkanının görevlen
dirdiği seçim kurulu üyesine bildirmesi ve oku
ma - yazma bilmediğinin tesbiti halinde seçmen- i 
le birlikte istediği bir şahıs ve yanlarında seçim i 
kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye I 
ile hücreye girer. Başkan veya kurul üyesi aday | 
listesini okur, seçmenin bildireceği aday adla- i 
rmm karşısına işaret verir. Eksik oy pus! alan | 
muteber sayılmaz. O seçim çevresinin çıkaraca- j 
ğı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi sayısın
dan fazla ad yazılı oy puslalarında alttan itiba
ren fazla olan adlar dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecele
rine göre tekrar okutmıya başlıyoruz. I 
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(Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu ve 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Efendim, çok büyük sui
istimale sebebiyet verebilir. Bu itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Nazara 
almmasım-oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Komisyonumuz bu mahi
yette bir takrir vermiştir. Kendi metniyle bir
likte oylanmasını istemektedir. Bu sebeple iş
lem yapılmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Şifahen izah ettiğimiz se
beplerden dolayı katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Reşit Ülker arkadaşımızın 
önergesine komisyon katılmıyor. Nazarı iti-
bare alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmemiştir. 

(Denizli milletvekilleri ismail Ertan ve Atıf 
Şohoğlu'nun önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon Yüce Meclisin 
takdirine terk ediyor meseleyi. («Bir daha 
okunsun» sesleri) 

(önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon takdirinize bırakı
yor. Nazarı itibare alınmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, An
talya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe ve İs
parta Milletvekili Ali ihsan Balım'm önergeleri 
tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Aynı mahiyette başka önerge

ler de var okutuyorum: 
(Ankara Milletvekili Ahmet Üstün, Kasta

monu Milletvekili Sabri Keskinin önergesi tek
rar okundu.) 

(İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Ahmet Üstün arkadaşımızın 
önergesine komisyon katılıyor mu? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — önergemi 
izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce konuştunuz. Kifa
yet önergesi verildi. Kısaca oradan söyleyiniz. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Madde hak
kında konuşmadım. Kısım hakkında konuştum. 
önergemi izah etmedim. Riyasettte bulunan bir 
evvelki arkadaşımız da bu Ihususta söz verece
ğini beyan ettiler. 

BAŞKAN — Riyasetteki arkadaşımız yeri
nizden konuşunuz dedi. Siz oradan izah ede
cek durumda değil misiniz ? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Maddenin 
tedvini ile ilgili olduğu için birkaç dakika için 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, geliniz. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Arkadaşla

rım, vaktinizin az olduğunu biliyorum, benim 
için de beş dakikanızı rica edeceğim. Madde 
ile ilgili. 

BAŞKAN — önergeniz hakkında kısaca 
izahatta bulunun efendim. 

AHMET IÜSTÜN (Devamla) — Şimdi ev
velâ her partinin adayflarınsr isimlerini gösterir 
matbu listenin sandık kuruluna, yani seçim ku
ruluna verilmesi mecburiyetini koymuş oluyor. 
Komisyonun teklifinde bu yoktu, ihtiyari ola
rak kabul edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulun
dan tek tip beyaz kâğıt gelecek, istiyen partiler 
isimleri ihtiva eden matbu listeyi isterlerse ve
recekler, benim ayrıldığım nokta budur. Her 
il ne kadar küçük olursa olsun mademki parti
ler o ilde seçime iştirak etmektedir, kendi aday
larının ismini ihtiva eden bir listeyi tanzim 
edebilirler. Bu külfete katlanır, bugüne kadar 
katlanmıştır. Seçimlerde adlî murakabeyi ka
bul ettiğimiz için seçim kurulu başkanı hâkim, 
bütün seçimleri murakabe edecek, seçime riya
set edeceği için sandıklar bir arada bulunacak, 
Seçmen vatandaş yazmak yerine hazır listeyi 
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okuyarak işaretlemek suretiyle daha kolay, da
ha pratik, daha çabuk oyunu kullanma imkâ
nım bulmuş olacak. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Pusla gibi 
dağıtsın. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Pusla gibi 
dağıtılmasına imkân yok. Sandık kurulu baş
kanı da adedi kadar bulunacak. Çift mühür
den sonra seçmene'verecek. Seçmen o liste ile 
hücreye giderek liste içinden isimleri okuya
cak tereih ettiklerinin karşısına işaret edecek. 
Yalnız, yarısından bir fazlasını tercih etmek 
mecburiyetindedir. Ancak, onun iradesini en
gellememek için, o ilde seçilecek olan milletve
kili veya senatör adedi ne ise dilerse o kadarı
na rey verebilecektir. Bundan fazlasına rey 
verirse, fazla olan reyler aşağıdan itibaren sa-
yılmıyacaktır. Seçim Kanununa muvazidir. 
(Suiistimal edilir sesler) 

BAŞKAN — Karşılıklı könuşmıyalım. Din
lersiniz, fikrini ya kabul eder veya etmezsiniz. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) —.İkinci bir 
husus, bizim: takririmizde okuma - yazma bilmi-
yen seçmenin, olabilir ki, nasıl okur - yazar 
olan seçmen dalha evvel kendi partisinden se
çeceği adayları sorup soruşturup tesbit eder, 
belki cebine de hazırlayıp girer, ister beyaz kâ-

. ğıt olsjMi, i&ter matbu liste olsun karşısına yaz
mak suretiyle oyunu kullanırsa iradesini izhar 
ederse, okur - yazar olmıyan seçmen de, elinde 
matbu veya teksir edilmiş, Üste olmamak şar-
tiyle el yazısı ile tesbit etmiş ise kendisinin 
muteber gördüğü yanına alacağı partili arkada
şı ile birlikte hâkim veya hâkimin görevlendire
ceği partisiz sandı k̂ , kurulu üyesi ile beraber 
hücresine girince ben tesbit ettim, şu isimlerin 
yazılmasını istiyorum derse, bunda da bir sa
kınca aranmamalıdır. İradesinin tecelli etmesi 
bakımından. Yarısından bir fazlası kabul edil
diği takdirde, burada-bahsedildiği gibi klikleş
meler, hizipleşmeler, bölgevi tertipler düşü
nülemez. Esasen bunu düşünmemiz de yersiz
dir. Yandan bir fazlasına rey vermek mecbu
riyeti vardır. Şu halde daha fazlasına rey ver
mek istiyen seçmeni jde serbest bırakmamız ye
rinde olur. Bu. bakımdan «en az»' kaydının çıka
rılması şartiyle ora4a «en az yandan bir fazla
sı» tâbiri var. Bu «eh az» kelimesinin çıkarıl
ması şartiyle. Bu kanun tekniğine de uygun
dur. Takririmizin kabulünü rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Ahmet Üstün arka

daşımızın önergesine komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon matbu liste ko
nusunda bir hakkı hıyar yaratmakla yani par
tileri ister özel beyaz fligranlı oy puslası, ister 
matbu pusla kullanmakta serbest bırakmak su
retiyle Sayın Üstün arkadaşımızın bu noktada
ki (talebimi ızajteıj. yerline getirmiştir. 

Sayın Üstün arkadaşımızın diğer bir talebi, 
okuıma - yazıma bilmlyen parti seçmeninin hüc
reye girerken, ilçe seçim kurulunda bulunan 
parti temsilcisi yerine ona tercihen kendi arzu 
«İttiği bir partili ide birlikte girmesi noiktasm-
danldır ki, komisyonumuz bunu da kabul etmiş
tir. Ancak böyle bir kimse gösteremediği tak
dirde temsilci ile girecektir. Binaenaleyh bu 
dileği de yerine gelmiştir. Bunun yanında ko
misyonun iştirak edemediği husus; biraz evvel 
Ali Dizman arkadaşımızın beyanına verdiğim 
cevapta belirttiğim gibi, fazla adlar yazıldığı 
takdirde alttan iptal hususudur. Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımızın takririnin reddi ile alfabe
tik sıra esası kabul edildiğine göre, alttan ipta
li usûlü öyle zannediyorum ki, - şakamı mazur 
görsünler- kendi soyadları Üstün olarak (Ü) 
ile başladığı için kendi aleyhlerine olur. Bu iti
barla, işi şanlsa bırakmak doğru değildir. Her 
halükârda biraz evvel fazla ad yazılı puslal a -
rai tamamının iptaline mütallik önerge de red
dedilmiş olduğuna göre, geride en M i l usul ola
rak kur'a usulü kalmaktadır. Komisyonun 
teklif ettiği de budur. O itibarla Sayın Üstün 
arkadaşımızın önergesine katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılmıyor, önergenin nazara alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Samsun Milletvekili Ilya's Kılıç'in önergesi 
tekrar okundu.) 

(İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'in Öner
gesi okundu.) 

(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve An
talya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe'nin 
önergesi okundu.) 

BAŞKAN —- Bunlar ayrı mıdır efendim? 
(« A y r ı di r » sesi eri.) 
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(Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 

Hasan Fehmi Boztepe'nin önergesi tekrar okun
du.) •••'•-

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) —Bi raz evvel söylediğim 
sebepler dolayısiyle, alfabetik listede alttan iti
baren iptal, isimleri son harften başlıyanlar 
için haksızlık teşkil eder. Bu itibarla katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiycnler... Kabul edilmemiş i:ir. 

(Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Aynı mahiyettedir katıl
mıyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Nazara alınma
sını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. (Gürültüler) 
Ali İhsan Balım da iltihak ediyorum dedi. Et-
raezso yeniden oylarız. 

(İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Teki
llerin önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, bilhassa çok 
sayıda milletvekili ve senatör çıkaran illerde 
matbu oy puslası kullanmak hakkı hıyarının 
kaldırılması önseçimin beklendiğinden çok daha 
uzun olması neticesini doğurabilir, bir. İkin
cisi, suiistimalleri önlemenin' başta gelen ça
resi her seçmenin aynı sayıda aday ismini yaz-
masıdır. Tamamı aynı sayıda, yarıdan bir faz
lası aynı sayıâa hangi sayı esas tutulmuşsa 
onun aynı sayısı yazılması esastır. 

(«Fıkra fıkra oylansın» sesleri.) 

BAŞKAN — öylo mi istiyorsunuz Sayın 
Tekinel?. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
İştirak 'ederim, böyle oylansın. 

BAŞKAN — O halde fıkra fıkra okutuyo
rum. 

(Birinci fıkra okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyonun metninde 
0 ;asen vardır; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Metin
de zaten vardır diyor. 

GBÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) Efendim, müsaade buyurur
sanız, arkadan gelen hüküm mühim. Sayın Te
kine!, yarıdan bir fazlasını yazmalı esastır diyor. 
Ama önseçime iştirak edenler tamamını da yaza
bilirler diyor. Fevkalâde farklı bir sistem. Bu iki 
hükmün bir arada uygulanması gerektiğine kaa-
niim. Çünkü, tatbikat bakımından ve suiistimal
leri önlemek bakımından adayların yarısından bir 
fazlasını yazmak mecburiyetini kabul edip - as
gari olarak - ondan sonra tamamını da yazabilir
ler dersek, ancak yarıdan bir fazlasını yazabilir
ler ve bunu yazmaya mecburdurlar demekten ta-
mamiyle farklı bir durum doğar. Bu ikisini bir
likte oylamak lâzımdır ve buna komisyon katıl
mamaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
JStmiyenler... Tekinel arkadaşımızın önergelerinin 
1 nci maddesi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon filhal katılma
maktadır ve önergeleri geri istemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmamakta 
ve önergeleri geri istemektedir. Maddeyi vereyim 
mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim zaten derhal ye
niden müzakeresine başlıyalım. Takrir takdim 
ediyorum. Komisyon ek önergesi ile birlikte ken
di metni üzerinde ısrar ediyor ve söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırca bir dakika, madde
yi istiyor musunuz? 

GEÇİCİ.KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan önergelere 
filhal... (Gürültüler) Müsaade eder misiniz? 

. BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon nazarı dikkate 
alman önergelere filhal katılmama hakkına haiz
dir. Komisyon filhal katılmadı, ek önergesiyle be
raber kendi metni üzerinde ısrar etmektedir. Bi-
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naenaleyh bu ısrarının esbabı mucibcsini izah sa
dedinde istemektedir. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika, rica edeceğim. 
Şimdi önergeleri istediğinize göre, bu önergeler 
karşısında bir redaksiyon yapıp tekrar geleceksi
niz. Şimdi niçin söz istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Filhal niçin iştirak etme
diğimizi ve neden eski metin üzerinde ısrar etti
ğimizi izah sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ondan sonra tekrar mı oylıya-
cağım? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — önergelerinde, tekrar ıs
rar ederlerse, tekrar oylarsınız benim de ısrar 
hakkım kalmaz. 

BAŞKAN — Buyurun. Yani maddeyi tekrar 
getirmiş olursunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet efendim getirmiş olu
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi filhal iştirak 
ottmediği maddeyi geriye aldı, niçin ısrar ettiği 
hakkında fikrini söyliyecek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rım, beni heyecanlardan mümkün mertebe tecer-
rüdederek ve mümkün mertebe suiistimallleri ön
lemenin arzusu ve irâdesi içinde olduğumu bile
rek dinlemenizi istirham ediyorum. Israr etmekle 
hepinizi rencide ettiğimi bilenlerin başında ben 
geliyorum. Bu şekilde ısrar işlemlerini burada çok 
yapmış olduğum için bunun ne kadar antipati 
doğurduğunu da bilirim. Ama vazifem icabet-
tirdiği zaman da bu ısrarı yapmaktan çekinmem 
Sebebini izah edeceğim, kabul buyurursanız kâ  
bul edeceksiniz, etmezseniz yine Tekinel arkada
şımızın takrirlerini kabul edersiniz. Bakınız ar
kadaşlar, Tekinel arkadaşımızın takriri neden 
suiistimallere sebebiyet verir. Nedir aslolan 
maksat? İstirham ediyorum arkadaşlardan. Bil
hassa Tekinel arkadaşımızdan. Eğer objektif ola
rak karar vereceksek beni dinlesinler. (Mecbur 
muyuz sesleri.) Nihayet ben rica ediyorum, is
terseniz kulaklarınızı tıkayın, dinlemeyin. Eğer 
ciddî bir müzakere yapacaksak, esbabı mucibeleri 
ciddî şekilde tartışmak, kızmak ve kızmamak, an
tipati veya sempati gibi şeylerin dışında bir tek
nik hükmü tedvin etmekle mükellefiz burada. 
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MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Ko

misyon sözcüsü bağırmasın, yavaş konuşsun. 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Yerinizden 

müdahale etmezseniz Sayın Arıkan, Beri de bu 
kadar çalışmadan sonra sinirlerime daha fazla 
hâkim olabilirim. 

Muhterem arkadaşlarım, mühim olan şey şu
dur : Adayların hepsinin aynı derece seçilebilme 
imkânına sahibolması gerekir. Sayın Tekinel ar
kadaşımızın takriri kabul edilirse, şimdi bakınız 
ne olacaktır? Sayın Tekinel arkadaşımızın takriri 
daha evvel komisyonun getirdiği takrirdi. Bunun 
üzerinde uzunboylu düşündük. Lalettayin insan
lar düşünmediler. Benden çok daha fazla bu iş
lerden anlıyan mütehassıs arkadaşlarımız başta 
Sadettin Bilgiç ve Turhan Feyzioğlu arkadaşları
mıza danıştık. Nereden çıkıyor ehemmiyetli" nok
ta? Bâzı hizip başları teşekkül eder. Bunları he
pimiz biliyoruz. Bu hizip başları, bu sistem ka
bul edilirse, kendi hiziplerinin isimlerini yarıdan 
bir fazlayı geçmemek şartiyle taraflarını yazdır
maya İsrar edeceklerdir. Yani muayyen bir hiz
be mensubolanlar muayyen adedde - tamamını 
değil - yarıdan bir fazla adedde yazacaklardır. 
Şimdi orada birtakım isimler vardır: Ahmet, Ad
nan, Ali vardır. Hiçbir hizbe mensubolmiyan, 
hiçbir hizbi gütmiyen,. partisinin o seçim çevresin
de iyi aday göstermesi arzusundan başka hiçbir 
şey düşünmemekte olan seçmen ne yapacaktır? 
Namuskârane hepsini yazacaktır. Hepsini yazdı
ğı zaman çok muhtemeldir ki, hizip yapan ve sa
dece kendilerinin yazılmasını temin etmiş olan 
Ahmet, Adnan ve Ali tamamını yazmış olanların 
listesinde de mevcut olacaktır. Bu takdirde hizip 
yapmak suretiyle yarıdan bir fazlasını ve daha 
fazlasını yazdırmıyan kimselere bir avantaj tanı
mış olursunuz, bu sistemi kabul ederseniz. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon, kendi ek 
önergesiyle getirdiği metin üzerinde İsrar etmek
tedir. Ve zannederim ki, sözlerim mâkul sözler
dir. 

Tekrar arz edeceğim; muayyen hizip, başları 
.kendi hiziplerine mensup kimseleri on mebus çı
karan bir vilâyette altı kişi mi yazılacak, bizi 
yaz, altı kişiyi yaz ve bir kişi fazla yazma, de
dirteceklerdir ve altı kişi yazılacaktır: Ali, Ah
met, Adnan, Mehmet... Hizbe dâhil olmıyan seç
men, mümkün mertebe 10 kişinin de en iyi seçil
mesi arzusiyle hareket eden seçmen, sadece par- I 
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tisinin menfaati mülâhazasiyle hareket eden seç
men 10 tane insan bulmaya çalışacaktır. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Neden? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Neden? Çünkü cevaz veri
yor. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Çünkü o böl
geyi gayet iyi biliyor. Seçmen adedi nispî siste
me göredir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Müsaade buyurun, müsaa
de buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Ertem sözünü kesmeyi
niz hatibin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Nispî temsile göre seçil
mesinin hiçbir tesiri yoktur, burada. Burada 
önseçimde, seçim nispî temsille yapılmıyor ki, nis
pî ekseriyet usulüne göre yapılıyor, önseçim nis
pî ekseriyet usulüne göre cereyan ediyor. Ve 
nispî ekseriyet usulüne göre herkesin aldığı oy sı
rasına göre aday listesi tesbit ediliyor. Binaena
leyh hiçbir alâkası yoktur Sayın Ertem'in söyle
dikleri hususun burada. Ve bütün haksızlıklar da 
işte buradan doğuyor. 

Şimdi tekrar ediyorum. Altı kişilik liste üze
rine bu adaylar yazılacak : Ahmet, Mehmet, Ali, 
Murat, Adnan... Ama tamamını yazmaya da ce
vaz veriyorsunuz. Tamamını yazan insan muhte
melen Ahmet, Ali, Mehmet, Adnan'ı yine yazacak. 
Ama onların başkalarını yazdırmadıkları kimse
leri yazacak. Asıl mühim olan husus; o başkaları 
yerine sadece bizi yazın, diyenler olmıyacak. Muh
terem arkadaşlarım, daha önce Yüce Meclisin bir 
kararı ile bu gibi hizipleri önliyebilmek için Yük
sek Heyetiniz, ilçe başkan ve yönetim kurulları
nın muayyen bir süre önce bu vazifelerinden isti
fa etmesini kabul etti. Aynı neticeye bir başka 
yönden götürecek olan bu sistemi kabul etmemek 
lâzımdır, ister yarıdan bir fazlasını yazar deyi
niz, ister tamamını yazar deyiniz, ister yarıdan 
iki, üç fazlasını yazar deyiniz ama hizip suiisti
mallerini önlemenin baş çaresi şudur: Her seç
men aynı adedde yazar. Aksi halde başkalarına 
avantaj vermiş olursunuz. Hizip yapan favorisi 
olur, hizip yapmıyan favorisi olmaz... Bu komis
yon metninin ek Önergeyle birlikte aynen kabulü-' 
nü tekrar istirham ediyorum. Tekinel arkadaşı
mız ısrar ettiği takdirde takririnin reddini tale-
bediyorum.: 
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İHSAN TOMBUŞ (Çorum) —Usul hakkında 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem ar

kadaşlar, bir mevzu konuşuldu uzun uzun, tak
rirler verildi. Takrirler hakkında lehinde ve 
aleyhinde konuşuldu, takrirlerin oylamasına ge
çildi. Her takrir teker teker oylandı, reddedildi, 
kabul edildi. Tam bir takrir oylanmaya başladı, 
bir fıkrası oylandı, komisyon Yüksek Heyetinizin 
bu takririn lehinde olduğunu hissettiği anda He
yeti Umumiyeye baskı yapmak maksadiyle, fikir 
baskısı yapmak maksadiyle söz istedi. Oylama es
nasında hiçbir surette söz verilmemesi tüzüğün 
âmir hükümlerinden olmasına rağmen, - ki tüzük, 
oylama esnasında bâzı tesirlerden arkadaşlarımızı 
azade kılmak için bu hükmü koymuştur. - bu 
âmir hüküm ihlâl edilmek suretiyle, bir oylama
nın tam ortasında, hattâ bir takririn bir fıkrası 
oylandıktan sonra, daha ikincisine geçilmeden 
bu arada komisyona söz verilmesini ve bunun 
aleyhinde konuşturulması tüzük hükümlerine ta
mamen aykırıdır. Eğer bu şekilde bir teamül 
açıldıysa, son söz milletvekilinin olması dolayısiy-
le bundan sonra da aksi tezi savunacak bir arka
daşımıza söz verilmesi mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Bu bakımdan Riyasetin bu hususta söz vermesini 
bilhassa arz ederim. Hürmetlerimle. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Reis Bey, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş'a cevap vereyim, 
belki benim konuşmama razı olursunuz efendim. 

Sayın Tekinel arkadaşımızın önergesinin mad
de, madde oylanmasını arzu ettiniz. Birinci mad
deyi oyladık. Yüksek Heyet nazara alınmasını ka
bul ettiler. Bunun üzerine usul bakımından Riya
set Komisyona sorar, «Pilhal katılıyor musunuz» 
diye. Katılırsa o zaman mesele yok. Katılmadığı 
takdirde o zaman geriye ister. «Geriye veriniz 
önergelerle birlikte.» dedi ve aldı. Sözlerini ay
nen söylüyorum. Ondan sonra vurdu tahtaya, 
ben şimdi filhal iştirak etmeyişim sebebi ile İs
rarımı getiriyorum, dedi. Aynen İsrar edeceğim 
eski metinde, dedi. Malûm ya, o maddeyi alır, 
aynı zamanda o maddeyi getirir, müzakere açar. 
(Gürültüler) Takip buyurun lütfen. Kendisi 
maddeyi bu şekliyle getirdiğine göre, eski fikrin
de İsrar ettiğine göre, bittabi diğer arkadaşları
mıza komisyonun aksi fikirde olan arkadaşlarımı-
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za da söz verilecektir. Oldu mu Sayın Tombug. 

Sayın Bilgin usul hakkında bir sözünüz .var
dı, acaba izahatımdan tatmin oldunuz mu? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Hayır efen-
dini, tatmin olmadım, konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) —' Muhterem 

arkadaşlar, çok rica ederim, ben esas hakkında 
konuşmıyacağım, usul hakkında söz aldım, din
lemenizi rica ediyorum. 

Usulü müzakere içtüzüğe göre yapılır, içtü
züğe göre bir madde müzakere edilirken komis
yonun tedvinin aleyhine oy tecelli ederse ko
misyon isterse filhal iştirak eder, isterse mad
deyi geri alır. Geri alındığında Komisyon Söz
cüsü tek başına komisyon değildir. Komisyonla 
istişare etmeden, komisyonun fikrini almadan, 
benim fikrim budur, diye beyanda bulunması 
içtüzüğe aykırıdır. Maddesini bulup okusunlar. 
Demekki bu şekilde yapılmış itiraz doğru değil
dir. Ama şurasını da arz edeyim ki, Sayın Coş
kun Kırca arkadaşımın izahatından sonra ben 
kendisine hak verdim. Bu usule bir yanlışlığa 
gidebileceğiz. Yalnız bunu içtüzüğe uydursun 
tek başına kendisinin sözü ile Meclisin tamamiy-
le kabul etmiş olduğu bir şey, tek bir sözle red
dedilemez. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüleri komisyo
nun sözcüsü olduğu için komisyonu temsil eder. 
O bakımdan lâzımgelen müdahaleleri de zama
nında yaparlar. Buyurun Sayın Tekinel. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Komisyon Sözcü
sü takririmin birinci bendinin oylanmasından 
sonra söz aldı ve aksi istikamette bir konuşma 
yaptı. Benim hatırımda yanlış kalmadı ise, ko
misyonun hazırlamış olduğu son metinde dahi 
Yüksek Meclisçe kabul edilen birinci metindeki 
esas vardır. Yani bir vilâyette mürettep millet
vekili sayısının yarısından bir fazlası aday ola
rak yazılır. Ondan eksik olarak yazılan pusla-
lar muteber değildir, hükmü esasen vardır. Bu 
itibarla bu yoldaki konuşmaları, komisyonun 
evvelki beyanlarını tekzibeder mahiyettedir. 

Şimdi arkadaşlarım mesele şu : Komisyonun 
getirmiş olduğu bu teklifle seçmJe hakkına sa-
hibolan vatandaşlarımızın seçme haklarını ket
in etme durumu ile karşı karşıyayjz. Anayasa ve 
secim 1: mumları her vilâyetten ne kadar millet-
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vekili seçileceğini tesbit etmiştir. Bilfarz istan
bul Vilâyetini ele alalım. Burada 31 milletvekili 
seçilecektir. Bu milletvekilleri adaylarını seçme 
hakkı parti tüzüklerine göre belirli kişilere ait
tir. Şimdi bu teklif bu şekilde kabul edildiği 
takdirde 31 kişi seçme hakkına sahibolan kim
selere sadece 16 kişi seçme imkânı verilir ki, bu, 
seçme haklarına bir tecavüz teşkil eder. 

İkincisi, taban ve tavan adedlerinin tesbi-
tinde fayda vardır. Filhakika arkadaşımız di
yor ki, bu tabanın yanında mürettep milletve
kili adedinin âzamisi olan tavan nazarı itibara 
alındığı takdirde, ki benim takririmin istika
meti budur, hizipleşmeler, klikleşmeler olur. 
Arkadaşlarım, burada hizipleşme ve klikleşme
yi önliyecek tek kıstas sadece taban değil, aynı 
.zamanda tavandır. Bir misal olarak arz edeyim; 
yarıdan bir fazla aday seçme hakkını mecburi 
hale getiriyoruz. Bunun gerekçesi şudur : Şayet 
yarıdan daha az yazı imkânı bahis mevzuu olur
sa bu siyasi partiler kanun tasarısında bir baş
ka mânada reddedilen bölgecilik sistemi klikei-
lik mânasına, bölgeciliğe inhisar ettirir. O za
man muayyen kazalarda muayyen nüfuza sa
hibolan milletvekilleri ve adayları sadece kendi 
ismini yazdırmak suretiyle neticeye müessir ola
bilirler. Bunun için bu taban rakamının tesbi-
tinde fayda vardır, zaruret vardır. Şu halde ya
rıdan bir fazlası mutlak surette yazılmalıdır. 
Bunun altında eksik yazılanlar muteber pusla 
addedilmemelidir ki, böylece klikçiliğin önüne 
geçilmiş olsun. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz evvel 
izah etmiş olduğum, seçme haklarına gelince; 
arkadaşlarım, ben bu teklifi yaparken yine bu 
komisyonun hazari olarak getirdiği ve esasi 
haklara tecavüz mânasına gelebilecek bir mâna 
üzerinde durdum. Dedi ki, Coşkun Kırca arka
daşımız, yarıdan bir fazla yazılırsa ne olur? 
Kur'a çekilir/Arkadaşlarım, seçmenin iradesi 
kur'aya tabi tutulamaz. Ben seçmen olarak be
lirli kişiler istikametinde oy kullandıktan sonra... 

