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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Başbakan Ferid Melen tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasanın 
103 ncü maddesi gereğince, yapılan oylamada 
Hükümete; 24 çekinser, 4 ret oyuna karşılık 262 
güven oyu verilmiş olduğu açıklandı. 

Başbakan Ferid Melen, Hükümete güven 
oyu verilmesi münasebetiyle teşekkürlerini bil
dirdi. 

Grup Başkanvekillerinin; Genel Kurulun : 
a) Cumartesi ve Pazar günleri hariç, haf

tada 5 gün saat : 15,00'ten 20,00'ye kadar top
lanmasına; 

b) Pazartesi, Sah, Perşembe ve Cuma gün
lerinin görüşme sıralan Başkanlıkça tespit edil
mek üzere, kanun tasarı ve tekliflerine ayrıl
masına; 

c) Çarşamba günlerinin 15,00 ilâ 17,00 ara
sının kanunların görüşülmesine, 17,00 ilâ 20,00 
arasında da, gündem sırasına göre, denetim ko
nularına ayrılmasına; 

d) Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma gün
lerinin, yoklama ve gündem dışı konuşmalardan 
sonraki ilk veya son bir saatlik sürenin Cumhu
riyet Senatosundan ve Karma komisyonlardan 
gelen işlerle, aktarma, kesinhesap, andlaşmalar, 
kısa kanun tasarıları ve Sayıştay, Dilekçe Kar
ma, Meclis Hesaplarını inceleme komisyonları 
raporları ile, redde mütedair raporların görü
şülmesine ayrılmasına dair önerge kabul edildi. 

Elâzığ Milletvekili Hayrettin Hanağası'nın, 
Devlet Memurları Kanununa paralel olarak, va
tani hizmet tertibinden maaş alanların maaşla

rının artırılması ile ilgili kanun teklifinin gün
deme alınmasına dair önergesi reddedildi. 

Edirne Milletvekili ilhami Ertem'in, Tarım 
Reformu kanun teklifinin (81) No. lu Geçici 
Komisyona havale edilmesine dair önergesi ka
bul olundu. 

Yatılı bölge okullarında döner sermaye ku
rulmasına dair (1/473) (S. Sayısı : 667) kanun 
tasarısının yeniden yapılan açık oylamasında, 
birleşim sonunda açıklanan tasnif sonucuna gö
re, çoğunluk olmadığından oylamanın gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 5 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Baha Müderris-
oğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Der
neği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bazı vergilerden, bütün 
hare ve resimlerden muaf tutulmasına dair 
(2/559, 2/560, 2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) 
kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine bir 
süre devam edildi. 

Dernekler kanun tasarısının (1/606) (S. Sa
yısı : 561) maddeleri bir süre görüşüldü. 

6 Haziran 1972 Salı günü saat : 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 20,05'te son ve
rildi. 

Başkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : BaşkenveMli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 99 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica edeceğim. 

1. — Dernekler kanunu tasarısı ve Anayasa, 
İçişleri ve Adalet komisyonlarından seçilen 5'er 
üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/606) (S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Dernekler Kanununun müzake
resine başlıyoruz; Hükümet ve Komisyon yerle
rini alsınlar. 

10 ncu madde üzerinde Sayın Baha Müder-
risoğlu?.. Yok. 

Sayın Enver Akova?.. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde başka
ca görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Sayın Kenan Mümtaz Akışık tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Dernekler kanun tasarısının 10 ncu madde
sinin (a) bendinin tamamen çıkarılmasını, (b) 
ve (c) bentlerinin de birleştirilerek aşağıda 
gösterildiği gibi düzeltilmesini saygıyle öneri
rim. 

Bitlis 
Kenan Mümtaz Akışıık 

Derneklerin uluslararası faaliyette bulunma
sı, yurt dışında şube açması veya yurt dışındaki 
benzer amaçlı dernek veya teşekküllere katıl
ması Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. 

(1) 561 S. Sayılı basmayazı 2.7.1972 tarhi-
li 97 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun ayrıca vermiş ol
duğu bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 10 ncu maddesinin 3 ncü fıkra
sının sonuna, baskı hatası sebebiyle basılmayan 
«mecburdurlar» kelimesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

70 Numaralı Geçici Komisyon 
Başkanı 
istanbul 

Orhan Cemal Fersoy 
BAŞKAN — «Bakanlığa vermeye mecbur

durlar» şeklinde olacak değil mi efendim? 
GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Mümtaz Akışık'ın öner

gesine Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyorsu
nuz. 

Sayın Hükümet?.. Katılmıyorlar. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 

Önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akışık, önergenizi kısa
ca izah etmek üzere buyurunuz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Dernekler Kanun tasarısının 10 ncu madde
sinin (b) bendinin, Anayasamızın 29 ncu mad
desinin birinci fıkrasma aykırı olduğu üzerin
de dünkü maruzatımı burada bulunmayan ar
kadaşlarımın dikkatlerine sunmak üzere tekrar 
söz almış bulunuyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

121 — 
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Tasarının (a) fıkrasına göre, uluslararası 
faaliyette bulunma amacını güden derneklerin 
kurulması Bakanlar Kurulunun iznine bağlı
dır. 

Anayasamızın 29 ncu maddesinin birinci 
fıkrasına göre ise, «Herkes, önceden izin almak
sızın dernek kurma hakkına sahiptir.» 

Biz bu Anayasa hükmü karşısında Dernek
ler Kanununa böyle bir fıkra koyarsak yanlış 
olur. Uluslararası faaliyette bulunma amacını 
güden demeklerin kurulmasını Bakanlar Kuru
lunun iznine bırakırsak, derneklerin izinsiz ku
rulabileceğine dair Anayasa maddesi ihlâl edil
miş olur. 

Yüksek malûmunuz, hukuk literatüründe 
derneklerin nasıl kurulacağı hususunda görüş 
ayrılıkları vardır. Tamamen yasak edilen gö
rüşler bir tarafa bırakılacak olursa, bunun 
dışında, derneklerin kurulmasını izne bağlı tu
tan görüşlerle beyana bağlı tutan görüşler kar
şı karşıya kalır. 

Bizim Anayasamız derneklerin beyana bağlı 
olarak kurulmasını emreder, izne tabi olarak 
kurulmasını reddetmiştir. Anayasamızın bu 
hükmü demokratik anlayışın bir nevi felsefesi
nin ve görüşünün de icabı olarak gelmiş bir 
hükümdür. Dernekler, şahsi haklar arasında 
her şahsın bazı hususlarda amacını birleşerek 
gerçekleştirmek üzere ele alman ve kanunlarda 
düzenlenen topluluk şekilleridir. 

Anayasamızın bazı maddeleriyle bu topluluk 
şeklini şahsın özel hakları arasında gördüğü
müz ortada iken, bunu dernek hakkı babında 
burada kayda tabi tuttuğumuz zaman bir ihlâle 
meydan vermiş oluyoruz. Her ne kadar aynı 
maddenin diğer fıkralarında «Derneğin kurul
ma şekli kanunla düzenlenir, derneğin kurulma
sı, çalışması için kanunla sınır konabilir» der, 
fakat bu deyişler hiç bir zaman dernek kuru
luşunun izne tabi olduğunu ifade eden deyişler 
değildir. Dernekler beyan ile kurulur; beyan 
ile kurulmasından itibaren de faaliyetine baş
lar, fakat bu başlayış, bundan evvelki maddeler
de gördüğümüz bazı sakıncaların sınırları içine 
girerse veyahut bu kanun tasarısının bundan 
sonra gelecek maddelerinin gösterdiği bazı 
mahzurları içine alırsa, o zaman bu kanun ta
sarısının gerektirdiği emirleri ihlâlden dolayı 
lâzım gelen işleme tabi tutulur, ama, bu, derne

ğin kurulmadan evvelki safhasında onu izinle 
kurmak demek değildir, Bizim Anayasamız, 
«iktidarların kendi arzularına göre dernek kur
durma yetkisi» olduklarına müsaade etmemiş
tir ; bu bir bakıma da o anlama gelir. 

Elbette ilk hatıra gelen şudur : Yani biz 
uluslararası faaliyette bulunma amacını güden 
derneklerin kurulması için hükümetin izin mü
saadesini geri alırsak, bunun muhalif mefhu
mundan, böyle derneklerin serbestçe kurulması 
anlamı mı çıkacaktır? Böyle bir düşünce hatıra 
gelebilir. 

Kesin olarak böyle bir netice çıkmaz. Çün
kü önergemizde de açıkladığımız gibi; kurul
muş bir demeğin uluslararası faaliyette bulun
ması veyahut böyle bir derneğin yurt dışında 
şube açması veya benzer amaçlı diğer dernek
lere katılması, yine Bakanlar Kurulunun emri
ne ve iznine tabidir. Yani 10 ncu maddeyi çı
kardığımız zaman, bir Anayasa hükmüne saygı 
gösteriyor ve bir ihlâlden sakınıyoruz. Aynı za
manda, 10 ncu maddenin A bendinin bu mad
de içinde kalması takdirinde ne gibi yararlar 
sağlıyorsak, yine aynı yararları da bu değişik
likle elimizde tutmuş oluyoruz. 

Bir cümle ile tekrar edeyim : «Uluslarara
sı faaliyette bulunma amacını güden dernek
lere, ancak Bakanlar Kurulu izin verir» diysn 
bir hüküm, Anayasamızın 29 ncu maddesinin, 
«Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma 
hakkına sahiptir» şeklinde olan hükmüne tama
men taban tabana zıttır. Bunun (A) bendi ola
rak ve önergemiz uyarınca çıkarılmasını ve 
önergemizin olduğu şekliyle kabulüne lütuf bu
yurmanızı istirham ederim. 

ISaygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Mümtaz Akışık 
tarafından verilen önerge okundu. Komisyon 
ve Hükümet önergeye katılmıyor, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon, önergesiyle üçüncü fıkraya, 
«Yurt dışındaki bir dernek veya teşekküle ka
tılmak isteyen dernekler, bu kuruluş statüsünü 
İçişleri Bakanlığına vermeye mecburdurlar.» 
(Mecburdurlar) kelimesinin ilâvesini arzu et
mektedir. Komisyonun önergesine Hükümet ka
tılıyor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hu-
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susunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Komisyon filhal katılıyor. Mad
deyi tadil şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye' 

- deki faaliyetleri : 
Madde 11. — Yurt dışında kurulan ve ulus

lararası beraberlik ve işbirliğini sağlamak ama
cını güden derneklerin; 

a)1 Türkiye'de şube açmalarına; 
b) 10 ncu madde uyarınca kurulmalarına, 

veya uluslararası faaliyette bulunmalarına Ba
kanlar Kurulunca izin verilen dernek federas
yon veya konfederasyonlara katılmalarına ya
hut işbirliğinde bulunmalarına; 

Yapılan işbirliği ve yürütülen müşterek faa
liyetlerin faydalı olacağına kanaat getirilmesi 
halinde, mütekabiliyet şartiyle, Dışişleri Bakan
lığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karanyle izin 
verilebilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu edilen der
neklerin, kanunlarımıza veya ulusal çıkarları
mıza uymayan yahut kuruluş amaçlarıyle bağ
daşmayan faaliyetlerde bulunması halinde, 
açılmış şubelerin kapatılmasına veya verilen 
iznin geri alınmasına Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Komisyondan bir 
hususu öğrenmek istiyoruz : «Yukarıdaki» mi, 
yoksa «yukardaki» midir? Biz «yukarıki» oku
duk. Nasıl olacak efendim? 

GEÇÎÖÎ KOMÎSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «yukardaki» olacak, efendim. 

BAŞKAN — «Yukardaki» şeklinde olacak
tır, aslı da öyledir. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Söz-
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Akışık 
buyurunuz efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım : 

Burada dikkatinize sunmak istediğim hu
sus, 10 ncu maddedeki izahatım şırasında arz 

ettiğim hususlardan birisidir; artık bunu tekra
ra mahal görmüyorum. 

Diğer husus, son fıkrada «Açılmış şubelerin 
kapatılması veya verilen iznin geri alınmasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir» diye önümüze bir 
de kapatma hususu çıkıyor. Yüksek malumu
nuz, bu tasarının ana umdelerinden birisi, «ka
pama» keyfiyetinin, son merci olarak, mahke
meler yoluyle olmasıdır. Faaliyetten alıkoyma 
hususunu idarî makamlar elinde tutuyor. Fa
kat kapama, tamamen faaliyeti durdurma hu
susu, mahkemelerin yetkilerinde kalıyor. Eğer 
aynı hüküm devam ederse, mahkemelerin yetki 
sahasına da tecavüz edildiği gibi; yine benim 
nazarımda Anayasanın 29 ncu maddesine ve 
mahkeme yetkileriyle ilgili maddelerine muga-
yeret edilmiş oluyoruz. 

Aynı tasarının 3 ncü maddesinde - dün dik
katlerinize sunduğum üzere - «Dernekler, tü
züklerinde dernek olarak kurulma iznini açığa 
vurmak ve tüzüklerini kurulduğu yerin en bü
yük mülkiye âmirine vermekle tüzel kişilik ka
zanırlar.» Yani tüzük yetkili makama tevdi 
edildiği anda, yani «Beyan sistemi» nin gerek
tirdiği şekilde, tüzüğün kurulacağı beyan edil
diği anda kurulur. Bu madde, 11 nci maddede 
söylediğimiz sakıncaları aynen ihtiva ederek, 
tekrar, «Ancak, Bakanlar Kurulunun izin ver
mesi halinde kurulur» kaydını tekrarlamış ve 
getirmiş bulunuyor. Bu usul ile de, hem 29 ncu 
maddeye, hem de bu kanun tasarısının kabul 
edilmiş bulunan 3 ncü maddesine . muhalefet 
edilmiş oluyor. Bu hususu da yüksek dikkatle
rinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 
ıSEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım : 
Sayın Akışık'ın geçen celse yapmış olduğu 

görüşme, bu kez iki defa vaki beyanları Anaya
sa ile ilgili olduğu ve zabta geçen fikirlerin 
ilerde tatbikatçıyı tereddüde sevk etmemesi 
için, bâzı hususları şahsen açıklama ihtiyacını 
duydum ve dolayısıyle kısaca maruzatta bulu
nacağım. 

Bir kere meselenin esprisi şudur : 
Derneğin kuruluşu hiçbir şekilde izne tabi 

kılınmamaktadır. Arkadaşlarımın da takdir 
edecekleri gibi; Anayasanın 29 ncu maddesi 

— 123 — 
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genel tarif içerisinde birinci fıkrasıyle dernek
lerin kuruluşunu önceden izin alma şartına bağ
lamamıştır. Ama, takdir buyururlar ki Sayın 
Akışık, madde burada bitmiyor. Yani Anayasa 
maddesi bir cümleden ibaret değildir. Hemen 
altında ikinci cümle; «Bu hakkın kullanılma
sında uygulanacak şekil ve usuller kanunda 
gösterilir. Hangi hakkın kullanılmasında uygu
lanacak şekil ve usuller kanun tarafından gös
terilecek? Derneklerin kurulmasiyle ilgili «der
nek kurma hakkı» nm kullanılmasında hangi 
usullerin ve şekillerin takibedileceğini kanun 
gösterecektir? Hangi kanun gösterecek? Der
nekler Kanunu gösterecektir. Dernekler Kanu
nu, Anayasanın 29 ncu maddesinin birinci fık
rasında yazılı olan «dernek kurma hakkı» nı 
usul ve şekil bakımından tayin ve tespit ediyor, 
şartlarını koyuyor; izin meselesi burada mevzu
bahis değildir. 

Ama bunun altında yine fıkra bitmiyor; bir 
üçüncü fıkramız var. Orada da «Kanun, Devle
tin ülkesiyle milletiyle bütünlüğünün, millî gü
venliğinin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın 
korunması maksadıyle sınırlar koyabilir.» Sevk 
edilmiş olan Dernekler Kanunu tasarısındaki 
müzakere ettiğimiz madde, tamamen bu espri 
içerisinde kaleme alınmış ve huzurunuza geti
rilmiştir. Konulan sınırlar, Devletin hükümran
lık hakkı ile ilgilidir, kamu düzeni ile ilgilidir. 
Bunu misalleriyle açıklamak mümkündür : 

Milletlerarası öylesine «dernek» namı altın
da faaliyette bulunan birtakım kuruluşlar var 
ki, bunların amacı siyasidir. Meselâ, Akdeniz 
ülkeleri Antiemjeryalist mücadeleyi yürüten 
kimselerin kurduğu dernek. Bu dernek Roma' 
da kurulmuştur, büyük kongresini yaptı. Ben 
Tunus seyahatimden dönüşte 1968 senesinde 
Roma'da buna şahidoldum. Derneği tetkik et
tirdik. Neşrettikleri komünikeleri aldık, tercü
me ettirdik. Baktık, gördük ki; NATO'ya karşı 
Komünist Blok memleketlerinin ve birtakım 
komünist teşekküllerin bir araya gelip kurmuş 
oldukları bir faaliyet koludur. Türkiye'den de 
DÎSK'e mensup bir temsilci arkadaş, Parlamen
todan Rıza Kuas, bir de Üniversiteden Burhan 
Cahit isminde bir doçent, bu toplantıya Türki
ye'yi temsilen gittiler. Şimdi, oradaki konuşma
ların, faaliyetlerin, Türk Devletini ilgilendirme
mesi lâzım. Ama Devletin bütünlüğü ve hüküm

ranlığı, Devletin yurt dışında temsilindeki vah
detin sağlanması ve nihayet sorumluluğun hu
kuk düzeni sıraları içinde yürütülebilmesi için, 
elbette Anayasanın 29 ncu maddesine uygun hü
kümleri sevk etme mecburiyeti vardır. 

Yurt dışında kurulmuş olan derneğin Tür
kiye'de şube açması, hususuna gelince : 

Wietnam'daki mücadeleyi, Türkiye'de yürü
ten bazı anarşik kollar var. «Dernek» namı 
altında, pekâlâ Türkiye'de faaliyet göstermek 
isteyebilirler. Anayasanın 29 ncu maddesine sı
ğınarak, «Faaliyette bulunmak istiyoruz, V i 
etnam Halklarının Menfaatlerini Koruma Der
neği) diye bir dernek kurduk» diyebilirler. 

Değerli arkadaşlarım; 12 Mart öncesi ve 12 
Mart sonrası hadiselerinin ışığında, bu kanuna 
özel ehemmiyet atfetmek zarureti vardır. Ana
yasa değişikliği kadar önemli, rejimi tarsin 
eden, Devleti güçlendiren bir kanundur. 

Burada ne yapılıyor? Burada, sizin iradeni
ze, sizin güvenoyunuza dayanan Cumhuriyet 
Hükümeti, icabında örfî idare ilân eder, harb 
ilân eder, silâhlı müdahale yapar Meclisin ka-
rarıyle ve bu kadar yetkileri bulunan Cumhuri
yet Hükümeti, Türkiye'de yurt dışı faaliyetle
ri temsilen kurulacak derneklerin, kuruluşla
rını takipte daha ciddî esaslara ve yetkilere 
bağlı olarak vazife almış oluyor. Ne yapacak? 
Eğer faaliyetler, kamu düzeninin, millî güven
liğin, millî bütünlüğünü, memleket ve millet 
bütünlüğünün aksine bir yön takibetmiş ise, 
evvelce izin verilmiş olsa dahi Bakanlar Kurulu 
bu izni kaldıracak ve şubeyi kapatacaktır. Bu
radaki kapatma, yurt dışında kurulmuş olan bir 
derneğin, yurt içinde şubesinin açılmasına dair 
iznin kaldırılmasıyle birlikte, şubenin kapatıl
ması muamelesidir. Dernek kapanmıyor, zaten 
dernek yurt dışındadır. Bizim yurt dışında, 
başka memlekette, başka kişilerin iradeleriyle 
kurulmuş olan, bizim için zararlı dahi olsa, bir 
derneğin kapatma hakkımız olmazki. Cumhuri
yet Hükümetinin hükümranlık hukukuna gö
re, yetkileri hudutlarımızın içindedir. Hudutla
rımızın içinde, eğer böyle bir şubenin faaliyeti
ne izin verilmiş ise, hataen verilmiş olabilir ve
ya amacını aşar, maksadını değiştirir. Durumun 
böyle olduğu anlaşıldığı anda, şubesini kapata
cak ve vermiş olduğu izni geri alacaktır. 
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Madde tamamen Anayasaya uygundur, çe
lişki vaziyeti yoktur. 

(Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; bir derneğin açılma
sının izine bağlı olup olmadığının münakaşası 
bir evvelki maddede geçtiği ve bir önerge, red
dedildiği için üzerinde durmayacağım. Ancak 
Akışık'm hakikaten önerisine katılmakta idim 
fakat bu artık gereksiz. 

Şimdi bu sebeple Sayın öztürk'ün, onun ay
nen münakaşasına sebebolan bir konuşmasına 
cevap niteliği taşıyacak bir konuşma yapmak 
istemiyorum, ama fikirlerinin karşısında oldu
ğumu belirtmek isterim. 

Ancak ne var ki arkadaşlarım Anayasanın 
5,6 ve 7 nci maddeleri Anayasada kuvvetler ay
rılığını esas almıştır ve kuvvetler ayrılığı esas 
alın'dığına göre yürütme organı, yargı organı 
ve yasama organının şüphesiz görevleri ve yet
kileri tadadedilmiştir. 

Şimdi bal böyle olduğuna g'öre 6 ncı madde
nin yürütme görevinin ne olduğu ve bu yetki
nin sınırlarının ne olduğunu belirten Anayasa
nın kesin hükmüne, 7 nci maddenin yargı yet
kisinin ne olduğu, sınırlarının ne olduğunu be
lirten kesin hükmüne rağmen biz ne dersek di
yelim şu 11 nci maddede, - 10 ncu maddeyi ma
dem geçtik yukardaki fıkrada söz konusu edi
len derneklerin kanunlarımıza veya ulusal çı
karlarımıza uymayan yahut kuruluş amaçları 
ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunması halin
de açılmış şubelerin kapatılmasına veya veri
len iznin geri alınmasına Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

'Arkadaşlarım, şüphesiz dışarıda kurulmuş 
bir dernektir, bunun açılışı, kapanışı bizi ilgi
lendirmez demek, bu yeterli bir iddia olmaz. 

Şimdi bunun Türkiye'de kapatılması kazaî 
bir görevdir. Kaza görevini 6 ncı madde sara
haten, 7 nci madde sarahaten tayin etmiş Ana
yasada. Bu, yargı yetkisi kimin elinde ise ona 
intikal ettirilecek bir durumdur. Ama demiyo
ruz ki şüphesiz yürütme organı bu işe bigâne 
kalsın. 

Arkadaşlarım çok haklı Öztürk'ün müdafaa
sı ama neticesi iddianın haklı bitmiyor. Yargı 
yetkisinin sınırları dahilindeki bir hususa şüp

hesiz girer, bu sınırlar içindedir diye yürütme 
yetkisini elinde tutan bir orgun tamamen bigâ
ne kalsın, bu meselelerde Devletin yüce çıkar
larına sırtını çevirsin iddiasını bu Yüce Meclis
te kimse yapmaz. Ama ne var M, bu böylece 
saptandıktan sonra yetki aşaması, yetki teca
vüzü olmasın diyerek Anayasaya da sadık ka
larak bir kanun yapıyorsak sağından solundan 
didiklemeyelim Anayasayı. Anayasaya sadık 
kalıyoruz iddiasındayız ama bu kanun tasansı 
sadık değil, teklif sadık değil; önerilerle bunu 
telâfi etmeye çalışalım arkadaşlarım. 

Şimdi hal böyle olduğuna, sarahaten 6 ncı 
ve 7 nci maddeleri Anayasanın ki yetkinin, şim
dikinin ne suretle, hangi sınırlar dahilinde kul
lanılacağı saptanmış bukın'duğuna göre şüphe
siz Türkiye'nin yüce çıkarlarına aykırı, dışarı
da da kurulmuş olsa, içeride izin verilmiş, ça
lışmakta olan derneklerin kapatılmasına bigâne 
kalmamalı, icra organı derhal bunu kaza orga
nına intikal ettirmelidir, yolunda, paralelinde 
bir değişikliği şüphesiz Yüce Meclisin de, ko
misyonun ve hükümetin de iltifat karşılaması 
Anayasaya sadakat bakımından da isabetli olur' 
kanısındayım. 

Saygılarla. 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde başkaca 

görüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Komisyon sözcüsü Sayın Nakiböğlu, buyu

run. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜ'SÜ HAYRET

TİN NAKİBÖĞLU (Kayseri) — Muhterem Baş
kan, saygı değer milletvekilleri; kısaca komis
yon olarak görüşlerimizi arz edeceğim. Çünkü 
burada 11 nci madde üzerinde söz alan değerli 
arkadaşlarım çeşitli notai nazar ileri sürdüler. 
Hatta bu arada Anayasanın 29 ncu maddesine 
de 11 nci maddenin son kısmının aykırı olduğu
nu iddia ettiler. Bu bakımdan komisyon olarak 
zabıtlara geçmesi ve ileride tatbik edeceklerin 
de yararlanması düşüncesi ile konuyu kısaca ıt
tılaınıza sunmak ve görüşümüzü arz etmek is
tiyorum. 

11 nci maddeyi tek başına mütalaa etmemek 
lâzım. Daha evvel kabul buyurduğunuz 6 ncı 
madde gftzönüne getirilirse gerek 10 ncu mad
denin ve gerekse 11 nci maddenin bir istisna 
olduğu g'örülür. Nitekim 6 ncı madde, «Bu ka
nunun 10 ve 11 nci maddeleri hükümleri saklı 
kalmak üzere; 
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a)ı Uluslararası faaliyette bulunmak amacı 
ile dernek kurulamaz, 

b) Türkiye'de kurulan dernekler, yurt dı
şında kurulmuş ulusal ve uluslararası dernek 
veya teşekküllere katılamaz; 

c> Merkezi yurt dışında bulunan dernekle
rin Türkiye'de şubesi açılamaz» hükmünü vazet
miş. 