BAŞKAN — Sayın Tekine! ikinci ve üçün
cü ; maddeler üzerinde konuşmayın efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (Devamla) — 
Arkadaşım da aynı şeyleri konuştu, onu tek-
zibediyorum efendim. Arkadaşım da bu mânada 
konuştular. Bunu kur'aya bağlamak doğru de
ğildir, arkadaşlarım. Mesele şu : Yine İstanbul 
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Vilâyetini misal olarak alalım. 31 milletvekili 
çıkaracak, bunun yarısından bir fazlası 16 eder. 
Şayet 17 tane isim yazılırsa arkadaşım der ki, 
bu 17 isim arasından birini kur'a ile çekeceğiz. 
Buna oy vermiyeceğiz. Burada seçmenin irade
sine tecavüz vardır. Ben seçmen olarak bir 
noktada irademi teklif etmişimdir. Arzu etti
ğim bir netice vardır, fakat arzu etmediğim 
diğer bir netice ile kary.laşırsam buna seçim 
denmez arkadaşlar. Vu 'bunun yanında biz se
çimleri mürettep adetten aynı miktarda yaz
maya da zorlıyamayız. 31 tane aday içerisin
de sevdikleri olur, sevmedikleri olur. Kendi 
ihtiyarına bırakırız kendi seçme hakkım elin
den alamayız. Bu itibarla bu mânada vermiş 
olduğumuz takrir yerindedir, esasi haklara 
uygundur, arkadaşımızın noktai nazarı kaibul 
edilirse o zaman mürettep aded şeklinde 31 ta
ne isim yaîvlması lâzımdır ki, seçme hakları 
kctmedikniş olsun. Madem bu şekilde bir neti
ce elde etmek istiyorlarsa... Bunun yanında 32 
yazarsa sondan yazılanlar, çünkü benim teklifi
min üçüncü kısmında matbu oy puslası kalsın 
diyorum. 31 in altında kalan kısımlar seçilme
miş sayılırlar. Üstten yukarıdan itibaren sa
yılır, alttakiler muteber değildir. Bunun ya-
Tvaıda eğer böyle bir düşünceye sahibolaeak-
sak, başka bir deyimle, bizim seçim kanunu
muz, siyasi partileri, seçimlere iştirakinde mut
lak surette mürettep aded istikametinde aday 
göstermelerini emretmiştir. Elbette ki bunun 
da bir inanası vardır. Ben İstanbul'da 31 mil
letvekili adayı göstereaeğim, fakat benim seç
menin 16 kişi seçecek. Böyle şey olmaz arka
daşlar. Bu itibarla hukuka uygun olan bu ta.k-
DİTİn âdil ölçüler içinde bir sistemle komisyon 
tarafından bu esaslar dâhilinde tedvin edilme-
sl'ni ve huzurunuza getirilmesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Saym Bilgiç, buyurunuz. (Grup adına söz ala
maz, sesleri) Grup adına her zaman söz alabi
lir. 

A. P. GRUPU ADINA SADETTİN BİLGİÇ 
(İsparta) — Muhterem arkadaşlarım; sizlerin 
büyük ekseriyetiniz günlerden beri yok idiniz. 
Biz bu kanunu burada müzakere ediyor ve eli
mizden geldiği kadar bu önseçim müessesesinin 
partilere ve memleketimize yararlı bir şekilde 
çıkabilmesi için geyret sarf ediyorduk. Ama 

- 3 3 8 -



M. Meclisi B : 10 
sizler anca.k muayyen bir yerinde işe iştirak 
ediyorsunuz. Ondan sonra da partilerarası te
amüle yakışmayacak şekilde kürsüye grup adı
na söz alıp çıkan bir arkadaşınızı da. töhmet 
a'tında bırakacak davranışlar içerisine giriyor
sunuz. Bu hususu üzülerek belirttikten sonra 
esasa geleceğim. 

Kıymetli arkadaşlarım, sizi burada, hiçbir 
kimse zorla bir fikir etrafında birleştirmek id
diasında delildir. Yalnız, şimdiye kadar parti
lerin geçlrınîş olduıkla.r.ı tatbikatlar vardır, bir 
de arkadaşlarımızın mantık yolu ile çözmeye 
çahştıklan bir sistem vardır. Meseleyi mantık 
yolu ile mi çözeceğiz, yoksa şimdiye kadar par
tilerin tatbik edegeldikleri usuller içerisinde 
hangisi daha çok revaç bulmuş ise o yolu mu 
tercih edeceğiz? 

Muhterem arkadaşlar, partimiz, bizden ev
velki, partiler, C. H. P. şimdiye kadarki, muh
telif seçimlerde, hele 1961 den bu yana yapı
lan seçimlerde çeşitli sistemleri uygulamışız-
dır. Şöyle ki Adalet', Partisi 1963 mahallî ida
reler seçimlerinde, belediye ve il genel meclisi 
âzalarının yoklamalarında o ilçenin ve o kaza
nın çıkaracağı asil belediyo âzası sayısında oy 
puslaları yazmayı, yoklama kurulu üyelerinin 
oy puslasma o ilçenin çıkaracağı il genel mec
lisi âzası sayısı kadar yazmayı şart koşmuştur. 
Fakat tatbikatta öyle olmuştur ki, bâzı ilçeleri
mizde belediye meclislerinde yeteri kadar aday 
ortaya çıkmamış, bu suretle bunu yeniden tas
hih etmek gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Biz 
dün bu maddeyi buraya getirdik, madde Umumi ; 
Heveto arz edildi, madde Umumi Hevetc arz i 
edildiği şek],iylo bugün şimdi kürsüden mlida- j 
faasmı yapan ismail Hakkı Tckinel ar*., "lası- i 
mızm savunduğu tarzda idi. Fakat, bu.ada : 

müzakere esnasında çeşitli fikirler ortaya çıktı, ' 
çeşitli takrirler verildi, bunun üzerine kom'ıs- i 
yon maddeyi geri aldı. O gün burada bulun
mayıp da bugün buraya gelmiş olan arkadaşla
rımızın o takrirler muvacehesinde bu s'efer eski 
metni benimsemiş oldukları oriaya çıktı. Muh
terem arkadaşlarım, bunu tatbikatta gördük ki, 
aksıyacaktır. Ya bunu tatbikatta seyyanen yap
mak en doğru, en çıkar yoldur. Ya yarıdan faz
layı seyyanen herkese yazdıracaksınız veyahut 
o vilâyetin çıkaracağı milletvekili veya senatör 
sayısı kadar yazmak şartım koşacaksınız. Bir 

16.5.1965 0 : 1 
kısınma yarıdan bir fazlasını yazmak, bir Kıs
mına tamamını yazmak gibi bir usul getirdiği
niz takdirde tatbikatta aksaklıklar ortaya çı
kacak ve hüsnüniyet sahibi olanlar daima mağ
lûp olacaklar, hizipleşmeleri, dalavereleri be-
nimsiyenler ise tatbikatta daima imkân sağlı-
yacaklardır. Onun için eğer ısrar ediyorsanız, 
ki, biz burada bütün partileri nazarı itibara al
dık. Bir kısım partilerin adaylarının eksik ol
acağını düşünerek bunu yarıdan bir fazla şekilde 
getirmiştik. Madem ki ısrar ediliyor, tamamını 
yazalım. Her vilayette- çıkacak milletvekili sayısı 
kadar yazalım. (Gürültüler.) Müsaade buyurun 
efendim, bunu reddediyorsunuz; ama arkasından 
diyorsunuz ki, yansından bir fazla yazılsın, 
geri kalan bir kısım delegeler de fazla yazmak 
imkânına sahi'bo.'sunlar. (Gürültüler.) Müsaade 
buyurun efendim, lütfederseniz dinlerseniz ve 
şimdiye kadar burada bulunmıyan arkadaşlarımız 
meseleyi sadece bir yönü ile ele almaz, kanunu 
kül olarak ele alacak olurlarsa daha kolay anla
şacağımızı ve tatbikatçılara da güçlük çıkarmı-
yan bir neticeyi daha kolay getireceğimizi zan
nediyorum. 

Şimdi bizim sizden ricamız şudur; mantık yo' 
lu ile değil tatbikatta gördüğümüz aksaklıklar 
yolu il'o bunu halledelim. Biz bunu gördük ki 
seyyanen tatbik zarureti vardır. Ya yarıdan bir 
fazlayı bütün bölgelerde tatbik etmiye mecburuz, 
veyahut o bölgenin çıkaracağı milletvekili sayı
sı kadar yazmayı şart koşacağız. Yeteri kadar ya
ni o vilâyetin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar 
oy puslaları aday yazdırmak yoluna gidecek olur
sak, demin ifade etmiye çalıştığım ve bizim her 
zaman tatbikatta göregeldiğimiz aksaklıklar mey
dana çıkacaktır. Bunun için biz Partilerarası Ko
misyon olarak bu mevzu üzerinde ısrar ettik. Ya
rıdan bir fazla dünkü müzakerelerin ışığı altın
da ortaya çıktı. Yarıdan bir fazla Beyyanen tat
bik edilsin. Yahut tamamı seyyanen tatbik edil
sin, eksik aday bulunanlar da son müteakip fık
rada getirilen usül'e göre uygulansın. Partilerin 
kendi tüzüklerine veya yönetmeliklerine veya or
ganlarına bırakılacak olursa da bunun tatbikat
ta yine aksaklıkları olacaktır. Burada bunu elbir
liğiyle çıkaralım. Ama mutlaka yarıdan bir faz
lası seyyanen yazılırsa memleket kurtulacakmış, 
mutlaka tamamı yazılırsa memleket batacakmış 
veyahut yarıdan bir fazlayı yazdırdığımız, bilâ-
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hara yarıdan geri kalan kısmını yazdırdığımız 
halde memleket kurtulacakmış gibi mühim bir 
şeyin içerisine girişmiyelim. Tatbikatta en kolay 
nasıl tatbik ettirebilirsek delegelerimize, yoklama 
kurullarına, aksamıyan şekilde yaptırmak yolla
rını araştıralım. Göreceksiniz ki, bunda ısrar 
edilen ve bugün burada ısrarla kabul edeceğiniz 
şeylerin dahi yarın tatbikatta aksıyan tarafları 
olacak, yine tashih zorunda kalacağız. En iyi de
diğimiz halin dahi bizim aklımıza §u anda gel-
miyen aksıyan tarafları ortaya çıkabilecektir. 
Onun için rica ediyorum, komisyonun getirdiği 
tarzda, yarıdan bir fazlayı ya seyyanen kabul 
ediniz, veyahut tamamını seyyanen kabul ediniz. 
Ama tatbikatı mutlaka seyyanen yapınız. Ya ta
mamını veya yarıdan bir fazlasını seyyanen ka
bul ediniz, diyorum. 

BAŞKAN — Söz alanları sırasiyl'e okuyayım. 
Sayın Tekinel, Sayın Ertem, Sayın Arar, Sa

yın Tombuş, Sayın Dizman, Sayın Bilgiç. Bilgiç 
grup adına olduğu için tercih ettim. Sayın Uyar, 
sıradadırlar. 

Buyurunuz Sayın Ertem. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Komisyon Sözcüsü öyle ko
nuştular ki, Yüksek Heyetinizin tasvibine maz-
har olan Isımail Hakkı Tekinel arkadaşımın 
önergesi kabul edilirse memleket, - Sayın Bilgiçs
in ifadesiyle - siyasi ve yoklamalar bakımından 
•batacaktır ve hizipçilik canlanacak, hizipçilere 
pirim verilecek ve hizipçilik hakikatleri ketaıe-
decektir. Bunun şiddetle karşısındayım. Hizip
çilik birçelk şekliyle vardır, her usulde de varo
lacaktır, türlü yollarla kendisine bağlı olan kim
seleri kazandırmak için çalışacaktır. Ama, şunu 
dikkaıte almak lâzımdır ki, Sayın Coşkun Kırca, 
ibütüh konuşmalarını şuna istinadettirdiler; eğer 
bu önerge kabul edilirse, hizipçi olanlar yandan 
bir fazla oy vereceklerdir. Buna karşılık iyi ni
yetli olan, hizip tutmıyan delegeler, ne kadar 
milletvekili çıkarılacaksa o kadarına rey vere
cektir. Evvelâ bu istinadedilen temel yanlıştır. 
Çünkü bütün delegeler bilmektedir ki, oy ver
dikleri bütün milletvekili adedinin milletvekili 
olmasına imkân yoktur. Sistemimiz, nispî sistem
dir. Her vilâyetin çıkarabileceği milletvekili ade
di, partilere göre delegelerce malûmdur. Bina
enaleyh, onlar kimin milletvekili olmasını isti
yorlarsa sırayı ona göre tanzim ettirmek için 
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mutlak süratte çıkarabilecekleri milletvekili ade
di kadar, şimdi de mecbur ettiğimize göre yarı
dan bir fazlasını yazacaklardır. Onun üstünde 
milletvekili çıkarılmak kabil olmadığı için bu 
tarzdaki kimselere oy vermiyeceklerdir. Bina
enaleyh Sayın Coşkun Kırca'nm istinadettiği 
birinci temel doğru değildir. Hizip tutmıyan bü
tün delegelerin, o vilâyetin çıkaracağı milletve
kili adedi kadar adaya oy vermeleri bahis konu
su değildir. Ancak mecbur edilen rakam kadar 
veyahut, o vilâyetin, o partisinin çıkarabileceği 
adette adaya oy verımek esastır. Ama bâzı millet
vekilleri vardır ki, bu kanunen tesbit edilen as
gari haddin üzerinde de oylarını kullanmak isti-
yebilirler. Bunların adedi çok mahdut olacaktır. 
Ve büyük şekilde oy neticesine tesir eı'ımiyecek • 
tir. Şimdi böyle düşünen bir delegenin oyunu 
iptal etmeyi veyahut onun yazdığı üyeden fazla 
kimseye, kullandığı oyu iptal etmeyi, biraz ev
vel İsmail Hakkı Tekinel arkadaşınım belirttiği 
gibi, onun seçime yetkisine bir tecavüz kabul et
mekteyiz. Bunun içindir ki, ya kanunun tesbit 
ettiği miktarı mutlaka yazacaktır, ama dilerse 
milletvekili adedi kadar, mürottep milletvekili 
adedi kadar da yaşabilecektir. Binaenaleyh, Sa
yın Coşkun Kırea'nm dediği bir katiyet değildir. 
Hizip tutmıyan adayların tamamının o vilâyetin 
ımürettep milletvekili sayısı kadar oy kullanma
ları katiyeti katiyen mevzuubaJıis değildir. Her 
delege o partinin çıkaracağı adedde kimseyi yaz
mak lüzumunu hissedecektir. Birinci mesele bu
dur. Hizipçilik yalnız bu yolla olmaz. Kendisi
ni kazandırmak istiyenler, zayıf adaylar yazmak 
suretiyle pekçok yollarla bu usule zaten devam 
ederler. Ama bu maddenin kabul edilmesinin 
tek sebebi, delegenin iatediği zamanda müretbep 
aded kadar oy verme hürriyetini tahdidetmemek
tir. Hizipçiliği önliyeeclk tek mesele, çok adedde 
milletvekili adayı yazdırmamaktır. Asgari hadle 
yani o vilâyetin çıkaracağı mürettep adedin ya-
rısiyle bağlı kılınmak, Sayın tsmail Hakkı Te-
kinel'in belirttiği hizipçiliği önliyecek en mühim 
âmillerden biridir. Binaenaleyh, Yüksek Heye
tinizin iltifatına mazhar olmuş olan önergenin 
kabulünde hiçbir tehlike yoktur. Bilâkis delege
lerin biraz da hürriyetini tanımak ve onların 
kullanacakları reye ve tercihe hürmet etmek 
vardır. Biz bir yandan bütün seğmenin seçim şu
uruna erdiğini ve hâdiseleri çok iyi kıymetlen
dirdiğini kabul ederken öbür taraftan Sayın Kır-
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ca'nm burada, delegeler bütün bunları idrak 
edemez ve memleketi âdeta bir felâkete götürür 
tarzda konuşmasını ve bu kadar heyecan ile 
Yüksek Heyetin tasvibine mazhar olan sistemi, 
önergeyi itham ötmesini yersiz -bulmaktayım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Arar buyurunuz. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, önce bir usulü noktaya tema setmek 
istiyorum. 

ismail Hakkı Tekinel arkadaşımızın verdi
ği takririn birinci maddesi oylandı ve kabul 
edildi. Komisyon, «filhal katılmıyorum, madde
yi geri verin» dedi. Fakat akabinde bu ret nok-
tai nazarının mucip sebebini anlatmak için gel
di, yeni bir müzakere usulü açtı. Tekriri müza
kere kararı olmadıkça buna mahal verilmeme
liydi. 

BAŞKAN — Sayın Arar, tekriri müzakere 
şeklinde değil. Affımzı, rica edeyim, demin de 
izah etmiştim, komisyon filhal katılmadığını söy-
liyerek maddeyi geri aldı, maddeyi anmda 
buraya getirdi. Katılmama sebebini izah ede
rek maddenin aynen kabulünü istirham etti. 
Tekriri müzakere değildir. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — özür dilerim 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Komisyon Söz

cüsü Tekinel arkadaşımızın takririnde mah
zur vardır diyorlar. Evvelki konuşmalarında 
bu mahzuru daha da genişleten, birbirini nak
zeden mütalâalarını müşahede etmek mümkün. 
bakınız, bunlardan bir tanesi: «Bu rakamların 
tesbitini gerekirse parti tüzüklerine atıf yapa
lım, onlar vilâyetlerin hususiyetlerine göre ay
rı ayrı tatbik şekli de bulabilsinler» dediler... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Yeknesak olan, 

kanunda yeknesak ıbir metin halinde kabul 
edilen maddenin mahzurundan daha çok, par
ti tüzüklerinde yer alacak ve ayrı ayrı vilâ
yetlere tatbik edilecek ayrı ayrı sistemlerin mah
zurları herhalde bunun mahzurundan daha az 
değildir. Bütün ortaya atılan sebeplerin her 
birisinde ayrı ayrı mahzur olduğu esasen muh
telif arkadaşlar tarafından belirtildi. Fakat 
bu mahzur olanlardan en az mahzurlu olanını, 
en ehveni şer olanını bulmak mecburiyeti ile 
karşı karşıyayız. Bu itibarla Tekinel arkadaşı-
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mızın verdiği teklif, bir delegenin dilediği ka
dar insanı yazması değil, tavan ve tabanı tes-
bit etmek suretiyle kısmen mahzuru izale eden 
yarısından bir fazlasını mutlaka oy vermek 
azmin iptal edilmesi usulü, ondan sonra da eğer 
arzu ederse bir vatandaş seçilecek milletvekili 
kadar adayı n ismini yazma serbestliği bırakıl
maktadır. Bunun dışında yazılanlar ise, öteden 
beri seçmen arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın 
alıştığı gibi fazla sayıyı silme esası. Yeni yeni 
usullerle her seçimde vatandaşı şaşırtan bir 
nevi şeylerden kısmen tevakki etmek lâzımdır. 
Bu itibarla sonuncuyu silmek keyfiyetide alı
şılmış bir konu olduğu için yadırganmıyacak-
tır. 

Sonra komisyonun her madde üzerinde şid
detli bir ısrariyle karşı karşıyayız. Sanki Mec
lis karar verecek, komisyon direnecek.. Ha
yır, olmaz arkadaşlar. Komisyonlar Meclise ni-
yabeten vazife görürler. Betahsis öteden beri 
bir usul olarak kabul edilmiş olan, her ne ka
dar komisyon sözcüleri yetkilidir, arkadaşları 
toplamak imkânına sahip değildir ama Mecli-
siâlinin verdiği karara direnmek hakkını hiç-
olmazsa arkadaşlariyle istişare ederek yapma
lıdır. Saym Kırca hakikaten fazla yorulmuştur. 
Söyledikleri doğrudur. Bu kadar fazla mahmu-
liyet karşısında asabı da bozulmuştur. Ya yer
lerini bir diğer arkadaşa terketsinler yahut da 
Meclis kararlarına karşı direnmesinler... Abesle 
iştigal oluyor, kendilerinden özür diliyerek rica 
ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Tombuş. («Yeterlik öner

gesi var» sesleri) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem 
arkadaşlar, ben fazla konuşmıyacağım. O bakım
dan fazla zamanınızı alacağımı tahmin etmiyo
rum. Zaten biraz evvel fikirlerimi izah etmiş
tim. Ancak bâzı hususlara tekrar temas etmek 
mecburiyeti hâsıl oldu. 

Bu şekildeki sistemlerde, muayyen sistem
ler ileri sürülüyor. O ilin çıkaracağı aday mik
tarının tamamı kadar isim yazılsın yahut is
tenildiği kadar yazılsın; yahut bir had konu
larak, ikisinin arası bulunarak yarıdan ıbir faz
lası yazılsın, deniyor. Şimdi bir ve ikinci hu
susların mahzurlu olduğunu hepimiz kabul et-
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tik. Fakat üçüncü şık;, ikisinin arası olan ya
rıdan bir fazla ad yazılması meselesine gelin
ce bu da iki ş:kka ayrılıyor. Biri, bu kadarla 
tahdidedilsin, sureti katiyede fazla yazılama
sın mı, asgari had bu olsun da ondan sonra o 
ilin çıkaracağı milletvekili adedi kadar isim 
yazabilsin mi? 

Şimdi bu münakaşa esnasında bunun mah
zuru olarak, deniyor ki, efendim hizipler te
şekkül edecek, hizipler yarıdan fazlaya rey 
verdirecek.. Hüsnüniyet sahibi bir vatandaş 
da gidecek hepsine verecek ve orada bu hüsnü
niyet sahibi vatandaşın bâzı hakları zayi ola
cak. Hâlbtı şu tez bu fikri çürütmektedir: Yani 
arkadaşlar demek istiyorlar mı ki,' hüsnüniyet 
sahibi olan, o ilin çıkaracağı milletvekili adedi 
kadar milletvekilinin ismini, yazacak olan arka
daşım mutlak surette hiziplerden birine iltiha
kını mı istiyorlar? Onun hiçbir ser'bestisi olma- ' 
sın mı? Onun dörtten, beşten, .altıdan fazla 
yazma hakkı bulunmasın mı? Esas bence hizipler 
dışındaki vatandaşların seçmenin, yahut dele
genin, muayyen bir hizbe itilmesi ve muayyen 
bir hizbin listesine rey verilmeye zorlamakta
dır bu sistemle. Bu bakımdan arkadaşlarım, bil
hassa istirham ediyorum; asgari haddi kabul et
tik zaten, bunda ittifak var. Ama ondan son
rasını serbest bırakalım, birçok mahzurlar be
lirmesin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ziyadesi ile ayd nladık. Müzakerelerin kifa: 

yetini arz ve teklif ederim. 
îstanbul 

Ziya Altmoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin kabulünü 

arz ve teklif ederim. 
Kırklareli Hakkâri 

Hasan Tahsin Uzun Ahmet Zeydan 

Yüksek Başkanlığa 
Madde hakkında kâfi bilgi edinilm'şti?. Mü

zakerenin kifayetiyle maddenin oylanmasını 
arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Haldan Kısayol 

16 . 5 . 1%5 O : 1 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyları

nıza sunuyorum. Kabul elenler... Etm'yerder... 
Kaibul edilmiştir. 

Bu vaziyet dâhilinde yeni gelmiş önergeleri 
yeniden okutuyorum. îsmnil Hakkı Tek'nel ar
kadaşımızın önergesi de dâhi olmak üzere. 

Sayın Başkanlığa 
50 nci maddedeki önseçimler ile ilişkin hü

kümler arasındaki aday sayısının aşağ-daki şe
kil:! e tespitini arz ve tespit öderiz. 

içel İsparta 
ihsan önal Ali ihsan Balım 

önseçimlerde o çevrenin milletvekili veya 
Cumhuriyet Senatosu üyelerini t?spit edecek 
partili o çevrrden çıkarılacak milletvekili ya da 
Cumhuriyet Senatosu üye sayısının tamamı ka
dar aday adı yazmak zorundadır. 

Sayın Başkanlığa 
Seçim kumullarında bastırılmış fligranlı oy 

puslaları haricinde başka oy puslaları bulun-
durulmamasmı arz ve teklif ederiz. 

istanbul 
Nuret'i ı Balak 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
50 nci maddenin 5 nci fıkrasının aşağıdaki 

eskilde değiştirilmesini arz ve teklif eder m. 

istanbul 
Reşit Ülker 

«O seçim çevresinde gösterileb'lecek aday 
sayısı kadar isim yazmak zorunludur. Eksik isim 
yazılan oy puslaları muteber sayılamaz. Aday 
sayısından fazla isim çıktığı takdirde baştan 
itibaren aday sayılı kadar olan isimler mute
ber addedilir. Sonrakiler hesaba katılmaz. 

Ancak, yoklamaya katılan aday sayısı o ilin 
çıkaracağı aday sayısını aşmadığı takdirde, bu 
isim eksik (bırakılması mümkündür. 

26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun 
75 nci maddesindeki kapalı oy verme yerindeki 
aday listelerindeki sıra il seçim kurulunda ad 
çekme ile belli edilir. 

Diğer gerekli her türlü listede ve sair adıy-
ların birlikte yazılması gerekli yerlerde aynı 
şekilde hareket edilir. 
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Başkanlığa I 

Maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü ara 
ederim. 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

«Seçmenler listedeki adaydan seçilecek mil- | 
letvekr.i veya Senatör sayısının 3/4 ü ü yazır-
lar. Eksik yazılanlar iptal edilir, fazla yazılanlar I 
kura ile silinir.» 

Yüksek Başkanlığı I 
Matbu oy puslası basılması imkânının kal- i 

dırılması ile özel fligranlı oy pusla1 arı üze- | 
rin^e yazılması g rekli aday sayısı kadar sıra nu
marası bulunması sisteminin kabulü ile, madde- j 
nin yarıdan bir fazla esas alınmak üzere komis- i 
yona iadenni arz ve teklif ederiz. 

Giresun Kastamonu 
t. Etem Kılıçoğlu Sabri Keskin 

Tokat I 
Mehmet Kazova 

16 . 5 .1965 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon talebsdiyor mu efen

d i ? . 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bu takrir muvacehesinde 
maddeyi önergelerle birlikte geri istiyoruz. 
Maddeyi yeniden matbu l'ste esasını, binaena
leyh kura vesair imkânları kaldıracak şekilde 
maddeyi yeniden tedvin edeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi önergelerle 
birlikte geriye istemekte. Madde geriye ve-
r'lmiştir. Bu gün kabul (buyurduğunuz bir öner
ge ile gece geç vakitlere kadar çalışacağımız için 
bileşime ara vermek icabetmektdir. 

Saat 21 de toplanılmak üzere birleşime ara 
veriyorum, 

Kapanma Saati : 19,20 

. . . • - . <>&< ....... 



ÎKINOt OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KATİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

(BAŞKAN — Muihterem aıfkadaşîar, oturumu açııyorum. Müzakereye devam ediyoruz. 

Yülksek Başkanlığa 
Komisyona verilen önerge muvacehesinde, 

53. ncü madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 
arz olunur, 

«Zarfların anılması : 
Madde 53. — îlçe seçim kurulu başkanı, sa

yını Ve döküm işlerine başlamadan önce, sayım 
ve döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu 
hazır bulunanlara gösterir. 

Kuruldaki her siyasi partinin temsilcilerinin 
yedekleri, sayım ve döküım isterinde kendi par
tileriyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar 
Bir partinin kuruldaki asıl. ve yedek temsilci
leri, diğer bir partinin sayım ve döküm işleriy
le görevlendirilemezler. 

'Görevli üye, sandıktaki zarfları teker teker 
alarak başkana veya başkanın görevlendireceği 
ilçe seçim kurulu üyesine verir. Zarfı başkan 
veya bu üye açar ve içimden çıkan oy puıslasını 
herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde 
okur. 

Oy puslasının muteber olup olmadığı ve he
saba katılıp katılmaması hususunda tereddüt 
olursa, her siyasi parti için o siyai partinin ku
ruldaki temsilcileriyle kurulun başkanı ve diğer 
üyeleri bu konuyu karara bağlarlar. Oylarda 
eşitlik halinde, başkanın oyu esastır. Bu karar 
(tutanağa geçirilir ve muteber sayılan ve hesaba 
katılması karar verilen oylar cetvele işlenir. Da* 
ha sonra, oyların sayım ve dökümüne devam olu
nur. 

Sayım ve dökümün sonunda, muteber sayıl-
«nıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları ayrıca 
paketlenerek saklanır. 

Oypuslası okundukça cetvel kayırtçısı olan ku
rul üyesi, önündeki cetvele gerekli işareti koyar. 
Bu işaret konduktan sonra oy puslası torbaya 
atılır. 

Oy puslalarını, ilgili siyasi partinin müşa-
hiıtleriyle adaylar görebilirler. Bunlara sayım 
masası başında yer verilir .Anoak, masa başın
da aynı parti için birden fazla müşahit buluna 
durulamaz.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyona verilmiş olan 53 ncü 
madde olarak Komisyonun tanzim ettiği yeni 
metni okuduk. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon, 54 ncü madde hazırlandı mı efen
dim? 

GEÇlCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (îsıtanbul) — Efendim, müsaade buyu
rursanız 50 nei madde ile iltisakı var, onun için 
beraber vereceğiz. 

BAŞKAN — 100 ncü maddeyi okuyoruz, 
efendim. 

Komisyona verilmiş olup, Komisyonca tan
zim edilmiş olan 100 ncü madde hakkında gel
miş olan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
100 ncü madde, 98 nci maddeden doğrudan 

doğruya doğan ve Anayasanın 153 ncü madde
sinde özellikle zikredilen Atatürk devrimlerine 
ait hususlardan biridir. 

Bu itibarla, 100 ncü madde için, Komisyon, 
grup başkanlarının önergesini aynen teklif et
mektedir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
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Yükse'k Başkanlığa 

100 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

«Sultanlık unvan ve nişanlarının yasaklan
ması : 

M#dde 100. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisa
ni 1934 tarihli ve 2590 sayılı efendi, bey, paşa | 
gibi lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair 
kanun ile.yasak edilen sultanlığa ait lâkap, un- i 
van, nişan ve madalyaları ihya etmek amacını 
güdemezler.» 