10 ncu madde ve 11 nci maddede milletlera
rası münasebetlerin zarurî sonucu olarak eğer 
bir derneğin uluslararası faaliyette bulunması 
gerekli ise bunda yetki sahibi olacak orgum tâ
yin etmiş. Yani hükümet bunda görevli ve yet
kili demiş. Onun için burada bir istisna hükmü 
vazetmiştir. 

ıSayın öztürk arkadaşım durumu tafsilâtı 
ile arz etti. Onun için ben tafsilâta girmiyorum. 
Yalnız şu kadarını arz ediyorum M, milletlera
rası münasebetlerde mütekabiliyet esası cari
dir, ileride bir hükmümüz var. Ama burada 10 
ncu ve 11 nci maddelerde yine milletlerarası hu
kuk içinde yetkili organ hükümetlerdir, temsil 
sıfatı onlardadır, karar verme yetkisi de bun
lara aittir. 

Elbette milletlerarası münasebet mevzubah-
solunca hükümet, millî yarar bakımından bil
hassa bu 11 nci madde ve bu terim üzerinde ıs
rarla durulmuştur, millî yararlar, ulusal çıkar
larımıza uygun olup olmama yönünden hükü
met 10 ncu maddede ki kabul buyuruldu, mil
letlerarası yahutta Türkiye dışında faaliyet bu
lunacak dernekler hakkında karar verecek ve 
idare hukukunun, âmme hukukunun çok belir
li bir kuralıdır, bu müsaadeyi veren yetkili or
gan da gerektiği zaman bu müsaadesini geri ala
caktır. Hukuk yönünden de meselenin kısaca 
izahı kanaatimizce budur. Ve bu madde biraz 
evvel arz ettiğim gibi 6 nci maddenin bir istis
nası mahiyetinde olduğu için Anayasaya ve, 
Anayasanın prensiplerine de aykırı değildir. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar;,yurt dışın
da kurulan derneklerin Türkiye'de faaliyette 
(bulunmaları, son 10 senedir memleketimizdeki 
geniş hürriyetten faydalanarak memleketimizi 
yıkmak için aşırı cereyanları vardır. Bir misal
le bunu arz edeyim : 
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İranlı bir talebe üniversitede zararlı faali
yette bulunuyor, Bakanlar Kurulu bunun yurt 
dışına çıkarılmasına karar veriyor, talebe Da-
nıştaya gidiyor, huduttan bunu çıkaramazsınız 
deniyor. Bu memlekette anarşi bu şekilde geldi. 
Hükümete, icra kuvvetine inanamazsanız, onun 
izin vermesine, izinini almasına itimat edemez-
seniz bu memleketin hali ne olacak arkadaş
lar? Hepimiz bu memlekette hür nizamın müda-
fileriyiz, çok önemli devrede bir vazife yapıyo
ruz, bizim bu hüsnüniyetimizden faydalanan ya
bancı memleketlerdeki dernekler yurt içine gi
recek ve el altından hem bizi birbirimize düşü
recek, hem memleketi içten çökertecek, hükü
met buna seyirci kalacak, verecek efendim Da-
nıştaya, Danıştay senelerce bunu uzatacak, o 
yine zararlı faaliyetine devam edecek. Ondan 
sonra da yıkıldığı zaman çatı endişe başlaya
cak. Bırakalım, icrayı biraz kuvvetlendirme yo
luna gidelim. Burada nasıl Hariciye Bakanlığı
nın görüşü, İçişleri Bakanının teklifi ile kuru-
luyorsa Bakanlar Kurulu da elbette ki vermiş 
olduğu bu izini geri almakta serbesttir, memle
ketin menfaatlerini gayet iyi düşünür. Aksi 
takdirde kazaî organa verdiğiniz zaman sene
lerce uzar. Madde gayet yerindedir, aynen çık
masında fayda vardır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Komisyonun bir tabı hatası vardır, 1 nci 
fıkranın, dernek kelimesinden sonra (,) olma
sı; dernek, federasyon veya konfederasyona 
katılmalarına yahut işbirliğinde bulunmalarına 
(,) tabı hatası tashih olunmuştur. 

Bu suretle maddeyi oya sunacağım; 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, bir önerge var efendim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner tarafından ve
rilmiş bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 11 nci maddesinin son fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

İçel 
Turhan özgüner 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen der
neklerin kanunlarımıza veya ulusal çıkarlarımı
za uymayan yahut kuruluş amaları ile bağdaş
mayan faaliyetlerde bulunması halinde açılmış 
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şubelerin kapatılmasına veya verilen iznin geri 
alınmasına Bakanlar Kurulu lüzum görüyorsa 
durumu yürütme organına intikal ettirir. 
! BAŞKAN — Komisyon, katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
'CEMAL FERJSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİD KUBAT — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar takrire. 
Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu

nu oya sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi virgül tashihi suretiyle oya sunu
yorum; kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Han : 
Madde 12. — Dernek tüzüğü, 9 ncu madde

nin 4 ncü fıkrası gereğince yapılan tebliğden 
İtibaren 15 gün içinde günlük bir gazete ile ya
yımlanır ve 2 nüshası dernek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülkiye âmirine verilir. 

Tüzüklerde ve dernek ikametgâhında yapı
lan değişiklikler de aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?. Yok. «Ve iki nüsha» ve bü
yük harfle yazılmıştır, küçük harf olarak tas
hih edilmiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir : 

İlk genel kurul toplantısı : 
Madde 13. — Demekler tüzüklerinin gazete

de yayınlandığı günden itibaren altı ay içinde 
İlk genel kurul toplantılarını yapmak ve organ
larını teşkil etmek zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uyulmaması halinde dernekle
rin feshine dair hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Sayın Hiçerimez'in bir 
takriri vardır, buyurun Sayın Hiçerimez. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
fcaşkan, değerli arkadaşlarım; bu maddede mev
cut bulunan 6 aylık sürenin çok az olduğuna 
değinmek istiyorum, örneğin, yurt çapında fa
aliyette bulunacak bir dernek, 30 kişilik bir 
yönetim kurulu ile teşekkül etmiş ve kurucular 
da 30 kişi ise, müteakip maddelerde de görece

ğimiz gibi toplantı yeter sayısı diye ilk genel 
kurul için konmuş olan hüküm karşısında bu 
30 rakamının iki katı bir genel kurul çoğunluğu 
olmaz ise genel kurulunu yapamayacak vs ken
disi genel kurulunu yapamadığı için münfesih 
olacaktır. Bu bakımdan 6 aylık süre bir der
neğin kendisini tanıtması, üye kaydetmesi ve 
gelişmesi için yeterli bir zaman değildir. Kaldı 
ki eğer bu saman çok kısa tutulacak olursa iyi 
niyetli veya kötü niyetli birkaç kişinin bir ara
ya geldikleri ve kurdukları dernek yönetiminde 
uzun süre kalabilmelerini sağlar. 6 ay içinde 
üye kaydedemeyecek olan dernek, yeteri kadar 
üye kaydedemeyecek olan dernek ister istemez 
yönetiminde kurucularla gene kalacaktır. De-
mekki kötü niyetli bir ekip bir dernek kurmuş 
ise ve o derneğini de o şekilde idame ettirmek 
istiyorsa bu 6 aylık kısa sürede kendisine iki 
senelik bir daha görevde kalma imkânını sağ
lamış olur. Bu bakımdan da hatalıdır. 

Bir de malî bakımdan birtakım müşkülâtlar 
vardır. Bir derneğin genel kurulunu yapabil
mesi için salon tutması, gazete ile ilân etmesi 
v. s. gibi ve kuruluş masrafları gibi masrafları 
yanında bu masraflar da eklendiği zaman 6 ay 
içinde yurt çapında faaliyet gösterecek bir der
neğin böyle bir malî külfete katlanabilmesi 
mümkün değildir. Bu işlemleri yapamadığı için 
bir derneği münfesih addetmek ve kanunda 
mündemiç olan, kanun tasarısında mündemiç 
olan mahkeme kararı ile kapatma yoluna gitmek 
şüphesin ki dernekçiliği teşvik edici değil aksine 
dernekçiliği daha çok kısıtlayıcı bir durum olur. 

Kuruluş safhasında çok iyi niyetli bir dernek 
saydığım sebepler nedeni ile kapatılırsa şüphe
siz ki, yeni bir harekette tekrar açılma, tekrar 
faaliyete geçmek içdn bir çaba gösterecektir. 
Bu harekette o dernek için itimat edilir bir 
dernek olma vasfını psikolojik olarak halk in
dinde, üye olacak kişiler indinde yıpratır. Bu 
bakımdan bu madde dernekçiliği Anayasanın 
öngördüğü gibi teşvik edici değil; aksine zorlaş
tırıcı bir hükümdür. Ben verdiğim takrirle bu 
ilk kongre için geçecek sürenin bir yıl olmasını 
önermiş bulunuyorum, iltifat ederseniz teşek
kürler ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görü
şecek sayın üye?.. Yok. Takriri okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 13 ncü madde

sindeki «6 ay» ibaresinin «İyiliğinde» olacak 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Şalap Hiçerimez 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FEESOY (istanbul) Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam

sun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş

tir. 
Dernek kütüğü ve kayıt işlemi : 
Maidde 14. — içişleri Bakanlığında (Emni

yet Genel Müdürlüğünde) ve her ilde, dernek
lerin kaydolunacağı (Dernekler kütüğü) tesis 
olunur. 

Bakanlıktaki dernekler kütüğüne, bütün der
nek, federasyon ve konfederasyonlar ile mer
kezleri yurt dışında bulunan derneklerin, Tür
kiye'de açılmış şubeleri kaydolunur. 

illerdeki dernekler kütüğüne merkezleri o 
il idarî sınırlan içimde bulunan dernek, fede
rasyon ve konfederasyonlarla, merkezi başka 
illerde veya yurt dışında olan derneklerin o il 
sınırları içinde açılan şubeleri kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Buyurun Sayın Cinisli. 

BAS4M CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkdaaşlanm, zannediyorum ki 
3512 sayılı Cemiyetler Kanununun lâfzan boş 
bıraktığı bir hususu bu madde doldurmaktadır. 
Aslında cemiyetlerin kütüklerinin tutulmasınla 
mani bir hüküm olmamakla beraber bugüne ka
dar getirilen tatbikat böyle bir kontroldan uzak 
olduğunu ifade etmektedir. Bu kanunda tüzel 
kişiler için bir kütük kurulması öngörüldüğü 
için gerçekten bir boşluğun doldurulduğu ka
naatindeyim ve bana göre bu kanunun en önem
li maddesini teşkil emektedir bu madde. Hususî 

hukuk kişiliği ikiye ayırıyor; gerçek kişiler, tü
zel kişiler. Gerçek kişiler içim nüfus tezkeresi 
veriyoruz, nüfus kütükleri tutuluyor. Nüfus 
memurları, hattâ Nüfus işleri Genel Müdürlü
ğü bu kişilikle ilgili hususları tanzim ediyor. 
Yine aynı hususî hukukun tanzim ettiği tüzel 
kişilik için böyle bir kütük yoktur. Oysa tüzel 
kişiler de gerçek kişiler gibi doğarlar, yaşarlar, 
ve kendi ömürlerinin hitamını fesih veya som 
verme gibi işlemlerle tamamlarlar ve ölürler. 
Bu kanunun isabetini kaydederken işaret etmek 
istediğim husus şudur. Derneklerin bugüne ka
dar resmî rakamlardan ifade edildiğime g*öre ar
tış nispeti enteresan bir seyir takilbetmektedir. 
1938 yılında 205 adet olan dernekler, bir yıl 
sonra 1939 yılında 259 adede yükseliyor, 50 
artış var. 1948 yılında faraza 1 244 adet olan 
demekler, 1949'da 1 575'e yükseliyor, 300 kü
sur fark var. 1955 'te 7 086 adet olan dernekler, 
1956'da 11 368 oluyor. Yani 2 bin civarında bir 
artış var. Derneklerin artışından ürkmemek 
lâzım, korkmamak lâzım. Derneklerin artığı sos
yal ahlâkı kuvvetli olan, yüksek olan cemi
yetlerde normaldir ve bu artış iyiye işarettir. 
Gerekçede ifade edildiği gibi bir şikâyete katıl
mak imkânsızdır. Ama bu artış içinde zararlı 
unsurlar sızabilir ve bu zararlı unsurları ayrık 
ıotu gibi ayıklamak lâzımdır. Bu şikâyetler ar
tışlardan ötürü değil, araya giren bu sızmaların 
ayıklanması imkânsızlığından ötürü yükselmiş
tir. Binaenaleyh, vilâyetlerde kurulmuş olan 
cemiyetler masası bugüne kadar dermekleri cid
dî bir murakabeye tabi tutamamıştır. Bugün 
kanun emri olarak getirilen bu hüküm karşısın
da temenni ediyoruz ki içişleri Bakanlığı baş
ta olmak üzere vilâyetler bu kontrolü daha gü
zel şekilde yürütme imkânlarını bulsunlar. Bu 
temenniye işaret etmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili? Yok. Tabı ha
taları vardır, «dernek virgül, tashih edilmiştir», 
demek olarak okunmuştur. Ayrıca 3 ncü fıkra
nın başındaki (i) harfi büyük harf olarak tas-
bih edilmiştir ve «konf edarasyon» kelimesi «kon
federasyon» şekliyle oylarınıza arz edilecektir. 
Maddî matbua hataları bu şekilde tashih edil
miştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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| BÖLÜM : III 

Üyelik 

üye olma hakkı ve üyeliğin sona ermesi : 
Madde 10. — Dernek kurma hakkına sahip 

iherkes derneklere üye olabilir. Ancak, öğrenci 
olmayanlar ile, siyasî partilerden birine kayıt
lı bulunan öğrenciler öğrenci derneklerine üye 
olamazlar. 

Yabancıların derneklere üye olabilmeleri 
i(çiın, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan 
1j>aşka o yabancının Türkiye'de ikâmet etme 
hakkına sahip bulunması da gereklidir. Fahri 
üyelik için ikamet şartı aranmaz. 

Üyelik için yapılan müracaatları dernek yö
netim kurulu en geç 30 gün içimde karara bağ
lar. 

öğrenci derneği üyesi iken öğrencilik sıfatı 
sona erenlerle, derneklere üye olma hakkını kay
bedenlerin, kayıtlı bulundukları derneklerdeki 
üyelikleri de sonra erer. Bu durumların tespiti 
halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulların
ca silinir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soz isteyen sa
yın üye?... Buyurun sayın özeke. 
I M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayım Baş
tan, sayın milletvekilleri, 
! 16 nci madde bana şöyle bir vaziyeti göste
riyor. Sanki sadece talebeleri üye kayıt edecek
miş gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Halbuki ka
nunun ismi Dernekler Kanunudur, Cemiyetler 
Kanunudur, buna bütün 3512 sayılı Cemiyetler 
Kanununa g'öre kurulmuş olan cemiyetler girer. 
Spor kulüpleri, diğer kulüpler ve diğer cemiyet
ler. Şimdi ben burada sayın komisyondan Hü
kümetten bir açıklık rica edeceğim. Burada üye 
(blmak için birçok cemiyetlerin tüzüklerinde ay
rı ayrı işlem yapılmaktadır. Ben kendim mü
racaat edip de neticesini alamadığım birkaç 
cemiyetin isimlerini zikredeceğim. Türkiye Tu-
jing ve otomobil kulübü, hatırımda kaldığına 
gıöre 1923 yılında çıkan bir kanun tüzüğü ile ça
lışmakta buna hiç bir kimseyi üye olarak alma-
tLaktadır. Muayyen bir 15 - 20 kişinin inhisann-

adır, üye olamazsanız. Her Avrupa'ya çıkacak 
<j>lan bir vatandaş mecburen bu Otomobil Turimıg 
Kulübü ne kaydolur, fakat bir senelik geçici bir 
kayıttır. Orada asil üye olup onun kongresine 
iştirak edemez ve bu yönetim kurulu da bunu 
almaz, bu birincisi. 

Bunu takJbedem spor kulüpleri olmuştur. Bi
liyorsunuz gazeteler de yazdı bir tarihte, Be
şiktaş Spor Kulübüne ben müracaat ettim, 2,5 se
nedir beni bu kulüp de almamaktadır. Diğer ku
lüplerin yöneticilerine sordum, her kulübün 
ayrı bir tüzüğü var. Meselâ Beşifetaşta ayan di
yeceğim yani 140 senelik kulüpte Beşiktaşlıla
rın kurduğu bir kurul var, oradan geçmedikçe 
üye almıyorlar. Fenerbahçe Kulübüne müracaat 
ederseniz 5 sene yedek üyelikte beklemeniz ge
rekiyor. Bu bakımdan bu madde de 30 gün için
de karara bağlar diyorsunuz. Buna bir açıklık 
vermek lazım. Her vatandaş bir kulübe girdiği 
vakit 30 gün içerisinde neden alınmadığını bi
lecek, bildikten sonra nereye müracaat edecek? 
Karara bağlar, müspet bağlarsa üye aldı, bağla
mazsa müracaat edeceği bir merci yok. Kanu
nî sakıncaları varsa zaten üye olamaz. Bunun 
için buna bir açıklık getirmesini komisyondan 
rica edeceğim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZaüNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Hükümet teklifinin 
16 nci maddesinde, özelikle 1 nci fıkrası, Ana
yasanın 56 nci maddesine açıklıkla aykırı bu
lunmaktadır benim kanıma göre. 

Dernek kurma hakkına sahip herkes der
neklere üye olabilir. Bu fıkranın 1 nci cümlesi 
Anayasanın ruhuna uygundur; «herkes» deyimi 
var ve hakikaten Anayasanın 56 nci maddesi 
«vatandaşlar» diye başlar, «siyasî parti kurma 
ve usulüne göre partilere girme ve çıkma hakkı
na sahiptirler.» diye biter. 1 nci cümlesi ve 
1 nci fıkrası bu 56 nci maddenin. «Vatandaşlar» 
deyimini esas alırsak, buradaki «herkes» deyimi 
de ona karşılıktır ve ona paraleldir. Ancak 
15 nci maddenin aynı fıkradaki 2 nci cümlesi 
şüphesiz, bu Anayasanın 56 nci maddesine ve 
tasarının da 1 nci fıkradaki 1 nci cümlesine ay
kırı bulunmaktadır. «Ancak» diye başlıyor «öğ
renci olmayanlar ile siyasî partilerden birine 
kayıtlı bulunan öğrenciler öğrenci derneklerine 
üye olamazlar.» 

Şimdi, arkadaşlarım, Dernekler Kanununda
ki bu madde aslında öğrenci demeklerine üye 
olmaktan ziyade siyasî partilere öğrencilerin 
üye olmalarını kısıtlamaktadır. Bu Dernekler 
Kanunu eliyle siyasî partilerin genç kuşaldara 
kapıları bir ölçüde kapatılmaktadır. Ha... kapa-
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tılmalı mıdır? kapatılmamalı mıdır? Bunun mü
nakaşası ayrı yapılabilir. Ama elimize getirilen 
ve münakaşasını yapmakta bulunduğumuz Der
nekler tanunu tasarısını görüşürken bir diğer 
gayeye ulaşmanın burada vasıta edilemeyeceği
ni, hele ki zabıtlara geçmesi bakımından söyle
meyi görev addediyorum kendi açımdan. 

Arkadaşlarım, gençler siyasî faaliyet içine 
girmeli midir? Öğrenci olursa giremez mi; gir
memeli midir? Bu ayrı bir münakaşa mevzuu, 
ayn bir tartışma mevzuudur. Benim kanım?. 
göre gençlere siyasî partilerin kapıları kapatıl 
manialıdır; bundan kaçırmamalıdır. Günümüze 
kadar gelen yürekler acısı olaylar, gençlerim si
yasî örgütlerde faaliyet göstermesinden değil
dir; bunu böyle söyleyiverip geçmek mümkün 
değil arkadaşlar? Tabanda yatan sosyal ve eko
nomik yaralar sarılmadıktan, rahatsızlıklar te
davi edilmedikten sonra gençlere, genıç kuşak
lara, öğrencilere siyasî partilerin kapılarını ka-
patıvermek meseleyi halletmez arkadaşlar. 

Şimdi, geliniz Dernek Kanununu görüşürken, 
fırsat elimize geçmişken, şüphesiz komisyonda 
iyi niyetle bu kanıya varılarak, şu olayların 
anarşik olayların üstesinden bir ölçüde daha 
gelebilmek için şu derneklere, öğrenci olan sa
bıkları, siyasî örgütlerde eğer kayıtlı ise, sok
mayalım denmiş; yok arkadaşlarım. Kayıt şe
kilden ibarettir, aslında bakarsanız. Şeklen bu
nu yapmaz,' kaydolmaz; ama siyasî örgüt içinde 
faaliyette bulunur ve gelir öğrenci dernekleri 
içinde de faaliyette bulunabilir. Demek ki, bu 
aslında bakarsanız bir yaranın tedavisi için ye
terli ve geçerli merhem de değildir. O halde, me
seleyi bu ölçüden de alırsak, hele ki Anayasa
nın vatandaşların tümünü siyasî parti kurma 
ve usulüne göre partilere girme ve çıkma hakkı
na salhiptir âmir hükmüne aykırı düşmemek, ters 
düşmemek için derneklerin öğrencilere eğer si
yasî örgütlerde de kayıtları varsa kapılarını 
kapatmak; ama dolaylı olarak aslında öğrenci 
derneklerinde faaliyet gören kişileri siyasî ör
gütlere sokmama neticesine varacak bir sert 
ve Anayasaya çelişik düşecek hüküm getirmek
ten özellikle kaçınalım. Bunu böylece öneriyor, 
Yüce Meclisin de iltifat buyuracağını ümidedi-
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Dernekler kanu
nu taisarısının 15 nci maddesi üzerindeki görüş
lerimi açıklamak için huzurunuzdayım. 

Birinci fıkrayı izninizle aynen okuyacağım. 

«Dernek kurma hakkına sahip herkes der
neklere üye olabilir.» 

Tasarının 2 nci maddesi kimlerin dernek 
kurabileceğini, kimlerin kuramayacağını gayet 
açıl? şekilde vazetmiş; 2 nci maddenin 1 nci fık
rası «meıdenî hakları kullanma ehliyetine haiz 
ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes önceden 
izin almaksiEin dernek kurma hakkına sahip
tir.» anakuralını vazediyor. Hükümet teklifinin, 
«Ancak» diye başlayan 2 nci fıkrasının (a) ve 
(b) bentleri de kimlerin demek kuramayaca
ğını açıkça ifade ediyor. Üyelikle ilgili olan 15 
nci madde ise, 15 nci maddenin gerekçesinde de 
belirtildiği üzere, dernek kurma hakiki ile der
neklere üye olma hakkı arasında bir irtibat te
sis etmek amacını gütmüş ki, doğrudur; inan-
cımca doğrudur ve dernek kurma hakkını haiz 
olmayanların, yahut başka deyimle dernek kur
maktan yasaklanmış olanların kurulmuş der
neklere üye olmasını da engelleyici bir hüküm 
getirmiş oluyor. Buraya kadar hiçbir itirazım 
yok ve yerinde getirilmiş bir hüküm sayıyorum. 

1 nci fıkra devam ediyor; «Ancak, öğrenci 
olmayanlar ile, siyasî partilerden birine kayıtlı 
bulunan öğrenciler öğrenci derneklerine üye 
olamaz.» 

Şimdi, sanırım Sayın özeke'nin de işaret et
tiği gibi, evvelâ kanun tekniği bakımından bir 
görüşümü ifade etmek istiyorum, öğrenci der
nekleri için alelıtlak dernekler arasında bir özel 
hüküm getirilmek isteniyor. Bu gerekli midir, 
dsğil midir elbette tartışılabilir. Ama Hükümet 
böyle bir özel hüküm getirme zorunluğunu duy
muş, Komisyonumuz bu zorunluluğu yerinde 
bulmuş ki, maddeyi aynen kabul etmiş. O halde 
öğrenci dernekleriyle ilgili, bir ayrı madde pe
kâlâ sevk edilebilir ve öğrenci derneklerinin ta
bi olacağı şartlar ayrı bir madde içerisinde ted
vin olunabilir idi; kanun tekniği bakımından 
daha uygun olurdu sanıyorum. 

Kaldı ki, bu 1 nci fıkranın 2 nci cümlesinde 
iki kayıt var. öğrenci dernekleriyle ilgili bu ka-
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yjıtlardan birM, öğrenci olmayanların öğrenci 
derneklerine kayıt olamayacakları;. ikinci ka
yıt ise, siyasî partilerden birisine kayıtlı bulu
nan öğrencilerin bu derneklere üye olamaya
caklarıdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu iki konuyu 
izninizle ayrı ayrı tetkik edelim, öğrenci olma
yan kimsenin bir öğrenci derneğine üye olması
nı kabul etmek, savunmak, hatta iddia etmek 
niümkiin değildir. Binaenaleyh 1 nci fıkranın 
2 nci cümlesindeki bu görüş, bu hüküm hakkın
da da aksine bir fMr beyan etmeyi mümkün 
görmüyorum; böyle bir düşüncenin de sahibi 
değilim. Elbette ki, öğrenci olmayan bir kişi, 
mahiyeti itibariyle öğrencilerden teşekkül ede
cek, öğrenci haklariyle, öğrenci meseleleriyle 
meşgul olacak bir derneğin üyesi olmamalıdır; 
bfurada da beraberini. 

İkinci cümlenin devam eden kısmı şu: «Siya
sî partilerden birine kayıtlı bulunan öğrenci
ler.» Öğrenci değilse zaten kaydolamayacak, 
ama bir kimse öğrencidir, kanunun 2 nci mad
desinde derpiş olunan dernek kurma hakkını 
haizdir, yani medenî hakları kullanma ehliyeti
ni haizdir, 18 yaşım bitirmiştir ve tasarının 2 
nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı 
halleri üzerinde taşımamaktadır; o halde der
nek kurma yetkisini, hakkını haizdir, dolayısiy-
le derneğe üye olma hakkını da haizdir. Ama, 
bir kusuru vardır; nedir bu kusur? Siyasî par
tilerden birisine kayıtlıdır. O halde öğrenci ol
duğu halde, kanunun meöbur kıldığı şartları 
haiz bulunduğu, yasakladığı hususlardan hiç 
birisiyle de musab bulunmadığı halde, sadece 
bir siyasî partiye kayıtlı bulunduğu içindir M, 
öğrenci derneğine kaydedilemeyec ektir. 

Simidi değerli arkadaşlarım, bir kimse siya
sî partiye kayıtlı ise o halde öğrenci derneği onu 
üye olarak kaydetmeyeeektir. Bunun tersini dü
şünelim; bir kimse bir yüksek öğrenim kuru
munda bir öğrenci derneğine kayıtlı üye bilâha-
ra geliyor bir siyasî partiye kaydolmak istiyor. 
Siyasî parti buna, bu hükmün mefhumu muha
lifinden yürüyerek, mademki bir öğrenci derne
ğinde kayıtlısın, o halde ben seni siyasî partiye 
kaydedemem diyebilecek midir? Kanaatimce 
deyemeyecektir. Biraz önce Sayın özgüner ar
kadaşımız temas ettiler, Anayasanın 56 nci mad
desi gayet sarih; vatandaşlar siyasî parti kur

ma ve usulüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahiptir.» Bu girme ve çıkma hakkını 
'kullanma elbette ki, kanunlar çerçevesinde ola
caktır. Siyasî partilere girme ve çıkmayla ilgili 
kanun Siyasî Partiler Kanunudur. 648 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununun 4 ncü maddesini 
okuyoruz, aynen şöyle: 

«Her Türk vatandaşı kanunda ve parti tü
züğünde gösterilen şartlara ve usullere göre 
siyasî partilere üye olmakta ve dilediği anda 
üyelikten çekilmekte serbesttir.» Yine aynı ka
nunun 8 nci maddesi de kimlerin siyasî parti
lere üye olamayacağını yegân yegân saymış. Kı
saca arz edeyim: 

Türk vatandaşı olmayanlar, reşit olmayan
lar, kısıtlı olanlar, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyeliğine seçilmeye engel bir ceza ile kesin 
olarak mahkûm olanlar, memurlar, Kamu ikti
sadî Teşebbüslerinin yönetim ve denetiminde 
ve bankaların yönetim ve denetiminde çalışan
lar, lise veya eşidi veya daha alt kademedeki 
öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar. Üniver
sitede öğrenci olanlar, yahut öğrenci dernekle
rinden herhangi birisine üye olanlar şeklinde 
bir kayıt yok; olması da zaten düşünülemez. 
Düşünülecnediği içindir ki, kanun koyucu 648 
sayılı Kanunu hasırlarken bu kadar tadadî şe
kilde teferruatlı şekilde unsurlar saydığı halde, 
öğrenci derneklerine üye olanlar siyasî partiye 
üye olamazlar tarzında bir kayıt koymamış. O 
halde bir öğrenci derneğinde üye bulunan kim
se, bir siyasî partinin kapısını çaldığı zaman o 
siyasî parti elbette kaydedip etmemekte ser
besttir, gerekçe göstermeden de reddedebilir; 
ama kanunen mani vardır tarzında bir sebeple 
karşısına çıkması mümkün değildir. 

Şimdi, bir hüküm ki, bir kanun hükmü ki, 
bir tarafından baktığınız zaman işlemez hakle
dir, diğer tarafından baktığınız zaman zoraki 
bir işlemeye itilmektedir; o kanun hükmü ge
nel bir hüküm olmaktan çıkar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, maksat siyasî 
parÜ üyelerinin öğrenci derneklerinde üye ol
mamaları mıdır? Üniversitede, her fakültede 
büyük çoğunlukla Öğrenciler öğrenci .dernekle
rine kaydolurlar, hatta bası ahvalde kaydolma
ya mecburdurlar; bunu üniversite hayatını ge
çirmiş, hele öğrenci derneklerinde vazife gör
müş arkadaşlarımız pekâlâ bilirler, hatta mec-
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kurdurlar, usulen dahi olsa paso almak için kay
bolmaya mecburdurlar, imtihan notlarından, 
teksirlerden faydalanmak için cemiyete üye ol
maya mecburdurlar; bunun gibi cemiyetin sos
yal faaliyetlerinden, turistik gezilerinden fay
dalanmak için üye olmaya mecburdurlar; bir 
sürü sebep vardır. O halde üniversite öğreııeila-
rini genellikle o üniversitedeki, o fakültedeki 
'öğrenci derneklerinin tabiî üyesi saymak gere
kir. Hatta bazı derneklerin tüzüğünde fakülte
ye kayıtla birlikte derneğin tabii üyesi sayıl
mak gibi hükümler de vardır. O halde üniversi
te öğrencilerinin hepsi dernek üyesidirler. Bun
dan çıkan sonuç şudur; üniversite öğrencileri
nin hiç birisi siyasî partiler içinde faaliyet gös
teremeyeceklerdir, siyasî partilere üye olamaya
caklardır. Asıl getirilmek istenen,söylenmek is
tenen hüküm budur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Dernekler Ka
nununu görüşüyoruz; siyasî partilere kimlerin 
üye olamayacağını sayan Siyasî Partiler Kanu
nunun 8 nci maddesine âdeta yeni bir bent ilâ
ve ediyoruz. Siyasî Partiler Kanunu şu veya bu 
düşüncelerle kıyısından köşesinden değiştiril
mek; istendi, Meclisin gündeminde ve sanıyo
rum Sayın Hükümet, Siyasî Partiler Kanununu 
tümü ile ele almak ve aksayan hükümlerini ye
ni baştan gözden geçirmek için ciddî bir çalış
maya girecek. O halde Siyasî Partiler Kanunu
nun 8 nci maddesi ile ilgili bir konuyu, Dernek
ler Kanununun hiç ilgisi olmayan bir hükmü ile 
tadile veya oraya bir eklenti yapmaya gayret 
sarf etmenin yerinde bir çalba olmadığı inancın-
'dayım. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum: 

Hep söylenmiştir; anarşik olaylar üniversi
teden çıktı, üniversite öğrencileri arasında yay
gınlaştı, öyle başladı sonra sokağa döküldü. 

Değerli arkadaşlarım, kesin inancım olarak 
huzurunuzda ifaıde etmek istiyorum: Üniversite 
öğrencileri arasında 12 Mart öncesi ve sonrası 
olaylarda fiilen militan olarak - ön safta, arka 
safta - yer almış kişilerden «hiç birisi» demek 
gücünü kendimde göremiyorum; fazla iddialı 
olur. Ama sanıyorum «hiç birisi» denecek ka
dar azı, siyasî partilerimizden herhangi birisin
de kayıtlı üye veya o partinin şu veya bu teşki
lâtında çalışmakta olan kişidir. 

Bir defa daha ifade edeyim: Siyasî partile
rimizden herhangi birisinin, - gençlik kolu, ana-
kademesi, ili, ilçesi - herhangi bir kademesinde 
görev alan, çalışan veya mücerret o siyasî par
tinin üyesi olan gençlerden hiç birisi bu anarşik 
eylemlerin içerisinde, basında, sonunda bulun
mamışlarıdır. Bu bir şeyi gösteriyor: Bir siyasî 
paritinin - siyasî tercihi ne olursa olsun, siyasî 
eğilimi, doğrultusu ne olursa olsun - kendi 
bünyesi içerisinde bir eğitim, bir zaptı rapt al
tına alma, bir disipline etme durumunu ortaya 
çıkarıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu üzülecek, kaçınıla
cak, vazgeçilecek bir şey değil, aksine teşvik 
olunacak, öğünülecek bir sonuç. Binaenaleyh, 
gençlerimizi siyasî hayattan uzaklaştırmak, on
ların düşüncelerini, kendilerine çok doğru ge
len yaşlarının icaîbı olan fikirlerini şu veya bu 
siyasî partinin kadroları içerisinde oluşturarak, 
törpüleyerek hayata atılmaları yerine, o anıda 
aklına esen her şeyi mutlaka yüzde yüz doğru 
bilerek, öyle sayarak sokakta haykırmalarını, 
şurada burada bir araya gelerek ifade etmeleri
ni mümkün kılacak bir zorlamaya gitmek ve 
onları bir nevi başıboş bırakmak gibi hir sonuç 
vereceği için de son derece tehlikeli bulmakta
yım. 

Bu bakımdan bir de önerge verdim, Sayın 
Hükümetten, Sayın Komisyondan ve siz değerli 
arkadaşlarımdan rica ediyorum bu, şu partinin, 
bu partinin meselesi değildir. Bunu vicdan ra
hatlığı ile söylüyorum. Bu, üniversite gençleri
mizin ve onların geleceğinin meselesidir. 

15 nci maddenin 1 nci fıkrasının; «Dernek 
kurma hakkına sahip herkes derneklere üye ola
bilir» cümlesinden sonra gelen 2 nci cümlesi
nin; «... Ancak, öğrenci olmayanlar öğrenci 
derneklerine üye olamazlar» şeklinde değişti
rilmesini, yani «... ile, siyasî partilerden birine 
kayıtlı bulunan öğrenciler...» kelimelerinin bu 
metinden çıkarılmasını istirham ediyorum. 

Son fıkra da esasen 1 nci maddede getiril
mek istenen hükmü tam geçerli kılacak durum
da değil. Ne diyor son fıkra; «... derneklere 
üye olma hakkını kaybedenlerin, kayıtlı bulun
dukları demeklerdeki üyelikleri de sona erer. 
Bu durumların tespiti halinde üyelik kaydı der
nek yönetim kurullarınca silinir.» 

Bir kişi öğrenci derneğine üye olmuştur, ara
dan zaman geçmiştir, gitmiş bir siyasî partiye 
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kaydolmuştur. Şimdi demek yönetim kurulu di
yecek ki, ŝ Sen üyelik hakkını,» dolayısıyle - ka
nunun esprisi odur - «dernek kurma hakkını 
kaybettin, onun için dernekteki kaydını siliyo
rum» Bunu demesi mümkün değildir. Zira der
nek kurma hakkını - demin de arz ettim - 2 nci 
madde saymış. Siyasî partilere kaydolanlar öğ
renci derneği kuramazlar demiyor. Asıl prensi
bi vazeden 2 nci madde. Yok böyle bir şey, Ana
yasanın 29 ncu maddesine yok böyle bir kayıt, 
Anayasanın 56 nci maddesinde yok böyle bir 
kayıt, Siyasî Partiler Kanununda yok böyle bir 
kayıt. 

O halde 1 nci fıkra ile getirilen hüküm gü
ya bir siyasî partiye kaydolmak, dernek kurma 
hakkını, bunun sonucu olarak da bir öğrenci 
derneğine üye olma hakkını kaybettiren bir un-
sirmuş gibi muamele görecek ve dernekten üye
lik kaydı silinecek. 

Değerli arkadaşlarım, bu yürüyecek bir mu
amele değildir ve sanıyorum Anayasaya uygun 
düşmeyeceği gibi, uygulamada sadece şu hazır
lamakta olduğumuz Demekler Kanununa, onun 
aşıl prensibini vazeden 2 nci maddesine dahi ay
kırı olduğu gerekçesiyle kazaî mercilere gidil
diğinde o, «dernekten çıkarılma, kaydının silin
me karan» iptal olunabilecektir. 

Dikkatinize arz ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
15 nci madde 10 senelik tecrübelerden alın

mış bir maddedir. 
! Bugün üniversite öğrencileri, babalarının 

kazancı ile tahsillerine devam eden kimseler
dir. Biz politikacılar mümkün olsa da bu öğren
cilerden elimizi çeksek, kendilerini rahat bırak
sak çok isabetli olur. Çünkü biz politikacılar on
ları kendi emellerimize âlet ediyoruz; hem sınıf
ta kalıyorlar, hem derslerinden oluyorlar ayrı
ca da sınıfta kalmakla, arkadan gelen öğrenci
lerin de hakkına tecavüz ediyorlar. 

Bu arada, «Siyasî partilerden birine kayıtlı 
olan öğrenciler öğrenci derneklerine üye ola
maz» deniyor. Siyasî Partiler Kanununun 8 nci 
maddesi de, «lise ve muadili okul öğrencileri 
- lyaşı 18'i dahi geçse - siyasî partilere üye ola
maz» der. O zaman diyelim ki, Anayasaya ay
kırıdır. Yine diyelim ki, memurlar aklı başında 

insanlardır, siyasî partilere onlar da üye ola
bilir.... 

Muhterem arkadaşlarım, politikayı politika
cılara bırakmak lâzımdır. 18 ilâ 22 yaşındaki 
gençler ileriyi göremez, gerektiği gibi düşüne
mez. 

Biz zaman zaman deriz M, ilim yuvaların
dan, kışladan, camiden politikayı çekelim. Fa
kat maalesef bir taraftan da; efendim, hem si
yasî partilerde üye olsun, hem de talebe dernek
lerimde üye olsun... Ne oluyor bu? Talefbe der-
neğindeki üyelik sıfatı bir tarafa itilerek poli
tikadaki üyelik sıfatını onun önüne geçirmek 
isteniyor. 

Hepiniz bilirsiniz, teşkilâttan geldik. Efen
dim, ben gençlik kolunda üyeyim, üniversitede 
şu kadar çalışıyorum da siz beni göızeitmiyorsu-
nuz yahut iş arıyoruz da bulamıyoruz diyen ta
lebeler var. Hiç olmazsa biz de politikacılar ola
rak; arkadaş, sen öğrenci demeğine kayıtlı 
olursun, dersine bakarsın, biran evvel hayatını 
.kazanır bu memlekete faydalı olursun demeli
yiz. 

Türkiye ide bugün herkes boğazına kadar 
politikanın içinde. Dışarıdakiler bizden daha 
ziyade politikacı. Bir de genç yaşında bunları 
politikaya sokarsak verim elde edemeyiz. Niye 
Anayasanın 120 nci maddesinde tadilât yaparak 
öğretim üyeleri siyasî partilere üye olamaz de
dik. 10 senelik tatbikatta bunun aksaklıklarını 
gördük. 

Şimdi diyoruz ki, öğretim üyeleri- siyasî par
tilere üye olamaz ise öğrenciler de siyasî parti
lere giremez. Üniversiteyi bitirsin, önünde ge
niş yol var, istediği partiye istediği şekilde gir
mekte serbesttir. 

Burada sevk edilen maddenin Anayasaya ay
kırılığı diye bir husus yoktur. Bu fakir memle
kette biz politikacılar gençleri kendimize âlet 
etmeyelim. Yetişkin vatandaşlar bize kâfi gelir. 
Bunlardan elimizi çekelim. Aksi takdirde anar
şinin kökünü kesmemize imkân yoktur. 

Talebe dernekleri bir tarafa itilecek. Politi
kacılar, efendim, seninki kazansın, benimki ka
zansın diye politikayı öğretim müesseselerine 
sokuyoruz. Hata bizdedir. Tecrübelerden fayda
lanılarak getirilmiş bir maddedir, aynen çık
masında fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz, buyurun. 
YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Benden evvel konuşan arkadaşlar maddenin 

manasını ve siyasetle uğraşmak isteyen öğren
cilerin durumunu kâfi derecede kah ettiler. Ben 
fazla bir şey söylemeyeceğim. Yalnız, şu kada
rını söyleyeyim. 

Yakamda bir rozet var. Bu, istanbul Hukuk 
Fakültesi rozeti. Simidi bsn bunu çıkardığım za
man bu, hukuk fakültesi diploması almamış 
manasına -gelmez. Birisi mesleğiniz neldir diye 
sorduğu zaman hukukçuyum derim. 

Şimdi siz bir talebeyi, eğer siyasetle uğraş
mak istiyorsa veyahut siyaseti üniversitenin 
içine sokmak istemiyorsanız, «18 yaşını ikmal 
edan herkes demeklere üye olabilir» kaydını 
koyduktan sonra onun ön etiketini, yani siyasî 
bir partiye girmiş olan bir insanı talebe dernek
lerine sokmamakla banim demin verdiğim misa
li, devekuşu gibi başımızı kuma sokmaktan ile
ri gitmeyecek şekilde tefsir ediyorsunuz demek
tir. 

Şimdi talebe, rozeti takmaz, bir siyasî teşek
küle girmez, gider talebe derneklerine girer; 
fakat siyasî bir teşekkülün sonuna kadar mü-
dafiidir ve bunu şeklî bir hukuk nosyonundan 
kurtarmak lâzımdır. 

Manaya mı önem vereceğiz, şekle mi önem 
vereceğiz? Bence bu, hukuk mantığına uygun 
gelmeyen bir şekildir. 

Sizinle beraberim. Talebe hareketleri büyük 
çapta talebe derneklerinden doğmuştur. Arka
daşlarım geniş şekilde izah ettikten sonra artık 
ben teferruatına girmeyeceğim. Anayasa buna 
müsait hükümler sevk etmiş, önümüzdeki kanun 
müsait hükümler sevk etmiş, Siyasî Partiler Ka
nunu müsait hükümler sevk etmiş; siz Dernek
ler Kanunu ile bunu görüntüsünden çıkarmaya 
çalışacaksınız... Bu mümkün olmaz. 

Şimdi ben talebeyim, talebeliğin haklan, ve
cibeleri vardır bunlardan istifade etmek isteye
ceğim. Bana kanunun vermiş olduğu hakkı kul
lanarak bir siyasî teşekküle üye oldum. Yok; 
siz dernek üyesisiniz olamazsınız, yani bir bakı
ma siz öğrenci olamazsınız mânasına da gelebi
lir. 

Evet memlekette hepimiz sükûn ve huzurun 
gelmesini arzu ediyoruz. Bu demek değildir ki, 

hadiseler çıksın, başıboş cereyan etsin, şu olsun 
bu oİ3un... 

Köy kahvelerine gidersiniz, hiçjbir siyası par
tinin mümessili veyahut da kayıtlı üyesi değil
dir, akşama kadar birbirleriyle didişirler, uğra
şırlar, hatta hatta kavga ederler, birbirlerini 
vururlar. Bunlar görülmüş şeylerdir. 

Sırf bir partiye girmiştir, bu o partinin ada
mıdır diye derneğe girmez anlamı, kanunla ge
tirmek istediğimiz faydayı sağlamayacaktır. 

Arkadaşların, izahatından sonra fazla bir 
şey söylemeye lüzum görmüyorum. Bence bunu, 
arkadaşlarımın teklif ettikleri şekilde değiştir
mekte büyük fayda vardır. Bu kanun yalnız 
bugün için de çıkmıyor. «10 senelik teerüibe» 
diyor arkadaşlarımız, yarın öbür gün başka şe
kil gelir, bir iktidar gelir, el altından bu arka
daşları derneklerde kendi partisi menfaatma 
sürü1 .ycbilir. Mühim olan insanların davranış
la... vd hükümetlerin, iktidar partilerinin dav
ranışıdır. Bence daha geniş, daha kanunî ve 
hukukî olan bir maddede ısrar etmek faydalı 
olur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkây, buyurun. 
HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
Şimdi 15 nci maddede; Ancak, öğrenci olma

yanlar ile, siyasî partilerden birine kayıtlı bu
lunan öğrenciler öğrenci derneklerine üye ola
mazlar» deniyor. Yani bunun karşılığı, öğrenci 
derneklerine üye olan bir kimse siyasî partilere 
de üye olamazlar demektir. 

Şimdi, ben kişisel görüşlerimi ifade ediyo
rum. Öğrenci dernekleri birer meslekî kuruluş
tur, meslekî teşekküldür. Şimdi niye Türkiye' 
de diğer bir meslekî kuruluşa üye olan bir kim
se, meselâ işçi sendikalarına üye olan bir işçi 
veya o sendikanın başında bulunan bir yönetici 
aynı zamanda bir siyasî partiye üye olabiliyor 
da, 18 yaşını bitirmiş olan bir öğrenci bir siyasî 
partiye üye olamasın? 

Şimdi bir arkadaşımız dedi ki, «Biz öğretimi 
üyelerini dahi bir siyasî partiyg üye olmaktan 
menettik.» Ama, benim bildiğime göre Anaya
sada değişiklik yapıldı. Anayasa değişikliği ile 
öğretim üyelerinin bir siyasî partide faaliyet 
göstermesi önlendi. Bu öyle değil, bu, bir ka
nunla oluyor. 
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Kanaatim odur ki, eğer bu madde, bu şek
liyle çıkarsa ve Anayasa Mahkemesine de gi
derse, Anayasa Mahkemesi bozar kanaatinde
yim. Bu arada öğrenci dernekleri ve talebe te
şekkülleri memleketimizin bu noktaya gelme
sinde acaba suçlan yok muydu? Bir arkadaşı
mız «yoktur» dedi de onun için söylüyorum. 

Anarşist hareketlerin bu noktaya gelmesin
de en büyük rolü oynayan talebe teşekkülleri
ndir. Bunu inkâr edecek de bir şey yok. Ama, o 
'konu başka, bu konu başka, bu bir Anayasa hak
iki. Nasıl benim, meslekî teşekküllerde kayıtlı 
'olduğumdan dolayı bir siyasî partiye üye olma 
l̂ıalckım alınmıyorsa, talebe teşekküllerinde üye 

kftan bir kişinin de, kişisel Anayasa hakkı, elin
den alınmaması düşüncesindeyim, kanaatinde
yim. Bu benim tamamen kişisel görüşümdür. 

Eğer Anayasaya aykırı bir tarafı varsa, 
Anayasa Mahkemesi bozar düşüncesindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER 

(istanbul) — Değerli arkadaşlarım, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına bu maddede fi
kirlerimizi belirteç 3ğiz, 

Benden evvel konuşan çok değerli arkada
şım Birler, mevzuu, konuyu vaz'ettiler. Gerçek
ten de meseleye eğildiğimiz zaman, üniversite 
öğrencileri, yüksek okulda okuyan öğrenciler 
talebe derneklerine kayıtlı oldukları takdirde, 
siyasî partilerde kayıtlan olmayacak. 

i Değerli arkadaşlanm, evvelâ bir noktayı 
tespitte fayda var. Derneğe girme yaşı 18, siya
sî partilere girme yaşı - seçme ehliyetiyle ilgili -
21,dir. 

Şimdi, ilkokulu okumuş, ortaokulu ve liseyi 
bitirmiş, üniversiteye girmiş, belki birçok ko
nuda yeni ve taze fikirleri var. Üniversiteyi bi
tirmiş olanlara göre taze fikirlere sahip... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tec
rübesi yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Arkadaşım, 
«tecrübesi yok» diyor. Tecrübe akılla ilgili bir 
şeydir. 

Her genç tecrübesizdir. Benim bildiğim, in
giltere seçmen yaşını 21'den 18'e yeni indirdi; 
Amerika da Kasım ayında ilk defa olarak 18 
yaşındaki seçmenlerle bu işe girişecek. Her hal
de i bunlar tecrübesizlik alameti olsa bu yollara 

gidilmez. Dünyada genal eğilim, bu şekilde. Av
rupa'da da yalnız siyasî rüşt değil, genel rüşt 
yaşının 18'e indirilmesi eğilimi var. Çünkü, 21 
ve 22 yaşında vatandaşları rüşte eren Avrupa 
devletleıi var. Bunlardaki genel eğilim de, hep
sinin 18 yaşa indirilmesi, dünyanın gidişi bu. 
Televizyonu, radyosu, diğer araçlan, yeni bir 
dünya ve bu yeni dünyada; bütün bu araçların 
içerisinde, üniversitede olan bir gencin siyasî 
partide yer almaması gerekiyor. Çünkü, Sayın 
Birler gayet iyi izah ettiler, dernekte yer al
ması zorunlu olduğu ortaya çıktığına göre bir
takım sebeplerden dolayı, öbür tarafa girmemesi 
zorunlu görülüyor. 

Esas itibariyle buna katılmaya imkân yok
tur. Bu, çok yıllar evvel 1950'lerde tartışması 
yapılmış bir konu ve bugün biz 1950'lerde tartış
ması yapılmış aynı konuya çok yıllar sonra tek
rar dönüp geliyoruz. 

Eğer biz bu yetişmiş gençlerin, yani üniver
siteye girmiş gençlerin siyasî hayata katılmala
rını engellersek memleket hayatına, politika ha
yatına da darbe vururuz. 

Biraz evvel bir değerli arkadaşım tecrübe
den bahsettiler. Siyaset hayatında da, Devlet 
hayatında da siyasî partilerin içinde de tecrübe 
aranır. Bir kimse siyasî partiye girdiği zaman 
derhal onu genel başkan yapmazlar. O evvelâ 
aşağı kademeden girer; kademe, kademe, o po
tanın içerisinde yoğrulur. 

Şimdi, Atatürk, memleketi Türk gençliğine 
emanet etmiş, «Ey Türk gençliği., diye. Biz 
şimdi Atatürk'ün memleketi emanet ettiği bu 
gençlikten endişe ediyoruz. Doğru, olabilir. 

Değerli arkadaşlarımın söylediği gibi, her 
zümrede olabilir; politikacının içinde de, başka 
zümrelerin içinde de olabilir, her çeşit insan, 
her kesimden çıkabilir. Bizim önümüzde birta
kım talebe olayları olmuştur. Ama hatırlayınız, 
üniversitelerin içinde silâhlar konuştuğu zaman 
«silâhlanmayın» diyenler kimlerdi? Bunlar, si
yasî teşekküllere mensup kimselerdi. Bir taraf
tan da bu silâhla mücadelenin karşısına çıkıyor
lar idi. 

Demek ki - benden evvel konuşan arkada. 
şım.da diğer misalleri verdi - siyasî kuruluşlar, 
bu gençlere bir istikamet, bir olgunluk, bir ağır-
başlılık verirler. Yoksa, aslında bu siyasî ku
ruluşlar kanunların dışına çıkmışlarsa, askerlik 
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eğitimi yapıyorlarsa, komünizm propagandası 
yapıyorlarsa, onun yeri, o siyasî teşekküllerin 
kapatılmasıdır. Nitekim, bazıları da bu yüzden 
kapatılmışlardır. Ciddî teşekküllerin bu işlerle 
meşgul olmadığı cereyan eden hadiseler içeri
sinde ortadadır. 