A. P. Grupu 
Başkanı 
İzmir 

Ali Naili Erdom 
C. K. M. P. Grupu 

Adına 
Konya 

îrfan Banan 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Maraş 
Kemali Bayazut 
M. P. Grupu 
Başkanvekili 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Y. T. P. Grupu 
Başkanvekili 

Hatay 
Sekip İnal 

BAŞKAN.— Komisyonca kabul edilmiş olan, 
şimdi okunan grup başkanlarının önergesini oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etımiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

100 ncü madde olarak bu metin kabul edil-
mir. oluyor. 

8, 50 ve 54 ncü maddeler Komisyondadır, 
hazır mı efendim?.. 

Komisyona verilmiş olan 8 nci maddenin Ko
misyonca hazırlanmış olan yeni metni gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12 Mart 1965 tarihli 26 ncı Birleşimde dik

kat nazara alınması kabul edilip de Komisyonu
muzun f ilhal katılmadığı önergeler muvacehesin
de tasarının 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde ka
leme alınmıştır. Arz olunur. 

«Partilere üye olamıyacak kimseler : 
Madde 8. — Türk vatandaşı oknıyanlar, re-

şidıolmıyacak, kısıtlı olanlar, kesin olarak mah
kûm oldukları bir suçtan dolayı T. B. M. M. 
üyeliğine sekilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, 
lise veya eşidi veya daha alt kademedeki öğre
nim kurullarında öğrenci olanlar, memurlar ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla 
veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
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kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim 
ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararı-

ı na çalışan derneklerde özel gelir kai/nakları ve 
özel imkânları kanunla sağlanmış olanların mer«. 

I kez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere 
üye olamazlar. 

Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 
dolayı T. B. M. M. üyeliğine seçilme yeterliğini 
kaybetmiş olanlardan memur halklarının iadesi
ne 9 Temmuz 1961 tarihinden önce karar veril
miş olanlar hakkında yukardaki fıkra hükmü 
uygulanmaz. 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üyesi 
yardımcıları, memurların birinci fıkra gereğin
ce tabi olduğu yasaklamanın dışındadır. Ancak 
bunların siyasi partilerce genel merkezdeki ka
rar ve yönetim görevlileri dışında görev alana? 
lan mümkün değildir. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — 
Anlıyaımadık, tekrar okunmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun tanzim etmiş ol
duğu metnin bir defa daha mı okunmasını isti
yorsunuz? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Evet efendim. 

(Geçici Komisyon Sözcüsünün önergesi yeni
den okundu.) 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatinde 
söz aldığım için Özür dilerim. Bunun sebebi şu
dur : 

Bu bidayette büyük Mecliste konuşulurken 
bendeniz Anayasaya aykırı bir hükmün mev-
cudolduğunu tesbit ettim ve sadece bir uyarma 
maksadiyle hazırladığım bir metni Büyük Mec
lise takdim etmiştim. Bu metin oylanmıştı. Ver
miş olduğum izahat arkadaşlarımızı tatmin et
mişti ve bilcümle siyasi partilere mensup arka
daşların kısmı çoğunluğuyla takrir kabnl edil
mişti. Komisyon filhal katılmıyoruz dediler, 
maddeyi takrirle birlikte geri aldılar. Kendile
riyle bu takriri vermeden evvel konuşmuştum. 
Takriri verdikten sonra da görüştüm. Ancak, 
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takririmizin vermiş olduğumuz istikamette bâzı 
değişiklikler yapmak suretiyle bâzı yanlış tak
dimlere vesile teşkil ettiğimi müşahede ettiğim
den dolayı tekrar huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Benim üzerinde duracağını konu sadece 
8 nci maddede mevcııdolan ve bu takrirde de 
aynen tekrar edilen şu kısımdır.: «Kısıtlı olan
lar ile» kelimesinden sonra kesin olarak mah
kûm oldukları bir suçtan dolayı. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğini 
kaybetmiş olanlar. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızda bu ko
nuda iki hüküm vardır. Birisi 68 nci maddede, 
diğeri geçici 11 nci maddedir. 68 nci maddenin 
başlığı «milletvekilliğine seçilme yeterliği1» is
mini taşımaktadır. Ve burada sarahaten kimle
rin mebus olamıyacağı, milletvekili seçilemiye-
ceği tasrih edilmiştir. Bunun dışında Anayasa
mızın 55 nci maddesi var. Burada Türk vatan
daşının seçme ye seçilme haklarından bahşeder. 
Bu madde sadece seçilme haklarına taallûk et
mektedir. Ve yine Anayasamızda siyasi partilere 
girmek hakkı, derneklere girme hakkı., ayrıca 
nizamlanmış ve Anayasanın teminatı altına 
alınmış bulunmaktadır. 68 nci maddede - vak
tinizi almamak için okumak istemiyorum - iki 
çeşit suç .vardır. Bunlardan birincisi, yüz kızar
tıcı suçlar, diğeri yüz kızartıcı olmamakla be
raber, ağır cezayı müştelzim olan ve tadadi ola
rak zikredilen suçlardır. Diyor ki bu maddenin 
en sonunda, bu gibi suçlardan kesin olarak hü
küm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar dahi 
milletvekili, seçilemezler. Filhakika Geçici Ko
misyondaki arkadaşlarımız bizim buradaki 
uyarmamız üzerine memnu hakların iadesi mür 
essesesini getirmiş oldukları son metne ithal 
etmiştir. 11 nci maddede atıf yapmışlar. Yalnız 
11 nci maddede yapılan atfın esası şudur : 68 nci 
maddede yazılı ağır hapis cezasına mahkûm 
olanlarla • sair suçlardan mahkûm • olanlar hak
kında - ki bunların Milföt Meclisi üyesi olma-
ya hakki yoktur - şayet Anayasanın kamu oyu
na sunulduğu 9 •;- 7 . 1961 gününden evvel affa 
uğramış iseler, bunlardan yüz kızartıcı suçlar
dan mahkûm olanlar mebus olamazlar. Ama ağır 
hapis cezasiyle hükümlü olanlar bundan evvel 
affedilmişlerse mebus olurlar, hükmünü taşı
maktadır. Şimdi bu madde, 6 nci madde '-seçme 

16 . 5 . 1965 0 2 
ve seçilme daha doğrusu siyasi partilere girme 
veya girmeme hakkını tesbit ettiğine göre, ge
tirilen hüküm milletvekili seçilme yeterliğine 
ait hükümdür ki, bugünkü Anayasamıza göre 
Anayasanın 68 nci maddesinde ve 11 nci mad
desinde yazılı kişiler, ne şekilde hüküm getirir
sek getirelim mebus olamazlar. Ancak Anayasa
yı tanzim edenler bunların sadece mebus olma
malarını kabul etmişlerdir. Diğer taraftan sen
dika kurma, siyasi partilere girme gibi hakla
rını ketmetmemişlerdir. Üzerinde durulan mese
le umumi affa tabi-olmuş ve umumiyetle yüz kı
zartıcı suçlar olarak tesbit edilen suçlar grupu-
na giren kimselerin mebus olmasına bugünkü 
mevzuatımız içinde imkân yoktur. Yeni bir ka
nunla da biz bunu nizamlıyamayız, yenilenemez. 
Ancak, Anayasamız bu gibi vatandaşların, eğer 
bir umumi affa, tabi tutulmuşlar ise, siyasi par
tilere girme hakkını, dernek kurma, sendika 
kurma hakkını kabul etmiştir. Ve hattâ Devle
tin müsteşarlık dâhil en yüksek kademesinde 
memur olmasını kabul etmiştir. Bu hükmü, bu 
üslûp içerisinde, bu maddenin içerisine koydu
ğumuz andan itibaren Anayasanın teminatı al
tında bulunan bu hakların ketmedildiğini gör
mekteyiz. Bilfarz, 1946 senesinde bir vatanda
şımız emniyeti suiistimal suçundan mahkûm 
edilmiş, bu arada 1950 senesinde bir umumi af 
çıkmıştır. Bu umumi af, suçluluğu ve bu suçlu
luğun istilzam ettiği hukukî neticeyi de birlik
te ortadan kaldırır. Binaenaleyh, onu normal 
vatandaş seviyesine yükseltmiştir. Bu vatandaş 
memur olur. Devletin en yüksek kademesine 
yükselir, sendika kurar, basın hürriyetinden is
tifade eder. Fakat arkadaşlarımız Anayasaya 
aykırı olarak bu gibi vatandaşların partiye alın
mamasına dair katî bir hüküm getirmişlerdir. 
Bendeniz hiçbir zaman bu gibi suçlardan mah
kûm olan kimselerin bir siyasi partiye girmesini 
belki arzu etmem. Yalnız Anayasanın teminatı 
altında bulunan haklara riayet etmek şarttır. 
Zaten bilcümle siyasi partilerin tüzüklerini tet
kik ettim. Yine bu siyasi partiler kanununa ko
nulan bir hüküm vardır. İster geçmişte mahkû
miyeti olsun, umumi affa tabi olsun, veyahutta 
bugüne kadar mahkûmiyeti olmamış kimseleri 
siyasi partiler takibcttikleri sisteme göre par
tiye alıp almamakta muhtardırlar. Eğer bu gibi 
adamların siyasi partilere girmesinde mahzur 
va-rsa siyasi partiler kendi menfaatlerini d üşün-
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inek suretiyle elbetteki almıyacaklardır. Yal
nız umumi haklardan istihsal edilmek istenilen 
ve bugün dünyanın her tarafında kabul edilen 
esas prensiplere âdemi riayetle bu gibi arka
daşları hayata intibak ettirmek ve onları na
muslu yolda yürümelerinden alıkoymak gibi iz
zetinefislerini rencide edecek bir hükmün bu
raya konulmaması lâzımdır, Anayasaya aykırı
dır. 

Bu konuda şuna da işaret edeyim..ki, komis
yon Sözcüsü yorgun olduğunu ifade ettiler. Ve 
yerinden de geçen seferki müzakerelerde bunun 
altında başka maksatlar vardır, diye bir söz 
söylediler. Ona da, eğer Hükümete kadar inti
kal eden bir konu olmasaydı cevap vermiyecek-
tim. Sureti katiyede ifade edeyim ki, muhte
rem arkadaşlarım, Yassıada'da mahkûm olan 
kimseler bizim getirdiğimiz ve büyük Meclisçe 
kabul edilen ve ceza hukuku Umumi prensiple- . 
rine mutabık olan, Anayasaya uygun olan bu 
prensipten istifade etmiyecekl erdir. Çünkü, 
bunlar Anayasanın B8 nci maddesinde ta- : 

dadedilmiştir. Ağır hapse mahkûm olmuşlardır ; 
ve mutlak surette tamamının umumi affa maz-

' har olmadıklarını hepiniz,bilirsiniz. En azı 4 se- ; 

ne iki aya mahkûm olmuşlardır. Dört seneleri ' 
affolmuştur ve iki senelik mahkûmiyetleri var- ' 
dır, kısıtlıdırlar, âmme hizmetinden mahrum- • 
durlar. Bu itibarla bu benim teklif ettiğim ve 
Büyük Meclisçe kabul edilen madde kabul edil
se dahi bu zevatın, sureti katiyede mebus olma
sına imkân olmadığı gibi, siyasi partilere -de gir
mesine imkân yoktur. Yanlış takdim bizim cid
diyetimize yakışmaz, polemik mevzuu yapılma-
malıdır. Biz Anayasada mevcudolan esasi hak
lara riayet etmek suretiyle böyle bir teklifi ge
tirdik ve bütün partilerin kabulüne mazhar-ol- : 

inak suretiyle bu teklifimiz kabul edildi. Şimdi 
arkadaşlarımız ceza hukukunun anaprensiple-
rine, Anayasanın anaprensiplerine aykırı ola
rak hüküm getirmektedirler, Sadece sözüm, bu 
maddeye ve bu ibareye mahsustur. Tekrar ha
tırlatmakta fayda gördüm. Bu itibarla bu tek
life iştirak edilmemesini saygıyla istirham edi
yorum. Ümidederim ki, böyle bir durumla kar
şılaşan her partinin içinde belki olabilir. Ana
yasa Mahkemesinin dahi şayet kabul edilirse 
iptal etmeye hakkı vardır, öyle görürüm. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım,' 

16 . 5 . 1965 0 : 2 
BAŞKAN — Komisyon. 
KADRİ ÖZEK (îzmir) — Söz istiyorum efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, Sayın Kadri özek'-

ten sonra mı konuşmak istersiniz, yoksa şimdi 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Şimdi konuşmak istiyo 
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasamızın 11 nci maddesi Anayasamızda ta
nınan temel hak ve hürriyetlerin kamu yararı, 
genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve mil
lî güvenlik gibi. mülâhazalarla kanunla kayıt-
lanabilmesine cevaz verir. Bütün bu kanuni ka
yıtlarla ancak Anayasada tanınmış temel hak 
ve ödevden birinin özünün kaldırılmasına im
kân yoktur. Mevzuubahsolan, Sayın Tekinel 
arkadaşımızın mevzuubahsettiği husus, böyle 
bir hakkın özünü kaldırır mahiyette değildir, 
Vatandaşların partiye üye olma hakkının özü
nü kaldırır mahiyette değildir. Bu, kamu dü
zeni mülâhazası ile konulmuş bir maddedir. 
Meselenin komisyonca ele almış tarzının mün
hasıran Yassıada mahkûmları ile ilgili olduğu
nu sanmamak lâzımdır. Sayın Tekinel arkada
şımızın, Yassıada mahkûmları esasen siyasi 
partilere üye olmaz derken ileri sürdüğü huku
kî mülâhazaların ne dereceye kadar doğru ol
duğunu tetkik etmedim. Şu anda acele bir ce
vap vermek istemem. Ama bu mülâhazalar 
doğru olsa bile, tamamen doğru olarak kabul 
edelim, geriye, Anayasanın 68 nci maddesi ge
reğince hakikaten.affedilmiş olsalar dahi siyasi 
partilere üye olmasında aynı sakınca olan kim
seler kalmaktadır. Ağır hapis cezasını gerekti
ren bir "suçtan dolayı kesin olara!k Ihüküm giy
miş olanlar affedilmiş olsalar, girsinler der 
Tekinel arkadaşımız. Bunların içinde, Devle
tin temel nizamlarını yıkmak için silâhla isyan 
etmiş olanlar, gizli komünist partisi kurmak
tan veya komünist propagandası yapmaktan 
mahkûm olmuş olanlar, türlü faşizm cereyan
ları ile ilgili ceza maddelerini ihlâl etmiş ol
dukları için kesin olarak mahkûm edilmiş bulu
nanlar da mevcuttur. Şimdi Sayın Tekinel der
ki, mademki affedil mislerdir, madem ki bu 
Anayasanın tanıdığı yetkili organlar, bu kim-
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selerin affedilmesini uygun görmüştür, şu hal
de mesele yoktur. Evvelemirde şunu belirtmek 
isterim ki, umumi af kanunları her halükârda 
suçluluğun bütün neticelerini kaldırmıyabilir. 
Bu, umumi af kanunlarında yer alacak hüküm
lere bağlıdır. Şimdi, ehemmiyetli olan husus
lardan bir tanesi de şudur: 68 nci maddede, 
devam edelim; «..taksirli suçlar haricolmak 
üzere beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya zim
met, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriy
le mahkûm olmak» affedilmiş. Fakat böyle 
bir kimsenin bir siyasi partiye girmesinde ka
mu yararı bakımından ne vardır, kamu yararı
nın aleyhine ne vardır? Komisyon şu kanaat
tedir ki, bu kimselerin siyasi partilere girmeme
si kamu yararınadır, kamu düzeninin icabıdır. 

Şunu da belirtmek isterim arkadaşlarım, 
Anayasanın 68 nci maddesi ve 11 nci geçici 
maddesi bu gibi kimselerin senatör ve milletve
kili seçilmesini önlemiştir. Sayın Tekinel arka
daşımız1 n teklifi kabul edilecek olursa, burada 
yazılı kimseler partilere üye olabilecek. Yani 
partiye üye olmakla bir partinin genel başka
nı dahi olabilecek, merkez karar orgcnı üyesi 
olabilecek, merkez yönetim organı üyeyi olabi
lecek, Tekrar edeyim, genel başkam dahi ola
bilecek, ama o partiden senatör veya milletve
kili seçilmiyecek. Muhterem arkadaşlarım.. 

NURETTİN BULAK (İstanbul) — Metinde 
var... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın BuJak, malûmuâli-
niz o maddeyi organlarda vazife almaya muta-
allik olan hükmü fuzulî bulduk ve partilerarası 
bir önerge ile ilga ettik. Böyle bir madde ha
len kabul edilmiş şekilde mevcut değildir. Eğer 
o mevcudolsaydı, Tekinel arkadaşımızın orta
ya attığı hususu düşünmek mevcudolabilirdi. 
Ama mevcut değil. Şimdi biran için sadece 
partilerimizi düşünürken, kendi bünyelerini 
mütalâa etmemelerini sevgili arkadaşlarımdan 
rica edeceğim. Memleketimizde yeni Anayasa
nın getirdiği hürriyet havası içerisinde, bu 
Anayasa ile ve bu Anayasaya istinaden şu ka
nundaki yasaklamalar ile, yasaklamak istedi
ğimiz parti faliyeti, nikaph partiler tara
fından yapılacaktır. Hiçbir mâni yoktur ki, 
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meselâ adı komünist olamıyan ama kendisi ko
münist olan bir parti vaktiyle komünist partisi 
kurmak suçundan mahkûm olmuş, ama sonra
dan Yüce Parlâmentonun veyahut Reisicumhu
run affına mazhar olmuş bir kimseyi üyeliğine 
kabul edip genel başkan seçmesin. Bu itibarla 
muhterem arkadaşlarım, bu gibi şeyler iki ba
kımdan kamu düzenine aykırıdır. Siyasi par
tiler düzeninin türlü ithamlara mâruz kaldığı 
şu ortamda, hattâ onu bırakınız, siyasi par
tiler arasında fazla transfer oluyor. Bu kadar 
fazla transferi kabul eden siyasi partilerin bü
tün kötüdür, binaenaleyh, demokratik rejim 
kalkmalıdır diye açık açık söylenebilen bir or
tam içerisinde siyasi partileri nihayet küçücük 
bir zümre teşkil eden ve 68 nci maddenin içe
risine giren ve sadece Yassıada mahkûmların
dan ibaret olmıyan onların sayısını çok aşan 
kimseler yüzünden yeni itham ve isnatların al
tında bırakmıyahm. 

İkincisi, siyasi partiler nihayet üye aldık
ları zaman bu üyelerin hele türlü siyasi suçlar
dan, yalnız Anayasanın 146 nci madesine göre 
mahkûm olmuş olanlardan değil, 146 nci mad
deye göre malhkûm olmuş olanlar sadece sözleri 
ve fiilleri dolayısiyle değil, silâh kullanma sure
tiyle mahkûm olanlar bulunduğunu da hatır
latmak isterim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Yönetim 
kurulları kararı da var... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Sayın Bilgin, sizin bu
lunduğunuz bir yönetim kurulunun sırf sizin 
ikna kudretinize dayanrak gereken basireti gös
tereceğinden bu naçiz arkadaşınız emindir. 

Biraz evvel Türkiye'de yasaklanan şu siya
si faaliyetleri yapmak için kurulacak partile
rin nikaplı partiler olacağını söyledim. Türki
ye'de pekâlâ adı komünist olmıyan, programı 
komünist olmıyan, merkez yönetim kurulu ka
rarları, merkez karar organı kararları pekâlâ 
şu yasaklamalar içreisinde komünizmin dışında 
kendisini tutabilecek kadar zekâlı olan birtakım 
nikaplı partiler kurulur. Ama bu hüküm ko
nursa, gizli komünist partisi kurmaktan kesin 
olarak mahkûm olmuş bir kimse şayet affedil
diği takdirde gelir oraya üye olur, üyelikten 
genel başkanlığa kadar gelir. Çok şükür ki, 
Anayasa derpiş etmiş; buraya gelip mebus ve-
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ya senatör olamz. Ama o partinin içerisinde 
önemli roller oynamak suretiyle bu memleketin 
siyasi hayatını büsbütün karmakarışık ve keş
mekeş içine atar. Bu itibarla muhterem arka
daşlarım, getirdiğimiz maddenin aynen kabu
lünü arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın özek buyurun. 
KADRİ ÖZEK (îamir) — Muhterem arka

daşlarım, müzakere edilmekte bulunan Parti
ler Kanununun 8 nci maddesinin, tetkik edildi
ğinde Anyasamızm 68 nci maddesinde «kabul 
edilen bâzı şartlara tamamen uygun olduğu an
laş, lmaktadır. Sayın Tekinel arkadaşımızın bu-. 
rada beyan ettiği gibi ne Anayasada tedvin 
edilen 68 nci madde ne de buna muvazi olarak 
tedvin edilen Partiler Kanununun 8 nei madde
sinde ileri sürülen şartlar muayyen bir zümre
nin veya muayyen kişilerin siyasi faaliyetten 
men'ini istihdaf eden bir mâna ve maksat ta
şımaktan uzaktır. Filhal lütfetsin Sayın Te-
«kinel arkadaşımız bu memlekette ne kadar fa
zilet sahibi olursa olsun beş sene gibi ağır ha
pis cezasını mültezim bir fiil işlemiş olan bir 
kimsenin beş seneden fazla bir cezaya çarptı
rılması, iflâs irtikâp, ihtilas gibi, zaten 68 nci 
maddenin sonunda bütün bu suçlar tâdadedil-
dikten sonra «gibi yüz kızartıcı suçlar» de
mektedir. Bu memlekette yüz kızartıcı suçtan 
mahkûm olmamış, bu suçu işlememiş pek çok 
faziletli insan vardır. Neden bu cezaları şu ve
ya bu mülâhazayla affedilmiş bulunan kişilerin 
tekrar siyasi hayatta faal bir hizmet almaları
na imkân verecek şekilde muhterem arkadaşım 
bir tadil teklifinde bulunmaktadırlar? («Muh
tar olur» sesleri) Olmıyabilir. Bu memlekette 
hiç mahkûm olmamış, iflâs, zimmet, ihtilas gibi 
suçlardan takibata uğramamış veya mahkûm 
olmamış çok insan vardır, onlardan da muhtar 
olabilir. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, çok 
iyi bilirsiniz, mahkûm olduğu ceza infaz edil
miş olmakla beraber memnu hakların iadesine 
mütedair fer'i cezanın kaldırılması hususunda 
Türk Ceza Kanununda özel hüküm vardır. Bu 
şartları haiz olmıyan, meselâ zimmet suçundan 
mahkûm olan bir «kimse zimmetine geçirdiği bir 
parayı, esas cezayı çekmiş olmakla 'beraber bu 
şartı yerine getirmemiş olduğundan dolayı mahal
lin ağır ceza mahkemesine müracaat emek su
retiyle memnu haklarının iadesi talebinde dahi 
bulunmak imkânına sahip değildir. Binaen-
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aleyh, bundan daha ileri bir mâna ifade eden 
af suretiyle infaz edilmemiş bir cezanın berta
raf edilmesi, öbür tarafta şarta muallâk bulu
nan memnu 'hakların iadesi keyfiyetinin aynı 
şekilde afla beraber otomatikman iade edidiği-
ni kabul etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kırca arka
daşım gayet mufassal olarak durumu izah etti
ler. Bu itibarla getirilen madde gayet isabetli
dir, yerindedir. 

Ben bir şey daha hatırlatmak isterim. Muh
terem arkadaşlarım, hu gibi yüz kızartıcı suç
lardan mahkûm olan kimseler affa uğradıklara 
zaman maatteessüf bir gerçek olarak ifade et
memiz lâzımgelir ki; onların yegâne faaliyet 
merkezlerini siyasi teşekküller teşkil etmekte
dir. Yani bu gibi kimseleri ne özel, ne de âmme 
müesseselerinden hiçbirisi istihdam etmezler, da
ima 'bunlardan kaçınırlar ve böyle durumda bu
lunan, işsiz güçsüz, yüz kızartıcı suçtan mah
kûm olmuş bir insanın -en rahat faaliyet göste
receği yer siyasi teşekkfİler olur. * Ben çok iyi 
hatırlıyorum; adam öldürmek suçundan mah
kûm olmuş; cezası infaz edilmiş adam benim 
seçim bölgemde hiçbir iş bulamamıştır. Ama 
gelmiştir bir siyasi teşekkülde çok rahat faali
yet göstermiştir. 

Binaenaleyh, bunlara yer vermemekte, zan
nederim ki, gerek partilerin, gerekse memleke
tin menfaati bakımından büyük fayda vardır. 
Maddenin aynen kabul edilmesinde isabet var
dır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel. 
ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNTL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım bu konu siyasi pole
mik yapılacak bir konu değildir. Ben Parlâ
mentoda hiçbir gün tetkik etmediğim bir ko
nuyu arkadaşlarıma sunmadım. Mesele şu: Ana
yasamızın bir 68 nci maddesi var, bir de 55 nci 
maddesi var. 55 nci madde seçme ve seçilme 
hakkından bahseder. Ayrıca Anayasamızın di
ğer maddeleri var: Siyasi partilere girme, der
nek kurma ve Anayasanın teminatı altına alı
nan hürriyetler var. 68 nci madde hususi bir 
mahiyet taşıyor. Sırası ile yazdım, müsaade 
ederseniz okuyayım : 

«Otuz yaşını dolduran her Türk Milletvekili 
seçilebilir. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler, kı
sıtlılar yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına 
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rağmen muvazzaf askerlik hizmetini yapmıyan-
lar veya yapmış sayılmıyanlar ve kamu hizmet
lerinden yasaklılar ile ağır hapis cezasını ge
rektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm 
giymiş olanlar ve - taksirli suçlar haricolmak 
üzere - beş yıldan fazla hapis cezasiyle veya 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriy
le kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğ
ramış olsalar da, milletvekili seçilemezler.» 

Şimdi Siyasi Partiler Kanununun 8 ne i mad
desi Milletvekili seçilme yeterliğine haiz olmı-
yan kişilerin siyasi partiye giremiyeceği husu
sunu kabul etmiştir. Anayasanın diğer hüküm
leriyle çelişmezlik vardır. Burada üzerinde du
rulan mesele şudur; bu gibi suçları işliyen kim
seler, diğer bir genel affa uğramamışlarsa, ar
kadaşım affın çeşitleri var diyor, doğrudur, be
nim anladığım mânada bütün dünyadaki ceza 
hukuku prensiplerine hâkim olan mânada umu
mi aftan maksat, suçluluğu ve suçluluğun neti
celerini kaldırır ve onu normal vatandaş haline 
sokar. Burada bunu, 11 nei maddesinde tefrike 
tabi tutmuştur. Şayet diyor, Anayasanın halk 
oyuna sunulduğu tarih olan 9 . 7 . 1.961 den ev
vel, yüz kızartıcı cürümler harieolmak üzere 
68 nci maddede yazılı ağır hepsi mahkûm olan
lar ve bilâhara affedilmişlerse bunlar .mebus 
olabilirler. Ama ondan evvel de ve halen dahi 
yüz kızartıcı bir suçla hüküm giymiş olanlar 
affedilmiş olsa bile mebus olamazlar... Doğru
dur, arkadaşlar; bunlar mebus olamıyacaklar
dır. Affa uğramamış olanlara gelince bunlar da 
ofaımyaeaklardır. 

Yassıada hükümlülerine geçiyorum: Bunlar, 
zaten affa uğramamışlardır, bunlar da hiç ola-
mıyaoaklardır. 