O bakımdan, gerçekten böyle bir esası getir
diğimiz zaman, Anayasanın 11 nci maddesine de 
aykırı hareket etmiş oluruz, hürriyetlerin özü
ne de dokunmuş oluruz. Sakıncaların tedbirleri 
Dernekler Kanununda alınmıştır, ceza kanun
larında alınmıştır. Üniversiteye silâhla girile
meyeceği, üniversiteye zabıtanın girebileceği 
kabul edilmiştir. Silâh taşımanın cezası artırıl
mıştır, çeşitli şeyler yapılmıştır. Kongrelere si
lâhla gitmenin cezası bir seneden başlamakta
dır. Bu kanunların hepsi buradan geçti. 

Bütün bu tedbirlerin yanında, böyle bir şe
yin getirilmesi kamunun kabul edeceği bir şey 
değildir ve biz - benden evvel konuşan arkadaş
ların da çok güzel ifade ettikleri gibi - bir in
sanın siyasî düşüncesini ortadan kaldıramayız. 
O siyasî düşünecektir ve eğer içinde bir hareket 
yapma imkânını bulursa gene de kıyısından, kö
şesinden yapacaktır. Niçin bütün dünyada me
denî milletlerin meşru olarak, açık olarak yap
tığı bir şeyi biz gençlerden esirgeyelim, bunu 
yapmayalım. Atatürk'ün memleketi emanet et
tiği gençlerden bunu esirgemeyelim, bu yola 
gitmeyelim, büyük bir yanlışlık yapmış oluruz 
ve bunu getirmekle hiçbir meseleyi de çözümle
miş olmayız. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın verdiği önerge 
tamamen yerindedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun efen
dim. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Erkişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Konuya vuzuh getirmek maıksadıyle bir iki 
hususu tespitte fayda var. 

Bunlardan birisi : 
Ne yapmak istiyoruz, ne getirdik, eksiği ne

dir, fazlası nedir? Yapılmak istenen şey şu; öğ
renci dernekleri siyasetle iştigal etmesin. Evve
lâ bunda beraber miyiz? 

Şüphesiz ki, öğrenci derneklerinin siyasetle 
iştigal etmemesi kJonusunda beraber olmaya 
mecburuz; hukukun genel esprisi içinde beraber 

olmaya mecburuz. Bizim hukukumuz üçe tasnif 
etmiş. Siyaset yapmak isteyenin yeri siyasî par
tiler. Mevcudu beğenmiyorum, yenisini kur
dum, izine talbi değil, kurarsın, A. B. C Partisi, 
Z'ye kadar gider. Demek ki, siyasî faaliyetin 
yapılacağı yer siyâsî partilerdir. 

ikincisi: Efendim, ticareti toplu halde yap
mak istiyorum, Ticaret Kanunu onu göstermiş, 
Anonim şirket, kolektif şirket kurarsın, müşte
rek faaliyet içinde ticaret yapmak istiyorıan 
onun da yolu var. 

Üçnücüsü : 
Sosyal faaliyette bulunmak istiyorum, işte 

onu da Demekler Kanunu düzenlemiş, 
Demek ki, sosyal dayanışma esasına müste

nit, sosyal amaçla kurulan teşekküller dernek 
olacak. Efendim, dernek olsun, hem ticaret yap
sın, hem siyaset yapsın, hem de sosyal amaç. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun zaten bu 
kaosu önlemeye çalışıyor. Ben misali başka tür
lü vereyim de, arkadaşlarım daha rahat müna
kaşa imkânlarını bulsunlar. Misali şöyle vere
yim; dernek namı altında ticaret yapıyor. 
Cem'i îanat Nizamnamesi hâlâ mer'i; birtakım 
muaflıkları var, diskotek açıyor, benzeri ticarî 
faaliyette bulunuyor. Şimdi biz ne yapalım? 
Onların bu ticaretle iştigal etmelerine müsaade 
edelim mi? Edemeyiz. 

Aksi halde, malî yönden, vergi kaçırma yö
nünden, diğer yönlerden namütenahi mahzur 
var. Bir tarafta dükkân açmış, esnaf vergiye 
tabi, aldığı belli, verdiği belli, birtakım mükel
lefiyetleri var, ticaret yapıyor. Bir tarafta der
nek namı altında, bunlar da birtakım muafi
yetler içerisinde, maksadının dışında ticaret 
yapıyor. Toplumda bu karmakr.rısık durumu 
bir hukukî düzenlemeye sokuyoruz; bunu ge
nel espri olarak kabul edeceğiz. Siyaset de böy
le. Neden siyaseti kanunlarımız bazı çevrelerde 
menetmiş. Meselâ, «Memurlar siyasetle iştigal 
edemez», Anayasada madde var. 

Eğer memur şu veya bu parti zaviyesinden 
tasarrufunda birtakım kayırmalara, partizanlı
ğa giderse, suçu sabidolduğu takdirde memuri
yetten atılıyor. Neden Efendim, kamu görevi
ni bitaraf, hakkıyle yapabilmesi için Anayasa 
bu espriyi getirmiş. Efendim, insan haklarına 
göre o da bir insandır, onun da siyaset yapma 
hakkı vardır.., Varsa, devlet memurluğu kisve-
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teini bırakacak, gelecek siyasî bir partiye gire
cek, pekâlâ bizler gribi politika ile uğraşabile
cek. 

Demek ki, hukukî sınırlamayı yaparken me
seleleri bu yumuşaklık içinde mütalaa etmek 
lâzım. 

öğrenci dernekleri: Değerli arkadaşlarım, 
öğrenci dernekleri niçin kurulur? öğrenciler 
arasında sosyal dayanışmayı temin için Buna de
nebilir ki, öğrenci dernekleri siyaset için de 
Sdirulur. Kurulmasın istiyoruz, hareket nokta-
?mız bu. Neden Anayasanın 29 ncu maddesini 
^değiştirdik? Neden derneklerle ilgili Anayasa
l ı n 29 ncu maddesini değiştirmeye Yüce Mecli
siniz lüzum gördü? îşte bu espriyi getirmek için. 
istedik ki, dernekleri kamu hukuku bakımın
dan bir nizama sokalım. Kanuna atfettiğimiz 
yerler var, Anayasa bünyesinde devletin ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğü, kamu düzeni, genel ah
lâk ve diğer sebeplerle sınırlamalar koyması 
için Anayasaya temel hüküm koyduk ve ona 
göre de düzenleme yapıyoruz. 

Bu yeni bir şey mi?. Değil arkadaşlar 3512 
Sayılı eski Cemiyetler Kanununun 13 ncü mad
desini tetkik eden arkadaşlarımız bilirler, bu 
madde: «Dernekler siyasetle iştigal edemez
ler» der. Yani 1938 den bu tarafa bu hüküm 
mevcuttur ama ne olmuş, kavram karışıklığı di
yoruz, içtihat karışıklığı diyoruz, görüş farklı
lıkları dolayııiyle tatbikatta siyasetin ne oldu
ğu, ne olmadığı münakaşası almış bizi bir nok
taya getirmiş. Bir dernek «NATO'ya Hayır» 
beyannamesi neşretmiş, «Amerikan emperya
lizmine karşı savaş ilân ediyorum» demiş, «İt
halât devletleştirilmelidir, bankacılık devletleş-
tirilmelidir» demiş. Bu da bir öğrenci derneği; 
mabkeme de demiş ki, «Bunlar bir fikir özgür
lüğü içerisinde kalmıştır, politika sayılmaz». 
Böylece hem iddiayı malhkûm etmiş hem kamu
yu. Bir de bakıyorsunuz bu dernekler öğren
ci derneği ama, yaptığı iş siyasetin ta kendisi.. 
Peki ya 13 ncü madde? 13 ncü madde kâfi de
ğil. Kâfi olmadığı için de yeni kanunda bu mad
deye, yani 3512 sayılı Kanundaki espriye vuzuh 
veren bir hüküm getiriliyor. 

Tabiatıyle yalnız burada mesele bitmiyor. 
Arkadaşlarımız 35 nci maddeyi tetkik ettikleri 
zaman, onun müzakeresi sırasında göreceğiz, 
orada da bu hükme muvazi hüküm var: öğren

ci dernekleri maksat ve amaç bakımından hiç 
bir şekilde kuruluş gayelerini taşıp siyaset ile 
iştigal edemezler, siyasî partilerle paralellikte 
müşterek veya destekleme şeklinde faaliyette 
bulunamazlar. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir nokta 
var. Efendim, siyasetin sınırını nasıl kestirece
ğiz? 

Değerli arkadaşlarım, bunu hakikaten bir 
tarif içine sokmak kolay değil. Zaten Türkiye'
de tarafsızlığın tarifi, siyasetin tarifi güç me
selelerdir. Ama bizim 'birçok noktalarda şeklî 
tarafsızlığı temin için getirdiğimiz hükümler 
var; Diyoruz ki, Meclis Reisi tarafsız hareket 
eder; Cumhurbaşkanı bir siyasî partiden seçil
dikten sonra partisinden ayrılır, tarafsız sayı
lır. Yani, tarafsızlığı temin eden şeklî hüküm
ler var. 

Burada da ne diyoruz? Siyasî partiye üye 
olan kimse öğrenci derneğine üye olamasın. 
Niçin? Siyasî partide fonksiyonu olan bir kim
se öğrenci derneğine üye olduğu zaman o dü
şüncesini, o felsefesini, o eylemini öğrenci der
neğine getirir, istiyoruz ki, öğrenci derneği si
yaset yapmasın. Ama bir taraftan da bu mad
deyi sevketmediğiniz, kabul etmediğiniz tak
dirde getireceğiniz diğer hükümlerle öğrenci
nin siyasî parti içindeki faaliyetini derneğe ta
şırması mümkündür. 

Siyasî faaliyet nedir Siyasî Partiler Kanu
nunun 3 ncü maddesinde buna ait hükümler 
var. Bunlar kâfi değilse daha büyük, daha açık, 
daha efradını cami, ağyarım mani tarifler ge
tirmek gerekiyorsa, Siyasî Partiler Kanunu de
ğiştirilecektir, daha şümullü, daha vazıh tarif
ler getirilir. 

Bizim açık görüşümüz bu madde. 29 ncu 
maddenin tadil esprisine uygundur. Emsal hü
kümler vardır, kamu düzeni bakımından kayıt-
layıcı mahiyette. Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri ile ilgili 298 sayılı Kanun
da buna benzer, aynı nitelikte kısıtlayıcı hü
kümler konulmuştur. 

Partiler Kanununda ve Memurin Kanununda 
da vardır bu gibi hükümler. Diğer kanunlarda 
da muvazi hükümler vardır. Anayasanın içine 
bizzat hükümler konmuştur. Meselâ üniversite 
öğretim üyelerinin bir siyasî partinin bünyesin
de bulunması halinde, - yine geçen sene yaptığı. 

— 137 — 



M. Meclisi B : 99 

mız değişikliktir bu, - ikisinden birini tercih 
edecek; ya öğretim üyesi olacak, ya siyasî parti 
üyesi. 

Bu madde öğretim üyeleri için getirdiğimiz 
Anayasa maddesine paralel. Partide üye isen 
üniversitede öğretim üyesi olamazsın; öğretim 
üyeliğini tercih edeceksen o zaman siyaseti bı
rakacaksın. 

öğrenci için de aynı şeyi söylüyoruz: Siyasî 
partide siyaset yapacaksan öğrenci derneğine 
girmeyeceksin; öğrenci derneğinde faaliyette 
ibtflunacaksan o zaman, siyasî parti ile ilişiğini 
keseceksin. 

Bu espri dahilinde getirilmiş olan hüküm 
maksada uygundur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına, buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA REŞÎT ÜLKER 
(istanbul) — Değerli arkadaşlarım, C. H P. 
adına bazı noktaları açıklamak ihtiyacını duy
dum. 

Konuşmalardan açık şekilde anlaşıldığına 
göre derneklerin siyaset ile iştigaliyle, öğren
cilerin siyasî partilere girmesi karıştırılmış bu
lunuyor. 

Bizim konuştuğumuz konu üniversite öğ
rencilerinin siyasî partilere, öğrenci dernek
lerinde üye oldukları sırada, girip giremeyecek
leri konusudur. Siyasetle iştigal noktasında bir 
ittifak var. Siyasetle öğrenci derneklerinin iş
tigal noktasında bir ittifak var. Siyasetle öğ
renci demeklerinin iştigal etmesi zaten burada, 
bu kanunda yasaklanmış bulunmaktadır. Ni
tekim 35 nci maddeyi okuduğumuz zaman ora
da (II - b) bendinde; «öğrenci dernekleri her 
ne şekilde olursa olsun siyasî amaçlarla kunıla-
nıazîar. Ve hiçbir şekil ve surette siyasî veya 
(öğrencilikle ilgisi olmayan faaliyette buluna
mazlar» deniyor. 

'Siyasî faaliyette bulunurlarsa ne olur? Yine 
bu kanun ceza getiriyor: Altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve derneğin kapatılması. 

Bu yeni bir hükümdür. Daha doğrusu, eski 
kanunda mevcut fakat müeyyidesi az olan bir 
hüküm getirilmiş buraya sarih olarak konmuş
tur. 

Eğer öğrenci derneğinde siyasî faaliyet gös-
tirilirse hemen bu yeni getirilen ve cezası ağır-
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laştırılmış hükme göre bir taraftan altı aydan 
Ibir seneye kadar hapis cezası ile tecziye edile
cek, -ki bu da az bir ceza değildir, - dernek de 
kapatılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz genel olarak etra
fımıza baktığımız zaman benzer olayları görü
rüz. Meselâ kamu niteliğinde meslek kuruluşla
rı olan barolar vardır. Bu barolarda her siyasî 
partiye mensup ve bu gençler gibi siyasî parti
lerin aşağı kademelerinde değil, ileri kademe
lerinde olan politikacılar vardır. Fakat, barolar 
için Avukatlık Kanununda sarih hüküm vardır, 
Ibarolar siyaset ile iştigal etmezler ve etmemek
tedirler de. 

Belediyeler Kanununda da hüküm vardır; 
belediye meclisleri siyasetle iştigal edemezler. 

Demek istiyorum ki, siyasetle iştigali yasak
lanmış olan birtakım teşekküller vardır ve 
onun yanında da onunla doğrudan doğruya meş
gul olan kimseler vardır. Bir baro yönetim ku
rulu üyesi bir siyasî partidedir, orada siyasî 
faaliyetini yapar fakat öbür tarafta bu kisveyi 
terkeder. 

Öyle ise buradaki ayırım yerinde bir ayırım
dır. Kanun da zaten bunu dikkatle gözlemiş, 
hüküm getirmiştir. Bu siyasetle iştigal yasak
landıktan sonra öğrencilerin siyasî partilere ka
tılmalarını önlemek istemek bir yersiz^ fazla hü
küm niteliğini •taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 29 ncu 
maddesinin değiştirilmesinden de hareket edile
rek bu hükmün getirildiği ifade edildi. Bende
niz bu kanaatte değilim; Anayasanın 29 r.cu 
maddesnin değiştirilmesinden dolayı getirilecek 
hükümler arasında bu hüküm sayılamaz. Yani, 
Anayasanın 29 ncu maddesi bunun için değişti
rilmiş değildir. Ancak geçen diğer maddelerde, 
Anayasanın 29 ncu maddesinin değişikliğinin 
bir neticesi gördük. Ama, bu maddenin 29 7icu 
madde ile doğrudan doğruya ilişkisi de bahis 
mevzuu değildir ve biz bunu bu şekilde kabul et
tiğimiz takdirde, biraz evvel de ifade ettiğim 
gibi, Anayasanın 11 nci maddesindeki öze do
kunma meselesine geliriz. Hürriyetlerin özüne 
dokunmuş oluruz. Çünkü fayda getirecek, ka
muya yarar getirecek bir şey değil. Burada mah
zur olarak ileri sürülebilecek bütün huşu*îar 
için ceza hükmü konulmuş, tertibat alınmış. Biz 
ise burada demokrasiye uymayan bir hüküm 
getirmek durumunda kalıyoruz, 

138 — 



M. Meclisi B : 99 6 . 6 . 1972 O : 1 

Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
isltirham ediyorum, bunu normal şekline irca 
edelim, gençlerimize güvenelim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bir hususu açıkça ve ciddî olarak tespit et
mek lâzım. Biz bu 15 nci maddenin ikinci 
fıkrasındaki; «Siyasî partilerden birine kayıtlı 
bulunan öğrenciler öğrenci derneklerine üye 
olamazlar.» cümlesini eleştirdiğimiz zaman, yan
lış anlaşılmasın, biz şüphesiz derneklerin siya
setle uğraşmalarına taraftarız, manası da çıka
rılmasın. 

Şimdi, bunu hakikaten bazı arkadaşlarımızın 
karıştırdığını görüyoruz; bunlar ayrı mevzu
lardır. Dernekler hakikaten siyasetle uğraşma
malıdırlar. 

Bir sayın üye diyorlar ki; «Bunda mütte
fik miyiz?» Tabiî müttefikiz. Aksini söyleyen 
oldu mu? Hayır!.. 

Hal böyle olunca, aksi anlaşılan nedir? Biz 
diyoruz ki; «Derneklere üye olan şahıslar, öğ
renci derneklerine üye olan öğrenciler, aynı za-
zanda siyasî partilere üye olmaktan alıkonamaz. 
Niye Anayasanın 56 ncı maddesindeki bu hak 
sarih olarak ona verilmiştir, alınamaz, öğrenci 
derneğine üye olan kişilerin, öğrencilerin, siya
sî partilere üye olması halinde o dernek siya
setle mi uğraşır? 

Arkadaşlarım, kayıt olup olmamak şekilden 
ibarettir. Eğer bu yeterli bir tedbir addedili-
yorsa bunun ayrıca tartışması yapılır ki aslında 
gereksizdir ve çok zaman alır. Kaydolma sa
dece şekilden ibarettir. Bir öğrenci derneğinin 
üyeleri siyasî bir örgüte kayıtlı olmasalar da, 
siyasî bir örgütten yana iseler, o derneği de 
siyasete alet etmek istiyorlar ve o dernek de 
siyasete alet olmuş ise, şüphesiz o dernek, si
yasetle uğraştığı için kapatılmaya kadar götü-
rülebilir. Buna kim mani? Kanunlar mani ol
maz ki buna. Arkadaşlar, maşa varken el ateşe 
sokulmaz. Kanunları zaten siyasetle uğraşma
sına imkân vermeyeceği, eski kanunda da gö
rülen, bugün tasarı olarak da başka maddelerin
de gördüğümüz hususların münakaşasını tek
rar getirip, getirip temcit pilâvı gibi huzura sür
meyelim arkadaşlar. 

Eski 13 ncü madde, «Dernekler, siyasetle iş
tigal edemez» diyor. Doğru. Hakikaten, işti
gal ederse kapatılır. Şimdi yeni kanunda da 
birçok maddeler, derneklerin siyasetle uğraş
maması gerektiğini belirli bir şekilde ve müey
yidelere bağlayarak söylemiş. Doğru. Buna kar
şı çıkan mı var? Karşı çıktığımız husus, bir 
öğrenci derneği üyesinin, siyasî örgütler içeri
sinde yer alma imkânının bu kanunla kapatıl
ması. imkânının tamamen ortadan kaldırılma
sı. Anayasanın 56 ncı maddesine sahip çıkmak 
gerekir arkadaşlar. Bir Dernekler Kanunu ge
tiriyoruz diye, kişiye özgü haklardan bazılarını 
burada şöyle yontuvermek hakkını haiz değiliz, 
evvelâ. Anayasada değişiklik yapacaksak yapa
lım, ama Anayasada bu hak varken, şüphesiz 
bundan yana olacağız. 

Meselenin özü de münakaşa edildiği zaman 
her halde yanlış açıdan görülüyor. Arkadaşlar, 
sanki bugüne kadar sızlandığımız ve hepimizin 
itifakla üzerine eğilerek biran önce nihayete er
mesini istediğimiz anarşik olaylar, öğrenci der
nekleri üyelerinin siyasî partilerde kayıtlı olma
sından neşet etmiş, sebebi bu imiş gibi gösteril
mek hatanın ta' kendisidir. Baştan beri söyle
dik arkadaşlar, sosyal ve ekonomik yaralar sa-
rılmadıktan, bunlar merhemlenmedikten sonra, 
istediğimiz kadar kanunlar yapalım, bu siyasî 
örgütlere, öğrenci dernekleri üyelerinin girme
lerini engelleyen hükümler getirelim, bunların 
önüne geçebilmek, esas yarayı teşhis etmek ve 
tedbiri olan merhemi bulup yaraya tespit etme
dikten sonra, mümkün değildir. Palyatif ted
birler dediğimiz tedbirler olur, bunlar. 

Bu bakımdan, meselenin siyasî partilere üye 
olmayı bir ölçüde engelleyen, fakat böylece Ana
yasanın 56 ncı maddesine ters düşen bir davra
nışa engel olmak isteyen bu çabamızı başka bir 
türlü değerlendirmeyiniz. Ben şahsım adına 
söylüyorum, arkadaşlarım da söylediler ve grup 
adına söyleyen Sayın Ülker sarahaten belirtti, 
derneklerin siyasetle uğraşmasına katiyen ve 
katiyen taraftar değiliz. Bunda münakaşa eden 
mi var? Aksini söyleyen mi var? Ama bu böy
ledir diye de, siyasî partilere kaydolma imkân
larını bir ölçüde ortadan kaldıran bir davranışa 
şüphesiz karşı çıkacağız ve buna da arkadaşla
rımızın iltifat buyurmalarını ve bunu böylece 
değerlendirmelerini rica ederiz. Saygılar suna
rım. 
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BAŞKAN — Sayın Erdem. 
ALİ NAÎLİ ERDEM (izmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız 15 nci maddeyi sa

dece mücerret bir açının içerisinden değerlen
dirdiğimiz takdirde, 15 nci maddenin 1 nci fık
rasının ne maksatla getirildiğini anlamaya im
kân yok. 

Ancak, meseleyi zannediyorum ki, içinde 
yaşadığımız ortamla birlikte, olayları ve gele
ceğin ne olabileceğini de baştan düşünmek su
retiyle, kısaca, ayaklarımız zemine basmak su
retiyle değerlendirmeye mecburuz. 

Kanaatimce, madde iyi niyetlerle hazırlan
mış. Ve arzu edilen şey, dernekleri kuruluş ga
yesine uygun olarak çalıştırmaya matuf. Hepi
miz, büyük bir arkadaş çoğunluğu üniversite 
sıralarından buralara gelmiş bulunmaktayız. 
Üniversitede hem politika hayatımız oldu, hem 
dernekçilik hayatımız oldu. Bu itibarla, demek
lerde görev alan arkadaşların, mevcut siyasî 
partilerle ilişkilerini düzenlemede nasıl bir ya
pının içerisinde oldukları keyfiyeti hepimizin 
malûmu. Burada, bu maddenin tanzim edilme
sinde arzu edilen keyfiyet şu; bir değerli arka
daşımızın ifade ettiği gibi, gençlere güvensiz
likten değil, aksine, gençler, elbette hepimizin 
güveneceği ve yarının istikbalini tevdi edeceği
miz insanlar. Ama burada bir konu var, bir si
yasî partinin, aktif bir siyasî partinin üyesi du
rumunda olan bir üye, bir derneğe girdiği za
man istemese de, arzulamasa da, düşünmese de 
bir siyasî partinin, o dernekle irtibatını kuran 
iletken durumuna giriyor. 

konferansın, tertibedilen seminerin, o derneğin 
kuruluşuyle en ufaktan, uzaktan, yakından il
gisi var mıdır? Diyeceksiniz ki, bir dernek bu
nu kendi sosyal faaliyetleri içerisinde elbette 
yapabilir, yardımcısı da olabilir. Kötülük bu
nun neresinde? 

Ancak, derneğin yönetici kadrosunda bu işi 
tanzim edenlerin, bir başka yerle irtibatı var 
olup olmadığını tespit ettiğiniz zaman mutlaka 
bir siyasî partinin mensuplarıyle ilişkiler kur
duğunu da hep birlikte tespit ettik ve burada, 
bu kürsüde dinledik bunları. 

Şu hale göre, bu madde gerçekte, bir değer
li arkadaşımın ifade ettiği gibi, belli bir fikrin 
sahibi olan şahsın bir siyasî partiye kayıtlı ol
maması keyfiyeti, onun dernek içerisinde sem
patisini duyduğu bir siyasî partinin fikirlerini 
orada yaymaya mâni mi olur? Engel mi olur? 
Hayır. Ama, yine hepinizin, bütün arkadaşları
mızın bildiği bir konu vardır ki, gazeteler man
şet atmıştır, hâtıralarımızı tazeleyelim, filânca 
federasyonda yapılan seçimleri, filanca siyasî 
partinin mensupları kazanmıştır diye. Bir der
neğin seçiminde ortaya çıkan iki tane adayın ve 
adayla birlikte hareket eden arkadaşlann seçi
mi kazanıp kazanmaması keyfiyeti tarzında de
ğil, bir siyasî partinin kazanıp kazanmaması 
şeklinde tezahür etmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Kayıtları 
yok ama. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Özgüner, bu konuda bir şey hatırlatmak istiyo
rum. Hepimizin çok yakından bildiğimiz bir 
mesele var. Siz konuşmanızda bir noktaya te
mas ettiniz, ona da cevap vermek istiyorum; ko
nuşmalarım sırasında belirtmek istiyorum. Bir 
şeyi sizinle paylaşırım, yalnız sizin söylediğiniz 
şeyi tamamlamak suretiyle; «Sosyal ve ekono
mik yaralar sarılmadıkça, buhranların gideril
mesine imkân yoktur.» buyurdunuz. Sizinle şu
nu şöyle paylaşmak isterim; sosyal ve ekono
mik yaralar sarılınca, ortaya çıkan tehlikeler 
ancak garnitür halinde kalabilir. Bu şekilde 
paylaşıyorum ama, sosyal ve ekonomik yaralar 
sarıldığı takdirde bu tarz hâdiseler olmaz, buh
ranların müsebbibi olmaz tarzındaki bir noktai 
nazarı paylaşamam, o zaman bana ne Amerika-
daki, ne Anglo - Sakson demokrasisindeki, ne 
Kara Avrupası demokrasisi içerisinde ortaya çı-

Hâdisenin içerisindeki arkadaşların, Komis
yonun üzerinde durduğu keyfiyet, Hükümetin 
hazırlamasındaki espirinin bu olduğuna kaniim. 
Yoksa, gençlerin ideolojik saplantılar içerisin
de tutkularla malûl olarak bir siyasî partinin 
düşüncelerini derneklere getirip, orada yayma 
keyfiyetinin hiçbir arkadaş tarafından benim-
senmediğini, istenmediğini hepimiz bilmekteyiz 
ve bütün konuşan arkadaşlarım da böyle düşü
nüyorlar. Ama geliniz, şu geçen tatbikat, daha 
eskilere gitmeyelim, 1960'tan bu yana, 1961 
Anayasasının vermiş olduğu imkânlar muvace
hesinde kurulmuş olan derneklerin faaliyetleri
ni tespit edelim. Konferans verdi, seminer tan
zim etti, çoğumuz gittik, dinledik de. Verilen | 
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kan hareketlerin sebebini söyleyemezsiniz. Çün
kü ne sosyal meseleleri vardır, ne ekonomik me
seleleri vardır. Almanya'da fert başına düşen 
gelir azlığından dolayı mı, yoksa insanların ya
rınları teminat altına alınmayıp da kadercilik 
felsefesine terk edildiğinden dolayı mı Batı Ber
lin sokaklarında Rudi, kızıl sakallı adam yola 
düştü? Fert basma düşen gelirinden mi, eko
nomik meselelerin halledilmeyip bir sömürü dü
zeninin devam etmesinden midir HoUandadaki 
Amsterdam Meydanını dolduran insanların hü
cum etmesi keyfiyeti? Belçika'da Brüksel Üni
versitesinin kapatılmasını zannediyorum ki, sos
yal ve ekonomik meselelerin halledilmesi, - zâ-
tiâlinizin konuşmalarında yer vermiş olduğunuz 
şekliyle, - buhranların giderilmesi için tedhiş, 
asayişi ihlâl edici, kanunlara karşı çıkıcı key
fiyetin giderilmesinde tek ve asıl sebebolarak 
mütalâa edilmesine imkân yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Tek değil, 
iştirak ederim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Türkiye-
nin bütün sosyal ve ekonomik meselelerini hal
letmiş olsanız ve Türkiye'yi bir mutlu seviyeye 
getirmiş olsanız dahi bu tarz hâdiseler olur. 
Bizim yapmaya çalıştığımız şey, bunları birer 
garnitür haline getirmek, tehlikelerini azaltmak 
ve tamamiyle tesirsiz hale getirmekten ibarettir. 
Yani, birer fantazi görünüş halinde kalmalarını 
temin etmekten ibarettir. Yoksa o hâdiseler 
yine olur. 

Burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Si
yaset adamı var, ideolojik saplantıların içerisin
de, siyaset adamı var gerçekliklerin içerisin
de. 1961'den bu yana birçok, kurulmuş der
neğin içerisinde neyin siyaset olup olmadığının 
kavgası yapılmıştır. Bu sıraları işgal eden bü
tün arkadaşlarım bunu bilirler. Bir dernek çık
mış, bir ekonomik meseleyi almış, ekonomik me
seleyi ortaya vazediş şekli bir ideolojik saplan
tıdan mülhem olarak ortaya koymuş ve almış 
sizi, misakı millî hudutlarının dışında bir baş
ka noktaya getirmiş, oradan bir bağlantı kur
mak suretiyle Türkiye'ye gelmenin gayreti içe
risinde bulunmuş. Sormuşsunuz, dernek faali
yetiyle ne ilgisi var bunun? Türkiye'nin sorun
ları demiş. «Türkiye'nin sorunu» dediğiniz şey, 
bizatihi, doğrudan doğruya bir siyasî partinin 
veya siyasî partilerin yapması icabeden mesele

ler demişsiniz. Hayır, yarınların mutlu Türki
ye'sini hazırlamada bu sorun beni de ilgilendiri
yor demiştir. Düpedüz yaptığı şey, politikacının, 
parlamenterlerin, siyaset adamlarının iştigal et
tiği konu olmuştur. 

Zannediyorum ki, şu maddenin üzerine ko
nulmak istenen şey, esas itibariyle Sayın Reşit 
Ülker'in ifadelerinin son cümlesinde belirttiği 
gibi, gençlere güvensizlikten değil, katiyen de
ğil. Ama, Anadolunun 67 ilinden kalkıp, üni
versite kapılarına, okumaya gelen arkadaşları
mızın mutlak surette bir siyasî irtibatın içeri
sine kendisinin zorlandığı ve mevcudolan kamp
lardan birine itildiği ve oradaki kayıtlarını ik
mal ettikten sonra saf, samimî düşüncelerin içe
risinde olsa dahi, kendisinin bir iletken duru
muna getirildiği, buradaki bütün arkadaşlarımı
zın malûmudur. Burada yapılmak istenen şey, 
politikacı politikayı, dernek kendi kuruluşunun 
içerisinde, üniversite öğretim üyelerinin, üniver
site öğrencilerinin her türlü meselesiyle dernek
lerin, talebe meşelerine, yatak meselesi, beslen
me meselesi, ne ise ama, politikanın dışına, poli
tikanın içine girerek siyasetin orta göbeğinde 
at koşturarak yapmasına mani olmak içindir. 

Bu haliyle yapılmak istenen şey, derneği biz
zat dernek olarak tutmak, bizatihi dernek ola
rak tutmak ve derneği bu tarz hareketlerden 
masun kılmak ve böylece ters isetikametlerde 
dernek çalışmalarına mâni olmak içindir. 

Bu itibarla madde üzerinde değerli arkadaş
larımın ortaya koymuş oldukları Anayasa hü
kümleri, bir nevi, Türk vatandaşına verilmiş 
olan hakların, âdeta kısıtlanması gibi keyfiyet
lerin bu madde münasebetiyle ortaya koymuş 
olduğu hassasiyetlerini anlıyor ve fakat endişe
lerinin de, ifade etmeye çalıştığım hususlar mu
vacehesinde, varidolmadığını belirtiyor, madde
nin bu şekliyle ihtiyaca cevap verdiği kanaatini 
muhafaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Komisyon Sözcüsü Sayın Nakiboğlu'na 
söz verdikten sonra Sayın Azmioğlu sıradadır, 
kendilerine söz verecek ve kifayeti müzakereyi 
okutacağım. 

Sayın Nakiboğlu, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Muhterem Baş-
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kan, muhterem milletvekilleri; 15 nci madde 
üzerinde müzakereler epeyce uzadı. 

Değerli arkadaşlarım 15 nci maddenin birin
ci fıkrasında ilk cümleden sonra gelen cümleye 
takılırlar. Ve âdeta bunun, Cemiyetler Kanunu
nun diğer hükümlerinden mücerret olarak ve 
siyasî tarihimizde şimdiye kadar cereyan eden 
hadiseleri hiç bilmemezlikten gelerek, elbette 
hürmet ettiğimiz düşüncelerini, fikirlerini ileri 
sürdüler. 

Yalnız, benden evvel konuşan değerli arka
daşımızın da işaret ettiği, gibi, bu maddeyi, bu 
hükmü yalnız buradaki mücerret şartları ve an
lamı içinde değil, diğer maddelerin esprisi ile 
Anayasanın genel esprisi ile birlikte mütalaa et
menin zarureti vardır. 

Evvelâ işe, idare hukuku ve amme hukuku 
müelliflerinin ye profesörlerinin bir - iki cüm
lesini zikretmek suretiyle başlıyorum. 

«Hürriyetleri sınırlamayı zorunlu kılan se
bepler, aynı zamanda bu sınırlamanın gayesini 
teşkil eder. Hürriyet, genel bir ifade ile ancak 
toplum hayatının bozulmamasını sağlamak için 
sınırlandırılır.» 

Bu, benim fikrim değil. Bu, kamu hukuku 
profesörlerinin, hürriyetlerin sınırlanma şart
larını kendi kitaplarında izah sadedinde, söy
ledikleri fikirler. 

Şimdi, sözü uzatmadan maddedeki hükme ge
liyorum : 

Maddedeki hüküm mücerret manasiyle ele 
alınmamalı, dedim. Çünkü, daha önceki kanun
da, 3512 sayılı Kanunda - onu da okuyacağım -
bir 13 ncü madde var; aynen şöyle : 

«Talebe cemiyetleri her ne şekilde olursa ol
sun siyasetle iştigal edemezler. Bu cemiyetler, 
bulundukları mektep ve müesseselerin idareleri
ne karşı bir harekette bulunamazlar.» 

3512 sayılı Kanun 1938 yılının altıncı ayında 
kabul edilmiş, 14 . 7 . 1938 tarihinde Resmî Ga
zetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Yine sözlerimi kısaltmak ve uzun konuşma
mak bakımından bu kanunun gerekçesinden bir 
pasajı, sonra Dahiliye Encümeni Mazbatasının 
ufak bir paragrafını okuyacağım. 

Cemiyetler Kanunu 1930 yılında hazırlanmış 
ve Meclise sevk edilmiş, epeyce uzun bir süre 
Mecliste bekledikten sonra 1937 yılında ele alın,-
mış ve 1938 yılında da kabul edilerek yürürlü
ğe girmiştir. 

Bakınız; «Genel gerekçe» kısmındaki bîr 
pasajı ıttılaınıza sunuyorum : 

«Binaenaleyh, insanların içtimaî, medenî bir
çok ihtiyaçlarını tatmin eden bu teşekkülü kur
mak, kendilerinin en tabiî bir hakkı olmak lâ-
zımgelir. Fakat cemiyetler, her ne maksatla te
şekkül ederse etsin, gaye ve faaliyeti, yalnız 
o cemiyeti teşkil eden efradın müşterek irade
lerini temsil edemeyerek cemiyeti idare edenle
rin tarzı idare ve iradelerine tabi olduğu için 
gerek o teşekküle dahil olan efradın bidayette 
ve gerekse o cemiyetin haricinde kalan diğer 
fertlerin hak ve menfaaatlerini de muhafaza et
mek, daha büyük bir cemiyet olan Devletin vazi
fesidir. 

tşte bu zaruret, cemiyetlerin gerek teşekkü
lünde ve gerek faaliyet zamanında Devletin bazı 
kayıt ve şartlar koymasını icabettirmiştir. 

Gaye itibariyle iki büyük kısma tefrik olu
nan cemiyetlerden, kazanç gayesiyle teşekkül 
eden birinci, Kanunu medenî ve Ticaret Kanunu 
ile bağlandığı gibi ammenin menfaati gayesiyle 
ilmî ve ahlakî ihtiyaçları tatmin için teşekkül 
eden ve işbu Kanunun mevzuunu teşkil eyleyen 
cemiyetleri de intizamı âmme ve asayiş itibariy
le Devletin yüksek murakabesiyle bağlamak za
ruridir. Nitekim, isviçre Kanunu Medenisini 
şerh eden Broschell, hukuku âmme noktai na
zarından, cemiyetler hakkında lüzum gördüğü 
takdirde Devletin kuvvei teşriiyesinin harekete 
gelebileceğini zikr ve tasrih etmiştir.» 

Kısaca, 1937 yılında Dahiliye Encümeni Maz
batasının da ufak bir paragrafını okuyorum : 

«Muhtelif nam ve şekillerle kurulmuş birçok 
cemiyetlerin, tarihimizde ve hatta yaşadığımız 
devirde oynadıkları zararlı ve tehlikeli rolleri 
gözönünden uzak bulundurmak derin bir gaf
let olacağı gibi, asrımızda hele Harbi Umumi
den beri medenî dünyada çok sağa ve sola ka
yan fikirlerin muakkibi cemiyetleri ve bunların 
faliyet yollarını derin bir alâka ile takip etmek 
mecburiyetini de ihmal, aynı derecede acıklı bir 
hata olur.» 

Aradan uzun seneler geçmiş, 1961 Anayasa
sı hazırlanmış. 1961 Anayasası, malum olduğu 
üzere 29 ncu maddeyi tedvin etmiş ve aradan 
geçen zaman içinde bu maddenin yetersizliği or
taya çıkmış ve kısa geçen, yakın mazi içinde de 
29 ncu madde tekrar ele alınmak, değiştirilmek 

I suretiyle bugünkü haline gelmiş. 
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Şimdi sözümün başlangıcına geliyorum. Ana- I 
yasanın 29 ncu maddesi, cemiyetler hakkında 

t hüküm getirirken; «Bu hakkın kullanılışında 
uygulanacak şekil ve usuller kanunda gösteri
lir. Kanun, Devletin, ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve 
genel ahlâkın korunması maksadiyle sınırlar 
koyabilir.» demiştir. 

Şimdi, bir usul, şekil ve sınırlama mesele
siyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlarım 

'• işaret ettiler; «Bu hüküm, Hakların, Anayasanın 
tespit ettiği ve vatandaşlara verdiği hakların 
özüne dokunuyor.» dediler. Biz, asla bu kanaat
te değiliz. Çünkü, burada hüküm gayet açık. 
Birinci fıkra : «Dernek kurma hakkına sahip 
herkes derneklere üye olabilir.» der. Yine, Hü
kümet, geçen senelerin tatbikatını gözönünde 

I tutmuş ve gerekçede de tespit etmiştir. Bu mad-
| denin gerekçesini de yine yüksek müsaadenizle 
! kısaca okuyorum : 

«Madde 15. — Maddenin birinci fıkrası ile 
dernek kurma hakkından mahrum edilenlerin, 
kurulmuş derneklere üye olarak girip dernek 
yönetimine hâkim olma yoluyle, 2 nci maddenin 
ikinci fıkrasiyle sağlamak istenen amacı etkisiz 

i hale getirebileceği düşünülerek dernek kurma * 
hakkı ile üye olma hakkı irtibatlandırılmış ve » 

| ayrıca öğrenci derneklerinin özelliği nazara alı
narak, bu derneklere üye olma hakkı için ayrı 
hüküm getirilmiştir.» 

Bu tarihî seyir içinde 15 nci maddenin ted
vinine ve 1 nci maddenin gerekçesine gelmiş bu
lunuyoruz. Şunu tekrar ve tekrar ifade etmek 

! isteriz - ki, benden evvel A. P. Grup Başkanı 
olan arkadaşım da ifade ettiler - Hiçbir zaman 

I gençlerin, üniversite gençliğinin haklarını tah-
didetme, onlara itimatsızlık asla hatırımızdan 
geçmez. Çünkü, çok defa ifade ettiğimiz gibi, 
gençlik, Cumhuriyetin sahibidir. Büyük Ata
türk, Cumhuriyeti onlara emanet etmiştir, Türk 
Devletinin ve Türk Milletinin istikbali onların 
omuzlarında yükselecektir. Onun için gençliğe, 

! hiçbir zaman biz, fert olarak, parti olarak asla 
I itimatsızlık beslemeyiz, aksine, gençliğe büyük 
ümitlerle bağlıyız. 

Buradaki hüküm, hiçbir zaman saik ve se-
i bep bakımından bir itimatsızlık şeklinde gelmiş 
değildir. Eski kanundaki 13 ncü maddenin tat
bikatı, eğer burada söz alan arkadaşlarım tara- \ 
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fından biraz daha derinlemesine tetkik buyu-
rulsa idi herhalde burada ifade ettikleri sözleri 
bu şekilde ifade etmezlerdi. 

Şimdi bir hakkın kullanılması ve o hakkın 
kullanılmasının sınırları önümüzdedir. Gerek
çede de Hükümet belirtmiş, diyor ki : «Talebe 
cemiyetlerinin özelliği nazarı itibara alınarak 
özel bir hüküm getirilmiş.» 

Öğrenciler ne yapacak, ne yapması lâzım? 
Hepimizin, hepinizin çocukları var. Onların bi
rinci derecede vazifesi, gayesi, yarın alacakları 
büyük mesuliyetleri kolaylıkla yürütebilmek 
için yarına hazırlanmak, kendilerini yetiştir
mektir. Atom ve füze çağında gençlerimizin, ya
bancı memleketlerin gençlerinden hiçbir surette 
geri kalmadan bilimin ve teknolojinin her türlü 
tekâmülünden ve bugünkü merhalesinden isti
fade etmeleri ve yarının büyük Türkiye'sinin 
bekasını, istikbalini, mesuliyetini taşımaları 
için buna hazırlanmaları lâzım. 

O halde, talebe cemiyetleri gaye bakımından 
siyasetle uğraşır mı, uğraşmaz mı?.. Bu yeni 
bir konu değil. 3512 sayılı Kanun 13 ncü mad
desiyle bunu hükme bağlamış; «Talebe cemi
yetleri asla siyasetle meşgul olmaz» demiş. 

Arkadaşlarım dediler ki, burada bir karış
tırma oluyor; cemiyetler evet siyasetle uğraş
maz, ama cemiyete üye olanlar siyasete girsin, 
aksi takdirde onlar için bir tahdit koymak Ana
yasanın 56 nci maddesinde konulan prensibe ay
kırı düşer.. 

Yine biz değerli arkadaşlarımın bu şekildeki 
kanaatlerine ve yargılarına hiçbir surette işti
rak edemiyoruz. Çünkü, 15 nci maddede konu
lan hüküm bir hakkın özüne dokunacak şekilde 
tahdit ifade etmiyor. Burada, dikkat buyurulur-
sa, diyor ki, «Ancak öğrenci olmayanlar ve si
yasî partilerden birine kayıtlı bulunan öğrenci
ler öğrenci derneklerine üye olamazlar.» Öğren
ci olmayanların öğrenci derneklerine üye olma
maları son derece tabiî bir durum. Çünkü, öğ
renciliğin özel bir şartı vardır; öğrenci, kendi 
bulunduğu müessesede - cemiyetin tarifi malûm -
sırf yardımlaşma, sosyal maksatlarla bir araya 
gelecek ve kendi çerçeveleri içinde öğrencilikle 
ilgili olan konularda emeklerim, fikirlerini bir
leştirecekler ve bir neticeye varacaklar. Daha 
doğrusu birbirlerine yardım edecekler. 

Bunun dışında siyasî partilerin birine ka
yıtlı olan üyelerin öğrenci derneklerine üye ol-
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maması öngörülmüş. Bu, arz ettiğim gibi, siya
sî tarihimizde safha safha meydana gelen bir 
gelişmenin sonucu ve bazı çok ibret verici ve 
üzücü hâdiseler sonunda kabul edilmiş bir hü
küm ve prensiptir. 

Konunun teferruatına girmeyeceğim. Bir 
eibevyn, bir aile çocuğunu «istikbal kazansın, 
tokusun, yetişsin ve memlekete hizmet etsin» di
ye okula gönderir. Herkes tarafından teslim edi
len bir hakikattir ki, öğrencilik sıfatı ile siyaset 
maalesef birleşmiyor ve bağdaşmıyor. 

Burada değerli arkadaşlarım birtakım misal
ler verdiler, işte, memurlar siyasetle uğraş
mazı sendikalar siyasetle uğraşmaz, daha başka 
nitelikteki şaJhıslar, hattâ gruplar siyasetle uğ
raşmaz. Ülker arkadaşım işaret ettiler, barolar 
siyasetle uğraşmaz, çünkü onların muayyen va
zifeleri, muayyen gayeleri vardır, onu tahak
kuk ettirmek üzere bir sınır içinde, kanunun, 
mevzuu hukukun, müspet hukukun tayin ettiği 
sınır içinde o vazifeyi gerçekleştirirler. Tıp
kı, öğrenciler de aynı durumda. Onların da bir 
gayesi var. Öğrencilik gayesiz değil. Yarına ha
zırlanmak, istikbale hazırlanmak için öğrencilik 
yapılır. O bakımdan, öğrencilik sıfatını ve öğ
renciliğin gayesini zedelememek üzere, yakın 
mâaimizdeki birçok hâdiselerde Hükümete ışık 
tutmuş ve geçen acı tecrübeleri de nazarı itiba^ 
ra almışlar, bu hükmü getirmişler. 

Tekrar ediyorum, buradaki hüküm bir hak
kın özüne dokunmayacak şekilde sarihtir. Çün
kü, öğrenci olmakla beraber, bir kimse eğer 
mutlaka siyasete merak ediyor ve siyaset yapa
caksa, öğrenci derneğine değil, rüştünü de is
pat etmiştir, siyasî bir partiye üye olabilir. Bu
na mâni bir hüküm yok burada, ama diğer ta
raftan eğer bir öğrenci öğrenciliğini tam olarak 
yapacaksa, memlekete hizmet etmek için ha
zırlanacaksa öğrenciliğin icabettirdiği şartları 
'başta kabul edecek, yani bu şartlar da bir sınır
lamadır, öğrenci derneğine kaydolacak, ancak 
öğrencilikle ilgili işlerle meşgul olacak. 

Öğrencilere hüküm demiyor ki, siz asla si
yasetle uğraşamazsınız... Bakınız memurlarda 
var, diğer bazı gruplarda var, onlar kesin ola
rak siyasetten menedilmiş, ama buradaki hü
küm bir muhayyerlik getiriyor. İki alternatif or
taya koyuyor; diyor ki, sen öğrencilik yapa
caksan, Öğrenciliğe devam edeceksen talebe 

cemiyetine girersin, ama siyasî partilere girme
yeceksin, fakat herşeye rağmen siyasete merak
lı isen, 18 yaşını da bitirmiş durumdasın, rüş
tünü ispat etmiş durumdasın, siyasî partiye kay
dolmana da mâni bir hal yok, ama siyaseti öğ
renci derneğinde yürütmemek ve oraya hâkim 
kılmamak için o tarafa üye olamayacaksın... Bu 
demek değil ki, Anayasanın fertlere, vatandaş
lara tanıdığı hakkın özime dokunmak... Asla 
öyle bir gerekçeyle, öyle bir sebeple bu hüküm 
getirilmemiştir. O bakımdan, bu maddenin Ana
yasaya aykırı tarafı yok, bir. 

Sonra, hassas bir konudur. Yakın mazimiz
de fikir kulüpleri federasyonu, fikir kulüple
ri, dev - genç gibi bazı teşekküller ve burada 
rol alan birçok gençler talebeliği bir tarafa bı
rakmışlar, tamamen siyasetin zebunu olmuşlar, 
siyasetin esiri olmuşlar, hem kendilerine, hem 
de memlekete zarar vermişlerdir. O bakımdan 
bu madde hiçbir zaman Anayasaya aykırı bir 
ifade ve prensip taşımıyor. Ancak, bir sınırlama 
getiriyor. 

Sözlerimi bağlamak için bir noktaya daha 
temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 3512 sayılı Kanun 
öğrenci derneklerinin siyasetle uğraşmayacağı
na dair hüküm getirmiş, ama buna rağmen bu 
hüküm yetersiz. olduğu için öğrenci dernekleri 
ve onda rol alan, vazife alan öğrenciler siyaset
le uğraşmışlardır. Bunun misalleri pek çok, hem 
de çok acı misalleri mevcuttur. 

Siyasetle uğraştıkları için bu gençler, hâ
kimin önüne çıkmıştır. Hâkim bakmış, 13 ncü 
maddede bir sınırlama yok. Mücerret anlamı 
ile «siyasetle uğraşamazlar» diyor, ama siyaset 
nedir, siyasetin sınırı nedir? Bu mevcut değil. 
Onun için, hâkim takdirini kullanmış, hattâ eh
livukufa danışmış, bu gençlerin yaptığı işlerin 
siyaset olup olmadığını tespit etmiş; bazan mah
kûm etmiş, bazan da beraat ettirmiştir. 

Şimdi elimde bu konu ile ilgili çeşitli malh-
kemelerin çeşitli kararları var. Öğrenci dernek
lerinden birçokları siyasetle iştigal ederek bir
çok eylemlere, birçok kanunsuz hareketlere de 
girişmişler. Başlangıçta siyasetin bir sınırlama
sı olmadığı için 13 ncü maddde de bir içtihat 
tebellür edememiş, onun için bunlar beraat et
mişler, ama muayyen bazı dernekler ve orada 
rol alan, vazife alan kimseler mükerrer suç iş
lemişler, kanunu ihlâl etmişler. Neticede mah-
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ksettieler suçları alt alta koyarak, mükerrerliği 
tespit ederek karara varmışlar; hem siyasetle uğ
raşan gençleri cezalandırmışlar, hem de siyaset
le iştigal eden bu gibi öğrenci derneklerini ka
patma kararı vermişler. 

Şu halde, önünüze gelen hüküm, seneler se
nesi tatbik edilip bazı aksaklıkları, açıklıkları 
ortaya çıkan bir hükmün tavzihini, sınırlanma
sı niteliğindedir. 

Daha önce kabul buyurduğunuz 4 ncü mad
dede, siyasetin ne olduğu tarif edilmiş, daha 
doğrusu, sınırı gösterilmiştir. Tarif zor; siyase
tin tarifini yapmak oldukça zor, sınır gösteril
miştir. 4 ncü maddenin (1) bendinde siyasetin 
sınırı gösterilmiş ve derneklerin genel olarak 
siyasetle uğraşmaları menedilmiştir. 

Evleviyetle öğrenci derneklerinin siyasetle 
uğraşmaması lâzım. Siyâsetle uğraşmamak yine 
bir hükümle, bir mücerret şekille mümkün ola
mıyor. Onun için bir usul koymak lâzım, bir 
sınır koymak lâzım, işte bu maddenin yaptığı 
şey bu. 