Yalnız umumi afla güdülen menfaat nedir? 
tçtimai fayda, içtimai huzur. Cemiyetimiz de
miştir ki, bu gibi suçları işliyen kimseleri umu
mi affa tabi kılalım, diğer vatandaşlarla ahenk
li bir duruma gelsinler, aynı haklara sahibol-
sunlar. Müsaade ederseniz bir misal vereyim. 
1D46 senesinde inancı kötüye kullanmaktan - ki 
yüz kızartıcı suçtur. - bir adam mahkûm olmuş
tur. Adam, bu Anayasanın çıktığı ana kadar çe
şitli aflara tabi olmuş, siyasi faaliyetlerde de bu
lunmuştur. Vilâyet encümen âzası olmuştur, be-
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lediye encümen asası olmuştur, hattâ ve hattâ 
mebus olmuştur. Ama Anayasanın 68 nci mad
desine göre bundan böyle bu gibi adamların bu 
gibi şeref mevkilerine gelmelerine imkân yoktur. 
Eğer Anayasayı yapanlar ki, Saym Coşkun Kır
ca Anayasanın yapılmasında Kurucu Mecliste 
emeği geçmiş kıymetli bir arkadaşımdır. Bu gi
bilerin siyasi faaliyette bulunmalarını o zaman 
istiyor idiyse, Anayasaya 68 nci maddedeki gibi 
mebus olamazlar şeklinde şöyle bir hüküm sevk 
eder: «Bunlar sendika kuramazlar, bunlar siyasi 
partiye giremezler, bunlar seçme hakkını isti
mal edemezler.» Bugünkü cari mevzuatımız ne
dir?.. Bu arkadaşlar seçmen listesine yazılırlar, 
sendika kurarlar. Bunlardan umumi affa tabi 
olmuş olup da Devlet dairelerinde müsteşarlık 
kademesine kadar yükselmiş olan insanlar var
dır. Bugün Devletin en mahrem hayatına gir
miş insanlardır. Ama, bunların siyasi partiye 
girme hakkını,, seçme ve seçilme hakkını tefrik 
etmemeksizin, Anayasanın 68 nei ve 11 nci mad
desini anlamanıaksızın bertaraf etmemize im
kân yoktur. Ben bir prensibin müdafiiyim. Hiç
bir zaman bu gibi insanların siyasi partilere 
girmesine taraftar bir arkadaşınız değilim. Esa
sen bilcümle siyasi partilerin tüzüklerinde hü
küm vardır, .bu tarzda hüküm olmasa dahi,' si
yasi partiler istedikleri adamları parti bünye
sine ithal ederler, İstemedikleri isimleri parti 
bünyelerine ithal etmezler. Partiler düşünsün
ler, taşınsınlar, fakat şu vardır, bu vardır falan 
diye Anayasaya aykırı olmak suretiyle bunların 
ellerinden seçim hakkını bir kanunla almak doğ
ru değildir, arkadaşlar... Parti idarecileri bunu 
düşünsünler, almasınlar. Ben de taraftar deği
lim. Ama mevcudolan esası haklarını da Anaya
saya aykırı olarak kat'etmemiz mümkün değildir. 
Yarın bu mesele Anayasa Mahkemesine intikal 
ederse îsmail Hakkı Tekinel filân tarihte söyle
mişti dersiniz. Bu madde iptal edilebilir. Şu 
tandansta olan adamlar varmış, bu tandansta 
olan adamlar varmış; biz sütten ağzı yanan in
sanlar yoğurdu üfliyerek yiyoruz. Anayasaya 
uygunluk şarttır, prensipleri müdafaa, ediyoruz, 
Biz şahıslar için kanun çıkarmak hakkına sahip 
değiliz arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar bir takrir 
gelmiştir, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Zamanın değeri ve her mevzu üzerinde kâfi 
derece görüşüldüğü dikkate alınarak her türlü 
konuşmaların 5 dakika ile tahdidini arz ve teklif 
ederim. 

Edirne 
llhami Ertem 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Bilgin buyurunuz. Vaz mı geçtiniz 
efendim? 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 8 nei 
maddeyi Komisyondan geldiği şekilde okuduk. 
Bir daha okumaya lüzum görüyor musunuz? 
(Hayır, hayır sesleri.) Bu madde üzerinde ve
rilmiş önergeler vardır onları da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının sekizinci maddesinin aşağıda yazı

lı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

İsmail Hakkı Tekine! 

Madde 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, re-
şid olmıyanlar, kısıtlı olanlar ile ağır hapis ce
zasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve taksirli suçlar hariç 
olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile ve
ya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, do
landırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
kesin olarak hüküm kiymiş olanlar, lise veya eşi-
di veya daha alt kademedeki öğrenim kurumla
rında öğrenci olanlar, memurlar ve kamu ikti
sadi teşebbüslerinin yönetim ve denetim işlerin
de çalışanlar ve kamu yararına çalışan dernek
lerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış olanların merkez kurulların
da görev alanlar, siyasi partilere üye olamaz
lar. 

Üniversitede öğretim üyeleri ve öğretim üye
si yardımcıları, memurların tabi oldukları ya
saklama kaydının dışındadır. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddeye 2 nci fıkra olarak aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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«Yukardaki fıkranın uygulanmasında, mem

nu haklarının geri verilmesini, 9 Temmuz 1961 
tarihinden önce karar verilmiş olanlar hakkında 
da, Anayasanın 11 nci geçici maddesi hükmü 
dikkate alınır.» 

Mevcut ikinci fıkra üçüncü fıkra olacaktır. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Takririmi geri alıyorum. 
Bu takrir artık mevzuubahis değil. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin ikinci satırındaki (Lise veya 

eşidi veya alt kademedeki öğrenim kurumların
da) kelimelerinin çıkarılmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin birinci fıkrasırm 3 ncü satır

da, lise veya eşidi kelimelerinden evvel yüksak 
kelimesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
İhsan önal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; şimdi 
okunan bu takrirleri birer birer oyunuza suna
cağım. Evvelâ Sayın Tekinel'in takririni okutu
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Oylama usulü hakkında 
ufak bir mâruzâtım vardır. Yeni getirdiğimiz 
maddede daha önce zuhulen unutulmuş bir iki 
husus var. Bir tanesi birinci fıkrada «kamu ik
tisadi teşebbüslerinin» dedikten sonra, «özel ka
nunlarla kurulmuş veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulmuş olan banka ve 
teşekküllerin yönetim ve denetim kurulları ta
biri de vardır... Bir de üniversite öğretim üyele
rine mütaallik kısımda Anayasanın bir hükmü
nü tekrar eden bir fıkra vardır ki, bunlar üye 
olabilirler ama genel merkez organları dışında 
görev alamazlar diye kayıt vardır, 

Sayın Tekmel'den ricam; takrirleri münhası
ran birinci fıkradaki Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş 
olanlar kısmına ikame edilmek üzere oylansin, 
kabul buyururlarsa. 
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BAŞKAN — Sayın Tekinel izah mı edeceksi- I 

niz efendim? Buyurunuz. 
ISMAÎL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunu bir prensip 
meselesi olarak vaz'etmiştim. Benim takririmde 
aslında arkadaşımızın getirmiş olduğu teklif ay
nen tekrar edilmiştir. Sadece ceza hukukunun 
ve Anayasanın umumi prensiplerine aykırı olan 
kısmı bertaraf edecek hüküm vardır. Aynen, yüz 

v kızartıcı suçlardan mahkûm olanları partilere 
girmesinler biz istemiyoruz. Zaten partiler bu 
gibi adamları alıp almamakta düşünmelidirler. 
Bu kısım o zaman 8 nci maddede yoktu. Ben ay
nen iştirak ediyorum. Lütfen arkadaşım da be
nim bu prensiplerimi kabul etsin, ikisi birleşti-
rilsin. Arkadaşımın son kısma ilâve ettiği husus
lar doğrudur. Kanun bu şekilde çıkarsa, Anaya
sa Mahkemesine gitmeye lüzum hâsıl olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, verdiğiniz tak
ririn hangi kısmını tayyediyorsunuz lütfen işa
ret edin. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (Devamla) — 
Tayyetmiyorum Sayın Başkanım. Verdiğim tak
rirde arkadaşımla mutabıkım. 68 nci maddeyi 
tadadi hale getirmişimdir. Onun üzerine arkada- j 
şım haklı olarak düşünmüş üç kısmı daha ilâve 
etmiştir. Benim takririme o kısmın ilâve edilme
si lâzımdır. I 

BAŞKAN — Şu halde sizin takririnizde ile
ri sürdüğünüz hususlardan bir kısmını Komis
yon kabul etmiş, kendi metnim içine aldım di- I 
yor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yanlış izah ediyorsunuz, 
Sayın Başkanım. Müsaade buyurursanız izah 
edeyim.; Sayın Tekinel önergesini basılı metinde 
mevcut metni tadilen vermiştir. Şimdi Komis
yonun getirdiği metinde ise basılı metne nisbet-
le yaptığı bâzı ilâveler vardır. 

Bu ilâvelerin Sayın Tekinel'in bahsettiği hu
suslarla ilgisi yoktur. Bu ilâvelerin bir tanesi 
kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve dene
tim işlerinde çalışanlar ibaresi yerine. Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla kurul
muş veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak kurulmuş banka ve teşekküllerin yönetim 
ve denetim işlerinde çalışanlar ibaresi, bir. Bir 
de son fıkrada üniversite öğretim üyeleri ve öğ
retim üyesi yardımcıları, memurların tabi oldu- | 
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ğu yasaklama kaydının dışındadır dedikten son
ra bunların, Anayasada da tasrih edildiği veçhi
le genel merkezdeki karar ve yönetim organla
rında üye olabileceklerine dair bir ilâve yapıl
mıştı. Sayın Tekinel'den istirhamım, takrirlerin
de bütün madde yeniden tedvin edilmiş olduğu 
için bu ilâveler mevcut değildir. Bu ilâvelere iş
tirak etmesi kaydı ile oylanırsa, şayet kabul edil
diği takdirde zaten takriri kanunlaşmış olacak
tır. 

İSMAİL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) — 
Efendim, zaten Sayın Coşkun Kırca ile mutabı
kız zannediyorum. Ve o şekilde izah ettim. Bu 
kısımların benim takririme ilâve edilmesi ve o 
şekilde tümünün kabul edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Coşkun Kırca'nın bahsettiği ilâveler, Komisyon
dan gelen metinde ve şimdi huzurunuzda okunan 
metinde mevcuttur. Şimdi zaten, Komisyonun 
mazbatası oylanacağı için hem takrirde hem maz
batada aynı şey vardır. İki kere aynı şey oyla
nır mı Sayın Sözcü? 

Şimdî metnin içinde ileri sürülen hususlar 
vardır. Zaten Komisyondan gelen metni oylıya-
cağız. Bu oylama Meclisçe kabul edildiği takdir
de bu ilâveler kabul edilmiş olur. Sizin takriri
nize ayrıca ilâve edilip, evvelâ onu oylamak, 
sonra bilâhara Komisyon metniyle beraber ay
nı hükümleri tekrar oylamak caiz değildir. 

İSMAİL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) -
Meclisi yormamak için buradan arz edeyim; be
nim bir takririm vardı. Büyük Meclis bu takriri 
kabul etmiştir. Şimdi arkadaşımız o tarihte ted
vin etmiş olduğu 8 nci maddede olmıyan ve be
nim de bugün iştirak ettiğim üç kısmı ilâve ek
miştir. Müsaade ederseniz bir kolaylık olmak 
üzere benim kendi takririmin müsait bir yerine 
arkadaşımızın son getirmiş olduğu fıkrayı ilâve 
edelim. Evvelâ zannediyorum benim takririmin 
oylanması lâzım. Bu suretle belki Sayın Sözcü 
benim takririme iştirak edecekler ve Komisyon 
takriri diye bir mesele kalmayacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Sayın Tekinel'in takriri 
oylanıp kabul edilirse, artık Komisyonun gön
derdiği son metin oylanamaz. Şimdi ileri sürdü
ğüm husus şudur ki, Sayın Tekinel'in takririne 
her hal ve kârda Komisyon iştirak etmiyecektir. 
Ama şayet kabul edilirse o zaman Komisyonun 

— 352 — 



16 . 6.1965 0 : 2 
karılması neticesini doğurur. Sayın Bilgin'in 
takriri bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar Komis
yon Saym Ahmet Bilgin'in takririne iştirak et
miyor. 

Sayın Ahmet Bilgin'in önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Diğer bir takrir vardır, okutu
yorum : 
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onun bahsetmiş olduğu hususla ilgili olmıyarak 
yaptığı ilâvelerin kabulü şartını zaten kendileri 
kabul ediyor; bu şartla lütfen oylayın... Komis
yon iştirak etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, takririnize son 
şekli verin, onu oylıyacağım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Tekillerin takriri 
gelinceye kadar diğer takrirleri okutup oyları
nıza sunacağım. Müteaddit fıkralardır, birbirle
riyle alâkaları yoktur zaten. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin ikinci satırındaki (Lise veya 

eşi el i veya alt kademedeki öğrenim kurumların
da) kelimelerinin çıkarılmasını arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Saym Bilgin takririnizi izah 
mı etmek istiyorsunuz? Kısa olsun lütfen. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, siyasi partilere kayıt işini nizamlı-
yan bir madde müzakere edilirken biz hakikaten 
kimlerin partive girebileceğini, kimlerin gire-
mveeeirni tasrih etmek mecburiyetindeyiz. 8 nci 
maddede Komisyonun getirmiş olduğu kısma 
bakılırsa öğrencilerin siyasi partilere girebilece
ğine cevaz veren bir hüküm vardır. BV, siyasi 
insan olarak Millet Meclisinde ve dışarda yap
tığımız konuşmalarımızda herkesin siyasi parti
lere intisabının tarafsız olması ve katî olarak 
bunlara riayet etmesini şart koşmaktayız. Me
murların tarafsız olarak vazife görmesi esastır. 
Ordu da memleketin müdafaasını yapmaktadır. 
Bizim öğrencilerden istediğimiz yalnız dersleri
ne çalışması ve biran evvel mektepten çıkarak 
millete faydalı olmalarıdır. Bunlar derslerini bir 
tarafa bırakarak siyasi partilere girdili takdir
de elbette ki, derslerinden uzaklaşacaklardır, ve 
lâzım olan netice ahnamıvacaktır. Bu hususta 
vermiş olduğum önergede sekizinci maddedeki 
öğrencilerin kaydına cevaz veren kısmın çıkarıl
masının lâzımgeldiğini arz ettim. Binaenaleyh, 
kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Lise veya muadili okul
larda ve daha aşağı kademelerdeki okullarda öğ
renci olanların partilere üye olma yasağının çı-

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin birinci fıkrasının 3 ncü sa

tırda, lise veya eşidi kelimelerinden evvel yük
sek kelimesinin konmasını arz ve teklif ederim. 

leel 
İhsan önal 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Dünyanın bütün demok
ratik memleketlerinde yüksek okul mensubu 
olan öğrenciler siyasi partilere üye olabilirler. 
İstisnasız bütün Batı demokrasilerinde, kesin 
olarak söylüyorum, mensubolduğumuz Batı de
mokrasi camiası içerisinde Türkiye'de böyle 
bir istisnanın kabulüne cevaz olmadığından ka
tılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Tekinel Beyin takriri. Sayın Tekinel 
hazırladınız mı metni? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Hazırladım efendim. 

BAŞKAN — Hazırladınızsa verin okutaca
ğım. Sayın Tekinel'in takririni okutuyorum 
efendim. Yavaş yavaş, ağır ağır okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının sekizinci maddesinin aşağıda ya

zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
ismail Halikı Tekinel 

Madde 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, re-
şidolmıyanlar, kısıtlı olanlar ile ağır hapis ce
zasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve taksirli suçlar hari-
colmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile 
veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan-
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ma, dolanlı iflâs gibi yüz . kızartıcı suçlardan i 
biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, lise 
ve eşidi veya daha alt kademedeki öğrenim ku- j 
ramlarında öğrenci olanlar, memurlar ve kamu 
iktisadi teşebbüslerinin ve özel kanunlarla veya 
özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 
kurulmuş banka ve teşekküllerin yönetim ve 
denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına I 
çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve 
özel imkânları kanunla sağlanmış olanların 
merkez kurullarında görev alanlar, siyasi par
tilere üye olamazlar. 

Üniversitede öğretim üyeleri ve öğretim 
üyesi yardımcıları, memurların tabi olduğu ya
saklama kaydının dışındadır; ancak, bu kim
selerin genel merkezlerdeki karar ve yönetim 
organları dışında parti görevi almaları müm
kün değildir. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN" 
KIRCA (İstanbul) — Efendini, daha öncee nvz I 
ettiğim gibi, bu takrir kabul edildiği takdirde, 
meselâ gizli komünist partisi kurmaktan dola- I 
yi kesin olarak mahkûm edilmiş olan bir kimse 
affedilse dahi senatör ve milletvekili seçilmesi
ne imkân olmadığı halde, hir. partinin .üyesi ve I 
binaenaleyh, Genel Başkanı olma imkânına da- I 
hi sahibolabilecektir. Bu tamamiyle kamu ya- I 
ı*arına aykırı neticeler doğurur. Bu itibarla, I 
takrire katılmıyoruz efendim. I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vaziyeti 
tavzih için şu hususu arz etmek isterim : 

Şimdi, Tekinel'in okunan takriri ile komisyo
nun hazırlayıp okuduğumuz ve oyunuza sunaca
ğımız metin arasında bir fıkrayı çıkarmak bakı- I 
mından fark vardır. Gelen metinde çıkarılan fık- I 
ra şudur: «Kesin olarak mahkûm oldukları bir 
suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlardan 
memnu haklarının iadesine, 9 Temmuz 1961 I 
tarihinden önce karar verilmiş olanlar hakkında I 
yukardaki fıkra hükmü uygulanamaz.» Bu fıkra I 
gelen metinde mevcuttur. Sayın Tekinel'in verdi- I 
ği takrirde bu fıkranın çıkarılması istenmekte- I 
dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — F a r k yalnız bu değildir. I 

BAŞKAN — Metni okuyoruz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Yanlış takdim ediyorsu- I 
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mız. «Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 
dolayı T. B. M. M. üyeliğine seçilme yeterliğini 
kaybetmiş olanlar» ibaresinin yerine, 68 nci mad
de olduğu gibi sayılmak, yalnız «affedilmiş olsa
lar dahi olamazlar» ibaresi çıkarılmak suretiyle 
aslında kesin olarak mahkûm oldukları halde bu 
suçlardan, memnu haklarının iadesine karar veril
miş veya affedilmiş olanların da parti üyesi ol
masına cevaz verilmektedir ki, zaten bu olunca 
artık ikinci fıkraya lüzum kalmıyor. Bu itibarla 
da iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar elimizde iki 
metin vardır. Komisyonun metnini de okuttuk
tan sonra evvelâ Tekinel'in takririni oyunuza su
nacağım ondan sonra da komisyonun metnini 
oyunuza sunacağım. 

Komisyonun takririni yeniden okutuyorum. 
(Geçici Komisyonun önergesi yeniden okun

du.) 
BAŞKAN — Sayın Tekinel'in önergesine ko

misyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tekinel'in takririni oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Komisyon metnini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci madde olarak komisyonun metnini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyona verilmiş olan 50 nci madde gel
miştir. 50 nci maddenin fıkra fıkra müzakeresi 
ve oylanması için bir takrir verilmiştir, okutup 
oyunuza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi partiler kanunu tasarısının 50 nci 

maddesinin fıkra fıkra okunarak oylanmasını arz 
ve teklif ederiz. 

İzmir Denizli 
Mustafa Uyar ismail Ertan 

BAŞKAN — 50 nci maddenin fıkra fıkra oy
lanması teklif edilmektedir. Takrir okundu, tak
riri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi komisyondan gelen 50 nci maddenin 
evvelâ tamamını okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Komisyona iade edilen 50 nci madde aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir, arz olunur. 

Oy puslası 
MADDE 50. — Her ilçe seçim kurulu, san

dık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu pusla
nın üzerinde, puslaya yazılması zorunlu aday sa
yısına eşit adedde sıra numarası alt alta basılmış 
olur, 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra nu
maralarının hizasına bizzat el yazısiyle yazma
ları şarttır. 

Parti seçmeninin okuma - yazma bilmediği
nin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendire
ceği partili olmıyan kurul üyesi tarafından tes-
bidedilmesi takdirinde, kurul başkanı veya gö
revlendireceği partili olmıyan kurul üyesi tara
fından tesbit edilmesi takdirinde, kurul başkanı 
veya görevlendireceği partili olmıyan kurul üye
si, partili seçmenin istediği ve aynı partinin men
subu bir şahısla; partili seçmen böyle bir kimseyi 
gösterememişse, o partinin kuruldaki asıl veya 
yedek temsilcilerinden biri veya onlar da yoksa 
partinin müşahidi ile birlikte kapalı hücreye gi
rerler. Kurul başkanı veya görevlendirmiş oldu
ğu kurulun partili olmıyan üyesi, önce, soyadla-
î'inın alfabetik sırasına göre düzenlenen listeyi 
partili seçmene tam olarak okur ve ondan sonra 
partili seçmenin sözle ifade edeceği adayın adı
nı yine adayın sözle ifade edeceği sıra numarası
nın hizasına el yazısiyle yazar ve puslanın altı
nı imzalar. Partili seçmen, üzerinde aday adla
rının yazılı olduğu bir listeyi kurul başkanına ve
ya görevlendirmiş olduğu partili olmıyan kurul 
üyesine yahut kuruldaki parti temsilcisine veya
hut parti müşahidine vermek suretiyle, orada ya
zılı adların oy puslasma yazılmasını isterse, bu is
tek reddedilir. 

Sandık başına gelen parti seçmenine, ilçe se
çim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul 
üyesi, özel filigranlı oy puslasmı, ilçe seçim ku
rulu başkanlığının mührü ile mühürledikten son-
rar verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi ge
reken aday sayısından merkez yoklamasiyle göste
rilecek aday sayısının düşülmesiyle bulunacak sa
yının yarısından bir fazlası miktarınea aday adı
nın oy puslasına yazılması garttır. 

Parti yönetmelikleri yukarıdaki fıkrada yazılı 
miktardan daha az aday sayısının yazılmasını mer
kez yoklamasiyle gösterilecek aday sayısı düşül
mek kaydiyle ve o seçim çevresinde gösterilecek 
aday sayısını aşmamak şartiyle öngörebilir. An
cak bu yönetmeliklerin her halde o önseçimde oy 
kullanacak parti seçmenlerinin her birinin aynı 
sayıda aday adını oy puslasına yazması yükümü
nü saklı tutması zorunludur. 

Birinci bendin birinci fıkrası gereğince Yük
sek Seçim Kurulunca bastırılacak özel filigranlı 
oy puslalarmdaki sıra numaralarının sayısı ikin
ci bendin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tes
bit edilir. Partilerin genel başkanlıkları bu amaç
la ikinci bendin ikinci fıkrasında yazılı par
ti yönetmeliklerini önseçimden 15 gün öncesine 
kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek zorun-
luğundadırlar. 

özel filigranlı oy puslalarmda gösterilen sayı
dan daha az aday sayısının yazılı olduğu pusla-
lar muteber değildir. 

özel filigranlı oy puslasmdaki sıra numarala
rının hizasında yazılmış olmıyan fazla aday adla
rı ve aynı hizaya birden fazla yazılmış olan aday 
adlarından ilk yazılı olandan sonra gelenler he
saba katılmaz. 

Bu bendin yukarıdaki fıkraları gereğince o se
çim çevresinde oy puslasına yazılması zorunlu bu
lunan sayıya eşit sayıda önseçim adayı bulunma
sı veya bu sayıdan az önseçim adayı bulunmasa 
takdirinde oy puslasına yukarıdaki fıkralar ge
reğince yazılması gerekenden bir eksiğine eşit sa-
yılda aday adı yazılır. 

Kurulca okunmıyan adlar hesaba katılmaz. 
Ancak bu takdirde oy puslası gerektiğinden daha 
az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem görmez. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kabul et
tiğiniz esasa göre komisyondan gelmiş olan bu 
maddeyi fıkra fıkra oylıyaeağım. Birinci fıkraya 
okutuyorum : 

Madde 50, Fıkra 1 : Her ilçe seçim kurulu, 
sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastı
rılmış özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu 
puslanın üzerinde, puslaya yazılması zorunlu 
aday sayısına eşit adedde sıra numarası alt alta 
basılmış olur. 
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AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Bu fıkra hak- ı 

kında söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Bu fık$a hakkında takririniz I 

var mı? I 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Takririm de 

var, gelen madde yenidir, söz istiyorum. I 
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşım, mü- I 

zakerenin kifayeti kabul edilmiştir. Ve bu gelen I 
madde üzerinde takrir sahiplerine takrirlerini I 
izah için söz verilebilir. Sizin şimdi vermiş ol- I 
duğunuz takrir bizim anlayışımıza göre bu birin- I 
ci fıkrayla ilgili değildir. I 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — İlgilidir efen
dim. I 

BAŞKAN — Gelin kısaca izah edin, her fıkra I 
için avrı takrir vermek lâzım gelir. Muhterem I 
arkadaşlar bu, komisyondan gelmiş yeni bir mad- I 
dedir. Meclisin haberi olmadan gelmiştir dive. I 
müzakere tamamdır diye oylıvamam ki, yani sü- I 
ratli çıkaralım diye İçtüzük hükümlerini de çiğ- I 
neyemeyiz. I 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Arkadaşlar. 
yalnız Yüksek Secim Kurulundan gelmiş olan fi
ligranlı ov puslaları sıra numarası vardır. Bun- I 
lar kullanılacaktır, şartı konmuştur. Hemen ikin- I 
ci fıkrada ise, «okunamıyan adlar sayılmaz» de- I 
nivoı*. Benim teklif ettiğim bu fıkra ile ilgili tak- I 
ririmde, hem bu beyaz kâğıtlar bulundurulacak. I 
hem de partiler adaylarının isimlerini gösteren I 
matbu listelerden yeteri kadar gönderecekler, on- I 
lar sandık basında mühürlenmek suretiyle seçme- I 
ne verilecek, okur olup da yazması olmıyan va- I 
tandaş okur - yazar ise beyazını alacak, değilse I 
matbuvu alacak seçtiği adayların karşısında işa
ret edecek. Bu suretle seçmenin iradesi tezahür I 
etmiş olacak. Engellenmiş olmıyacak. Bu fıkraya, I 
takririmle belirttiğim veçhile, partilerin matbu I 
listelerinin de gönderilmesi şeklinde ilâvesini ve I 
kabulünü rica ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün, bu takriri- I 
nizin teklif ettiğiniz kısımları her kısmı hangi I 
fıkraya taallûk ediyorsa işaret edip verin. Başka I 
türlü muamele yapmaya imkân yok efendim. Ko- I 
misyon, buyurun. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, ko
misyon münhasıran üzerine sıra numaraları alt I 
alta basılmış özel filigranlı oy puslaları kullanıl- I 
ması esasını Yüksek Mecliste hâsıl olan umumi I 
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temayül muvacehesinde kabul etti. Bu umumi 
temayülün hâsıl oluşunun sebebi de şu idi; mat
bu listeler basıldığı zaman fazlasının iptali prob
lemi ortaya çıkıyordu. Dokuz kişi yazılacak ise 
onüç kişi yazılmışsa bu 13 kişiden iptal edilecek 
dört kişi kimdir? Alttan itibaren yaparsak mah
zuru var, kura çeksek mahzuru var. Sayın arka
daşımız buyurdular ki, istiyen, okuma - yazma bi
len özel filigranlı beyaz puslayı alır isimleri ya
zar, okuma - yazma bilmiyen de matbu puslayı 
alır dediler. Okuma - yazma bil miyenin matbu 
puslayı da okumasına imkân yoktur. Okuma bi
lince yazma bilir. Yazma bilince okuma bilir. Böy
le olduğuna göre, her iki halde de matbu pusla 
kullanılsa dahi okuma - yazma bilmiyen bir kim
se ile birlikte bir resmî görevlinin kapalı hücre-
ve girmesi mecburidir. Biraz sonra okunacak bir 
fıkra gösterecektir ki, okuma - yazma bilmiyen, 
binaenaleyh el yazısı ile sıra numaralarının hiza
sına aday isimlerini yazamıyacak olan kimsele
rin yerine, bu işi yapmak üzere, tıpkı bundan ev
velki metinlerde olduğu gibi ilgili iki tane görev
li girecekler ve onun yerine yazacaklardır. Tet-
kikat neticesinde uzun süreceği de varit erörülme-
miştir. Çünkü nihayet bir ilçede en büyük bir 
partinin dahi âzami yoklama kurulu üyesi bini 
geçmez. Bütün bunların hepsinin de okuma - yaz
ma bilmediği farz olunamıyacağma göre, gerekli 
işlemler gereken saatte sona erdirilebilecektir. 
Her halükârda komisyona da Meclisin umumi te
mayülüne uyarak bu listelerden fazla yazılmış 
olanların iptalindeki müşkülâtı bu şekilde orta
dan kaldırmak en uygun hal çaresi olarak gözük
müştür. Bu itibarla Sayın Üstün'ün takririne ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, birinci fıkra için 
takririnizi çabuk gönderiniz. 

Sayın Tekinel, siz ne için söz istiyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz bir takrir vermiştim, üç pren
sibi ihtiva ediyordu. Birinci prensip oylandı ve 
Büyük Meclis kabul etti. Bunun üzerinde Sayın 
Kırca, Komisyon Sözcüsü olmanın kendisine ver
diği hakkı istimal ederek diğer iki prensip oylan
madan maddeyi takrirlerle birlikte geri aldı Ben 
takririmde musırrım. Bu itibarla bu getirilen son 
şekle aykırı olan benim takririmin oylanıp ret 
veya kabul edilmesi lâzımdır. Doğrudan doğruya 
bu arkadaşımızın takriri oylanamaz. 
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BAŞKAN — Sizin takririniz hangi madde 

hakkında idi? 
ISMAÎL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul) — 

50 nci madde hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, 50 nci maddenin fık

ra fıkra görüşülmesi kabul edildiğine göre, sizin 
takririniz hangi fıkraları ihtiva ediyorsa o fıkra
lar görüşüldüğü zaman kalkıp konuşabilirsiniz. 

ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — 
Efendim, ben milletvekiliyim, kanuni hakkımı 
kullanırım, Büyük Meclis karar verir. Ben takri
rimi verdim, birinci prensip oya konuldu ve ka
bul edildi, ikinci ve üçüncü prensip oya konulma
dan arkadaşım hakkını kullanarak geri aldılar. 
Ama şimdi kendileri bir madde getirmişler, on
dan evvel o maddeye aykırı olan benim takriri
min oya konulması lâzımdır. 

GEÇÎCÎ KOMISYON sözcüsü COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Fıkralara taallûku itiba
riyle, her taallûk ettiği fıkrada takririnin fıkra
larını oya sunun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, bu vermiş oldu
ğunuz takriri evvelki celselerde vermişsiniz... 

ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — 
Bu celsede verdim efendim. Beyefendi, sizden ev
vel Riyaset Makamında olan arkadaşımız ara ve
riyorum dedi. Ve Meclis açıldığı zaman yoklama 
yapılmadı. 

BAŞKAN — Aralar celsedir işte efendim. 
Bundan evvelki celse diyorum. 

ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — 
Evet bundan evvelki celsede verdim. Fakat ev
velki celsede de versem, sonraki celsede de ver
sem hak haktır. Milletvekili hakkının yerine 
getirilmesini istiyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, sükûnetle Riya
setin söyliyeceklerini dinleyiniz, bir itirazınız 
varsa ondan sonra söylersiniz. Şimdi ben sizin 
takririnize Reis olarak şimdi muttali bulunuyo
rum. Siz şimdi bu takririnizde : 

«1. Seçmenler adayların yarısından bir faz
lasını yazmaya mecburdur, eksik yazılması mu
teber değildir.» 

ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — 
Bu fıkra oylandı ve kabul edildi. Ama ondan 
sonrakiler oylanmadı. Şimdi evvelâ komisyo
nun metninden evvel onların oylanması lâzım
dır. 
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BAŞKAN — «2. Ancak tamimim yij;mak 

hakkına sahiptir.» bunun mu oylanmasını isti
yorsunuz ? 

ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) -
Evet. 

BAŞKAN — «3. Matbu oy puslası istimal 
olunmamalıdır.» («Bu komisyonun getirdiği me
tinde var.» sesleri) 

Şimdi Sayın Tekinel, lütfen dinleyiniz. Şim
di müzakerenin selâmeti bakımından, işlerimizin 
hem selâmeti için, hem de süratle yürütülmesi 
bakımından sizin takririnizin oylanmadığını 
ileri sürdüğümüz 2 ve 3 ncü fıkralarını fıkra 
fıkra okutacağım. 50 nci maddenin hangi fık
rasına taallûk ediyorsa lütfen o fıkrada ileri 
sürün; onunla beraber halledelim. 

ÎSMAÎL HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — 
Şimdi maddenin monte edilmesi prensibi vardır. 
Maddedeki prensipler birbirine uymiyabilir. 
Mesele prensipleri birbirine uydurmaktır. Pren
sipler kabul edilir, oraya girer. 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (îstanbul) — Sayın Başkanım, usul 
hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (îstanbul) — Sayın Başkanım, biraz 
evvel Yüce Meclis, gönderdiğimiz maddenin 
fıkra fıkra oylanmasını kabul etti. Zannediyo
rum Sayın Tekinel'in ileri sürdüğü hususu hal
letmek, bu durum muvacehesinde son derecede 
kolaydır. Sayın Tekinel'in önergesi üç tane ayrı 
hususu ihtiva ediyor. Hangi fıkraya taallûku 
var ise, ona sıra geldiği zaman önergesinde yer 
alan o hususu oylanır. Benim görebildiğim ka
dar şimdi mevzuubahsolan fıkraya taallûku olan 
lr.ısus Sayın Tekinel'in önergesinde yer alan 
üçüncü husustur. O da matbu liste kullanılma
ması. Matbu liste kullanılmamasını komisyon 
zaten bu fıkrada kabul etmiştir. Lütfen ısrar 
ediyorlarsa, zaten komisyonun kabul ettiği şey 
hususunda ısrara mahal yoktur. Diğer husus
lara sıra gelince, meselâ yarıdan bir fazlası ya
zılsın ama istiyen tamamını da yazsın, bunun 
fıkrası ayrıdır. Sayın Tekinel'in ısrarı muvace
hesinde fıkrasına sıra geldiği zaman önergesi
nin bu hususunu da oylamanızı istirham ediyo
rum. Mesele böylece halledilir. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel, sizin ileri sür
düğünüz takrirde oylanmadığını ileri sürdüğü-
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nüz iki fıkradan üçüncü fıkrası matbu oy pus-
lası kullanılmamasına aittir. Bunu zaten şimdi 
okunan madde ile komisyon kabul etmiştir. Bu
rada mutabakata varıldığına göre Riyaset ay
rıca oylanacak bir şey görmemektedir. 

Diğer ikinci fıkraya gelince : Bunda ileri 
sürdüğünüz husus hangi fıkraya taalluk'edi
yorsa o fıkra okununca söylersiniz. 

Birinci fıkrayı oyunuza sunuyorum. Komis
yonun getirdiği birinci fıkrayı; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sayın Başka
nım, aykırı teklif var. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oturdu
ğunuz, yerden muamele yaparken takrir gönder
meyiniz. Bunları nasıl tasnif edeceğiz, bunun 
altından nasıl kalkacağız? Takririnizi evvelden 
tanzim edin ve Riyasete verin. 

Riyaset birinci fıkrayı oyladıktan sonra tak
ririniz Riyasete geldiği için, takririniz bir mua
meleye tabi tutulmamıştır. 

ikinci fıkrayı okutuyorum : 
«Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra 

numaralarının hizasına bizzat el yazısı ile yaz
maları şarttır.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu fık
ra hakkında verilmiş bir takrir vardır, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi partiler kanunu tasarısının 50 nci 

maddesinde oy verme fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

tzmir Denizli 
Mustafa Uyar İsmail Ertan 

Fıkra; 

Adaylığını koymuş olanların soyadlarına 
göre tesbit edilmiş matbu listeleri, kapalı oy 
verme yerlerinde asılı bulundurulur. Sandık 
kurulu başkanlıklarında, ayrıca beyaz kâğıda, 
o ilin çıkaracağı milletvekili sayısının yarısın
dan bir fazla sayıda, adedi ihtiva eden rakam
ları aşağıya doğru yazılı ve mühürlü oy pusla-
sını alan yoklama kurulu üyesi, gizli hücreye 
giderek rakamların karşılarına dilediği isimleri 
yazmak suretiyle oyunu kullanır. 

Beyaz ve rakamlı oy puslasmdaki adedden 
eksik veya fazla isim yazılı oy pusla!arı muteber 
değildir. 

BAŞKAN —_ Komisyon. 

16.5.1965 0 : 2 
GEÇÎC.I KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) —. Sayın Başkan, bu takrir 
verilmiş olan önergede kanun tekniği ve tedvi
nine mütaallik olarak yer alan sistemi taıııa-
miyle bozmaktadır. Ancak hazırlanma mecburi
yeti bir başka fıkrada vardır. Sandıkların ba
şına asılması mecburiyeti Seçimlerin temel hü
kümlerini tesbit eden kanunda mevcuttur. Di
ğeri, yarısından bir fazlasının yazılması bir baş
ka fıkrada vardır. Arkadaşlarıma yalvarıyo
rum,. yakarıyorum. bu takriri geri alsınlar, tek
rar bunu. yazdırmasınlar. 

• BAŞKAN — Takrir sahipleri geri alıyorlar 
1111? 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — Çeri alıyo
ruz efendim.. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri takrirlerini 
geri alıyorlar. , 

Muhterem arkadaşlar, bu 50 nci madde için 
verilmiş sekiz, on- tane takrir vardır. Bu •tak
rirlerin Riyaset, 50 nci maddenin hangi fıkrası
nın, hangi hükmünün tadilini tazamnıun ettiği
ni tesbite imkân bulamamaktadır. Bu takrirleri 
arkadaşlarıma iade edeceğim. Şimdi okunan 
metindeki hangi fıkrada ne yolda tadil yapmak 
istiyorlarsa takrirlerini her fıkra için ayrı ayrı 
olmak üzere tanzim etsinler ve Başkanlığa ver
sinler.' j 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul)' —• Arkadaşlarımız son gön
derdiğimiz 50 nci madde metnini görmemişler
dir ki, hangi fıkraya taallûku olduğunu söyle
sinler. Nâçiz Komisyon Sözcüsünün nâçiz yar
dımını Yüce Riyaset kabul ederlerse takrirler 
okundukça bendeniz hangi fıkraya aidolduğu
nu namuskârane söylemeyi vazife biliyorum. 
Bu, itibarla arkadaşlarınla, iade etmiyelim efen
dim... - . . ; 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, komis
yon bu takrirler üzerinde, gene uyarıcı beyan
larını yapabilirler. Ama Riyaset vazife görebil
mek için, Yüce Meclisin kabul ettiği usule gövo, 
fıkralar ayrı ayrı oylanacağı için, her milletve
kili tadilini istediği hususların hangi fıkraya 
taallûk ettiğini ifade etmelidir. Gerçi metin ar
kadaşların elinde yoktur, fakat biz iki kere ağır 
ağır okuttuk. Arkadaşlar takrirlerini .aldıkları 
zaman Şaym Sözcü ile görüşürler, hangi fıkra
ya taallûk ettiğini tesbit ederler ve Riyasete 
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hangi fıkrada bu takrirlerin oylanmasını isti- j 
yorlarsa işaret ederek verirler, biz de vazife
mizi yapabiliriz. Arkadaşlardan, bu yolda hare
ket etmelerini rica ediyorum. 

Şimdi ikinci fıkrayı oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü fıkrayı okutuyorum. 

«Parti seçmeninin okuma *• yazma bilmedi
ğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlen
direceği partili olmıyan kurul üyesi tarafından 
tesbit edilmesi takdirinde kurul başkanı veya 
görevlendireceği paıtili olmıyan kurul üyesi 
partili seçmenin istediği ve aynı partinin men
subu bir şahısla, partili seçmen böyle bir kim
seyi göstermemişse o partinin kuruldaki asıl 
veya yedek temsilcilerinden biri veya onlar da 
yoksa partinin müşahidi ile birlikte kapalı hüc
reye girerler. Kurul başkanı veya görevlendir
miş olduğu kurulun partili olmıyan üyesi.-önce 
soyadlarının alfabetik sırasına göre düzenlenen 
listeyi partili, seçmene tam olarak okur ve on
dan sonra., partili'.seçmenin sözle ifade edeceği 
adayın adım yine adayın sözle ifade.edeceği sıra 
numarasının hizasına el. yazısı ile yazar ve pus
lanın altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde 
aday adlarının, yazılı olduğu bir listeyi kurul 
başkanına veya görevlendirmiş olduğu partili 
olmıyan kurul üyesine, yahut parti temsilcisini1 

veyahut parti müşahidine vermek suretiyle ora
da yazılı adların oy puslasın a yazılmasını ister
se bu istek reddedilir.» 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında bir tadil 
teklifi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
50 nci maddede 1 nci bendin 3 neü fıkrası 

kapalı oy yerine konulacak aday listelerine 
adayların adları soyadları alfabetik sırasına gö
re değil, kur'a çekmek suretiyle tesbit edilir, 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu"? | 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon bunun çok bü
yük müşkülât doğuracağını daha evvel izah 
etti. Bu itibarla katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri ! 
oyunuza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme

miştir. 
Üçüncü fıkrayı komisyondan geldiği şekilde 

oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnıiyenler...-Kabul edilmiş-

tur. 
Dördüncü fıkrayı okutuyorum : 
«Sandık başına gelen parti seçmenine ilçe se

çim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul 
üyesi özel filigranlı oy puslasını ilçe seçim ku
rulu başkanlığının mühürü ile mühürledikten 
sonra verir.» 

BAŞKAN — Dördüncü fıkra hakkında tak
rir var mı? (Yok, sesleri) 

4'ııcü fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bende geçiyoruz. İkinci bendin birinci 
fıkrasını okuyoruz. 

«Belli bir seçim çevresinde' gösterilmesi ge
reken aday sayısından merkez* yoklamasiyle 
gösterilecek aday sayısının düşülmesiyle bulu
nacak sayının yarısından biç fazlası miktarınca 
aday adının oy puslasına yazılması şarttır.» 

BAŞKAN — İkinci bendin birinci fıkrası 
hakkındaki takrirleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
50 nci maddenin 2 nci bendinin 1 nci fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

1 .nci fıkra; 
Oy verme : 
Seçmen o ilde seçilecek T. B. M. M. üyele

rinden yarısından bir fazlasına oy vermek zo
rundadır. Ancak, seçmen isterse o ilde seçilecek 
T. B. M. M. üyesi adedi kadar isim yazabilir. 

BAŞKAN —. Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Daha evvel izah ettim. 
Daha evvel nazarı dikkate alınan Sayın İsmail 
Hakkı Tekine] arkadaşımın takririnin aynıdır. 
İsrar hakkımı kullanırken izah ettim ve çok bü
yük suiistimallere sebebiyet vereceğini izaha 
çalıştım. Aynı sebeplerle bu takrire katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN —Tekinel arkadaşımızın takriri 
ile aynı mahiyette olduğu için komisyon katıl
mamaktadır, . . ' :.. ••:...'....•. 
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Şimdi arkadaşlar, tereddüt hâsıl oluyorsa 

ayrı ayrı oyunuza sunacağım. (Aynı mahiyette, 
sesleri) 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Ben iltihak 
ediyorum Saym Tekinel'in takririne. 

BAŞKAN — Sayın Tekinel'in takririne Sa
yın Üstün katılıyor. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tekinel'in takririni oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci bendin birinci fıkrasını komisyondan 
geldiği şekilde oyunuza sunacağım. («Bir daha 
okunsun» sesleri) Kabul edenler... Etmiyenler... 
(Gürültüler.) 

Arkadaşlar gürültü etmeyiniz. Lütfen dik
katle, dikkatle dinleyiniz. Kaç kere okuttuk bu 
fıkrayı, ikinci bendin birinci fıkrasını komis
yondan gelen şekliyle tekrar okutuyorum. 

(ikinci bendin birinci fıkrası yeniden okun
du.) 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci fıkrayı okutuyorum : 
«Parti yönetmelikleri yukardaki fıkrada ya

zılı miktardan daha fazla aday sayısının yazıl
masını, merkez yoklamasiyle gösterilecek aday 
sayısı düşülmek kaydiyle ve o seçim çevresinde 
gösterilecek aday sayısını aşmamak şartiyle ön
görebilirler. Ancak bu yönetmeliklerin her hal
de önseçimde oy kullanacak parti seçmenlerinin 
her birinin aynı sayıda aday adını oy puslasma 
yazması yükümünü saklı tutması zorunludur.» 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Siyasi partiler kanunu tasarısının 50 nci 

maddesindeki aday tesbitini parti tüzüklerine 
bırakan komisyon teklifinin maddeden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

izmir Denizli 
Mustafa Uyar ismail Ertan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (istanbul) — ikinci bendin birinci fık
rasında yer alan esası ilk defa tatbik edeceğiz. 
Mahzurunun ne olup olmadığını bilmiyoruz. Bu 
itibarla parti yönetmeliklerine bir genişlik bı
rakmakta fayda vardır, Ancak her hal ve kârda 

her seçmenin aynı miktarda adayı yazması mec
buriyeti komisyon metninde mahfuz tutulma
maktadır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri • 
oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Komisyon filhal iştirak 
ediyor. Ve bu durumda bundan sonra gelen 
fıkranmda çıkarılması için ıbir önerge takdim 
ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak etmiş-
tir.Binaenaleyh, takrir gereğince ikinci ben
din ikinci fıkrasının çıkarılması hususunu oy
larınıza sunuyorum... Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. (Gürültüler, «hangi fık
ra» sesleri) Bendin ikinci fıkrası efendim. 

Muhterem arkadaşlar, dinlemiyorsunuz, otur
duğunuz yerden gürültü yapıyorsunuz. Şimdi 
kabul edilen takrir gereğince ikinci bendin ikin
ci fıkrasının çıkarılması teklif edilmiş, JVIec-
lia kabul etmiş, komisyon iştirak etmiş, onu oy
ladım. Komisyon ilâveten demiştir ki, bu ikin
ci İ k r a çıktığına göre üçüncünün de çıkması 
lâzımgelir. Daha onu oylamadım. Gürültüye ne 
lüzum var? Dinlemiyorsunuz, işitmiyorsunuz 
gürültü ediyorsunuz. 

Şimdi üçüncü fıkrayı okutuyorum. 
«Birinci bendin birinci fıkrası gereğince 

Yüksek Seçim Kurulunca bastırılacak özel fi
ligranlı oy puslalarmdaki sıra numaralarının 
sayısı ikinci bendin birinci ve ikinci fıkrala
rı uyarınca tesbit edilir. Partilerin genel baş
kanlıkları bu amaçla ikinci bendin ikinci fıkra
sında yazılı parti yönetmeliklerini önseçimden 
15 gün öncesine kadar Yüksek Seçim Kuru
luna bildirmek zorunluğundadırlar.» 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş olan tak
riri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kabul edilen önerge muvacehesinde çıkarı

lan fıkradan sonraki fıkranın da 50 nci madde
den çıkarılmascnı arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Şimdi okunan üçüncü fıkra

nın çıkarılmasını komisyon teklif etmektedir. 
Sayın Bilgiç, bu teklif üzerinde söz mü is

tiyorsunuz? Buyurun. 
SADETTİN BlLCrlÇ (İsparta) — Muhte

rem arkadaşlar, ufak 'bir yanlışlık olsa gerek. 
Bu tamamiyle tayyı istenen üçüncü fıkrada sa
dece parti genel merkezlerinin, deminki don
durmayı kabul ettiğimize göre Yüksek Seçim 
Kuruluna bildirme ş.kkı ortadan kalkıyor. Yok
sa oy puslalarmm filigranlı kâğıttan olması 
ve sıra numarasını ihtiva etmesi gibi şıkların 
baki kalması iktiza eder. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Bilgiç'i tatmin et
mek isterim. Zaten daha önce kabul edilmiş 
olan birinci bendin birinci fıkrasında şu hü
küm vardır: Her ilçe seçim kurulu sandık ba
şında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış özel 
filigranlı oy puslası bulundurur. Bu puslanın 
üzerinde, puslaya yazılması zorunlu aday sa
yışma eşit adedde sıra numarası altalta ba
sılmış olur. Daha önce kabul edilen ikinci ben
din birinci fıkrasında", «yarıdan bir fazla ya
zılması şarttır» dendiğine göre, sıra numarası 
olarak ne kadar numara bulunacağı bu fıkra
dan zaten anlaşılmaktadır. İkinci fıkra çıktığı
na göre, üçüncü fıkrada yer alan esas husus 
şudur- Parti yönetmeliklerine bir genişlik bı
rakılmış olsa idi, bu parti yönetmelikleri Yük
sek Seçim Kuruluna tevdi edilmeliydi ki, Yük
sek Seçim Kurulu o yönetmelikleri de dikkat 
nazarına alarak özel filigranlı kâğıtlardaki 
sıra numaralarının adedini tesbit etsin. Bu du
rumda ikinci bendin üçüncü fıkrasının da çı
karılması lâzımdır. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Komisyo
na iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, bu şimdi okunan 
üçüncü fıkranın metinden ç,karılmasmı teklif 
etmektedir. Bu teklif önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, üçüncü fıkra çıkarılmıştır. 

Dördüncü fıkrayı okutuyorum: 
«özel filigranlı oy puslalarmda gösterilen 

sayıdan daha az aday sayısının yazılı olduğu 
puflalar muteber değildir.» 
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BAŞKAN — Bu fıkra hakkında takrir yok

tur. Fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Beşinci fıkra: 
«özel filigranlı oy puslalarmdaki sıra nu

maralarının hizasına yazılmış olmıyan fazla 
aday adları ve aynı hizaya birden fazla yazılmış 
olan aday adlarından ilk yazılı olandan sonra 
gelenler hesaba katılmaz.» 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında da önerge 
yoktur. Fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı fıkra: 
«Bu bendin yukarıdaki fıkraları gereğince 

o seçim çevresinde oy puslasma yazılması zo
runlu bulunan sayıya eşit sayıda önseçim ada
yı bulunması veya bu sayıdan az önseçim ada
yı bulunması takdirinde oy puslasma yukarıda-r 
ki fıkralar gereğince yazılması gerekenden bir 
eksiğine eşit sayıda aday adı yazılır.» 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında da önerge 
yoktur. Fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kurulca okunamıyan adlar hesaba katıl
maz. Ancak bu takdirde oy puslası gerektiğin
den daha az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi iş
lem görmez.» 

BAŞKAN — Fıkra hakkında takrir yok
tur. Fıkrayı oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Maddeye bir fıkra ilâve edilmesine dair 
Sabri Adal arkadaşımızın bir takriri vardır, 
onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Siyasi Partiler kanun tasarısının (50) nçi 

maddesinin aşağıdaki fıkraların eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

«1. önseçime katılacak olan her ildeki aday 
sayısı o ilin çıkaracağı milletvekili sayısından 
fazla olursa seçmenler milletvekili adedi ka
dar aday göstermek zorundadır. 

2. Aday sayısı milletvekili sayısından az 
olursa seçmenler milletvekili sayısından bir faz
lasını göstermek zorundadır.» 

İzmir 
Osman Sabri Adal 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Adal, izah 
edinir; efendim. 
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OSMAN SABRI ADAL (izmir) — Muhterem I 

arkadaşlarım, bu konu çok esaslı bir konudur. 
önseçimlere katılacak her ildeki adaylar eğer 
milletvekili adedinden fazla olursa, meselâ bir 
vilâyette, bir ilde 14 tane milletvekili vardır. 
18 - 20 aday vardır. Şimdi 14 ün yarısı yedidir. 
8 isim yazacaklardı!. Halbuki Anayasanın 55 nci 
maddesi. gayet sarihtir. Her vatandaşa seçme ve 
seçilme hakkı vermiştir. Şimdi yoklamaya giren 
üyeler, 14 tane milletvekiline karşı 20 tane aday 
vardır. 20 aday arasından 14 taneyi seçme hak
kı verilmelidir. Bunun sonu ne olacak biliyor I 
musunuz i . Hizipçiliğe gidecektir. Çok konuşuldu 
bu. Yarın Fransa'nın durumuna düşeriz. Tekrar 
ekseriyet sistemine dönüyoruz, demektir. Yani 
200 ü, 300 ü bulacaktır, ekseriyet hizip, Meclise 
azasını gönderecek,, diğer kısım kalacaktır. Yani 
kanunla hizipçiliği teşvik ediyoruz, demektir. Ni
çin seçmene bu hakkı vermiyoruz anlamıyorum. I 
Faraza 14 - misal olarak alıyorum - tane millet
vekili olan bir ilden niçin 14 kişi seçmesin vatan
daş? 20 tan'e aday vardır, niçin seçmesin?.. 

Şimdi Sadettin Bilgiç arkadaşımız geçenki 
celsede gayet iyi olarak izah ettiler; ya yandan 
bir fazlasını kabul edelim, mutlak olarak, yahut 
tamamına rey verelim. Şimdi, şöyle bir durum 
da vardır : Faraza altı milletvekili olan bir vilâ
yette dört tane aday çıkmıştır. O da olabilir, 
izah ettil'er, belediye seçimlerinde böyle olmuş
tur. 20 tane belediye meclisi âzası bulunamamış, 
.12 tane bulunmuş. Bu olabilir. Onun için diyoruz 
ki, milletvekili sayısından az aday olursa yarıdan 
bir fazlasını göstersin. Yani biraz serbest bıra
kalım. Tatbikatını görmüş bir arkadaşınız olarak I 
arz ediyorum. Parti müfettişi olarak 50 vilâyeti I 
dolaşmışımdır. Her yerde bunun üzerinde dur-
muşumdur. Ne olacaktır; bakın şimdi siz'e misal 
vereyim : 14 milletvekili olan bir vüâyette 7 - 8 
tane konacak değil mi? Gayet tabiî olarak hizip
ler aynlacak, 8 tane isim yazacaklardır. 3 veya I 
4 kişiyi, asıl çıkaracak olanlan koyacaklardır, 
dört de zayıf olanlardan alacaklardır, 8 kişi. 
(«Oylanamaz efendim bu» sesleri.) îster oylansın, 
ister oylanmasın, ben za'bıtlara geçireyim de ya
rın göreceksiniz, tecrübeler bu gibi şefleri göste
recektir. Fransa 'daki hizipçilik cumhuriyeti teh
likeye düşürmüştür. Yani biz resmen bunu kanu
na koyuyoruz. Yapın serbestçe hizipçiliğinizi di
ye. istediğimiz, arzu ettiğimiz vasıftaki insanla- | 
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rı buraya getiremiyeceğiz. Biliyorum bâzı arka
daşlar yüzde beşten istifade edecekler, bâzı ar
kadaşlar millî bakiyeden istifade edecekler, bu 
şekilde gelecekler. Ama hiziplere girmemiş in
sanlar, ancak mahdut insanların reyleriyle gire
cek ve kaybedeceklerdir. Onun için bunda insaflı 
olalım, eğer tekriri müzakere imkânı varsa, Sa
yın Sözcüden de rica ederim, biraz daha bu hu
susu görüşelim. Şimdi faraza istanbul'un 31 ta
ne milletvekili vardır, 40 - 50 tane aday çıkacak
tır. Niçin 16 kişiyi göstersin, sebep ne?.. Meselâ 
bakın, misal olarak izmir'i vereyim, izmir'in 17 
tane milletvekili vardır. Bir tanesi •% 5 ten belki 
girer, geriye 16 kalır. 8 - 9 kişi olacak. Faraza 
geçen 1961 seçiminde 10 kişi kazandı A. P. den. 
9 kişi yazacaklardır, ancak. Sonra bir mahzunı-
nu daha arz edeyim; faraza 17 milletvekili ol,an 
yerde 17 kişi kazanacak. Halbuki siz 9 kişi ya
zacaksınız. Ondan sonra 17 kişiyi de çalışmaya 
sevk edeceksiniz. Hangi arkadaş kalkar da gider 
çalışır? 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Herkes aynı 
adayın ismini yazmaz ki... 

OSMAN SABRI ADAL (Devamla) — Atıf 
bey, bilhassa Denizli üzerinde duruyorum ve gö
receksiniz, işiteceğiz. 

BAŞKAN — 'Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

OSMAN SABRI ADAL (Devamla) — Ya
ni muhakkak surette hizipçiliği teşvik edici bir 
hüküm olacaktır, buna imkân vermeyiniz diyo
rum... 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — Komisyon? 
G.EÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem Adal'm bah
settiği aday sayısının, seçim çevresinin çıkaraca
ğı aday sayısından fazla olması halinde kendile
rinin teklif ettikleri husus, bu maddenin ikinci 
bendinin birinci fıkrasının oylanmasiyle zaten 
halledilmiştir. Binaenaleyh, önergenin bu kısmı
nın da muameleye konmasına içtüzük bakımın
dan imkân yoktur. 

Kendilerinin bahsettikleri ikinci husus : Aday 
sayısının, yani önseçime giren aday sayısının, o 
seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili veya se
natör sayısından eksik olması halidir ki, bu hu
sus da yine bu maddenin ikinci bendinin dördün-
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cü fıkrasiyJ,e halledilmiştir. Binaenaleyh, öner
gelerinin bu kısmını da oya vaz'etmiye imkân 
yoktu?. 

Kendilerinin konuşmalarını, maddenin tümü
nün kabulü aleyhinde bir konuşma olarak farzet-
mekt'en başka yapılacak bir şey olmadığına kaa-
niim efendim. 

BAŞKAN .— Takririnizi geri alıyor musunuz 
Sayın Adal? 

OSMAN SABRİ ADAL (İzmir) — Hayır, 
oylanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor efen
dim. Sayın Adal'ın takririni oylarınıza sunuyo
rum... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Oylanamaz bu, Reis bey. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ısrar 
ediyor, arkadaşımız. Niçin oylanmasın? (Gürül
tüler) Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 50 nci maddeyi fıkra 
fıkra okuduk, oyladık, tamamlandı. Komisyon
dan gelen fıkralardan iki tanesi çıkarıldı. Şim
di Yüce Heyetin fııkra fıkra kabul etmiş oldu
ğu son şekliyle 50 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

54 ncü maddede kalmıştık. O da Komisyon
dan gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Baş'kanlığa 
Son defa kabul edilen 50 nci maddede yer 

alan yeni hususlar muvacehesinde, daha önce 
kabul edilmiş olan 54 ncü maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini, İçtüzüğün 109 nen mad
desi uyarınca arz ve teklif ederim. 

«Muteber olmıyan zarf ve puslalar : 
Madde 54. — Aşağıda yaaılı oy puslaları 

muteber değildir. 

1. İlce secim kurullarınca partili seçmene 
verilen tek biçim ve renkteki ve ilçe seçim 'ku
rulu başkanlığının çift mühürünü taşıyan zarf
tan başka zarfa konulmuş oy puslaları, 

2. 50 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci 
fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Ku-
rıılunea bastırılmış olan oy puslaları, 

3. İlçe seçim kurulu başkanlığının mühürü
nü taşımıyan oy puslaları, 
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4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli 

olacak şekilde 'imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş olan oy puslaları, 

5. 50 nci maddenin 1 nci bendinin 3 ncü 
fıkrası gereğince okuma-yazma bilmiyen parti' 
seçmeniyle birlikte kapalı hücreye giren görev
linin attığı imza dışında - imzalı veya mühürlü 
veya seçmenin 'kim olduğunu belirten her han
gi bir işaret taşıyan oy puslaları; ve 

6. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla il
gili olmıyan başka siyasi partilerin önseçim 
adaylarını kısmen veya tamamen ihtiva eden 
tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslaları ve 
aynı zarftan değişik partilere aidolarak çıkan 
oy puslalarmm tamamı. 

Ayni partiye aidolup tamamiyle aynı adları 
taşıyan oy puslalarmm aynı zarftan birden faz
la çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla 
sayılır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Muhterem ankadaşlar, Yüce 

Meclisçe kabul edilmiş olan 54 ncü madde ye
rine İçtüzüğün 109 ucu maddesine göre Komis
yon bu yeni metni teklif etmektedir. Söz isti-
yen olmadığına göre bu yeni 54 ncü maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, komisyondaki bütün maddeler gel
miş ve tamamlanmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkanım, İçtüzü
ğün 109 ncu maddesi gereğince şimdi Ibdr öner
ge göndermiş bulunuyorum. Tasarının metnin
den bâzı maddeler çıkarılmıştır. Bâzı maddeler 
girmiştir. Bu itibarla eski maddeler yeni mad-
dalarin numaraları... 

BAŞKAN — Onları, yürürlük maddelerini 
okuduktan sonra yapacağız efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Yürürlük maddesinin, bu 
madde numaralarını tadil ettikten sonra yaz
makta zaruret vardır. Çünkü bâzıları yayın
landığı tarihte yürürlüğe girecek, bâzıları ise 
yayınlandıktan sekiz ay sonra yürürlüğe gire
cektir. Bu itibarla, - İçtüzüğün 109 ncu maddesi 
de müsaittir - evvelâ bu liste okusun ve madde 
numaraları tanzim edilsin, 160 nci maddeyi 
ondan sonra oylıyalım efendim. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, I 

bu, evvel de olabilir, sonra da olabilir. Çünkü 
160 diye okuyacağımız yürürlük maddesi 161 nei 
maddede, diğer maddeler gibi son okunacak 
cetvelle düzeliyordu. Madem Komisyon daha 
evvel okuyalım diyor, bu bir mesele değildir. 

Şimdi matbu tasarıda numaralanmış, olan 
maddelerin numaraları Yüce Meclisin 'kabul et-
fiği tay'larla, ilâvelerle baştan aşağı değiştiril
miştir. Ve müzakereler esnasında ifade edilen 
numaralar kati numaralar değildi. Yüce Mec
lisin kabul ettiği son şekle göre, tay'lar ve ilâ
veler sıra dâhilinde yeni baştan numaralan
mıştır. 

Şimdi tasarıdaki hangi numarayı almıştır. 
Bu hazırladığımız listeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evvelâ takriri okuyunuz 
takrirde bir husus daha vardır çünkü. 

BAŞKAN — Takriri okuyalım evvelâ. 

Yüksek Başkanlığa 
Çıkarılan ve oklenen maddeler dolayısiyle 

maddelerin numaraları ek cetvelde yazılı olduğu 
şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 

Muhtelif maddelerin metninde diğer madde
lerin numaralarına atıf yapıldığı hallerde, bu 
numaralar da aynı cetvele uyularak düzeltile
cektir. 

- içtüzüğün 109 ncu maddesi uyarınca Genel 
Kurulun tasvibine arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
bu takrire bağlı listede ilk okunan numaralar 
evvelce tabettirilip size takdim edilmiş olan ta
sarıdaki eski numaralardır. O numaraların kar
şılığı olan ve nihai şeklini alan ve ilerde kanun 
mahiyetini iMisabedecek olan kısmın numarala
rı da ikinci olarak okunacaktır. 

Birer birer okutuyorum efendim. I 

Siyasi Partiler kanun tasarısının madde ve I 
numaralarını gösterir cetvel I 

Eski madde numaraları Yeni madde numaraları 

Madde 1 Madde 1 
Madde 2 Madde 2 
Madde 3 Madde 3 
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Eski madde numaraları Yeni madde numaralan 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde ' 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

4 
5 
6 

. 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 Birleşti 
18 » 
19 » 
20 » 
21 Birleşti 
22 » 
23 » 
24 » 
25 
26 
27 
28 
29 Birleşti 
30 » 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
— 
— 
— 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

Madde 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde (Yeni) 
Madde (Yeni) 
Madde (Yeni) 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
Çıktı 

10 
11 

Çıktı 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

9 0 

23 
24 
25 

Çıktı 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Çıktı 
35 
36 

Çıktı 
Çıktı 
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Eski madde numaraları Yeni madde numaraları Eski madde numaraları Yeni madde numaraları 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
-Madds 
Madde 
Madde 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
__ 
59 
60 
61 
62 Birleşti 
63 » 
64 » 

65 Birleşti 
66 » 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
— 
— 
— 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 * 
83 
84 
85 
86 
87 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde (Yeni) 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

Madde (Yeni) 
Madde 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde (Yeni) 
Madde (Yeni) 
Madde (Yeni) 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

1 Madde 
Madde 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Çıktı 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 

55 
56 
57 
58 

Çıktı 
Çıktı 
Çıktı 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

88 
— 
89 
90 Birleşti 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

» 
» 

105 Birleşti 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

» 

112 Birleşti 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
— 

126 
127 
128 
129 
130 
131 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Madde 
Madde (Yeni) 
Madde 
Madde 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

Madde 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde (Yehi) 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

76 
77 
78 
79 

80 
81 
82 

Çıktı 
Çıktı 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
84 
95 
96 

97 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

Çıktı 
Çıktı 

106 
107 

Çıktı 
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Eski madde numaraları Yeni madde numaraları 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

132 
— 
133 
134 
— 
135 
136 
137 
138 
139 
— 
140 
— 
— ' 
141 
142 
143 
144 
145 
— 
— 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
— 
156 
157 
158 
-— 
159 
160 
161 

Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 

(Yeni) 

(Yeni) 

(Yeni) 

(Yeni) 
(Yeni) 

(Yeni) 
(Yeni) 

(Yeni) 

(Yeni) 

108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 . 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
Çıktı 

126 
127 
Çıktı 

128 
Çıktı 

129 
Çıktı 
Çıktı 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
Çıktı 

136 
137 
138 
139 
140 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, kanun 
tasarısındaki numaraları son kabul edilen şekle 
göre aldığı numaraları okuttum. Bu okunan lis
teyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Şiradi 160 ncı maddeye geldik. 

16. ö. 1965 O :2 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

(İstanbul) — Tâdil takririmiz var efendim. 

Yürürlüğe giriş 
Madde 160. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon

dan gelmiş bir tadil teklifi vardır, onu okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
160 ncı maddenin, 137 nci madde olarak, aşa

ğıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
«Yürürlüğe giriş. 
Madde 137. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 30 

ilâ 51 nci (Son fıkrası hariç), 74 ncü, 83 ilâ 
115 nci maddeleri, 122, 124, 128, 129, 131 ve 137 
ilâ 140 ncı maddeleri yayınlandığı tarihte; ve 

Diğer hükümleri işbu kanunun yayınlandığı 
günden başlıyarak sekiz ay sonra yürürlüğe gi
rer. 

73 ncü maddenin 7 nci bendi, bu kanunun 
yayıımmı Itakibeden ilk 'Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği seçiminden sonra uygulanmaz.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun, Kırca 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, izahını isti
yor arkadaşlar. Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
ibu madde ile yürürlük hükümleri şu şekilde tan
zim edilmiş oluyor : 

Genel esaslara mütaallik birinci kısımda yer 
alan birinci madde, yani siyasi partinin tarifine 
mütaallik madde. İkinci madde, siyasi parti ni
teliğinde dernek kurma yasağına mütaallik mad
de. Üçüncü madde; siyasi partilerin kurulması 
serbesttir, önceden izin alma şartına bağlı değil
dir, siyasi partiler kanun çerçevesinde faaliyet
te bulunurlar diyen madde. Dördüncü madde: 
Üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbestliğine 
mütaallik olup, her Türk vatandaşı kanunda ve 
parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere 
göre siyasi partilere üye oknaklta ve dilediği an
da üyelikten çekilmekte serbesttir. Hiç kimse 
aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi 
olamaz, aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi parti
lerin hepsinde sona ermiş sayılır, diyen hüküm
ler yayınlandığı tarihte, 
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Ön seçime ve merkez yoklamasına mütaallik 

bütün hükümler yine yayınlandıkları tarihlte yü
rürlüğe girecek. 

-Şu hususu belirtmek isterim ki, kanunun ni
hai olarak Resmî Gazetede neşredilip kanunlaşa
cağı tarih malûm olmadığından, ön seçim bah
sinde kanunda derpiş edilen tedbirlerin ve bil
hassa muhtelif sürelerin o sırada gayrikabili taıt-
îbik olması muhtemeldir. Bu itibarla Yüce Mec
lisin daha önce kabul ettiği bir madde ile Yük
sek Seçim Kuruluna, önseçime mütaallik bu ka
nunda yer alan temel kurallar ve bu kuralların 
ruhunu dikkate alarak, bu kanunda yer alan bu 
tedbirleri gerçekleştirmek için lüzumlu kararları 
almak ve bilhassa özellikle süreler bakımından 
gerekli tesbitleri yapmak için yetki verilmiştir. 
Bunu tekrar hatırlatıyorum, daha evvel geç
mişti. 

Yine parti yasaklamalarına ve partilerin ka
patılmasına mütaallik hükümler yayım tarihin
de yürürlüğe girecek. 

ön seçimle ilgili olan cezai hükümler yine 
yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu
nun gibi diğer yayınlandıkları tarihte yürürlü
ğe giren hükümlerin ceza müeyyidelerini getiren 
hükümler için de aynı şey varittir. 

Kaldırılan hükümlerden, yayın tarihinde yü
rürlüğe girecek olanlarla ilgili olanlar da yayın 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Bir de nihayet 
partilerin tüzük, program ve sair mevzuatlarını 
!bu kanuna intibak ettirmek için verilen sekiz aya 
mütaallik hüküm yine meriyet tarihinde yürür-

* İniğe girecek. Ve nihayet diğer meriyet madde
leri, yanv şimdi okunan madde ile bu kanunu 
Balkanlar Kurulu yürüteceğine dair madde de, 
meriyet tarihinde yürürlüğe girecektir. Meriyet 
tarihinde yürürlüğe girmiyecek hükümler şun
lardır : 

Teşkilâta mütaallik hükümler, 
1. Gelir ve giderlere mütaallik hükümler, 
2. Ve Anayasa Mahkemesinin malî denetimi

ne müteallik hükümler. Bu hükümler için parti
ler, program, tüzük ve sair mevzuatlarını bu 
kanuna intibak ettirmek için sekiz aylık bir sü
reye sahilbolduklarma göre, bahsettiğim hükümler 
de bu sekiz ayın sounda yürürlüğe girecektir. 

EMÎN PAKSÜT (Ankara) — 1 Ocak 1966 
diyelim şuna. (Sekiz ay deneceğine böyle diyelim 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —• Sevgili ağabeyim, müsa-
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ade buyurursanız 1 Ocak 1966 demiydim. Çün
kü hakikaten kanunun hangi tarihte çıkacağını 
kesin olarak kestirmemize imkân yoktur. Ama 
altı ay dersek, tahmin ediyoruz ki, ya seçime, 
ya da seçim kampanyası sırasına tesadüf edecek. 
Binaenaleyh, sekiz ay demekle hiçbir mahzur 
yoktur. Kesin bir şey söylemiıyelim. Kanunun 
yayınlandığı tarihe göre sekiz aylık bir müddeti 
kabul edelim. (Hangi hükümler sekiz ay sonra 
yürürlüğe girecek sesleri ve gürültüler.) 

Kardeşim söyledim; teşkilâta ait kısımlar 
sekiz ay sonra yürürlüğe girecek. («Hangi teş
kilâta ait» sesleri) Merkez teşkilâtı, il teşkilâtı, 
ilçe teşkilâtı, köy ve mahallelerdeki parti görev
lileri. Teşkilâtın ne olduğu belli. 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden 
müdâhale etmeyiniz. Sual sormak istiyenler Ri
yasetten izin alır, sual sorarlar. 

Sual soracak var mı? Buyurun Sayın Er-
tan. 

İSMAİL ERTAN (Denizli) — İl ve ilçe baş
kanları, aday olmak için, bunların istifaları na
sıl olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — İl ve ilçe başkanları ve 
yönetim kurulu üyelerinin ön seçime aday ola
bilmek için istifa zorunluğuna mütaallik madde, 
ön seçimle ilgili kısımdadır ve yayımı tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği 160 ncı 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 161. — Bu kanun hükümlerini 

Bakanlar Kurulu yürüttür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kalbul edenler... Eltmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte iki 

arkadaş söz istemişlerdir. 
Lehinde Sayın Kasım Gülek, buyurunuz. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, bu saatte kanunun tümü hakkında çok 
kısa konuşacağım Bitti hamıdolsun. Teklifim var, 
huzurunuzda basılmıştır. Bu konuşmayı yapma
yı bir -vazife addediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, kanun Anayasanın emret
tiği bir kanundur. Dört senedir çıkaramadık, 
hamdolsun şimdi çıkarabildik. Bu kanun eşi yok 
bir kanundur. Dünyada bir memlekette var, 
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ikincisi biziz. Bunu da hatırlatmak yerinde olur 
Bu, dünyada bu kadar az çıkmış bir kanun ol
duğuna göre bunu fevkalâde bir kanun halin
de çıkarmak mümkündü, ama olamadı. 

Muhterem arkadaşlar, bir iki nok+a üzerinde 
gayet kısa duracağım. Çok isterdik ki ocaklar, 
parti ocakları, kötüye kullanılyor diye kaldırı
lan parti ocakları, halkın politikayla temas nok
tası olan parti ocakları bu kanınla yeniden ih
ya edilebilsin, ed'lemedi. Bu da bir fırsattı, 
kaçırıldı. Siyasi hayatımınn vazgeçilmez bir par
çası olan partilerin iç seçimi :ri adalet muraka
besinde olsun diye teklifte bulundum. Bon'm tek
lifimden bu vardır. Gayret ettim bu da olmadı. 
Genel seçimin temeli partilerin göstereceği aday
lardır. Part'lerin gösterec ği adayların se
çim tarzı eğer efkârı tatmin ediyorsa fev
kalâde dürüst o muşsa, komb'neTonlar neiic3Si 
meydana gelmemişle seç'm hakikaten emniyetli 
oluyor demektir. Bunun da en güzel yolu bütün 
partilerin katılacağı bir önseçim olabilir, d'ye 

düşünülmüştü. Bu da kabil olmadı. Adına önse-
ç'm dediğimiz eski yoklama usulünün biraz da
ha değişik şekli kabul edildi. Merkez kontenjanı 
burada yer aldı, bâzı partilerin, kurultay karar
larına rağmen genel oy yekûnu muayyen bir 
nhbetin üstünde olan partilere aldıkları oy 
nisbetinde bütçeden yardım edilmeri iyi bir esas
tır. Partiler'n bir takım vaadler karşı'ığı 
yardım toplamasını önler, ama mevcut on kişil k 
grupların mevcuduna bu yardımdan fayda sağ
lamak biraz garip o'du. Şimdi, iç'nizdeı on 
kişi toplanır bir grup kurarsanız beş yüz b'n-
liraya yakın parayı alabilirsiniz. Arkadaşlar, 
bunları uzun uzun sayıp dökmenin faydası yok. 
Bütün bunlar üzerinde durmak faydalı değ İdir. 
Çok önemli konular geldi geçti ve bunların 
bir kısmı bilhassa müessir bir usule, grup baş
kanları önergesi usu'ü ile geçilmesi sağlanabildi. , 
Bugünkü parti idarecileri anlaşarak bir genel 
merkez hâkimiyeti kuruldu. Ama hiç belli olmaz, 
bu bütün partiler için mevzuubahis arkadaşlar m, 
bütün partilerde genel merkez bugün burada
dır, yarın oradadır, o hiç belli olmaz. Partilerde 
uzun uzun tecrübe gören insanlar bunu bil'r. 
Bir gün, temenni ederiz ki bu hükümleri getiren
ler bun1 ardan pişman olmasınlar. 

GOŞKUN KIRCA (tstanbul) — Pişman ol
mazlar, pişman olmazlar. 
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BAŞKAN — Sayn Gülek, zatıaliniz kanu

nun tümü üzerinde lehte söz arş t ın ız . 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Lehte konu

şuyorum. 
BAŞKAN — Şimdiye kadar hep aleyhinde 

konuştunuz. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Gayretle 

çalışan arkadaşlarımı tahrik ederim. Büyük zah
metlere katlandılar, hakikaten iyi bir es:r mey
dana getirdiler. Bu arkadaşlarımız eğer imkân 
olsavdı elbette çok daha iyi neticeler verebilir
lerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun çıktı. Mil
lete, memlekete hayırlı olsun. Fakat gönül ister 
ki. inşaallah ilk fırsatta bunu tekâmül ettirmek ve 
mahzurları görülecek kısımları biran evvel de
ğiştirmek imkânı hâsıl olsun. Hepinizi hür
metle selâmlerım. (Alkışlar.) 

Başkan — Tümü üzerinde aleyhte Sayın 
Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, parlömanter hayatta Say:n Ka
sım Gülek arkadaşım çok tecrübelidir. Mevzu 
ciddî olduğu için kanunun lehinde çıkmasını 
bir iyi haber olarak kaydettikten sonra içini 
yakan noktaları söyledi. Ben kendilerinin söy
lediği bütün noktalara iştirak ediyorum. Onun 
için benim konuşacağım noktaları biraz azalt
tılar. Yalnız tekrar edersem kusura bakmama
nızı rica edeceğim. 

Bu kanun geldiği zaman arkadaşlar, Anaya
sanın öngördüğü bir kanun olduğu için üze
rinde dikkatle durduk. Zannederim ki, geliş 
tarihi ondokuz ayı buldu. Çalışan arkadaşları 
gayretlerini Kasım Gülek gibi be- de teyideder, 
kendilerine teşekkür ederim. Fakat bir talih
sizliği oldu; hir taraftan Anayasanın öngördü
ğü bir kanun olduğu için mutlaka çıkarılması 
noktası, şimdiki şekilde çıkarılması noktasında 
tefsir edildi. Ve maalesef Anayasanın çıkarıl
masını öngördüğü kanun bu değildir. Evvelâ 
bu kanun Anyasaya aykırıdır. Kanun o derece 
Anayasaya aykırıdır ki, Tür,k içtimai bünyesi
nin millî varlık olarak çoğunluğunu teşkil eden, 
karekteristiğini teşkil eden, istikbalinin en sağ
lam kütlesini teşkil eden köyü, parti teşkilâtı 
kurmaktan mahrum etti. Bu Anayasaya o de
rece aykırıdır ki, şimdi, Türkiye işçi Partisi 
gibi, ki, C. K. M. P. nin bunu benimsemesi lâ
zımdı. Ben şahsan o partiye mensup bir âzâ, 
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olarak çok istiyorum. Köyde parti kurmak ya
sağı koyan bir madde köylü partisi fikrini ya
sak etmek kadar Anyasaya aykırıdır. Binaen
aleyh, vatandaşı bu tarzda teşkilâtlanma hak
kından mahrum eden bir kanuna oy vermeme
nizi sizden rica edeceğim. 

Arkadaşlarım, bu noktada hukukçularımızın 
evvelce izah ettiğim gibi ilmî içtihatları da sa
bittir. Tahsin Bekir Balta'nm Başkanlığında 
teşekkül eden Hukuk Fakültesindeki bir ilmî 
heyet teşkilâtlanmaya ait maddenin Anayasaya 
aykırı olduğunu ve Millî Birlik İdaresi zama
nında çıkarılmış olan, ocak teşkilâtını yasak 
eden kanunun kaldırılması lâzımgeldiğini Da
hiliye Vekâletine verdiği bir raporla tesıbit et
miş bulunmaktadır. Onu da vaktiyle zabıtlara 
geçirtmiş bulunuyoruz. 

Acaba içtimai bünyemize uygun mudur? 
Hayır arkadaşlar, içtimai bünyemize de uygun 
değildir. Türkiye'de dernekçiliği kolaylaştırı
cı hükümlere ihtiyaç vardır. Bu millet toplan
mamak, teşkilât kurmamak, bir araya gelip 
dertlenmemek yüzünden geri kalmıştır. Nasıl 
güçleştiririz, bu 'milletin parti hayatı içerisinde, 
kolaylıkla Anayasanın tarif ettiği gibi, serbestçe 
siyasi faaliyette bulunmasını nasıl güçleştirinz 
arkadaşlar? Arkadaşlarım bir şey getiriyorlar
dı bu kanunda, o da önseçim. O önseçim de orta
dan kalktı, parti denemelerini kendisine göre 
maddelerle, acaba zapturapt altına alır mıyız, 
gibi bir endişe hâkim oldu. önseçim fikri de 
iflâs etti. Kanunun getirdiği kabili tatbiktir, 
değildir orası hrkkmda henüz kanaatim yok. 
Fakat demokratik diyebileceğimiz tek müesesesi 
de ortadan kalktı. Gördüğünüz gibi, yoklama 
heyetlerini parti tüzükleriyle karıştırarak bir 
inzibat tesis etmek gibi, değişik, kabr i tatbik 
olmıyan bir hükme geldik. Arkadaşlar bu ka
nunun en zararlı tarafı Türk Adliyesine, adlî 
vazife olmıyacak vazifeler vermiş olmasıdır. 
Şimdi düşününüz arkadaşlar, biraz evvel çok 
yorulmuş olan, emek vermiş olan Komisyon söz
cüsü burada dedi ki, Yüksek Seçim Kurulu bu 
selimlerde müddetler tâyin edecek yani tedvin 
yapacak. Arkadaşlar bu müddetlerin tâyini si
yasi, içti'mai bir takım takdirlerdir. Yüksek Se
çim Kurulu bu takdirleri kullanmak vaz'fesine 
girdiği anda adalet mekanizması hüviyetini kay
beder ve teşriî vazifeye sokulmuş, olur. Yine 
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Coşkun Kırca arkadaşımızın müdafaa ettiği ce
za reislerinden ibaret olan takdiri hüküm "ve
recek olan bir heyet kuruldu ki, Türk Adliye
sinin bütünlüğüne tesir edici siyasi mahkeme
ler haline getireceği >bir noktaya vardırdı. (Bra
vo sesleri, alkışlar) arkadaşlar s!ze haber vere
yim; Cumhuriyet tarihimizin en çok müdafaa 
edilecek noktası nedir biliyor musunuz? Fevka
lâde mahkemeleri hiçbir zaman adliye mahke
mesinin çerçevesinde mütalâa etmenrştlr. Ad
liye mahkemesini yalnız umumi adalet çerçeve
sinde hususi adalet çerçevesinde tutulmuştur. 
Millî Mücadelenin en sert zamanında dahi ken
disine göre bir İstiklâl Mahkemesi kurmuş, 
fakat Türk adliyesine siyasi vazifeler, takdirler 
vermek gibi bir mevkide bırakmamıştır. Bu 
kanun Türk Adliyesinin bütünlüğünü rencide 
edecek mahiyette idari takdir, siyasi takdir, 
müddet tâyini gibi adaletle kabili telif olmıyan, 
hâkimlik vasfı ile kabili telif olmıyan hüküm
leri getirmiştir ve adalet cihazını da maalesef 
rahatsız vaziyete getirecektir. Artık kanun çık
mıştır, vazife görülecektir. 

Gelelim diğer hır meseleye. Arkadaşlar de
mokratik müesseselerimiz liderlerin ıstırabını 
çekmektedir. Türkiye'de ne oluyorsa, nverkez 
idarelerinde -Kasım Gülek arkadaşımızın söyle
diği gibi, - merkez idaresinde türlü siyasi hak
sızlıklar oluyor. Onu önleyici bir tek madie de 
burada yoktur arkadaşlar. O itibarla da bu kâ
nun Türkiye'deki siyasi manevraları veya tertip
leri önleyici değildir. Bilâkis merkezin bütün 
tertiplerini başıboş bırakmış bir kanundur. Bu 
itibarla da memleketin içtimai bünyesine uygun 
bir kanun değildir. Hole arkadaşlar bir madde 
var ki, vatandaş tipi yaratıyoruz. Nedir? Parti 
kuracağım, ben cebimden beş kuruş çıkarmıya-
cağım. Fikrim var, inancım var. Arkadaşlar bir 
memleket tasavvur ediniz ki, fikrine, inancına beş 
kurur, koyamaz, Devlet kesesinden para alır. Za
ten küçük parti oyununa imkân veren kanunları 
çıkardık çıkardık, son raddeyo getirdik. Şimdi de 
Meclis içi, 500 bin lira transferleri yapılacak bir 
hüküm getirdik ki, dünyada böyle bir maddenin 
çıkarılması, bu Büyük Millet Meclisinden çıka
cak iç değildir. 

MEHMET SAÖLAM (Kayseri) — Senatoda 
değişmesi ],âzım. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) —- Mü

saadenizi rica ederim. Sizi temin ederim, Türki
ye'de hayırlı bir hizm'et paradan dolayı kalmaz. 
1946 da parti kurma yasağı kurulduğu andan 
itibaren çok parti kurulduysa, benim iştirak et
liğim safhasında, arkadaşların almteriyle, evle
rinin ekmek parasiyle kuruldu. Bir memlekette 
10 kişi parti kuracak, memleketin idaresi hak
kında yüksek fikirler sahibi olacak, inanç sahibi 
o!,acak, Devlet kesesinden gelecek 500 bin lira 
alacak. Tufeyliliği müdafaa ediyor bu kanun ar
kadaşlar. Bugün spor teşkilâtımızın ıstırabı ne
dir, biliyor musunuz? Spor kulüplerinin tufeyli 
müesseseler' haline getirilmesidir. Siyasi partiler 
de bu kanunla tufeyli müesseseler haline geldi. 
Maceracıların kolay at oynatabileceği bir mevzu 
haline geldi. Bu itibarla bu kanuna rey verme
menizi sizden rica edeceğim. 

Diğer bir noktaya da temas edip sözlerime 
nihayet vereceğim. Acaba bunun kolay hal çare
si yok muydu? Vardı arkadaşlar. Bunu da kanun 
Meclise geldiği zaman söyledim. Rejimi korumak 
mı istiyoruz? Anayasamızın 57 nci maddesini 
dikkatle okuyalım : «Cumhuriyet müessesesine, 
lâiklik, müessesesine, Devletin bütünlüğüne..» Re
jimi korumak, bu esaslar üzerinde durduğumuz 
andan itibaren halledilmiştir arkadaşlar. Zaten 
siyasi zeminde Alman Anayasasını, bu kanunun 
hazırlanmasında emeği olan Sayın Paksüt arka
daşım bilir, Anayasayı tahrilbedici siyasi faali
yet yapılamaz. Anayasayı taribedecek siyasi 
faaliyet yapamamak için istediğimiz yasağı ko
yalım, fakat bu kanuna öyl'e yasaklar koyduk ki, 
arkadaşlar, yine kış uykusuna yatırmak üzere 
her vilâyete, her kazaya birer hukuk müşaviri 
tâyin etsek belki bu 500 bin lira bunun içindir, 
onu bilmem... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (îstanbul) — Sarih olunuz Saym Tah-
takılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
dahale etmeyiniz, sizi çok dinledik, benim kadar 
siz sarih olsaydınız şimdiye kadar çok işiniz olur
du. 

Arkadaşlar, böylece. kanun öyle teferruat 
maddeleri getirdi ki, dün de arz ettim size, bu 
kıldan ince bir köprü oldu. Biz parti hayatının 
inkişafını istiyoruz. Partileri bir tip statü ile 
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tanzim etmek gibi bir iddianın içerisindedir bu 
kanun. Bu kanun bu haliyle memlekete faydalı 
olamaz. 