Bundan sonra bazı maddeler gelecek. O mad
delerde de yine bir sınırlama var. Bunu yalnız 
buradaki bir hükme, bir cümlenin dar manası 
i$ing sıkıştırarak lütfen mütalaa etmeyiniz. Da
ha önce kabul buyurduğunuz maddeler, orada
ki prensipleri ile, bu madde ve bundan sonra 
gelecek bazı maddeler var, bunların hepsi 3512 
sayılı Kanunun boşluğuna cevap vermek ve 
boşluklarını doldurmak için getirilmiştir. Ana
yasaya da aykırı bir nitelik taşımaktadır.. 

Maddenin aynan kabulünü istirham eder, 
saygılarımı sunarım. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Bir öğrenci 

derneğine kaydını yaptırmak isteyen bir öğren
ci, siyasi partilerden hiçbirisine kayıtlı bulun
madığına dair belge mi ibraz etmek mecburiye
tinde olacaktır? 

Böyle bir belge ibrazı zorunluluğu eğer Ko
misyonca veya Hükümetçe gerekli görülmüyor-
sa, o halde bir öğrencinin her hangi bir partiye 
kayıtlı olup olmadığı, Türkiye'de ismini dahi 
bilmediğimiz, ama Anayasa gereğince siyasi 
parti hüviyetini taşıyan örgütler var, bunlardan 

hiçbirisine kayıtlı olup olmadığı nasıl tespit 
edilecektir? Yoksa idare heyeti, bu husustaki 
indî bilgi ve üstünkörü bir tetkikatla yetinecek-
midir? Bu böyle ise, bu, idare heyetini elinds 
tutan, idare heyetini eline geçiren bir öğrenci 
derneği için bir istismar vasıtası olmayacak 
mıdır? Bunun zabıtlara geçmesini ve tatbikat 
bakımından önemli olduğu için cevap verilme
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz şu: talebe dernekleri
ne üye olmak isteyen bir kişi, siyasi partilere 
kayıtlı olup olmadığını kendisi mi tevsik ede
cektir? öyle mi sayın özgüner? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet. 

BAŞKAN —Soru bu. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKİPOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın özgüner tamamen şeklî bir konu 
üzerinde sual sorarlar. Kanun prensip getirir. 
Malumları olduğu veçhile ya sarahaten «kanun
da bu maddelerin tatbikatı talimatname ile be
lirtilir» denir, denilmemişse dahi sayın özgüner' 
in de işaret ettikleri gibi, şeklî hususat tali
matnamelerle sonradan meydana gslecek içti
hatlarla halledilir. 

Cevabım budur, arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Birler, bu

yurunuz sorunuzu sorunuz. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sa

yın Başkan, aynı soruyu soracaktım, arkadaşı
mız sordular; fakat sayın Komisyon Sözcüsü
nün verdiği cevap beni tatmin etmedi. Bir 
yönetmelikten bahsediliyor ama bunun nasıl 
olacağı belli değil. 

BAŞKAN — Sözcü «Cevabım bundan iba
ret olacaktır» dediler efendim. 

Sayın Ülker, sorunuzu sorunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş

kan, bir noktayı öğrenmek istiyorum efendim. 
Halen yürürlükte olan Cemiyetler kanunu

nun 13 ncü maddesine göre talebe dernekleri 
siyasetle iştigal edemezler. Bir çok mahkeme 
kararından bahsettiler. Acaba bugün yürürlük
te olan kanuna göre ceza ne idi; Türk Ceza 
Kanununa göre, Cemiyetler Kanununa göre bu 
fiilin cezası ne idi? Bugün getirilen kanunda ce -
za nedir? Yani, ceza azlığından mı oluyordu, 
yoksa bu hükmün eksikliğinden mi oluyordu? 
onu anlamak istiyorum. 
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BAŞKAN — Yani, halen meri bulunan 13 
ncü madde ile bugün getirilmekte olan madde
nin oeza farklarını ve; değiştirilmesi gerekçesi
ni soruyorsunuz bu suretle... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Nakiboğlu. 
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
soruyu iki kısma ayırmak mecburiyetini duyu
yorum. Birinci kısım, ; gerçekten 13 ncü madde 
bir sarahat ve vuzuh ifade etmiyor; bir sınır
lama getirmemiş. Bir çok mahkeme kararında 
siyaset nedir, siyasetin sınırı nereden başlıyor, 
nereye gidiyor? bunu hâkimler ehlivukufa git
mek suretiyle halletmeye çalışmışlar. Çeşitli iç
tihat, çeşitli görüş ortaya çıkmış, hâkim onu al
mış ve ona göre karar vermiş. Onun için kanun
da bir sınırlama koymak gerekiyordu. Hükü
met, gerekçede ifade ettiği üzere, bundan evvel 
kabul buyurulan maddelerde görüldüğü üzere 
ve. hattâ bundan sonra gelecek'bazı maddeler
de de vardır sınırlar, yani alakasına göre, yal
nız bir maddeye konmamış, alâkalı bölümde, 
alâkalı »maddede bu sınırlar parça parça konu
larak tamamlanmak istenmiş. Bu bir. 

ikincisi, şunu arz edeyim muhterem arka
daşlarım, gerek bu madde yani, üzerinde konuş
tuğumuz madde ve! gerekse diğer maddelerdeki 
bazı müeyyideler 3512 sayılı Kanunda kabahat 
nevinden suçlar olarak kabul edilmiş. Kabahat 
nevinden suçlann da cezaları malum. Kanunun 
tatbikatında ve kanunun ihtiyaçlara cevap ver
mesinde hattâ müessir olmasında yalnız bir 
sebep aranmaz, amma, sebeplerin mühimleri 
arasında da müeyyidenin dozu mevzuubahistir. 

Bunun-dışında, başka bir mahzur daha var, 
yeri gelince onu arz edecektik ama, değerli ar
kadaşım sorduğu için burada arzı cevap edeyim. 

Kabahat nevinden suçların muhakeme usu
lünde bir zaaf var: Dava açılıyor ve bir sene
lik dâva müruruzamanı içinde yani, bir senelik 
müddet içinde eğer bu dava neticeye bağlanır
sa mesele yok, bağlanmazsa bu dava ortadan 
kalkıyor. Buna dair de yine pek çok mahkeme 
kararları elimizde mevcut. Bundan hem toplum 
zarar görüyor, hem çok haksız olarak adliye ci
hazı ve hâkimler bazı tenkitler alıyorlar. Onun 
için dikkat buyurulursa Hükümet önemli bazı 
konularda kabahat nevinden olan suçlann mü

eyyidelerini artırmak suretiyle bunu daha ağır-
laştırmış bulunuyor ve takibi bakımından, mü
ruruzaman bakımından da daha müessir ve ka
nun hükümlerini ve müeyyidelerini herkesin 
nazarı itibara almasını öngörüyor. 

BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır. Bu
run. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bir dakika sa
yın Başkan, müsadenizlel,birşey soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Şimdi efen

dim, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi
nin «bir aya (kadar hafif hapis veya 150 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır» hük
mü değil mi bunun karşılığı? 

GEÇİCİ KOMİSYON ıSöZOÜlSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi, efen
dim, burada yeni kanunda getirilen müeyyide
ler ayrı. Onu zamanı gelince arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Eskisini soruyorlar efendim, 
bugün halen meri olan mevzuatın uygulamasın
da... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Üç ay evveli
ne kadar böyle idi efedim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka sayın Ülker. 

Bugün mer'i olan mevzuatta uygulanan ce
zanın mahiyetini soruyorlar ve kendilerine gö
re de mahiyeti budur diyorlar. Emirlere riayet
sizlik mi, 526'yi mı buyurdunuz? O mudur efen
dim? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet, sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, eğer malumunuz-
sa cevap buyurun, malumunuz değilse bilâha-
ra cevap verin. 

GEÇİCİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, şim
di gerek bu madde ile ilgili, gerekse 526 - ki, bu 
526 ncı maddenin bu konuştuğumuz konu ile 
doğrudan doğruya ilgisi yok - idarenin karar
larına aykırılık niteliği taşır. 526 ncı maddenin 
ifade ettiği mana o. Bunun ayrı bir müeyyide
si var. Diğer hükümlerin, diğer halen yürürlük
te olan 3512 sayılı Kanunun her maddesinin ay
rı ayrı müeyyidesi tespit edilmiştir. Şimdi bu
nun dozu... 

BAŞKAN — Sayın Nakipoğlu, soru şu efen
dim : Uzatmayalım, Sayın Ülker diyor ki; halen 
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m0r'i bulunan Dernekler Kanununun bununla 
ilgili cezası nedir ve bu getirilen kanun ile 
cezası neye çıkmaktadır? Arzu buyursanız, yani 
bu kafadan tespit edilecek adetler değildir, bi
lâhare de bildirebilirsiniz bunu. 'Sorduğunuz 
soru bu; üç aya kadar hapis, bin liraya kadar 
para cezası gibi. Bugünkü haliyle de altı aya 
kadar hapis, beşbin liraya kadar para cezası gi
bi,) cevap olacak, öyle istiyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Sayın Baş-
kan, takdir buyurursunuz, arkadaşım hangi 
maksatla sual sordu ben onu tespite çalışıyo
rum. Çünkü maksadını bilmeden benim cevap 
vermem hem kendisini tatmin etmez, hem de 
ben doğru cevap vermiş olamam. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Maksadımı 
arz edeyim sayın Başkan, maksadım şu: Yani 
3512 sayılı Kanuna göre çok az bir ceza vardı, 
müeyyide yetersizliği vardı diyorum. Çok az
dı cezası, bir aya kadar hafif hapis, veya 150 
liraya kadar para cezası idi. Bu tasanyla altı 
aydan bir seneye kadar hapis getiriyorsunuz. 
Bu yetmiyor mu demek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, pren
sibini ben arz ettim, bu, yalnız bu madde için 
değil, kabahat nevinden olan suçları bu tasarı 
daha ağır şekilde temin ediyor, daha ağır şe
kilde cezalandırıyor. Bu maddede de ceza ağır
laştırılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevap
landırılmıştır. 

ISayın Fahri Uğrasızoğlu?,. Yok. 
Kifayeti müzakere takririni okutuyorum 

efendim. 

ISayın Başkanlığa 

115 nci madde hakkında yeteri kadar konu
şulmuştur, kifayeti arz ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.. 

Madde üzerinde tadil teklifleri vardır, oku
tuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 15 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 

2 nci cümlesinin tasandan çıkarılmasını öneri
yorum. Saygılarımla. 

içel 
Turhan Özgüner 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 15 nci madde

sinin 1 nci fıkrasındaki «ile siyasî partiler
den birine kayıtlı bulunan öğrenciler» ibaresi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Sakıp Hiçerime.? 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Demekler Kanununun 15 nci maddesinin 

1 nci fıkrasındaki «ile siyasî partilerden birine 
kayıtlı bulunan öğrenciler» ibaresinin metinden 
çıkarılmasını öneririm. 

İstanbul 
C. H. P. Sözcüsü Reşit Ülker 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Demekler kanun tasa

rısının 15 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

Madde lö, fıkra 1) Dernek kurma hakkına 
sahip herkes derneklere üye olabilir. Ancak 
öğrenci olmayanlar öğrenci derneklerine uy e 
olamazlar. 

BAŞKAN — Efendim aykırılık dereceline 
göre takrirleri tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

Sayın Birler'in takriri 15 nci maddenin 
1 nci fıkrasının tadiliyle ilgilidir, onu tekrar 
okutuyorum. 

(Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler'in 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT - - Ka
tılmıyoruz. 

REŞİT ÜLKER (tstanlbul) — Sayın Başkan, 
takrirler aynı mahiyettedir. 
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BAŞKAN — Hayır, aynı mahiyette değil, 
cleğ"şi'k. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı mahi
yette Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama efendim «ile siyasî parti
lere kayıtlı bulunan öğrenciler» diyor. («Aynı 
mahiyette» sesleri). 

Peki efendim. Sayın Sakıp Hiçerimez, bu 
takrire katılıyor musunuz efendim? 

SAKIP HIÇERİMEZ (Ankara) — Hangisi
ne efendim? 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Birlerin 
okunan takririne. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Aynı mealde, oya arz etmem 
sonra. 

Siz Sayın Ülker, katılıyor musunuz Sayın 
Birler'm takririne? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bizim takriri
miz var, yani grubun takriri var, grup adına 
vermiştik. 

BAŞKAN -— Grubun takriri önde oylanır 
diye bir kaide ben hatırlamıyorum yani. Evet, 
grubun sıözde önceliği vardır ama takrirde de 
olduğunu hatırlamıyorum. Grup adına katıldığı
nız takdirde Sayın Birler'm takririne grup adı
na katılmış oluyorsunuz demek. Aynı mealde 
olduğuna göre... 

REŞİT ÜLKER (tstanibul) — C. H. P. gru
bu adına verilmiş bir önerge var. Siz bunu bi
lirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına veril
miş önergenin önceliği olduğunu bilmiyorum, 
İçtüzükte öyle bir kaide yok efendim. Ama grup 
adına öncelikle sıöz verilir, bu var ama takriri
nizin önce oylanacağına dair bir kayıt yok. 

SAKIP HIÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, taşandaki «ile» diye başlıyor. 

BAŞKAN — Peki efendim, ayrı ayrı koya
lım. İbareyi düzgün yazmış, öbürü «ile» demiş. 
Evet, hu, 1 nci fıkrayı olduğu gibi tedvin etmiş, 
onun için Sayuı Birler'm takririni oya arz ede
ceğim. 

Komisyon ve Hükümet takrire katılmadık
larını beyan etmişlerdir. Takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Dikkate alınmasını kaibul edenler... Ka-
t>ul etmeyenler.., Kabul edilmemiştir. 

I Saynı Reşit Ülker'in takririni tekrar okutu
yorum. 

(tstanibul Milletvekili Reşit Ülker'in takriri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müsaade eder 

misiniz? 
BAŞKAN — Neye müsaade edeceğim? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takririmi izah 

edeceğim. 
BAŞKAN — Komisyondan sorayım, katıl

mazsa müsaade edeceğim. Evet, buyurun Sayın 
Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın ismail 
Hakkı Birler ile C. H. P. Grubu adına verilen 
takrir aynı mahiyettedir. Bu nedenle katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Mahiyeti bakımından mı katıl
mıyorsunuz, yoksa,.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Külliyen katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Takriri izah 

etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, takririnizi izah için. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; 
Bu takririmde şunu ifade etmek istiyorum : 

Bir defa kamu düzeni bakımından Sayın Ko
misyon Sözcüsü ifade ettiler; «Kamu düzeni ba
kımından Anayasanın 29 ncu maddesine göre 
biz bu hükmü getirdik» dediler. 

«Kamu düzeni» denilen mefhum hiçbir yer
de kayıtlı ve yazılı değildir. Her olayda, olayın 
şartları içerisinde takdir edilen ve kullanılan 
bir durumdur. 

Biz burada öğrencilerin siyasetle iştigalini 
önleyici hükümleri getirmişiz. Nasıl getirmişiz? 
Halen yürürlükteki 3512 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi bunu yasaklamış, 35 nci maddesinde 
de «Türk Ceza Kanununun 526 nci maddesinin 
pirinci fıkrasına göre cezalandırılır.» demiş. 
526 nci maddenin birinci fıkrası ise, «Bir aya 
kadar hafif hapis veya 150 liraya kadar hafif 
para cezasıyle cezalandırılır.» hükmünü getir-

I mistir, yani hafif bir hükümdür, Bu hüküm üç 
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ay evvel değişti, Ben meselenin esasını söylüyo- I 
rum, yani bahsettikleri hadiseler cereyan eder
ken o hükümler mer'i idi, o tarihlerde Türk 
Ceza Kanunu tadilâtı yapılmamıştı, onunla da 
bir aydan üç aya kadar oldu. Şimdi, bugün ge
tirilen ceza ise altı aydan bir yıla kadardır ve 
yasak oluyor. 

Bir defa bundan dolayı bir müeyyide kon
muş, ağır ceza getirilmiş, «siyasetle iştigal ede
mezler» denmiş. 

Siyaset nedir? Sayın Komisyon Sözcüsü bu
yuruyorlar ki, biz burada siyaseti tarif ettik, 
yani üniversite öğrencisinin öğrenci derneğinde 
üye iken partiye kayıtlı olması siyasettir. 

Bu fikre, bu taze katılmaya imkân yoktur. 
Siyaset denilen şey, tıpkı kamu düzeni gibi he
pimizin bildiği, yaptığı ve yapıldığı zaman hâ
kimin takdir edeceği bir şeydir. Hadisesine gö
re neyse siyaset ve ne hareket yapılmışsa tak
dir edilecek bir şeydir. 

Bu fikre de katılmaya imkân yok; onun ya
nında «üniversite öğrencisi» dediğimiz kimseler 
içinde 4 yıl okuyanı var, 5 yıl okuyanı var, 6 
yıl okuyanı var, belki daha ötesinde olanları 
var, 

Şimdi, bu kanun yeni bir hüküm getirmiş. 
Başka hükümlerden de bahsettiler, o hükümler
den bir tanesi şudur : Üstüste iki sene kalmışsa 
üniversiteden çıkarılacaklardır. 

Burada bahsettikleri dernekler yine kurula
bilir; Dev - Gençten bahsettiler Benim bildiği
me göre öğrenci derneği değildir. Fikir Kulüp
leri Federasyonu Öğrenci Derneği değildir. Yi
ne kurulabilir; suç işlemedikleri takdirde devam 
edebilirler, suç işlerlerse kapatılırlar. Onun ya
nında bütün aşırı sağ, aşın sol ve Devlet bütün
lüğünü bozacak fiiller ayrı ayrı kanunlarda ve 
bu kanunun içinde yasaklanmış. 

Şimdi, bütün bu tedbirleri aldıktan sonra 
«Kamu düzenini sağlayacağım» diye bazan 25 
yaşındaki, bazan 26 yaşındaki, bazan 27, 28 ya
şındaki talebenin derneğe katılma hakkını or
tadan kaldıracağız. Bir tıp talebesi düşününüz, 
bunun derneğe katılma hakkını ortadan kaldı
racağız. Bunun ciddî bir izah tarafı yoktur. 

Demin de söylediğim gibi, Atatürk memle
keti gençliğe emanet etmiş, biz o gençliğe iti
mat edip veremiyoruz. Bunu söylemek istiyo
rum. Takririme iltifat ediniz. | 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in C. H. P. 
Gvubıı adına vermiş olduğu önergesini okuttum. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim: Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın Sakıp Hiçerimez'in evvelce okunan 
cnergesi, 0. H. P. Grubu adına verilmiş bulu
nan Reşit Ülker'in önergesinin tıpatıp aynı ol
duğu cihetle tekrar oya arz etmiyorum. 

Sayın Turhan Özgüner'in takririni tekrar 
okutuyorum. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka
tılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT - . Ka

tamıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önergemi 

izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, önergenizi kı

saca izah etmek üzere buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
15 nci maddenin özellikle birinci fıkrası ay

nen Yüce Kuruldan geçtiği ve Cumhuriyet Se
natosundan da geçip kanunlaştığı takdirde du
rum şu olacaktır: «... Öğrenci olmayanlar ile, 
siyasî partilerden birine kayıtlı bulunan öğren
ciler öğrenci derneklerine üye olamazlar.» 

Arkadaşlarım, siyasî partiler şüphesiz A. P., 
C. H. P. veya burada grubu bulunan partiler 
gibi 3 - 5 partiden ibaret değil, adını bileme
diğimiz birçok siyasî parti vardır, Türkiye'de. 
Siyasetin içinde olduğumuz halde çoğunun adı
nı dahi bilmeyiz. 

Şimdi, öğrenci derneğine kaydolmak isteyen 
bir öğrenci, dernek başkanı veya yönetim kuru
lu üyelerine müracaat edecek. Müracaat ettiği 
zaman onlar - her ne kadar Komisyon sözcüsü 
cevap verememiş ise de zabıtlara geçmesi için 
söylüyorum - siyasî parti ile ilişkisi olup.olma
dığını nasıl tespit edecektir? Siyasî parti ile iliş
kisi olup olmadığı sadece onun beyanından iba
ret mi kalacak? 
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Arkadaşlarım, eğer bir öğrenci derneğine 

kaydını yaptırmak isteyen bir öğrenci siyasî 
partilerden hiç biriyle ilişiği olmadığını belge 
ile ispat edecekse, buna maddede sarahat getir
mek lâzımdır. Böyle değilse, yani ftoyle bir bel
geye lüzum yoksa, o halde öğrencinin beyanıyla 
mı iktifa edilecektir? 

Türkiye'de siyasetle uğraşan bizlerin dahi 
isimlerini bilmediğimiz siyasî partiler var, de
miştim. O halde öğrenciler ve öğrenci dernek
leri bunun çoğunu hiç bilmez. Günün birinde 
«Siyasî partilerde kaydı vardır» diye onun kay
dını silmek de mümkün olacaktır, ama baştan 
almak mümkün mü? Bir bahane ileri sürüp «Se
nin siyasî partile kaydın var» denecek. «Yok
tur» demesi kafi mi? «Belge getirin» diyor. 

Arkadaşlarım, bu husus dernek idare heye
tini eline geçirmiş kişilerin tamamen indî mü
lâhazalarla duygularına, üstünkörü tetkiklerine 
bağlı mı bulunacaktır? Biraz hafif bir deyim 
de olsa söyleyeceğim; pamuk ipliğine mi bağla
nacaktır? 

Arkadaşlarım, siyasî partilere kaydı eğer 
ciddî olarak ele alıyorsak, maddede sarahat bu
lunmadığı için, dernekleri elinde tutanlar tara
fından bunun istismar edileceğini peşin olarak 
Komisyon ve Hükümet görmüyorlar mı? 

Bu husus Komisyonda tartışılmamış olalbilir. 
Yüce Kurula bunu mesele olarak getirdik. Ko
misyon Sözcüsü Sayın Nakiboğlu'nun bu mese
lede sorduğumuz haklı suale verdiği cevap zap
ta geçti, sizler de dinlediniz, tatmin etti mi? 

Bu sebeple diyorum ki, bu maddenin işleme
si, getiriliş esprisine tamamen aykırı olarak is-
tismar Vesilesi olacaktır. Bundan şiddetle kaçın
mak, elbette arkadaşlarımızın önergeme iltifat 
©tme3i halinde mümkündür. Bu sebeple verdi
ğim önergeye iltifat buyurulmasmı rica ediyo
rum, arkadaşlarım. Yoksa, dernekleri ellerinde 
tutanlar muhakkak «Senin siyasî partide kay
dın var» demekle o şalhsı o derneğe almamak 
yolunu ihtiyar edeceklerdir. Bunu böylece belir
tirim. '- .r,x;,s«. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın özgüner'in takririni 

okuttum. Komisyon ve Hükümet katılımıyor-
lar. Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar, Kabul. etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir, 

15 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Üyelerin hakları : 
Madde 16. — Hiç kimse bir derneğe üye ol

maya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 
Her üys istifa hakkına sahiptir. 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek 
tüzüklerine bu eşitliği kısıtlayıcı veya bazı üye
lere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı var
dır. 

Fahrî üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri 
takdirde aidat verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste-
yan sayın milletvekili? Yok. 

Sayın özgüner'in bir takriri vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 16 ncı maddesinin birinci fıkrası

nın metinden çıkarılmasını öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan Özigüner 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Takririmi 

izaih etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Takririnizi izah etmek üzere bu

yurun Sayın Özigüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

16 ncı maddenin birinci fıkrasının karşısın
da olmadığımı belirtmekle söze başlıyorum, 
fakat haşiv bir fıkradır. 16 ncı maddenin birinci 
fıkrası gereksizdir ve haşivdir. «Hiç kimse bir 
derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalma
ya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahip
tir.» deniyor. 

Arkadaşlarım, bu, zaten yazılmasa da, bu-
rada getirilmese de Anayasanın, şüphesiz temi
natı altındadır; hiç kimse bir derneğe üye ol
maya veya dernekte üye kalmaya veya istifaya 
Zorlanamaz. Bu husus Anayasanın tahtı temina
tında bir haktır, Bu sebeple majlûnıu ilân kabi-
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linden bu maddeyi kabartmanın yeri yoktur. 
Derneğe üye olan herkes istifa hakkına sahip
tir. 

Arkadaşlarım, bunun burada yazılması o ka
dar gereksiz ki, her halde fazlaca münakaşa 
edip de şu saatten sonra vakit almayı gerekli 
görmem. Esasta haklı görülse de, haşiv addet
tiğim için, kanun tekniğine aykırı gördüğüm 
için bu fıkranın metinden çıkarılmasını öneriyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner'in takriri Genel 
Kurula arz edilmiştir. Komisyon ve Hükümet 
katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim: Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabıü 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

16 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BÖLÜM : IV 
Dernek organları ve şubeleri 

Dernek organları : 
Madde 17. — Her dernekte : 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu; teşkili zorunludur. 
Dernekler, başka organlar da kurabilirler. 

Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme 
kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları dev
redilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?... Yok. 

Sayın Özgüner'in bir takriri var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 17 nci maddesinin son fıkrasının 

son cümlesinin aşağıdaki biçimde değiştirilme
sini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan Özgüner 

«Ancak bu organlara genel kurul, yönetim 
kunilu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve 
sorumlulukları devredilemez.» 

OTÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CiEMAL FERSOY (istanbul) — Madde sarih
tir, katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet ... 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, takririmi bir nevi tavzih mahiyetinde ko
misyondan bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorun, belki bir sa
rahat almak istersiniz, efendim. 

TÜRKAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi Sayın 
Başkanım, herhalde dikkatle dinlememiş olsalar 
gerektir. Bunu tespit ederek söylüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, soru mu soracaksınız 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet sual so
ruyorum. 