Onun için arkadaşlar, kolay hal çaresi §u-
dur : Türkiye Cemiyetler Kanununda rejimde 
alâkalı bütün hükümler, bütün derneklere karşı 
yas'edil mistir. Anayasada iki açık kapı vardır. 
Partilerin hesabına nasıl, bakılacak? Partilerin 
mahkemesi nasıl cereyan edecektir? Klğer biz 1.9 
ay evvel bu açık kapıları ikmal etmek üztere rea
list bir kanun yapsaydık bugün elimizde, o gün-. 
den beri memleket umumi efkârına arz edilmiş 
bir mesele olarak belki çalışmalar devam edecek, 
mükemmel bir partiler kanunu da biz veya biz
den sonra gelecek bir meclis yapacaktı. Alman 
Kanunu menşe olarak alınmıştır. Alman Kanunu 
değil, Almanya'da daha bu iş tasarı halindedir. 

Kasım Gülek arkadaşımızı bir noktada tebrik 
ederim, «Hiç kimsenin yapamadığını biz yaptık.» 
dedi. Başta Coşkun Kırca arkadaşımız olmak üze
re bu kanun benim dediğim mahzurları havi de
ğil de memleketin siyasi hayatına, huzur, emni
yet, demokratik bir sistem getirirse kendilerini 
tebrik ederim. Fakat maalesef söylediğim nokta
larda ıstırabım devam ediyor. Onun için reyim 
menfidir bu kanun hakkında. Söylediğim mucip 
sebepleri kabul eden arkadaşlarımın bu kanuna 
müspet oy vermemelerini istirham ediyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; İçtü
züğün 110 ncu maddesi gereğince müzakeresi bit
miş olan kanun tasarı veya teklifleri üzerinde bir 
lehte, bir aleyhte iki arkadaşa söz verdim. Ayrı
ca Turhan Bilgin arkadaşımız İçtüzüğün 137 nci 
maddesinin hükmüne göre, bu tasarı hakkında re
yini ne şekilde kullanacağına dair söz istemiştir. 
Aleyhte söz istemiştir. Kendisine söz veriyorum. 
Kısa ve veciz olmak üzere. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bizde tesbit edilen şekil bu efen
dim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Nasıl olur 
efendin}. Ben çok önce söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Oturduğunuz yerden itiraz etmeyiniz. Size de
min izah ettim. İçtüzüğün 110 ncu maddesi der 
ki, «Maddelerinin müzakeresi biten bir tasarının 
veya kanun teklifinin oylanmasından evvel arzu 
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ederse milletvekillerine tümü üzerinde bir lehte, 
bir aleyhte olmak üzere söz verilir.» 

Kasım Gülek arkadaşımız lehte, Tahtakılıç ar
kadaşımız da aleyhte söz istediler, ikisine de ver
dik. Bunun dışında bizim İçtüzüğümüzün 137 nei 
maddesi der ki, «Milletvekili oy kullanmadan ev
vel oyunu ne şekilde kullanacağına dair kısa ve 
veciz, lehte veya aleyhte söz söylemek hakkını 
haizdir. Bu şekilde söz istiyen olursa onlara da 
bir lehte ve bir aleyhte olmak üzere iki kişiye söz 
verilir.» der. Turhan Bilgin arkadaşımız aleyh
te söz istemiştir, siz lehte mi istiyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte sizden evvel Turhan 

Bilgin arkadaşımız söz almıştır, buyurun Sayın 
Bilgin. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sırada be
nim. Sözümü 4 ay evvel almışımdır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, buyurun. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, İçtüzüğün 137 nci maddesi kısa ve 
veciz konuşmak şartiyle iki hatibe lehte ve aleyh
te konuşma imkânı veriyor. Bendeniz kısa konuş
maya çalışacağım. Veciz konuşma gücü herkesin 
harcı olmadığı için veciz konuşmaya da gayret 
sarf edeceğim. Fakat veciz konuşmak iddiasında 
değilim. 

Muhterem arkadaşlar, bir siyasi partiyi faali
yetlerinde, teşkilât kurmada, tahdidetmek ger
çek demokrasi anlayışı ile telif edilemez. Parti
ler tek tip haline getiriliyor. Cemiyetin, fertle
rin tekâmül edebileceği, daha yeniyi, daha gü
zeli bulması düşüncesi reddediliyor. Hep biliyo
ruz ki, modern demokrasilerde siyasi bir parti ar
tık her hangi bir cemiyet gibi telâkki edilmemek
tedir. öyle bir devre gelmiş bulunuyoruz ki, si
yasi partiler artık bir seçim organı teşriî organla 
millet arasında bir mutavassıt haline gelmiştir. 
Partiler bütün hayatı müddetince garanti edil
melidir. Bu kanun siyasi suç ve suçluları çoğal
tacaktır. İnsanları doğru ve yanlış; fakat, düşün
ce ve inanışlarından dolayı hapsanelere doldura
caktır. Partiler içinde tesanütü ortadan kaldıra
cak ve siyasette ahlâkilik yerine hile ve desiseyi 
kaim kılacaktır. İdarecilerin hatası yüzünden mil
yonlarca insanın ümit bağladığı partiler kapatı
lacak, suç ve cezanın şahsiliği prensibi ortadan 
kalkacaktır. Misal olarak arz ediyorum: Bir par
tilinin işliyeceği bir hata bu kanuna göre bir suç 
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olur. Ve bu partilinin cezalandırılması istenir; 
fakat idareciler direnirse, yani idareciler yanlış 
bir hata işlerse buna karşı, kapatma kararı veri
lecek bunun neticesi olarak hiçbir günahı olmıyan 
milyonlarca insan, ümit bağladıkları siyasi parti
lerinin kapatılmasından ıstırap duyacaklar. Bu, 
asgari insan haklarına da aykırıdır. Suç ve ceza
nın şahsiliği prensibine aykırıdır. Bu kanunla 
orta çağa ait bir dekor ve zihniyet içinde modern 
bir piyes oynatılmak isteniliyor. Tecrübe göste
recektir ki, partileri hukukan tanzim edecek olan 
bu kanun çıkarsa, birçok emsallerinde olduğu gi
bi tesirsiz kalacak tamamen tatbik edildiği tak
dirde ise, demokrasi zedelenecek ve bir şekil ola
rak kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, partiler demokra
sinin vazgeçilmek unsurlarıdır, diyoruz. Fakat, 
bu kanun o derece huzursuzluk ve karışıklık ya- , 
ratacak ki, korkarım antidemokratik düşünce 
sahipleri değil, demokrasi aşıkı olanlar da par
tilerden de, demokrasiden de vazgeçmek istiyen 
ıbir havanın içerisine düşeceklerdir. Bu kanun 
Anayasanın 55, 56 ve 57 nci maddelerinin hu
dudunu tamamen aşmış, maksadını tecavüz et
miştir. Bu sebeple bu kanuna, şahsan kırmızı 
oy vereceğim, oyumun rengini ifade etmek için 
huzurunuzu işgal ettim, hepinize hürmetlerimi 
.sunarım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 
bir hususu belirtmek istiyorum, özür dilerim, 
•bir dakikanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, sizi tatmin 
etmek için, mecbur olmadığım halde okuyorum. 
Başkanlığa verdiğiniz önergeyi buldum, öner
geniz aynen şu: 

«Partiler Kanununun müzakeresini müta-
akıp tümü üzerinde konuşmak üzere sıraya 
alınmamı rica ederim.» demişsiniz. Siz bu tak
ririnizi, 110 ncu maddeye göre görüşmek için 
vermişsiniz. Ve sizden evvel Kasım Beyle, Tah
takılıç söz aldığı için bu takririniz muameleye 
konamamıştır. Sizin gibi Nihat Diler, Ruhi 
Soyer ve daha birçok arkadaşlarımız bü şekil
de müracaat etmiştir. Turhan Bilgin arkada
şımız 137 nci maddeye göre istemiştir. Riyase
tin yaptığı muamelede tüzüğe aykırı bir husus 
yoktur. 
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Buyurun Sayın Kırca. I 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, önümüzdeki kanun C. H. P. nin, 
Yeni Türkiye Partisi ve C. K. M. P. nin Kar
ma Hükümeti zamanında, bu Karma Hükü
metin bütün Sayın Bakanları tarafından imza
landıktan sonra tasarı olarak sevk edilmiş ve 
bir geçici komosyondan geçtikten sonra uzun 
müzakereler neticesinde, partilerarası müzake
relerde tekrar ele alınmış ve uzun müzakere
lerden sonra Yüce Mecliste ve Senatoda mev
cut bütün partilerin ve parti grupu mahiye
tinde olmıyan grupların temsilcilerinin ittii'a-
kiyle gereken değişiklik önergelerinin metni 
tesbit edilmiş ve 'bunlar komisyonun da iştira
kiyle maddeler haline gelmiştir. Şunu belirt
mek isterim ki, Yüce Mecliste mevcut bütün 
partilerin ve grupların ilk başta üzerler.nde 
böylesine mütabakatsızlık halinde oldukları bir 
kanun vesilesiyle böylesine bir mutabakata var
mış olmaları dahi, meselâ Tahtakılıç arkadaşı
mızın, meselâ, Sayın Bilgin arkadaşımızın ile
ri sürdükleri mülâhazaları hiç değilse i.k baş
ta tereddütle karşılamak için kifayet eder. 

Sayın Gülek'm konuşmasında ve burada ko- ı 
nuşan muhtelif arkadaşlarımızın zaman zaman, 
bazan bâzı hükümlerden aşırı derecede endişe 
ederek, bazan hiçbir mesnedi olmaksızın, bu 
kanunun partilerin genel merkezlerine oligar-
şik bir tahakküm hakkı tanıdığı yolundaki söz
leri mesnetsizdir. Kanunun hiçbir maddesine 
dayanmıyacak kadar mesnetsizdir. Bu kanun, 
genel merkez organlar.nin teşekkülünü tama
men aşağıdan yukarı yapılacak seçimlere bağ
lamıştır. Yine kendilerinin, köy ve mahalleler-
deki partilerin siyasi haklarından mahrum ol
duğu ve bu siyasi haklarının sadece eski ocak 
ve bucak teşkilâtının ihyası yoliyle kurulabi
leceği yolundaki kanaatleri de küllüyen yan
lıştır. Bu. kanunda, yine partilerarası anlaşma
ya tevfikan köy ve mahallelerdeki parti görev
lilerinin bizzat köy ve mahallelerdeki partili
ler tarafından seçilmesi gibi son derecede de
mokratik bir usul kabul edilmiştir. 

Kendileri zaman, zaman kanunun teferruatı 
müzakere edilirken burada bulunamadılar. Av
rupa'da yüksek vazife ile meşguldüler, vatan 
vazifesi ile meşguldüler. Fakat öğrenebilir idi. J 
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Ve her halde öğrenselerdi bu sözü sarf etmiye-
ceklerdi. Kaldı ki, bu gibi sözler sarf edilirken, 
hangi maddenin niçin bu yolda oligarşik bir 
takım tahakküm vasıtaları teşkil ettiğini ifade 
etmek, reyini aleyhte beyan edecekler için, hiraz 
da hiç değilse efkârı umumiyeye arz etmek 
bakımından bir vazife teşkil etmeliydi. Bu 
taam, bu şikâyeti çok hürmet ettiğim Sayın 
Tahtakılıç'a da yapacağım. 

Sayın Tahtakılıç buyurdular ki, bu kanunda 
vaz'edilen yasaklamalar, sadece lejime müteal
lik yasaklamalar olmalı idi. Bu kanuna taallûk 
eden bütün yasaklamalar, Anayasa rejiminin 
korunmasına müteallik yasaklamalardır.. Ye
rimden yaptığım bir müdahale sırasında Sayın 
Tahtakılıç'tan, bu parti yasaklamalarının han
gilerinin uygun olmadığını sormuştum. Cum
huriyetin korunması mı, millet egemenliğinin 
korunması mı, bağımsızlığın korunması mı, ülke 
bütünlüğünün, tek Devlet ilkesinin, azınlık ya
ratılmasının önlenmesi mi, yahut tek Devlet 
ilkesinin ve ülke bütünlüğünün korunması mı, 
bölgecilik yasağı mı? 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — 137 nci 
maddeden bahsederse söz hakkı isterim. 

BALKAN .— Müdahale etmeyin efendim, 
Sayın Bilgin. 

Sayın Kırca, siz de... 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Lâikliğe ve 
Atatürk lâikliğinin yaşayabilmesi için zaruri 

Atatürk devrimlerine müteallik devrim kanun
larının korunması mı, yoksa 27 Mayıs ihtilâli
nin »meşruiyetinin korunmasının mı aleyhinde-
dirler? Bunu beyan etmiş olsalardı daha fazla 
tenevvür olacaktı. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kırca, size sözcü olarak 
söz verdim. Size şahsınız adma, kullanacağ nız 
oyun rengini ifade etmeniz için söz verdim. Fa
kat siz diğer arkadaşlara cevap vermek yoluna 
gittiniz. Lütfen kullanacağınız oyun renginin ni
çin müspet olacağını ifade ediniz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu kanuna müspet oy kullanaca
ğım, çünkü bu kanunda, söylendiği gibi cezaların 
şahsiliğine aykırı tek bir hüküm mevcut değil
dir. Çünkü, bu kanun hiç kimseyi nahak yere 
hapishanelerde süründürecek tek bir ceza hük
münü, parti yasaklamaları vesilesiyle ihtiva et
memektedir. Bu kanunun lehinde oy kullanâca-
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ğım, çünkü, bu hüküm sayesinde partilere asim- I 
'da Anayasa Mahkemesinin; bugün mevcut mev
zuat gereğince haiz olduğu bir kapatma yetkisi
nin kullanılmasında âzami hukuk tekniğinin dü
şünebileceği ölçüde, âzami teminat bendeniz ta
rafından değil, bu Mecliste ve Senatoda yer al
mış bütün partilerin ve bütün grupların temsil
cileri tarafından kaleme alınan metinlerle sağ
lanmıştı:*. 

Bu itibarla, ben de, daha ünce bu vesileyle 
konuşmurç olan Sayın Paksüt gibi bütün bu 
partileri, bütün bu grup1 arı naçizane tebrik 
ederek, tekraren arz ediyorum ki, oyumu tasa
rının lehinde seve sevo kullanacağım. Bu tasa
rının şu veya bu hükmü benim de hoşuma gitme
miş olabilir. Komisyon sözcüsü olarak parti-
lerarası müzakere1 ere girmiş bir temsilci ola
rak ben de zaman zaman karşımdaki arkadaşla
rın fikirlerine ittıba etmek, anlaşmalara, uz
laşmalara girmek ve kendi kafamda olan şey- | 
l'erden fedakârlık etmek zorunda kalmış olabi- I 
lirim. Am?, muayyen bir husus kendi görüşü
müze uymuyor ise de bu kanunun tamamına 
kırmızı rey vermek gibi bir düşünce benim ak
lımdan geçmiyeeeği içindir ki, bu kanuna beyaz 
oy kullanacağım arkadaşlarım. 

Hepinizi hürmctla selâmlarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşının, ta

sarı açık oyunuza sunulacaktır. Kutular sıra
lar arasında gezdirirecektir. 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyasi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Tclli'nin, Diya
net İ.feri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri v'e Geçici Kcm'syon rapo-
poru. (1/1670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. 
Sayısı : 831) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Meclhm a'dığı karara gö e Diyanet işleri ka
nun tasarısının müzakeresine başlıyacağız. Şim
diye kadar söz almış olan arkadaşlardan söz 

(1) 831 S. Sayılı basmayazı 12 . 5 . 1965 ta
rihli 102 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. I 
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sırasına göre konuşmamış olanlara söz verece
ğini. 

Muhterem arkadaşlar; şimdiye kadar grup
ları adına arkadaşlar konuşmuş, şahıs'arı adına 
söz istiyen arkadaşlardan da Sayın Mehmet Ge-
çioğlu ve Roşit Ülker arkadaşlarımız konuşmuş
tur. Şimdi söz sırası Sabri Keskin'indir. Diğer
lerini okuyayım mı efendim? (Gürültüler.) 

Müsaade ed n efendim, gürültü ile iş halledi
lemez. Şimdi elimizdeki üsteye göre isim sırasını 
okuyorum. 

Sabri Keskin, Hayri Mumcuoğlu, Nihat Di
ler, Ahmet Üstün, îhsan Ataöv yerini Ahmet 
Gürkan'a bırakmış, H İmi Güldoğan, Ruhi Sö
ver, îhsan Kabadayı, Nazmi özoğul, Hakkı Yı-
lan!ıoğlu, Hâldan Kısayol, Hilmi Baydur, Mah
mut Alicanoğlu, Kâzım Arar, Talât Oğuz, 

Ve bunun gibi daha 32 arkadaşımız sıra ile 
sö:; istemiştir. 

NlHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 
sö-; istiyorum. 

BAŞKAN — Kim diyor? Gnıp Başkanı bu-
radr. mı? Siz gnıp idare heyetinden misiniz? 

NİHAT DİLER (Devamla) — İzin aldım 
cûoııdim. 

BAŞKAN — Şahsan olmaz, efendim. Grupun 
bir yetkilisinin, sizin gnıp adına konuşacağınızı 
Riyasete bildirmesi lâzım. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Daha ev
vel haber' verd'm efendim. 

BAŞKAN — Kime haber verdiniz? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Şükrü B'eye 

haboi' verdim efendim. 
BAŞKAN — Grup adına mı söz istediniz 

efendim 1 
Şükrü Bey böyle bir şey olduğunu söyleme

mektedir. Söz sırası Sayın Sabri Keskin'ind*r. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, hilafı hakikat bir şey söylemiyorum. Onun 
için siz bunu reddedemezsiniz. 

BAŞKAN — Yetkili böyle söyledi efendim. 
Riyasete, yetkili bir zatın malûmat vermesi lâ-
zı.m. Onun dışında şahsi taleplerle söz verile
mem. 

Buyurunuz Sayın Keskin. 

SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, Anayasamızın 2 nci maddesin
de Devletimizin lâik bir Cumhuriyet olduğu 
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esası kabul edilmiş ve keza 1'9 ncıı maddesinde 
de vicdan ve din hürriyeti teminat altına alın
mıştır. Bu prensiplere dayanaralk bâzı zevatın 
lâik bir Devlet anlayışı içinde diyanet işleri 
teşkilâtının, kurulmasını mahzurlu telâkki et
meleri mümkündür. Ancak hemen ifade edelim-
ki, bazılarının zannettiği gibi lâiklik dinsizlik 
anlamına gelmemektedir. Lâikliği din ile Dev
let işlerinin birbirine müdahale etmemesi mâ
nasında anlamak lâzımdır-. 

Kaldı ki, Anayasamızın 1:54 ncü maddesi 
(Genel idare içinde yer alan diyanet işleri baş
kanlığı özel kanunlarla gösterilen görevleri ye
rine getirir) prensibini vaz'ettiği gibi, müslü-
man cemaat bugün Türkiye'mizde gayrimüs
limi cemaatler, gibi teşkilâtlandırılmamış da 
bulunduğundan bu vazifeyi Devletin yerine ge
tirmesi gerekmektedir. İşte huzurunuzda bulu
nan ve müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 
kanun tasarısı bu ihtiyacın bir cevabı olacak
tır. 

Her sene yapılan bütçe müzakereleri sıra
sında konuşan muhtelif partilere mensup mil
letvekili arkadaşlarımız Diyanet İşleri Reisli
ğinin kuruluşu ile görev ve yetkilerini belirten 
2 asıl ve birçok da ek. hükümleri ihtiva eden 
kanunların halen günün şartlarına göre ihti
yaca cevap vermekten çok uzak bulunduğunu 
tebarüz ettirerek yeni bir teşkilât kanununun 
biran önce Meclise getirilmesi üzerinde hassa
siyetle durmuşlardır. • 

, Çok şükür bugün, Meclisimiz umumi heye
t i : bu hayatî konuyu ele alabilmek mazhari
yetine kavuşmuştur. 

Muhterem milletvekilleri: Maneviyata de
ğer vermiyen milletler maddi bakımdan kolay
lıkla kalkınamazlar aksi olsaydı bugün mede
niyetin zirvesine ulaşmış Amerika'da sayılan 
sözlerin üstünde olan din okulları ve fakülte
lerinin de sayıları milyonlara ulaşan öğrencile
rinin bnlunm.amaları ieabederdi. 

İşte bugün (Toprak ve diğer tabiî servet
lerinin azlığına rağmen) Japonya milletçe din
lerine bağlı olmaları sayesinde, büyük ve hızlı 
bir kalkınmaya ulaşmış bulunmaktadır. Bütün 
bu gerçekler karşısında Türk Milleti olarak 
Türk köylüsü olarak aydın din adamına, olan 
ihtiyacımızın zarureti izahtan varestedir. 
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Müzakeresini yapmakta bulunduğumuz ku

ruluş kanunu bu husustaki ihtiyacı da geniş Öl
çüde karşılıyacak hükümleri ihtiva etmekte ve 
bir devlet teşkilâtı olmasına rağmen bugüne ka
dar maalesef diğer devlet teşkilâtında çalışan 
memurlara nazaran çok namüsait şartlar altın
da çalışmak zorunda bırakılan din adamlarımı
zı maddi bakımdan, aynı durumda bulunan me
murlar seviyesine ulaştırmak amacını takibet-
mektedir. 

Bilhassa Hükümet tasarısında köylerimiz
deki imam ve hatiplerimizin sadakadan kurtul
malarını teminen 75 şer lira tazminat verilme
sini derpiş eden hükmün kifayetsizliğini naza
ra alan komisyonumuzun gerekli niteliği haiz 
olan köy imam ve hatiplerini de bâzı ölçü ve 
esaslara göre kadroya alınmalarını öngörmek 
maddede gerekli tadilâtı yapmalarını şükranla 
k arşı 1 am akt ayı m. 

Aziz arkadaşlarım; 
Din adamlarımızın ahlâk ve fazilet üzerin

deki tesirleri Yüksek Heyetinizin malûmlarıdır. 
Bu hizmeti emniyet altına almak bizler için bir 
vecibe haline gelmiştir. Zaman zaman türlü is
nat ve iftiralara ve hattâ hareketlere mâruz 
kalan din adamlarımızın hali yürekler acısı 
idi. Huzurunuza gelen bu tasarı ile onların kıs
men olsun terfilerin! sağlamak, istikbal endişe
sinden oldukça uzak mukaddes vazifelerine de
vam ettirebilme imkânlarını bahşetmek müm
kün olacaktır. Bu vesile ile bir noktaya işaret 
ederek sözlerimi bitirmek isterim. Muhterem 
arkadaşlarım, her toplulukta veya her meslek 
grupunda olduğu gibi din adamlarımız içinde 
de ehil olmıyanlar bulunabilir. Ama büyük bir 
topluluk içinde böyle birkaç ferdin bulunma
sı topyekûn bu topluluğun ithamına vesile ver
memelidir. Bugün din adamlarımızı yersiz ola
rak küçük düşürücü birtakım neşriyat, göste
rilen birtakım filimler ve eserler, müslüman 
olan halkımızı cidden üzmektedir. Avrupa'da 
da Hıristiyanlık âleminde de din adamları var
dır. Elbette bunlar arasında da pek çok sapık
lar bugüne kadar zuhur etmiştir. Bundan son
ra da edebilecektir. 

Hal böyle olmasına rağmen seyrettiğimiz 
hiçbir yabancı filimde papazları küçük düşü
rücü bir davranışa, bir sahneye raslamak müm
kün olmadığı gibi bilâkis daima, cemiyetleri 
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içinde onlara en mutena mevkileri vermişler
dir. Temenni ve dileğim din adamlarımızı yer
siz olarak yermek değil, ifa ettikleri ulvi vazi
fe ile onları takdir etmek ve yüksek görevleri 
için gerekli şartları hazırlamaktır. Kabul ede
ceğimiz tasarı inşallah bunu temin etmede bü
yük rol oynıyacaktır. Kanunun milletimize ha
yırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müte- " 
addit kifayet takrirleri gelmiştir, okutuyorum. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, altı kişinin konuştuğunu tahmin et
miyoruz. 

BAŞKAN — Gruplar adına beş kişi, şahıs
ları adına da evvelce iki kişi, şimdi de bir kişi 
konuşmuştur. Böylece sekiz kişi konuşmuş olu
yor. Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Teşkilâtı Kanununun tümü 

üzerinde kâfi milletvekili konuşmuştur. Kifaye-
tin oylanmasını arz ederim. 

Samsun 
tlyas Kılıç. 

Yüksek Başkanlığa 
. Konu -yeteri kadar aydınlanmıştıı\ Kifaye

tin oylanmasını arz ve teklif ederim. 
Nevşehir 

Ali Baran Nıımanoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşler aydınlanmıştır, müzakereelrin ye

terliğine karar verilerek maddelere geçilmesi
ni arz ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlıı 

Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

ti ile madelere geçilmesini arz ederim. 
Çanakkale 

Nihat A kay 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerin
de konuşmalar kâfidir. Tasarının bir kanunlaş
masında fayda ve zaruretlerin göz önünde tu-
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tularak maddeler hakkındaki konuşmalara im
kân sağlamak için müzakerelerin kifayetini 
teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Sayın Soyer; kifayet aleyhin
de. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; kifayet hakkında takrir vermiş bulu
nan arkadaşlarımız unutmuşlardır ki, Yüce 
Meclis tümü üzerinde konuşmayı, maddeler 
üzerindede sadece takrirlerin oylanmasını ev
velce kararlaştırmıştır, süratin temini bakımın
dan. Bu itibarla, kifayet takrirlerinin kabul 
edilmesine imkân yoktur, evvelce verilmiş ka
rara rağmen. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; Diyanet İşleri 
Başkanlığı Teşkilât Kanunu gibi mühim bir 
kanunu çıkaracaksınız. Ne tümü üzerinde ne 
de maddeler üzerinde ayrı ayrı konuşmıyacak-
smız. 

Dünyanın hiçbir parlâmentosunda bu kadar 
«gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım» kabilin
den iş yapıldığı vâki değildir. Biz Meclis ola
rak Diyanet teşkilâtımız için gerekirse sabaha 
kadar, gerekirse saat 24 e kadar bu kanun çı
kıncaya kadar uğraşabiliriz vazife yapabiliriz. 
Yalnız tümü üzerinde konuşularak söylenecek 
mühim şeyler de söylensin. Ayrıca arkadaşların 
l)iı takrirden .başka 5 - 10 dakika ile konuşma
ların tahdidine dair takrirler vardır. Kısa ko
nuşmaların temini için bunlara oy vermek doğ
ru olabilir. Ama Yüce Meclisin evvelce vermiş 
olduğu karara .rağmen konuşmaların kesilmesi
nin doğru olmıyacağını. belirtmek isterim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Siyasi Partiler Ka
nununun açık oylama muamelesine katılmıyan 
arkadaşımız var mı? (Var sesleri) Biraz acele 
edin, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet İşleri tasarı
sı üzerinde verilmiş 80 aded takrir vardır. Şim
di gelenlerle birlikte 100 aded takrir olmuştur. 
Bu takrirler Komisyona verilecektir. Takrir
ler üzerinde Komisyon görüşünü tesbit edip ri
yasete getirdiği zaniıan müzakerelere devanı 
ederiz. 
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Şimdi arkadaşlar tümü hakkındaki müzake- I 

reler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Verilmiş olan takrirlerin hepsi Komisyona 
verilmiştir. 

Siyasi partiler kanunu tasarısının açık oy
lamasına oyunu kullanmıyan arkadaşımız var-
mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

OEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSÎN 
TELLl (Erzurum) — Sayın Başkan, maddeler 
hakkında gelen takrirler okunsun, biz iştirak 
edip etmediğimizi bildireceğiz. 

BAŞKAN — Yüz tane takrir vardır. Bunla
rın burada okunup müzakeresine maddeteıt 
imkân yoktur. Onun için Komisyon buna salim 
bir fikirle tetkikle, hangisine uyuyor, hangisine 
uymuyor, tesbit etsin; ondan sonra müzakere 
edilir. Zaten vazifeli arkadaşlar; Riyaset ol
sun, vazifeli Kanunlar Müdürlüğü ve kâtip ar
kadaşlar olsun, çalışmalarının da bir hududu I 
vardır. Ben reis olarak bir hadde kadar taham
mül edebilirim. Fakat kâtip arkadaşlar muay
yen bir müddetten daha fazla vazife görmek 
imkânına sahip değildirler. Yüz tane takririn 
okunup oylanması, mevcut maddelerin oylan
masının filhal neticelendirilmesine imkân yok
tur. Yapılacak iş şudur: Yarın bütçe konuşma
ları başlıyacaktır. Bütçe konuşmaları günü es
nasında program ikmal edildiği takdirde bu 
tasarı için Yüksek Meclis kabul ederse gece 
toplantısı yapılabilir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) - , Usul hak
kında söz isliyorum efendim. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — R0İ3 bey, Meclisin karanca uymak 
mecburiyetindes'niz. S bala kadar da olsa ça
lışıp bitirme kararı alnrş'ır. Yeniden bir karar 
almadan Meclisi tatil edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayn Bakan, Meclisin kararı 
şüphesiz ki mutadır. Za'ıâlin'ze şunu arz ed - I 
yorum; fiilî ve maddi imkân olmadığı zaman 
Meclisi nasıl toplarız? M c isin kararma uymak
tayız. "Oylama neticesi bi'tiktcn sonra.. Bütün I 
bu takrirler komisyona gitnTştir... 1 
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DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(N ğde) — Komisyon, «maddeler hakkmdı der-
dal karar verebiliriz» d ye iddi ı ederle". O halde 
maddeler üzerinde takrirler okunur, devam edi
lir. Meclisin kararı vardır. 

BAŞKAN — Ş mdi müsaade buyurun efen
dim. Siz Bakansınız bir kere. Bu sözleri Komis
yon söyliyecekse Komisyon söyler.. Komisyon 
derhal cevap verir vermez, bu, komisyonun bile
ceği irstir. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sahibi bura
da o'mayen takrirleri kabul etmiyelim, muame
leye konmasın. 

BAŞKAN — A' kadaşlar, sahibi onayan tak
rirleri muameleye koymamak diye bir usul yok
tur. Çünkü, Diyanet İşleri lâyihası bundan ev
velki birleşimde görüşü m oy e başlanmıştı. O gö
rüşü1 me esnasında takrirlerini veren arkadaş
ların takrirlerini re'sen muameleye koymamak 
mümkün değildir. 

Bütün bu takrirler komisyona veri'm'ştir. 
Tümü hakkındaki görüşmehr b'tmiştir, rmdde-
lere goçilnrsi de kabul cd İmiş'i \ Komisyondan 
takrirler ü-erine mütalâa geldiği z^man o tak
rirler üzerine yaptığı değişikliğe dair takrlrbr 
geM ği zaman tıpkı Siyasi Partiler Kanununun 
müzakeresinde olduğu g'bi, bv ada -oknnaca.k, 
oylanacak, tak -ir salepleri takririni i?;ah içiı söz 
isterse verilecekti^. Bu.ıun dışında bir muamele 
yapmanın imkânı yoktur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN AKSAY 
(Adana) — Komisyon olarak maruzatta bulu
nacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

OECICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Komisyon olarak önerge
leri al p ayrıca tetkik etmrye lüzum görmeden, 
doğrudan doğ-uya birada okunduğu tak'irde 
önergelere iştirak edip etmediğimizi söyevdıile-
cek durumdayız. Zaten 100 önerge verilmiş ol
masına rağmen kanun 42 madde, a ti geçici rcnd-
de olmak üzere nihayet 48 maddeden ibarettir. 
Bu önergeler muayyen maddelerde, b'r madde 
hakkında beş - on önerge veri1 mistir, bunlar hak
kında komisyon henrn olduğ'i yerdon okuniuk-
tan sonra iştirak edip etmediğini veyabut da no 
düşündüğünü hemen söyliyebilir. Bu bakımdan 
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önergelerin komisyona verilmesine lüzum yoktur 
kanaatindeyiz, arz ederim. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOÖLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlarım, Reis Beyefen
di belki haklı olabilirler, ama burada bir, iki gün 
önce de biliyorsunuz saat ikide başlayıp 8 e ka
dar celse devam etmiş, yani 6 saat Riyaset vazife
sini ara vermeden yapmıştı. Şimdi biraz önce otu
rum açılınca Yüce Heyetimiz sabaha kadar devam 
etmek suretiyle, bu kanunun bitirilmesine karar 
vermiştir. Yüce Heyetin bu kararma rağmen üç 
saat oturuma devam ettikten sonra Riyasetin cel
seyi tatil etmesi doğru olmasa gerektir. Bunu 
arz ederim. Ve celsenin devamına karar vermeni
zi yani daha doğrusu karar vermeye de lüzum 
yok, evvelce bu karar verilmiştir. Bunu istir
ham ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir. 

MEMDÜH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar, Yüce Meclis Diyanet îşleri Teş
kilât kanunu tasarısının bu gece sabaha kadar top
lantıya devam etmek suretiyle görüşülüp kanun
laştırılmasını Meclisimizce bitirilmesini karar al
tına almış bulunmaktadır. Bu karara hem Yüce 
Heyetimizin hem de Riyaset Divanının uymak 
zarureti vardır. Sayın Başkanımız, ne kâtiplerin 
ne de halen Riyasette bulunan Saym Başkanın 
fiilî durumları itibariyle tahammül edemiyecek-
lerini ifade etmiş olmaları karşısında yapılacak 
bir iş vardır. Yarım saat ara verilir ve Başkan-
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lık Divanı değişir ve yenileri nöbete girerler. 
Bu suretle Yüksek Heyetiniz de sabaha kadar va
zifesine devam eder. O itibarla alınacak başka 
bir karar yoktur. Olsa olsa kısa bir ara verme
den sonra vazifeye devam etmek gibi bir durum 
hâsıl olabilir. Bu itibarla Saym Başkanın, va
kit geçmiştir, tahammül kalmamıştır, celseyi ta
til ediyorum şeklinde bir beyanla kapatması doğ
ru olmaz. Bunu arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkanlık 
görüşünü Yüce Heyetinize arz etmiştir. Arkadaş
lar müzakerenin sabaha kadar devam ettirilerek 
mümkün olduğu takdirde bu tasarının bu gece çı
karılmasını istemektedirler. Şimdi arkadaşlarım
la temas ettim. Vazifeli kâtip arkadaşlar bir 
münavebe suretiyle devam edebileceklerini söyle
miştir, bir Reisvekili arkadaşımız da Riyasette bir 
tebeddül yapılarak müzakereye devam imkânı ol
duğunu ileri sürmüşlerdir. Bu takdirde Siyasi 
Partiler Kanununu oylama neticesini arz ettikten 
sonra celseyi yarım saat için talik edeceğim. 
(«10 dakika olsun» sesleri.) Giyinmek için zaman 
lâzım, 15 dakika sonraya bırakabilirim. 

Şimdi arkadaşlar, Siyasi Partiler Kanununun 
oylama neticesini arz ediyorum. Oya iştirak sa
yısı 106 dır. 55 kabul, 38 ret, 13 çekinser oy 
çıkmıştır. Nisap olmadığı için oylama muamelesi 
tekrar edilecektir. 

Saat^ yarımda toplanmak üzere celseyi kapatı
yorum. 

Kapanma saati: 00,15 

....y... ...... 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 00,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Sabri Keskin (Kastamonu), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 106 neı Birleşi
minin 3 neü celsesine devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Diyanet İşleri kanun tasarısı
nın tümü üzerindeki müzakereler bitmiş, mad
delere geçilmesi oylanmıştır. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Birinci bölüm 
Kuruluş ve görevleri 

Görev 

MADDE I. — İslâm Dininin inançları, iba
det ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 
yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı 
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bütün 
sükûnet, bütün dikkat ve alâkayla müzakerele
rin devamı zaruridir. Bu sebeple hep beraber 
söz istemek ve birbirimizin sözüne müdahale 
etmekten sakınmanızı bilhassa rica ederim. 
1 nci madde hakkında verilmiş önergeleri sıra-
siyle okutuyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, konuşmaların beş dakikadan fazla olma
ması hakkında bir takririm vardı, oylanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Riyasette öyle bir takrir yok
tur. 

öyleyse şim-AHMET ŞENER (Trabzon) 
di veriyorum efendim. 

BAŞKAN —T Konuşmaların 5 dakika 
tahdidi hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

ile 

Sayın Başkanlığa 
Maddeler üzerinde konuşmaların beş daki

ka ile tahdidini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Bu takririniz maddeler üzerin
deki tadil önergeleri hakkında mı Sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Umumi ola
rak 5 dakikayı geçmesin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar bir madde 
üzerinde birden fazla takrir verilmişse bilfarz 
on takrir verilmişse bu 5 dakikayı on takrire 
bölme imkânı yoktur. Şu halde Sayın Şener'in 
önergesi maddeler hakkında verilmiş takrirle
rin her birisi hakkında 5 er dakika "konuşma 
imkânı sağlıyacak bir önergedir. Önergeyi bu 
şekilde oyunuza" sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 nci madde okundu. 1 nci maddeyle 
ilgili bütün takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak arz edeceğim sebeplere binaen 

1 nci madde olarak Hükümet teklifindeki mad
denin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının 1 nci madde
si olarak Hükümet teklifindeki birinci madde
nin aynen kabulü daha isabetli olacaktır. Bu 
itibarla Hükümet tasarısındaki birinci madde
nin oya sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik İnan 

Yüksek Başkanlığa 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının 1 nci madde
sinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla 

Kayseri 
Mehmet Sağlam 

Madde 1. — İslâm Dininin itikat, ibadet ve 
ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din ko
nusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerle-
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HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın tnan'm teklifine katılıyorum. 
BAŞKAN — Siz de katılıyor musunuz? 
MEHMET GEÇIOĞLU (Adana) — Hayır 

katılmıyorum. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, sadece bir 

kelimenin değişikliğini istiyorsunuz. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Ben Şe

fik inan arkadaşımızın teklifine katılıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Sağlam Şefik 

inan'm teklifine, katılıyor. -
Sayın Şefik inan ve Sayın ismet Sezgin ar

kadaşlarımızın verdiği önergeler Hükümet met
ninin esas alınmasını istemektedir. Bu arada 
bir önerge de Sayın Asım Eren arkadaşımıza 
aittir, «işleri» kelimesinden sonra önergede bi
raz sonra ifade edeceğimiz bir ibarenin eklen
mesini istemektedir. Şimdi evvelâ bu takrir
lerden Hükümet metninin esas alınmasını isti-
yen takrirleri oyunuza sunacağım ve diğer bir 
önerge de komisyonun metnini aynen kabul et
tikten sonra sonuna bir fıkra eklenmesini iste
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarımdan, bir ricam var. 
Bütün takrirler okunup bittikten sonra gön
derilen hiçbir takrir hakkında muamele yapıl-
mıyacaktır. Çünkü Yüksek Heyetiniz bütün 
takrirler okunurken, o takrirlerden hangisine 
reyini vereceğini tesbit etmektedir. O halde 
okunmamış bir takrir reyin şu veya bu yolda 
izharına mâni olucudur. Bu sebeple bütün tak
rirler okunduğu esnada önergeler verilmiş ol
malıdır. Sayın Ahmet Bilgin'in şimdi verilen 
önergesini de okutuyorum. , 

M. Meclisi BI10 
rini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diya
net işleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Başbakan yönetimle ilgili yetki ve görevle
rini bir Devlet Bakanına devredebilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kanun tasarısı

nın birinci maddesinin 

Madde 1. — İslâm dininin inançları, ibadet 
ve alhlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yer
lerini yönetmek üzere Bağımsız Diyanet işleri 
Başkanlığı kurulmuştur. 

Malî mevzularda müesseseyi Maliye Vekâle
ti denetler. 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci satırında

ki (işleri) kelimesinden sonra «yurt içinde ve 
dışında topluma zararlı, dinî yayımlara karşı 
yayımlarla bilimsel mücadeleyi» ibaresinin ek
lenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 7 nci maddenin (e) fıkrasındaki 
(bilimsel mücadele) teriminin, ana bir görev 
olarak 1 nci maddeye de konması, konusu çok 
önemli bir (dini koruma) olduğu için zaruridir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının birinci madde

sindeki «inançları» kelimesinin tasarıda teklif 
olunduğu gibi «itikat»' şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Adana Tekirdağ . 
Mehmet Geçioğlu Hayri Mumcuoğlu 

Gerekçeyi şifahen arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, veril
miş olan altı önergeden iki tanesi 1 nci mad
denin metninin Hükümet tasarısında olduğu 
gibi kabulünü teklif etmektedir. Bir önerge 
de Sayın Mumcuoğlu ve Sayın Geçioğlu'na ait 
önergedir. Sadece Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesindeki itikat kelimesinin inançları keli
mesi yerine kaim olmasını istemektedir, 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tedvini

ni arz ederim. 
Kırşehir 

Ahmet Bilgin 

Madde 1. — islâm dininin inançları, ibadet 
ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yer
lerini yönetmek üzere müstakil bir Diyanet iş
leri Başkanlığı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Bu ölçüye göre evvelâ en ay
kırı olarak gördüğümüz ve Sayın Ahmet Bil-
gin'e aidolan şimdi okuduğumuz önergeyi oyu
nuza koyacağım. Komisyon buna katılıyor 
mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN I 

TELLİ (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Benim de 

bir takririm var. 

BAŞKAN — Sizin takririniz 1 nci maddeyi 
aynen kabul ettikten sonra sonuna «malî mev
zularda müesseseyi Maliye Vekâleti yürütür, 
denetler» diyor. 

Sayın Ahmet Bılgin'in önergesine komis
yon katılmıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — İzah için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saynı Bilgin, önergeyi oya su
narken izah etmek için söz istiyorsunuz. Daha 
evvel söz isteme imkânınız mevcuttur. 

ASIM EREN (Niğde) — Benim de bir öner
gem var, önergem okununca söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gördüm Sayın Asım Eren, 
önergenize sıra geldiği zaman size söz verece
ğim efendim. 

Sayın Hâldan Kısayol arkadaşımızın önerge- I 
sinde «Bağımsız Diyanet İşleri Başkanlığı ku
rulmuştur» ilâvesiyle «malî mevzularda mües- I 
seseyi Maliye Vekâleti denetler» ilâvesi vardır, I 
esas metne nisbetle. Komisyon buna katılıyor I 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ GIYASET-
TİN KARACA (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme- I 
mistir . 

Sayın Sağlam iltihak ettiler Saym Şefik 
İnan'm ve İsmet Sezgin'in önergelerine. Sayın 
Mehmet Geçioğlu sadece komisyon metnindeki 
«İslâm Dininin inançları» tâbiri yerine «itikat» 
kelimesinin konmasını istiyor. Esasen diğer iki 
önergede do «itikat» kelimesi teklif edilmiştir. 
Fakat, benimki ayrıdır diyor. Buna komisyon I 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLİ (Erzurum) — Efendim, ilâve olmadığı 
için katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunu

za sunuyorum; kabul ^edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Asım Eren arkadaşımızın bir 
önergesi vardır. Bu önerge metindeki «İslâm 
dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ilgi
li işleri» dedikten sonra «yurt içinde ve dışın
da topluma zararlı dinî yayımlara karşı yayım
larla bilimsel mücadeleyi» ibaresinin eklenme
sini istemektedir. Bu konuda Sayın Asım Eren 
söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığının va
zifelerini anahatlariyle belirten anamadde 
1 nci maddedir. 7 nci maddenin (C) bendinde 
«bilimsel mücadele» terimi geçmektedir. Fakat 
hakikaten sadece itikadatı, ibadatı ve ibadet yer
lerinin yönetimini değil, bilhassa yurt içinde 
ve dışında Ibugünlerde hele çok artmış olan ve 
çoğu katoliklerle, protestanlar tarafından mem
leketimize sokulan hıristiyanlık propagandala
rına karşı memleketin dinî inançlarının korun
ması için ve bilimsel mücadelenin de bu ana-
vazife maddesine işaret olarak girmesi lâzım ki, 
teferruat ilerde işlenirken bu maddeye dayana
rak o görevin izahı yapılsın. Bundan dolayı
dır ki, bendeniz bu dinî bilimsel mücadelenin, 
bu anagörevler maddesi olan 1 nci maddede 
belirtilmesi lüzumuna kaaniim. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HASAN 
AKSAY (Adana) — Bu, yerinde bir şey ol
makla beraber ileride 5 nci maddede Din İşle
ri Yüksek Kurulunun vazifeleri tâdadedilirken 
(d) Ibendi olarak yurt içindeki ve yurt dışında
ki din ile ilgili yayınları izlemek ve gereğine 
karar vermek hususu Din İşleri Yüksek Ku
ruluna vazife olarak verilmiştir. Binaenaleyh 
bunun genel görev içinde zikredilmesine lü
zum hissetmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor; oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi birbirinin aynı olan Sayın Şefik 
İnan ve İsmet Sezgin arkadaşlarımıza aidolup 
Hükümet metninin birinci maddesinin birin-
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ci madde olarak kabul edilmesini teklif eden 
önerge vardır. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI TAHSİN 
TELLÎ (Erzurum) — Her müessese esas iti
bariyle Anayasa düzeni içinde çalışmakla mü
kelleftir. Bu itibarla bu kısma katılmıyoruz. 
Diğer bir husus da Hükümet tasarısında bizim 
yaptığımız değişiklik dışında toplumu aydınlat
mak ve ahlâki esaslar mevzuu yoktur. Bu se
beple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sağlam söz istemişlerdir, 
buyurun. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Pek muh
terem arkadaşlar, henüz maddenin başında 
iken elbette müzakereleri uzatmayı hiçbirimiz 
arzu etmemekteyiz. Yalnız bendeniz şunu arz 
etmek istiyorum ki, Geçici Komisyonun 1 nci 
madde olarak takdim ettiği metinde hakika
ten fbâzı tenakuzlar vardır. Bir kere muhtelif 
tarihlerde Birinci Koalisyon, ikinci Koalisyon 
zamanından beri şu madde üzerinde siyasi parti
ler dahi komisyonda birlik ve beraberlik için
de olmuşlardır. 

Arkadaşlar, 1 nci maddenin ilk fıkrasında 
«islâm dininin itikat ve ibadetleriyle ilgili iş
leri, Anayasa düzeni içinde yürütmek ve yö
netmek üzere Başbakanlığa bağlı bir Diyanet 
işleri Başkanlığı kurulmuştur.» denilmektedir, 
Hükümet tarafından getirilen metinde. Muh
telif arkadaşlarımız itikat konusunda takrirler 
verdiler. Evvelâ Hükümet, daha evvelki.şu me
tinde «itikat esasını» bu maddede zikretmiş. 
Komisyonun hangi gerekçe ile bunu aldığını 
bendeniz anlamıyorum. Çünkü inançla, itikat 
arasında - elbette takdir buyurulacağı veçhile -
fark vardır, itikat, kökten gelir; tarihten ge
lir, islâmî ilkelere, kalben ve vicdanen bağlı 
olmaktır, inanç, bir fikre, bir olaya inanmak
tır. Fikirler değiştiği gibi inançlar da tahav-
vüle uğrayabilir. Ama itikat esastır ve öyle ka
lır ve Anayasa düzeni içinde kurulan her ku
ruluşumuzun Anayasa düzeni içinde kalması ka
dar tabiî ıbir şey yoktur ve zaten böyle olma
sı gerekirdi. Bu «Anayasa düzeni» kelimesi bu
rada bir fazlalık olarak telâkki edilmemelidir. 
Bu muhterem müessesenin kurulmasında ona 
lâyıkı veçhile önem kazandırıldığının ifadesi 
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olarak bu «Anayasa düzeni» kelimesinin de bu
rada geçmesini, bendeniz makbul ve muteber 
addetmekteyim. 

Arkadaşlar, sonra tabiî ki Başbakanlığa bağ
lı bir kuruluş olarak önümüze gelen bu Diya
net işleri Teşkilâtımızın yine bir kanunla Baş
bakan istediği anda, - ki, kanunda tâyin et
miştir - yönetimi ile ilgili yetki ve görevlerini 
bir Devlet Bakanına devredebilir, diyor. Tat
bikat da zaten böyle olmaktadır, kanunla da 
bu, tahkim edilmektedir. 

Bu bakımdan vaktinizi almamak için mâ
ruzâtımı kısa kesiyorum. Lütfetsinler, bendeni
zin de katıldığım Sayın ismet Sezgin ve Sa
yın Şefik înan arkadaşımızın vermiş oldukları 
önergeye katılalım. Ve yüksek komisyon da bu
na iltihak ederse, bu işe verilen ağırlığın öne
mini daha çok belirtmiş oluruz. Teşekkür ede
rim. 
<> 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ HASAN 

AKSAY (Adana) — Bu önergeye dört bakım
dan iştirak etmiyoruz. Birincisi, islâm dininin 
itikat ve ibadetleri. Hükümet tasarısında sade
ce itikat ve ibadetleri denmekte, Halbuki is
lâm dini itikat, ibadet ve ahlâk olmak üzere 
üç ana temel üzerine oturmaktadır. Ahlâk gibi 
çok mühim bir temel, islâm dininin üç ana 
unsurundan birisi dışarıda bırakıldığı için bu
na iştirak etmiyoruz. Zira bir Devlet olarak, 
Hükümet olarak lâik bir ahlâkın içerisondeyiz. 
Halbuki dinî ahlâk, lâik ahlâkın dışında, ondan 
daha ayrı kayıtları ortaya koyan bir ahlâk
tır. Lâik ahlâkta içki içmek başkadır, dinî ah
lâkta içki içmek başkadır. Eğer burada ahlâk 
kelimesini koymıyacak olursak, o takdirde bir
din adamının içki içmesini veyahut da yani, dinî 
ahlâkın dışında lâik ahlâka göre davranması Di
yanet Teşkilâtı bakımından bir suç olmıyacaktır. 
Halbuki teşkilâtın hususiyeti bakımından bura
ya ahlâk kelimesinin konmasında zaruret var
dır. 

ikincisi, Anayasa düzeni içerisinde olması
nı biz tabiî olarak karşılıyoruz ve bunu bir ha
şiv olarak telâkki ediyoruz. 

üçüncüsü, Başbakan bu kuruluşun yöneti
mi ile ilgili yetki ve görevlerini bir Devlet Ba-
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2. — YOKLAMA 
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«Geçen celsenin zaptının kapanış kısmını 

arz ediyorum. Celse oylama sonunda nisap ol
madığı mucip sebebiyle kapanmıştır. Yeniden 
açılışında yoklama yapılarak müzakereye de
vam nisabının mevcudiyeti tesbit edilmemiştir. 

İçtüzük hükümlerini bir tarafa bıraksak bi
le, üzerinde görüştüğümüz müessese ahlâka 
müstenit ve vebal müeyyidesini nefsinde en kuv
vetli taşıyan bir müessesedir. 

Münasip buyuracağınız bir şekilde tashi
hini nazarı dikkatinize hürmetlerimle arz ede
rim.» 

Nurettin özdemir 
Ve ekli olarak sunduğu zabıt aynen şöyledir: 

Benden evvelki Başkan arkadaşımızın ifade
si: 

«Şimdi arkadaşlar, Siyasi Partiler kanun ta
sarısı hakkında oylama neticesini arz ediyorum. 
Oya iştirak sayısı 106 dır. 55 kabul, 38 ret, 13 
çekinser oy çıkmıştır. Nisap olmadığı için oyla
ma muamelesi tekrar yapılacaktır. 

Saat yarımda toplanmak üzere celseyi kapa
tıyorum.» 

Sayın Nurettin özdemir arkadaşımızın hak
kı vardır. Sarahaten Başkan tarafından nisap 
olmadığı için ikinci defa oya konacağı ifade 
edilmiştir. Nisap olmadığı sarahaten tesbit edil
diğine göre, nisabın olup olmadığının tesbiti 
icabeder. Bu sebeple şu anda Mecliste msalbm 
olup olmadığını kontrol için yoklama yapılacak
tır. Yoklama otomatik cihazla yapılacaktır. 
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kanma devredebilir, deniyor. O takdirde diya
net işleri bir umum müdürlük gibi mütalâa 
edilmektedir. Halbuki doğrudan doğruya Baş
bakanlığa bağlı, denmek suretiyle Diyanet îş-
Jeri Başkanlığının bir umum müdürlükten fark
lı hüviyetini göstermek istiyoruz. 

Sonra bizim getirdiğimiz teklifte, din ko
nusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerle
rini yönetmek üzere, kısmı Hükümet tasarısın
da yoktur. Bu kısım da görevler arasında sa
yılması lüzumlu olan bir husustur. Bu bakım
lardan iştirak etmiyoruz. Hürmetlerimle. • 

inanç kelimesiyle, itikat kelimesi, ikisi aynı 
mânada kullanılabilen kelimelerdir. Ancak iti
kat kelimesi din ve mezhep konusundaki inanç
lara itikat diyoruz, bu bakımdan aralarında bir 
nüans farkı vardır. Fakat islâm dininin inanç
ları deyince, yine din ve mezhep konusundaki 
itikadın kastedildiği, başına «İslâm dininin» ifa
desi getirilmek suretiyle arada pek bir fark 
kalmıyor. Mamafih bu kelimenin değişmesin
de çok büyük bir mahzur telâkki etmiyoruz. Fa
kat Hükümet tasarısının aynen kabul edilmesi, 
komisyonun hiç iştirak edemiyeceği bir husus
tur. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, her şe
ye takaddüm eden Ibir durum vardır. Sayın Nu
rettin özdemir arkadaşımız Eiyasete müracaat 
ederek bir önerge ile;şöyle demektedir: 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, oto
matik cihazla yoklama yapılacağı ifade edilmiş
tir. Fakat otomatik cihaz çalışmadığı için esa
mi okunarak yoklama yapılacaktır. (Gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin süratle bu 
işin hallini istediğinizi anlıyorum. Lütfen sü
kûnetle dinleyiniz, burada bulunan arkadaşlar 

isimleri okununca işaret buyursunlar, tesbit 
edeceğiz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Ekseriyet bulunmadığı için, 

evvelce alman karar gereğince bugün, 17 Mart 
Pazartesi günü saat 10,00 da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1,20 

....>... » > • < ...<.... 
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Siyasi Partiler kanun tasarısına verilen oylar 

(Yeter sayı yoktur.) 

* 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 

ANKARA 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Bülent Ecevit 
Uya» Seçkin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hilmi Incesulm 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

AYDIN 
Reşat özarda 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 

450 
106 
55 
38 
13 

344 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Vefik Pirinçcioğlu 
Ruhi Soyer 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ERZURUM 
Cevat Dursunoglu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ali Coşkun Kırca 

Vahyi özarar. 
İZMİR 

Kadri özek 
KARS 

Necmettin Akan 
KAYSERİ 

Mehmet Sağlam 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
KONYA Xm,\JmJ% m\ Z& 

XI J-ctJJ. J J a l e l l i 

Abdüssamet Kuzucu 
MANİSA 

Hurrem Kubat 

MARDİN 
Kemali Bayazıt 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Turhan Bilgin 
GİRESUN 

Ali Köymen 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

İhsan önal 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
İSTANBUL 

İsmail Hakkı Tekinel 

• 

| SAKARYA^ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Vtli Uyar 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoglu 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
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KOCAELÎ 

Hâldan Kısayol 

KONYA 

Ahmet Gürkan 
Sait Sma Yüee»oy 

ADANA 

Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlu 

ANTALYA 

Nazmi Kerimoğhı 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUM 
Mehmet Başaran 

Hâmit Kiper 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 

UŞAK 

Ahmet Tahtakılıç 

[Çekinserler] 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

GİRESUN 
tbrahim Btem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nur«ddin öadentir 

İSTANBUL 
Fcrrııh Bozbeyli 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 
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Hâmit Kiper 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 

UŞAK 

Ahmet Tahtakılıç 

işerler] 

GÜMÜŞANE 
Nur«ddin öadentir 

İSTANBUL 
Fcrrııh Bozbeyli 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

Imvy anlar] 
ADANA 

Yusuf Aktraror 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğln 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Denk 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSA* 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbagıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özean 
Rwa Folat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 

[Oya katı 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi (1.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu ( t ) 
Emin Paksüt 
Zühti Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 

Etem Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren (î.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Bolafk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Mııslih Görcntaş 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (t.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümît 

BURDUR 
Fethi Çelikba§ 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik (I.) 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğhı 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 
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DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Anslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai tskenderoğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (İ. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım (İ.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Şeraf ettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Scyfi öztürk (B.) 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (t.) 
Kudret Mavitan 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali (1.) 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
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HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal (B.) 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arıdan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
(B.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gokay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zoki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
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Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan' Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadirea» Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfalrih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşaı-(İ.) 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli'kaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu (t.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
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Mehmet Altmsoy (B.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Eefet Aksoy 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Oevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Uyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Güney 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mıahramh 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan (1.) 

[Açtk üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 

Yekta 13 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel (1.) 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
(B.) 
İsmet Kapısı* 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (1.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgi» 

-
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GÜNDEMİ 

106. BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1965 Pazar 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA .SUNUŞLARI 
B - İKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün 
Devlet Radyosunun. TRT Kanunu hükümlerini 
ihlâl edici tarafsız radyo olmaktan çıkıcı parti
zan bir davranış içerisinde bulunduğu iddia ve 
isnatlarının gerçek olup olmadığı hususunu in
celemek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulma
sına dair önergesi (10/20) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

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

2. — Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı ile Cumhu

riyet Senatosu izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı 
ve 26 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Ahmet Yıldız ve 24 arkadaşının, Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ve 10 arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, Diya
net işleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ra. (1/670, 2/101, 2/105, 2/146, 2/643) (S. Sayı
sı : 831) [Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1965] 

3. — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel ve 166 arkadaşının, Yargıtay kanunu tek
lifi ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(2/676) (S. Sayısı : 933) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1965] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİDEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINOI GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BLRTNOI GÖRÜŞÜLMESI YAPıLACAK 
İŞLER 