Benim takririmde ilâvesini istediğim, sade
ce yönetim kuruludur. 17 nci madde «Her der
nekte: a) Genel kurul, b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu; teşkili zorunludur» der. 
Bu zorunluluğu aşağıdaki fıkrada şöyle tadil 
edemez diye hüküm getiriyor: «Dernekler, baş
ka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara 
genel kurul ve denetleme kurulunun görev, 
yetki ve sorumlulukları devredilemez» diyor. 
Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları dev
redilebilir mi? Yani, burada bir atlama olmuş. 
Bu eksikliğin tamamlanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

OEMAL FERSOY (istanbul) — Atlama değil 
efendim. 

Yönetim kuruluna bazı görevler, «icra ko
mitesi» ve sair unvanlarla folkloru tanzim et
mek, planı düzenlemek, gibi icrai nitelikte ba
zı görevler verilebilecektir. Madde dikkatle ted
vin edilmiştir. Bu itibarla, «yönetim kurulu» ta
birinin bu fıkra içerisine girmesine lüzum ve 
mahal yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bu izahat kar
şısında takririnizin muameleye konmasını arzu 
ediyor musunuz efendim? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Takririmi 
geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner takririni geri 
aldılar efendim. 

| 17 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
j bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
< tir. 
! 18 nci maddeyi okutuyorum. 
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Genel kurul toplantıları : 
Madde 18. — Genel kurul : 
a) Dernek tüzüğünde belli edilen zaman

larda olağan; 
b) Yönetim ve denetleme kurullarının ge

rekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerin
den beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan
üstü toplanır. 

Olağan genel kurul toplantılarının azamî iki 
yılda bir yapılması zorunludur. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca 
çağırılır. 

Denetleme kurulunun talebi veya dernek üye
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim 
kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya 
'çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı iste
ğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üze
rine mahallî sulh hukuk hâkimi dernek üyeleri 
arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu 
toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum: 
Çağın usulü : 
Madde 19. — Yönetim kurulu, dernek tüzü

ğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katıla
cak üyeler, en az on gün önceden, toplantının 
günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân 
•edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve keyfi
yet mahallî mülkiye âmirine yazı ile bildirilir. 

Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler 
ikinci toplantı tarihinden en az beş gün önceden, 
igeri bırakılma sebepleriyle, toplantının günü, 
saati, yeri ve gündemi gazete ile ilân edilerek ye
niden çağırılır ve durum mahallî mülkî amire 
yazı ile bildirilir. 

Genel kurul toplantısının birden fazla geri 
bırakılması caiz değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Toplantı yeri: 
Madde 20. — Genel kurul toplantıları der

nek merkezinin bulunduğu yerden başka bir 
yerde yapılamaz, 
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Öğrenci dernekleri genel kurul toplantıları, 
resmî veya özel öğretim kurumlarında veya yurt 
binalarında yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. İki takrir vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nci madde

sinin birinci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nci maddesi

nin ikinci fıkrasının maddeden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Rasim 'Oimisli 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez birinci fıkra
nın, Sayın Cinisli ikinci fıkranın maddeden çı
karılmasını istiyorlar. Şu halde sırayı takifben 
birinci fıkranın çıkarılmasını teklif eden öner
ge ile işe başlayalım. 

Birinci fıkranın metinden çıkmasına komis
yon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Efendim, mad
de ve fıkralar itina ile tanzim edilmiştir. Der
nek genel kurullarının gezegen bir halde, pro
paganda niteliğinde, genel kurul toplantısı ga
yesinin dışında, yurt içinde sağda - solda top
lantı yapmaları yerine; amaçlarını nerede ta
hakkuk ettirecekler ise - ki orası merkezleri
dir - merkezlerinin bulunduğu yerde toplantıla
rını yapmaları, öngörülmüştür. «Merkez» anla
mı, cemiyetin veya derneğin ikâmetgâhı değil, 
ikametgâhının bulunduğu şehirdir. Bu sebeple 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, bu izahatınız muvacehe
sinde katılmıyorsunuz. 

Sayın Hükümet, takrire katılıyor musunuz 
efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, takririnizi kı
saca izah etmek üzere buyurunuz efendim. 
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AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir derneğin genel kurulunun, mutlaka ge
nel merkezinin bulunduğu yerde, ilde yapılma
sını amir olan bu hükmün, zannederim ki tatbi
katta da büyük sakıncaları ortaya çıkacaktır. 
Örneğin, içinde bulunduğumuz örfî idare niza
mı içinde, kongrelerini - iki yılını bitirmiş olup 
ta - yapmak mecburiyetinde olan dernekler; 
eğer bu kanun, bu şekilde daha önceden tatbikat 
mevkiinde olsaydı, münfesih addedileceklerdi. 
Mahkeme karariyle «Kongrelerinizi zamanınız
da yapmadınız», diye kapatılacaklardı. 

Nitekim yine bu kanunun 18 nci maddesinin 
ilgili fıkrası, «Olağan genel kurul toplantıları
nın azamî iki yılda bir yapılması zorunludur.» 
ibaresini taşımaktadır. Demek ki, iki yılını dol
durmuş olan, yani çalışma süresini doldurmuş 
olan bir dernek iki yılın sonunda bir kongre 
yapmak mecburiyetindedir. Bir örfî idare ve
ya bir başka engel çıktığı takdirde; bir zelzele, 
bir âfet, bir başka mâni çıktığı takdirde, o ay
lara raslıyor ise, bu derneğin kapatılması, mün
fesih addedilmesi gerekecektir. Bir kare bu ba
kımdan kabili tatbik değildir. 

ikincisi; dernekler, eğer Sayın Komisyon 
Başkanının dediği gibi kötü birtakım faaliyetle
rini, tutum ve davranışlarını merkezleri dışın
daki illere de götürmek istiyorlarsa, bunu mut
laka genel kurulla götürmezler ki... Genel ku
rul yerine bir danışma toplantısı, bir tanışma 
toplantısı, bir açık hava toplantısı, bir kapalı 
salon toplantısı yapmak suretiyle - eğer kötü 
ise maksatları -o kötü maksatlarını başka ille
re de taşırabilirler. Burada kanunlar tanzim 
edilirken daima iyi niyetli, dürüst, vatanperver 
vatandaşların kullanacaklarını, o kanundan ya
rarlanacaklarını düşünerek yaptığımızı dikkate 
alırsak; çok iyi niyetlerle kurulmuş, kültürü 
artırıcı ve yayıcı, sanatı yayıcı ve götürücü bir
çok derneklerin Türkiye'de mevcudolduğunu da, 
dikkate alırsak; örneğin sanat dalında, sanat 
dalından mahrum bir ile bir genel kurul veya 
bir çalışma götüren derneğin bu faaliyetini, 
«Senin genel merkezin - bilfarz - Ankara'dadır. 
İlle orada yapacaksın» dememiz, çok yanlış olur. 

Kanaatime göre, bu madde iki noktadan iyi 
tedvin edilmemiştir. 

Birincisi; zelzele, diğer âfetler ve sıkıyönetim 
gibi sebeplerle bir kongre günü, ayı, hatta yılı 

j tamamen kapalı kalabilir. Bu takdirde müdde-
] tini doldurmuş olan bir dernek, kanunlarımıza 

göre münfesih olur ve mahkeme karariyle de 
kapatılma durumunda kalır. 

ikincisi; iyi niyetli, kültürü, fikri ve sanatı 
yayıcı birtakım derneklerin, yurt sathının en 
ücra köşesine gitmesinde fayda vardır. Bu mad
de, bu faydayı kapattığı için de doğru değildir. 
Bunu önleyecek bir takrir vermiş bulunuyorum. 
Zaten o sebeple de kürsüde huzurunuzdayım, il
tifat etmenizi rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez'in takririne 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Takri
rin dikkate alınıp, alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
buyuranlar lütfen işaret etsinler efendim. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Resim Cinisli'nin takriri ile ikinci fık
ranın metinden çıkarılması talebolunmaktadır. 
Komisyon bu takrire katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet bu takrire katılıyor 
mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Takririnizi izah etmek üzere Sayın Cinisli, 

buyurunuz efendimi. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlar; 
önce bu tasarıyı hazırlayan Hükümet ve 

, tasarıyı görüşen Komisyon öyle zannediyorum 
ki, bir tepki haleti ruhiyesi içerisindedir, tama
men deaksiyoner durumdadır. Son yıllarda cere
yan eden üzücü olayları, bir dernek faaliyeti 
olarak telâkki etmekteler ve bu üzücü olaylara 
yeniden imkân vermemek için, bunları engelle
menin yollarını bu türlü düşünme cihetine git
mişlerdir. 

Kanaatimizce, bunlar dernek faaliyeti değil
dir. Meseleyi iyi anlamak ve iyi görmek lâzım
dır. Bunlar planlı hâdiselerdir..Dernekçilik da-
iha başka bir şeydir. Dernekçilik, sosyal bünye
nin yüksek bulduğumuz değerlere sahibolması 
için, feragatli ve fahrî çalışmalardır. Bugün 
42 000'in üstüne varan dernek sayısının sayın 
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yetkililerden ve özellikle Hükümetten sormak 
isterim ki, yüzde veya binde kaçı siyasî nitelik
tedir; yüzde kaçı veya binde kaçı öğretici, kül
türel niteliktedir? Bunların risbetiııi ortaya 
koyduğumuz zaman görürüz ki, meseleye yan
lış noktadan bakıyoruz. % 0,1'i bulmayacak sayı
da olan siyasî gelişmelere tesiri olmuş dernek
leri dikkate alarak, büyük çoğunluğun hakkını 
ihlâl etmek, kanun yapıcının hakkını iyi isti
kamette kullandığına işaret olmasa gerektir 

Muhterem arkadaşlarım, ben o inançtayım 
ki; bu noktayı Yüce Heyetiniz dikkate alacak 
ye bu ölçüde büyük kitlenin hakkını koruya
caktır. 

Bir defa, öğrenci derneklerinin mahiyeti ne
dir öğrenci derneklerinin mahiyetini, Sayın 
Hükümet ve Sayın Komisyon bir nevi siyasî ma
hiyette görmektedirler. Ben tamamen aksi ka
naatteyim. Eğer öğrenci dernekleri varsa, bu
nu ka'bul ediyorsanız, bu türlü hükümler koy
maya ihtiyaç yoktur. Eğer öğrenci dernekilerme 
ihtiyaç yoksa, faydalı olmadığı kanaati ve itmi
nanı içindeyseniz, açık olalım, bunların faali
yetlerini net bir anlayış içinde durduralım. 
Efendim, bu elinizdedir, Yüce Heyetin elinde
dir. Bu anlayışı kabul etmek ve efkârı unmmi-
yenin huzuruna çıkıp, bunu olduğu gijhi ortaya 
koymak zorundayız. 

öğrenci derneklerinin içinde kötü çalışıma! ar 
olmuştur. Bunların mücadeleleri yapılmıştır. 
Türkiye'de zuhur eden olaylar, üniversite çev
resinin murakaibesiz kalışından ileri gelmiştir. 
Bu görüşlerde beraJberiz. Cemiyetleri tanzim 
eden kanun inkitaa uğramadan, baraja çarpma
dan 33 yıl gelmiş; son yıllarda, 4 - 5 yıl içinde 
birden bire açıklıklardan istifade edilerek, sos
yal bünyeyi tahribetme cihetine giden kötü ör
neklerle karşılaşmıştır. Şimdi bundan sonra 
Ibir 33 yıl daha veya bir uzunca müddet, cemi
yetlerin hukukunu tanzim eden kanunu yapıyo
ruz. Geçici bir devrenin, 6 aylık, 1 yıllık, olağa
nüstü şartların durdurulması için bir kanım 
yapmıyoruz. O nitelikte bir kanun düşünülüyor
sa, bunun adına «Cemiyetler Kanunu» deme
mek lâzımdır. 

OBu cihetle, öğrenci derneklerinin mahiyetini 
iyi ortaya koymak lâzımdır, öğrenci dernekleri 
kendi çevresinde öğretici olmak için, kendi ar-" 
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kadaşlarma bir hizmet edebilmek için bir araya 
gelen masum, iyi niyetli insanların gayretlerinin 
ifadesidir. 

Şimdi mahallî derneklerimiz var. Faraza, 
Kars'ın yüksek tahsil yapan gençlerine hizmet 
derneği veya Kars'ın yöresinde yaşayan kültürü 
derleme derneği bulunduğunu tasavvur edelim. 
Bu dernek, Karis Talelhe Yurdu'nda kongresini 
yapamayacaktır. Zaten masum ve iyi niyetler
le, dar imkânlarla kendi bölgesinin değerlerini 
ortaya koymak isteyen gencin, bir de kongre 
yapmak için salon kiralama gibi, başka yerler
de kongre yapma gibi külfetlerle karşı karşıya 
kalması zannediyorum ki, hakkaniyete uymasa 
gerektir. Mahallî yurtlarda bile kongre yapa
mayacaklar.,. 

Faraza Gaziantep Kültür Cemiyeti kendi 
yurdunda kongre yapamayacaktır. Konya Yük
sek Tahsil Cemiyeti kendi yurdunda kongresi
ni yapamayacaktır. Eğer öğrenci üniversiteye 
yakışan bir çalışma içindeyse, taJbiî üniversite 
içerisinde kendi çatisı altında kongresini akde
decektir. Oraya anarşi sokan kimseyi ya üni
versite otoritesi, ya devlet gücü yakasından tu
tup temizleme, ayıklama imkânlarını bulmalı
dır. Yani ünivresite öğrencisi olduğunu kabul 
edeceğiz ama üniversite içinde faaliyet göster
mesine, üniversite içinde kongre yapmasına en
gel olacağız. Bunu anlamakta müşkülât çeki
yoruz muhterem arkadaşlar, 

Netice olarak aşırı olaylar cereyan ediyor
sa, aşırı olaylar varsa; masum çalışmaları, iyi 
niyetli çalışmaları sor durumda bırakmanın 
doğru olmayacağı inancını arz ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygılarla selâmlıyorum. 

„ BAŞKAN — Sayın CinMi'nin takriri okun
du, Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 
ifade ettiler. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oya sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Toplantı yeter sayısı : 
Madde 21. — Genel kurul, dernek tüzüğüne 

göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye
lerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır, 

ilk toplantıda yetersayı sağlanamazsa iMnci 
toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci 
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toplantıya iştirak eden üye sayısı; dernek yö
netim ve denetleme kurulları üye tam sayıları 
toplamının iki katından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. 

ıSayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Vazgeçtim 

efendim. 
ıSayın işgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 21 nci madde ile 19 neu 
maddeyi karşılaştırmak suretiyle bunun bir 
noktasına temas etmek için söz aldım. 

19 ncu maddede, genel kurul toplantısının 
birden fazla geri bırakılmasının caiz olmadığı 
maddenin sonuna bir fıkra ile getirilmiştir. Bu 
vaziyete göre genel kurul toplantısında ekseri
yet temin edilemediği takdirde 5 gün sonra 2 
nci bir toplantı yapılacak, o toplantıdan sonra 
3 ncü bir toplantı imkânımdan mahrum kalına
caktır. 

Şimdi burada, 21 nci madde: «Genel kurul, 
dermek tüzüğüne göre genel kurula katılma 
hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının 
huzuru ile toplanır.» diyor. 

«ilk toplantıda yetersayı sağlanmazsa ikin
ci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikin
ci toplantıya iştirak eden üye sayısı; dernek 
yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayıları 
toplamının iki katından aşağı olamaz.» 

Şimdi burada da bir sayı tahdidine gidil
miştir. Hepinizin de takdir edeceği veçhile, 
biz derneklerin, bilhassa zararlı faaliyet gös
teren (derneklerin karşısında olduğumuzu söy
lemiştik. Fakat bu derneklerin bir çokları, 
muhterem arkadaşlarım, mahallî ihtiyaçlarını 
gidermek için kurulan, mahallî, sosyal, kül
türel kalkınmayı temin için bir araya gelen, 
sonra mahallî halka da bazı yerlerde örnek ça
lışma yapmak için kurulurlar. Muhiti güzel
leştirmek için kurulan dernekler, bilhassa dinî 
inançlara saygı duyan bazı beldelerde Devlet
ten yardım alma imkânlarından mahrum olduk
ları zaman kurulan ve o mahalde ibadet yerle
rini temin için kurulan çeşitli dernekler de var
dır. 

(Binaenaleyh bunların hepsi hemen hemen; 
bir dayanışma, sosyal ve kültürel manada o 
mıntıkadaki vatandaşlarımıza uyanık kişiler ta
rafından öncülük yapılmak maksadıyle kurul-
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muş olan derneklerdir, öğenci derneklerini, 
genellikle vasıta kılmak suretiyle bazı örgüt
leri çalıştırdıkları gerçeği karşısında tüm bu 
derneklerin de o şekilde telâkki edilmesi mah
zurludur. Bu bakımdan, Siyasî Partiler Ka
nununda bile vardır, onların parti tüzüklerinde 
de görülür, ilk toplantısı yapılırken yandan 
bir fazla sayı aranır, fakat ondan sonraki; top
lantılarda bu sayı aranmaz, mevcut ne ise on
larla toplanılır. 

Esasında demekler muhitten sevgi, saygı 
gördükleri müddetçe yaşarlar. Binaenaleyh el
lerinde imkânları olmayan, fahrî olarak çalı
şan, mahallî yardımlardan istifade etmek su
retiyle bu dayanışmayı sağlamak için bir ara
ya gelmiş olan derneklerin; toplantı yeter sa
yıları üzerinde böyle tahdidî mahiyette bir ra
kamın getirilmesi doğru olamaz. Bilirsiniz ço
ğunuz, birçok mıntakalarda derneklerin yü
künü muayyen kişiler taşır ve bu işler, resmî 
daireler huzurunda olsun, çeşitli yerlerde ya
zışmalarda olsun, temaslarda olsun, o beldede 
bulunan buna âşık, buna bağlı, arzulu bazı ki
şiler tarafından yürütülür. 

Şimdi o kurul toplantısında, yönetim ve de
netim organlarını teşkil eden sayının iki katını 
bulmak bazan mümkün olmaz. Bunu bulsun 
diye mecbur etmek de mümkün değildir. Za
ten bumaisa yaşamaz; bulursa yaşar şeklinde de 
mütalâa etmek doğru değildir. Dediğimiz gibi 
bunların Devletten yardım alan ve Devlet büt
çesi ile beslenen bir dernek olmaktan çıkartıla
cağı da düşünülürse, tamamen fahrî bir çalış
ma niteliği taşıyan bu derneklerde 2 nci toplan
tı mevcudun ekseriyeti ile yapıllır şeklindeki bu 
maddenin içinde mevcudolan metin kâfi gelir. 
Sonraki kısmının buraya ilâvesini bendeniz ye
rinde görmüyorum. 

Bu bakımdan söz aldım. Arkadaşlarımın 
takdirine durumu arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurun. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bundan biraz önce kabul edilen 13 ncü mad-
dede de bu maddeden bahsetmiş ve her ikisini 
yan yana getirdiğimiz zaman çok kötü bir so
nuçla karşı karşıya bulunduğumuzu belirtmiş
tim. 
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Şimdi bu madde dolayısıyle de 13 ncü mad
deye bir atıf yaparak sözlerime başlamak isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 13 ncü 
maddesi: «Dernekler, tüzüklerinin gazetede ya
yınlandığı günden itilbareto altı ay içimde) dük 
genel kurul toplantılarını yapmak ve organla
rını teşkil etmek zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uyulmaması halimde dernek
lerin feshine dair hükümler uygulanır.» diyor. 

Şimdi bir de elimizdeki müzakere ettiğimiz 
maddeye bakacak olursak, burada biraz evvel 
Sayın işgüzar arkadaşımın da belirttiği husus
ların yanında: «Ancak bu ikinci toplantıya 
iştirak eden üye sayısı; dernek yönetim ve de
netleme kurulları üye tamsayıları toplamımın 
iki katından aşağı olamaz.» diyemi karşısında 
bir yeni şekli alıyor. Bu da; örnek olarak §öy-
ıle verelim. 30 kişilik bir yönetim kadrosu bu
lunan ve 7 kişi hattâ 10'da diyebiliriz, 10 ki
şilik de bir denetim kadrosu bulunan yeni bir 
kuruluş düşününüz, Türkiye çapında bir gü
zelleştirme, bir fikri yayma, bir kalkınmayı teş
vik ve saire gibi bir dernek kurulmuş olsun. 
Bu dermek 6 ay içimde, 30 yönetim, 10 da de
netim 40, ki 80 üyeyi bulmazsa münfesih adde
dilecek, kapatılacak. Bu, ilk nazarda dernek
lerin kuvvetli, güçlü, üye bakımından kalaba
lık örgütler şeklinde Türkiye'de yayılmalarımın, 
yerleşmelerinin teşviki gibi akla geliyor ama, 
esasında demeklerin kurulmasını ve kurulduk
tan sonra da kapatılmasını, münfesih hale gel
mesini sağlayan bir madde, O zamam bir ar
kadaşımız yerimden, «doğru» diye ikazda bulun
dular. Biz en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 
O zaman 3 kişilik bir yönetim kadrosu, 3 kişi
lik kurucu heyeti, yahut 7 kişilik, 3 de denetim 
kurulu etti 10, bunun iki katı 20 eder, 20 kişi
lik dernek tekrar bu faaliyette bulunabilecek. 
Maksadımız bu mu? Bu değil. Biz realiteye uy
gun, binleri, ombinleri içine alan bir derne
ğin çalışabilmesi için, evvelâ kendisimi yaya
bilmesi için 6 aylık sürenin az olduğunu söyle
miştik 

Şimdi de bu katlama usulü ile bir genel ku
rul yapma usulünün yeniden -ki bir icat bu-
buraya sokulmasını doğru bulmuyoruz. Teamül, 
bütün Dünyada olduğu gibi yurdumuzda da 
olduğu gibi 1 nci çağrıda gazete ile, bunum dı
şımda başka ağır şeyler koyabiliriz, radyo ile 

yayınlansın; zor, kolay ayrı mesele, bütün üye
ler davet edilir 1 nci toplantıya ve onda ekse
riyet temin edilmezse, yani yarıdan bir1 fazla 
üye temin edilmezse o takdirde 2 mci toplamttı-
da ekseriyet aranmadan genel kurul toplantısı 
yapılmalıdır. 

Maruzatım bu kadar, Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurum. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
21 nci maddenin 2 nci fıkrasında şüphesiz, 

getirilmek istenen hüküm iyi niyetle getirilmiş 
olsa da kötü bir tatbikata müncer olacaktır en-
dişesindeyiz. 

Şimdi ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 
2 nci toplantıda çoğunluk aranmaz. Bu, tatbi
katta da böyle ve böyle olması lâzım. Bundan 
sonra; «ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden 
üye sayısı; dernek yönetim ve denetleme kurul
ları üye tamsayıları toplamının iki katından aşa
ğı olamaz,» deniyor. 

Arkadaşlar, şimdi iki katından aşağı olursa 
ne olur? 1 nci toplantıda evvelâ ekseriyet ol
madı, 1 nci fıkra gereğince. Ondan sonra 2 nci 
toplantı, 2 nci fıkranın ilk cümlesi gereğince ço
ğunluk aranmaz; bu, tatbikatta böyle. Ama 2 nci 
fıkranın son cümlesi, yeni bir müeyyide getiri
yor, yeni bir hüküm getiriyor; iki katı, hem de
netim kurulu üyelerinin iki katı, hem yönetim 
kurulu üyelerinin iki katı toplamı. 

Arkadaşlar, bunun böyle olmaması halinde 
ne olacağını şüphesiz madde belirtmiyor. Belirt
memesine rağmen, olsa olsa diyoruz, feshi gerek
tirir. Türkiye'de birçok derneklerin feshine 
müncer olabilir bu. 

Usulüne uygun yapılmış ilân ile birinci top
lantıda salt çoğunluk elde edilememişse, ikinci 
toplantıya, buna rağmen gelenlerin miktarı ile 
yetinmeleri, ancak bu husus gelmeyen üyelerin 
tamamen serbest iradelerine bağlı olduğu için 
herhangi bir zorlama yapılamaz arkadaşlar. 
Tüzük neyi emretmişse usulüne uygun olarak 
ilân edilmiş, duyurulmuş ve kendi iç bünyelerin
deki içtüzükleri gereğince ona göre yapılmış, ya 
mahallî gazetelerle yahut da bizzat mektup gön
dermek suretiyle veya imzaları alınmak sure
tiyle tebligat yapılmış, fakat buna rağmen gel
memiş. E, arkadaşlarım, gelmemek suretiyle bir 
derneği feshe götürmek isteyenler, kasclen der-
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n^ği hakikaten kötü bir duruma düşürürler ve 
münfesih olmasını müncer kılabilirler. Bu bir. 

İkincisi; tatbikatta çok meşru mazeretler bir, 
iki, üç, beş değil, birçok üyenin olabilir ve der
nek ikinci toplantıda da ekseriyeti, burada ara
nan bir nisabı bulamadığı için feshe gidebilir. 
Bunun müeyyidesi fesih ise; Türkiyede hakika
ten adedi 40 000'in üzerinde olan derneklerin 
çbk yakmda 5 000, 3 000, 2 000 gibi rakama dü
şeceğini söylemek bir kehanet değildir arkadaş
larım. 

Buna karşı ne yapılacak? Eğer bu, Yüce 
Meclisten ve Senatodan geçmek suretiyle kesin-
leşir, kanunlaşır ise, şüphesiz, ona karşı yapıla
cak şey; yönetim kurulları 15 kişi mi 3'e indi
recek, denetim kurulu 15 mi, 3'e indirecek ve
ya efendim, denetim kurulu iki kişiden müteşek
kilidir, «başkanın iki reyi vardır» diyecek, beş 
ki|i, yekûnu 10 kişi. Yani, yönetim kurulları 
ve denetim kurullarından beklenilen fayda ye
rine, artık onları bir feshe müncer kılmamak 
için ve genel kurallarındaki nisapları bulama
yacağı için, 3 - 2 gibi küçük rakamlara düşür
mek bu maddenin zorlayıcı neticesi olacak. E, 
bu her halde derneklerden beklenen fayda ye
rime sarar teviideder. Komisyon bunu bu öl
çüde nazarı itibara alırsa, şüphesiz bu maddeyi 
yeni bir şekilde tedvin edip getirmesi imkânı 
olabilir ve bunun için Komisyonun maddeyi geri 
almasını teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, bendeniz de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, buyurun efen
dili. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh
terem Başkanım, muhterem Meclisin muhterem 
azaları; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımız, Der
nekler kanunu tasarısının 21 nci maddesinin son 
fıkrasındaki kayda dokundular. 

Burada, birinci toplantıda cemiyetin azayı 
mürettebinin yarından bir fazlası; ikinci top
lantıda da, mevcutla içtmam yapılacağını ve 
ancak üye tamsayısının idare heyetinin iki mis
linden aşağı olmamasının da şart koşulduğu 
maddede musarrah bulunmaktadır, Arkadaşlar 
buna dokunuyorlar ve diyorlar ki : «Bu kayıt, 
doğrudan doğruya derneklerin yaşamamasını 

ve zevalini intacedecek bir durum mahiyetinde
dir. Bu itibarla bu takyidin kaldırılmasının 
icabettiği» görüşündedirler. 

Fakat toplantıların ve bu derneklerin asıl 
ana esasları, malum ya, Medenî Kanunumuzun 
51 ve müteakip maddelerinde musarrahtır. 

Şimdi, Medenî Kanunumuzun bu husustaki 
57 nci maddesi şöyle demektedir : 

«Heyeti umumiye; cemiyetin en yüksek mer
ciidir. idare heyetinin veya müdürünün daveti 
üzerine içtima eder. Davet, nizamname ile mu
ayyen hallerde yapılır. Bundan başka azadan 
beşte biri isterse, heyeti umumiyenin behema-
hal davet edilmesi kanunen lâzımgelir.» 

Burada asıl aradığımız, heyeti umumiyele-
rin salâhiyetidir. 58 nci madde : «Heyeti umu
miye, azanın kabul ve ihracı hakkında karar 
verir; idare heyetini intihabeder ve cemiyetin 
diğer bir uzvuna tevdi edilmemiş olan işleri tas
fiye eyler. 

Heyeti umumiye cemiyetin diğer uzuvlarını 
teftiş ve murakabe eder.» Bu hükümler mevcut
tur. 

Şimdi, eğer bu kayıt bulunmazsa, yalnız ida
re heyetini teşkil eden kimseler doğrudan doğ
ruya bu toplantıya iştirak ederler. Kendileri he
sap vermek ve murakabe olunmakla mükellef 
bulundukları halde, doğrudan doğruya, âdeta 
hem davacı, hem suçlu mevkiinde bulunur ve 
böyle bir garip vaziyet hâsıl olur. Bu itibarla; 
ikinci fıkranın bu şekilde tedvin edilmiş olması, 
idare heyetlerinin cemiyetler üzerindeki hakla
rını suiistimal etmemek ve cemiyetin gayesine 
uygun olarak idamesini sağlamak gibi çok kuv
vetli bir esasa dayanmaktadır. Aksi takdirde 
idare heyeti, bazı muvazaalı usullerle toplantı
nın yerini ve saatini ilân eder, ikinci toplantıya 
da hiçbir âza gelmez, yedi kişilik bir idare he
yeti doğrudan doğruya hem heyeti umumiye ol
ma suretiyle gündemdeki meseleleri âdeta mü
zakere eder, kendi kendisine rey verir, kendi 
kendisini ibra eder, bir mevkie gelir ki, bu da 
derneklerden beklenen gaye ve çalışmaların ta
mamen zıddına bir hareket olur. 

Bu itibarla idare heyetinin bir misli bir mev
cutla en son heyeti umumiyelerinin veyahut da 
dernek âzalarının toplantısının takyidedilmesi 
yolundaki hükümde isabet mevcuttur ve bu ha
lin, Medenî Kanunun da, heyeti umumiyelerine 
karşı idare heyetlerinin mesuliyetleri mevzuunu 
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nazara alma hususundaki kanunî emirleri yerine 
getirme bakımından da isabetli olduğu mülâha
zasında bulunduğumu arz ederim efendim. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde başka 
görüşmek isteyen?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Komisyon ola
rak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) —- Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tatbikatta tereddüde mahal bırakmamak ga
yesiyle kısaca bu madde üzerinde arzı malumat 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarımın büyük bir çoğunlu
ğu, ikinci fıkraya itiraz ettiler, yani «yarıdan 
bir fazla ite birinci toplantı açılmaz ise, ikincisi 
kaç sayı ile olursa olsun, açılsın» hükmü, eski
sinde olduğu gibi baki kalsın istiyorlar. 

Bu madde, derneklerde herhangi kliklerin 
teşekkül edip de mütemadiyen bir idare heyeti 
üzerinde yürümeyi önleme gayesine matuf bu
lunduğu gibi, bir de ikinci toplantıda bir der
nek, belirli bir üye sayısını zaten toplayamıyor-
sa, muvazaa niteliğinde yalnız üç - beş idare he
yeti üyesine münhasır bir dernek niteliğini al
mış demektir ki, bu kanun tasarısının bir gaye
si de; 41 000'in üzerine çıkmış bulunan dernek. 
sayısını kanunî düzene getirip, bu düzen içe
risinde, hukukî şahsiyeti düştüğü halde hayatta 
imiş gibi görünen muvazaa derneklerini de tas
fiye gayesini güder. 

Bu itibarla üç idare heyeti üyesi kabul ede
lim; üç de denetim kurulu, altı eder, bunun iki 
katı 12'dir. Eğer bir dernek 12 kişi ile umumî 
heyetini yapamıyor ise, zaten o dernek mevcut 
değildir. Son zamanlarda dikkatimizi çekmiştir 
ve görmüşüzdür ki; onbinlerce üyesini temsil 
eden filân derneğimiz Türk halkına seslenir gi
der, bunun heyeti umumiyesine bakarsınız; ida
re heyeti, iki de üye ile birlikte bunu yapmış. 

Bu itibarla, burada bir asgarî sayı, genel 
kurul sayiüi derpiş edilmiştir, Sayın Alaca bu 
hususu gayet açıklıkla izah buyurdular, fikirle
rine biz de katılıyoruz. 

Bir de bu maddede kastedilen yönetim ve 
denetleme kurulları; asil üyelerdir, yedeklerin 
toplamı ile bulunacak sayı değildir. Bunu da, 

tatbikatta bir hataya meydan vermemek için 
açıklamış bulunuyorum. 

Maddenin aynen kabulünü istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerindeki müza
kere bitmiştir, şimdi üç takrir vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Dernekler Kanununun 21 nci maddesindeki 

ikinci fıkrasından, «Ancak bu ikinci toplantıya 
iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve de
netleme kurulları üye tamsayıları toplamının 
iki katından aşağı olamaz» kaydının çıkartıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. Sinop 
Hilmi işgüzar 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 21 nci maddesinin ikinci fıkrasının 

son cümlesinin metinden çıkarılmasını öneriyo
rum, 

Saygılarımla. içel 
Turhan Özgüner 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci madde

sinin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. Ankara 
A. Sakıp Hiçerimez 

«Bu sayı derneğin ilk genel kurul toplantı
sında aranmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, sizin takririniz 
Hilmi işgüzar'm takririnin aynı değil mi efen
dim? ikinci fıkra ile onu kastediyorsunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet, aynen. 
BAŞKAN — Sayın işgüzar'm Genel Kurul

da bulunmaması hasebiyle, Sayın Turhan Özgü-
ner'in takririni oyunuza sunacağım. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEÎlîT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

madıklarını beyan ettiler, takririn dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. 
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Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Hilmi işgüzar'ın takriri, Saym Turhan 
Özgüner'in takriri ile aynı mahiyette bulunması 
hasebiyle oylarınıza arz etmiyorum. 

Sayın Sakıp Hiçerimez'in ilk kongrelerine 
mütedair olan hükme dair bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki teklifine Sayın Komisyon katılıyor 
mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Sayın Sakıp Hiçerimez'in takririnin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cmisli, bir sözlü sorunuz geldi; zan
nederim o, 20 nci madde ile ilgili idi, biliyorsu
nuz müzakeresi bitmiş, Genel Kurula arz edil
miş, katiyet kesbetmiştir. Yani Meclisimizde 
müzakeresi bitmiş bulunmaktadır, sorular da 
maddenin müzakeresi ile ilgilidir, o sebeple ar
zu ederseniz kendiniz ayrıca sorunuz. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Teşekkür 
ederim. Maddenin üzerinde konuşurken bunu 
Hükümete ve Komisyona soru şeklinde yönelt
miştim, ama zatıâliniz dikkate almadınız. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi müzakere edi
yorum efendim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — 20 nci mad
denin görüşülmesi sırasında bendeniz o şekilde 
bir soru tevcih etmiştim. 

BAŞKAN — O saman gelmedi, 21 nci mad
dede geldi Sayın Cinisli bana, ama zatıâliniz 
kendilerinden sorabilirsiniz.-

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Toplantının yapılış usulü : 
Madde 22. — Dernek genel kurul toplantı

ları, ilânda belirtilen ve mahallî mülkiye âmiri
ne bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır, 

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim ku
rulunca düzenlenen listedeki adları hizasını im
za ederek, toplantı yerine girerler. 

G . 6 . 1972 O : 1 

21 nci maddede belirtilen yeter sayıyı sağla-
• mı^sa, durum bir tutanakla tespit edilir. Ve top-
\ lantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendi-
j recoği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafm-
| dan açılır. 

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş 
olması toplantının tehirini gerektirmez. 

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üze
re bir başkan, yeteri kadar başkanvekili ile kâ
tip seçilir. 

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanı
na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler 
ve başkanla birlikte imzalar. 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler 
Yönetim Kuruluna verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ülker, 
buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın arka
daşlarım, bu maddede bazı yenilikler getiril
mekte ve «Genel kurula katılacak üyeler, yöne
tim kurulunca düzenlenen listedeki adları hiza
sını imza ederek, toplantı yerine girerler. Yeter 
savı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit 
edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya 
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden 
biri tarafından açılır.» denilmektedir. 

Şimdi, kongreler, alenî ve açık olarak yapıl
ması gereken toplantılardır. Herkesin gözü önün
de cereyan etmesi lâzımgelir. Bu bakımdan 
kapıda imza ettiler, yani muhtelif ve çeşit çe
şit yerde kongre yapılıyor. Küçük bir kahvede 
yapılabilir, çok büyük bir yerde yapılabilir. Az 
üyesi olan dernek vardır, çok üyesi olan dernek 
vardır, imza atıldı bir yarde, sonra herkes ye
rini aldı, «imzalara göre toplantıyı açıyorum.» 
denildi. Bu, hakikate mutabık olsa bile, yapılan 
muamele herkesin önünde alenî olarak cereyan 
etmediği için şüpheyi mucip bir muameledir. 
Şekli bakımından şüpheyi mucip bir muamele
dir. Eski, yani bugün yürürlükte olan metin 
«Umumî heyet içtimai reis veya varsa vekili 
yoksa idare heyeti reisi tarafından açılarak iç
tima nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapıldık
tan sonra» demektedir. Yani yoklama toplantı
da yapılacak bir şeydir. Meselâ biz Mecliste dı
şarıda da imza edebiliriz. Burada da aynı bir 
toplantı var ve yoklama yapıyoruz, dışarıda bir 
imza ile buraya gelmiyoruz. Onun için eski me
tin doğrudur. Bir nokta bu. 
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Bir diğer nokta da, burada deniyor ki : 
«21 nci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmış
sa, durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplan
tı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirece
ği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından 
açılır.» Yani tutanakla tespitten sonra açılıyor, 
toplantı. Halbuki bugün, yani bildiğimiz tatbi
katta toplantının açılması demek; zaten kanun 
da öyle ifade ediyor, başkan veya onun yerine 
birisi çıkar, yoklamayı yapar, ondan sonra top
lantı açılır. 

Şimdi akla gelebilir ki, ilk söylediğim fikir
de Hükümet komiserinin görevi var, 56 ncı 
maddede : «Hükümet komiserinin görev ve yet
kileri tüzüğe göre toplantıya katılacaklara ait 
liste üzerinde işaret konularak toplantıya katı
lanları tespit etmek.» Tespit etmek çok mana
lara gelir, yani görmesi mânasına gelir, bir za
bıtla tevsik etmesi mânasına gelir. Ama daha 
ziyade bu, görmesi yani gözlemesi, müşahede et
mesi anlamına alınmıştır. Şimdi, bizim bugüne 
kadar alışılmış, ondan evvel de alışılmış, yani 
bu Dernekler Kanunu çıkmadan evvel de alışıl
mış usullerden uzaklaşmamıza gerek yoktur. 
Eğer ciddî bir sebep, bir sakınca yoksa, eski alı
şılmış usulleri muhafaza etmekte fayda vardır. 
Ben kapıda imza etmekte bir sakınca görmem, 
yani kapıda imza edilsin, gelen imza etsin. Ama 
içeride de bir yoklamanın yapılması zarureti 
olduğuna kaniim, herkesin gözü önünde bu iş 
cereyan etmeli ve ondan sonra da başkan aç
malı. Yani kapıda zabıt yapılır, nisap bu zapta 
göre anlaşılır. Gene bunun da ifade edilmesi lâ
zım. Yani birisi bir şey ifade edecek, gelecek 
kürsüye : «Kapıda yapılan imzalar tamamdır 
toplantıyı açıyorum» diyecek, yahut demezse 
bile toplantıyı açmış olacak. Nisap vardır, de
mekle zaten toplantı açılır. 

Onun için ben şu şekle soktum bu 2 nci fık
rayı; «Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını 
imza ederek toplantı yerine giderler. Toplantı, 
yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açı
larak yoklama yapılır. 21 nci maddede belirti
len yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla 
tespit edilir ve...» devam ediyor, iltifatınızı is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın 
Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım, Komisyondan bir sual soracağım. 

Efendim, şüphesiz bunun nisabını tam tes
pit edebilmek için kapı kontrolü kabilinden bir 
listeye imza faydalı görülebilir. Bu, ufak der
nekler ve üye adedi az olan dernekler için tat
bikatta müşkülât doğurmayabilir; fakat en azın
dan beş bin, on bin gibi üyesi olan derneklerin 
üyeleri birinci veya ikinci toplantıda kapıdan 
girerken, bunun tatbikatının mümkün olup ola
mayacağını acaba komisyon tartıştı mı ve bunun 
tatbikattaki zorluğu bakımından, bunun zabıt
lara geçmesi bakımından bir bilgi verebilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner'in belirttiği hu
susu Sayın Komisyon tartıştır mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Efendim bu, 
tatbikatımızda vardır. Büyük baroların umumi 
heyetleri Avukatlık Kanununa göre aynı şekil
de toplanır. Büyük barolarda muhtelif defter
ler açılır, bu defterler masalara konur, üyeler 
tarafından teker teker imzalanır. Böylesine 
büyük bir derneğin bu tertibatı, bu teşkilâta al
ması mümkündür. Siyasî partiler de ocak yok
lama mahallerinde, köy yoklamalarında bunu 
yapmaktadırlar. Bu tatbikat derneklere de in
tikal ettirilmiştir. Tevsik sadedinde, belgelendir
me sadedinde getirilmiş güzel bir hükümdür. 
Bu itibarla soruya bu şekilde cevap arz etmiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Bir takrir vardır, Sayın Komisyonca belir

tilen «yeter sayıyı» ibaresinde matbaa hatası 
yapılmıştır ve bitişik olacaktır. Bir de «sağla
mışsa» deyimi, bir «n» harfi ilâvesiyle «sağlan
mışsa» şeklindedir. Bu tadilât da yapılarak oya 
arz edilecektir. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dernekler Kanununun 22 nci maddesinin 

2 nci ve 3 ncü fıkralarının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 
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«Genel Kurula katılacak üyeler yönetim ku
rulunca düzenlenen listedeki adları hizasını im
za! ederek toplantı yerine girerler. Toplantı, yö
netim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açı
larak yoklama yapılır. 21 nci maddede belirti
len yetersayı sağlanmışsa durum bir tutanakla 
tespit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Katılmıyor. 
Sajm Hükümet?.. Katılmıyor. 

Sayın Ülker'in takriri okundu, Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. Dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi, «Yeter sayı» tabı hatası olarak 
«sayıyı» şeklinde ve ayrı yazılmış «sayılı» keli
mesinin sonundaki «yi» harfleri kaldırılmış; 
«sağlamışsa» kelimesine bir «n» ilâvesiyle «sağ
lanmışsa» şekli ile, matbua hataları tashih edi
lerek oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Toplantıda görüşülecek hususlar : 
Madde 23. — Genel kurul toplantısında yal

nız gündemde yer alan maddeler görüşülür. An
cak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az on
da biri tarafından görüşülmesi istenen hususla
rın gündeme konulması zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel krulun görev ve yetkileri : 
| Madde 24. — Aşağıda yazılı hususlar genel 

kurulca görüşülüp karara bağlanır. 
a) Dernek organlarının seçimi; 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi; 
c) Yönetim ve denetleme kurulları rapor

larının görüşülmesi, yönetim kurullarının ib
rası; 

ç) Yönetim kurulunca hasırlanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü; 

ı d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların sa-
tııialmması veya mevcut taşınmaz malların sa
tılması hususunda yönetim kuruluna yetki ve
rilmesi ; 

e) Derneğin federasyona katılması veya ay
rılması; 
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f) Derneğin uluslararası faaliyette bulun
ması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere 
üye olarak katılması yahut ayrılması; 

g) Derneğin feshi; 
h) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel 

kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin 
ifası. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulu teşkili ve görevleri : 
Madde 25. — Yönetim Kurulu, 3 asıl ve 3 

yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca 
seçilir. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine 
getirir. 

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta 
kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki ver
mek, 

b) Dernek şubelerinin açılmasına karar ve 
şube kurucularına yetki vermek, 

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliş
kin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait 
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

ç) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendi
sine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri 
kullanmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamam
lanamaması : 

Madde 26. — Yönetim kurulu üye sayısı, bo
şalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesin
den sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı dü
şerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üye
leri veya denetleme kurulu tarafından bir ay 

j içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması 
! halinde dernek üyelerinden birinin başvurması 
I üzerine mahallî Sulh Hukuk hâkimi dernek üye-
| leri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde ge-
I nel kurulu toplamakla görevlendirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste-
\ yen sayın milletvekili? Yok. Madde üzerinde bir 
i takrir vardır, Sayın Hiçerimez'in takriri, oku-
I tuvorum efendim : 
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iSaym 'Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan tasarının 26 ncı madde

si matlabmdaki «yedek» kelimesinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. »Saygılarım
la. 

Ankara 
İSakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, matlabdaki 
«yedek» kelimesinin çıkarılması teklifine katılı
yor musunuz? 

GEÖİCÎ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FER'SOY (İstanbul) 1 - Bir şey fark 
etmiyor. 

BAŞKAN — «Yönetim Kurulunun yedek 
üyelerle tamamlanmaması...» Buradaki «yedek» 
kelimesinin çıkarılması isteniyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖBHAN 
OEMAL FER'SOY (İstanbul) — Madde o zaten 
'Sayın Başkanım, katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Saym Hükümet?.. Katılmıyor. 
Buyurun feaym Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
'Saym Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Ko
misyonun bu takriririmize iltifat etmemesini 
anlayamadım. Çünkü o kadar büyük bir çeliği 
var ki metin ile matlab arasında. Şimdi matla-
bı okuyorum. «Yönetim Kurulunun yedek üye
lerle tamamlanamaması». Yani yedek üye ile 
Yönetim Kurulunu teşekkül ettiremeyecek di
yor eğer eksilme olursa, matlab bu. Şimdi mad
de metnini okuyorum. «Yönetim Kurulu üye 
sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de geti
rilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından 
aşağıya düşerse,..» Demekki, Yönetim Kurulu
nun asil üyelerinden boşalma olursa; istifa, 
ölüm, çekilme v.s. O zaman Yönetim Kurulu 
yedek üyeliğine seçilmiş olan kimseler Yönetim 
Kuruluna davet edilecek, Yönetim Kurulu sa
yısı tamamlacak; ondan sonra gene boşalma 
olursa, yedekler tamamlandıktan sonra da bir 
bolalma olursa, bu takdirde üyelerden birisi
ni yönetime getirmemeyi temin eden bir mad
de; ama matlap yedek üye de gelemez diyor. 
Büyük bir yanlışlık var, dikkatlerinize sun
dum, teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Saym Hiçerimez'in takriri 
okundu, Komisyon ve Hükümet katılmıyor; 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul buyu-
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ranlar.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme kurulu teşkili ve görevleri : • 
Madde 27. — Denetleme kurulu, üç asil ve 

üç yedek üyeden az olmamak üzere genel ku
rulca seçilir. 

Bu kurul, denetleme görevini, dernek tüzü
ğünde tesbit edilen esas ve usullere göre yapar 
ve sonuçları bir rapor halinde genel kurula su
nar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ûclilnıiş'tir. 

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi : 
Madde 28, — Genel Kurulca yapılan seçimi 

takiıbaden yedi gün içinde, yönetim kurulu baş
kanı tarafından, yönetim ve denetletme kurulları 
•asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları meslek
leri ve adresleri, dernek merkezinin bulunduğu 
yerin en büyük mülkiye amirine bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyor um. Kabul edenler... Etmeyen
ler.,, Kabul edilmiştir. 

Şulbelerin kuruluşu : 
Ma'dde 29. — Dernekler, tüzüklerinde belirt

miş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde 
şube açabilirler. 

Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan 
en az 3 kişi tarafımdan şubenin açılacağı yerin 
en büyük laülkiye amirine yazık m İL* acım-S; yapı
lır. 

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı meslek 
veya sanatları, ikamcugâhları ve uyruklukları 
ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya 
dernek tüzüğünden 2 örnek ile yetki belgeleri
nin eklenme ji şarttır. 

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde 
en az 6 aydan beri ikamet etmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şubelerin organları : 
Madde 30, — Şube organları ; 
a) Genel Kurul, 
b) Yönelim Kurulu, 
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c) Denetleme Kurulu veya denetçiden iba
rettir. 

Bu organların görev ve yetkileri dernek tü
züğünde gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şubelerin tabi olacağı hükümler : 
Madde 31. — Dernek şubeleri hakkında da 

bu kanun hükümleri uygulanır. Ancak; 
a) Şube genel kurulunun toplantısına ait 

ilâin, gazete yerine mahallî imkân ve vasıtalar
dan yararlanmak suretiyle de yapıla/bilir. 

b) Şube genel kurulları, olağan toplantı
larını merkez genel kurulu toplantısından en az 
15 gün önce bitirmek sorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili? Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - V 
Federasyonlar ve Konfederasyonlar 

Kuruluş : 
Madde 32. — Federasyonlar, kuruluş amaç

ları aynı olan en az 2 derneğin, amaçlarını ger-
çeldeştirmek üzere üye sıfatiyle bir araya gel
meleri, konfederasyonlar loırulus amaçları aynı 
olan en az 2 federasyonun üye sıfatiyle bir ara
ya gelmeleri suretiyle kurulur. Bunlar hakkın
da da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Dernekler federasyonlar, federasyonlar da 
konfederasyon biçiminden başka şekilde örgüt-
lenemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oylarını
za \ arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tüzükler : 
Madde 33. — Her federasyon ve konfederas

yonun bir tüzüğü bulunur. 
Bu tüzükte; 7 nci maddenin (a, b, c, ç, d, e, 

f, g, h, i, j , k, 1,) fıkralarında gösterilen hu
suslardan başka : 

• a) Kuruluşa vücut veren dernek veya 
federasyonun adları merkezleri ve ikametgâh
ları ile, 

b) Üyelerin kuruluşa ödeyecekleri katılma 
paylarını belirten hükümler de bulunur. 

| BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste-
| yen saym milletvekili? Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
| CEMAL FERSOY (istanbul) — Efendim bi-
j zim bir hatamız var. 
I BAŞKAN — Virgülü koyuyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Bizim bir ha
tamız var efendim. «7 nci maddenin a, b, c, ç„» 
elendikten sonra (d) yi de koymuşuz, bizdedir 
hata (d) konmayacak oraya. 

BAŞKAN — (d) yok mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — (d) yok efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde yok... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (İstanbul) — Bizde de yok; 
hata bizde olmuş, çıkarıyoruz şimdi. 

BAŞKAN — Tabı. hatası olmuş. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Hayır tabı ha
talı değil, Komisyonda hata. 

BAŞKAN — Nasıl efendim, yani Komisyon
da (d.) yi kabul etmiş misiniz? Komisyonca 
(d) yi kabul etmiş misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Hayı efendim 
etmemişiz, daktilo edilirken olmuş. 

BAŞKAN — Komisyonca kabul etmemiş'si-
niz; gene tabıda hata var; ama daktiloda var, 
ama maltıbaada var; yani Komisyonda yok, ka
bul şeklinde yok; yazılışta hata var. 

Efendim bu (d) fıkrası yok, tabı hatası ola
rak girmiş bulunmaktadır ve bu arada da «ad
ları» dedikten sonra virgül bizce konuyor. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
milletvekili? Yok. Bu tabı hatasının tashihi ile 
birlikte maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüzel kişilik kazanma : 
Madde 34. — Federasyon ve konfederasyon

lar büzüklerinden dört nüshasını bir yazıya ekli 
olarak maJhallî mülkiye amirine vermekle tiizel 
kişilik kaşanırlar. 

Bu yazıya, ayrıca, federasyonu teşkil eden 
derneklerle, konfederasyonu vücuda getiren fe
derasyonlar genel kurullarınca, katılma hakkın
da alınmış olan kararların iki örneği eklenir. 
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Tüzüklerle, genel kurul karar örnekleri İçiş
leri Bakanlığına gönderilir ve bunlar üzerinde 9 
ncu maddeye göre gerekli işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yek. Maddeyi oyları- ' 
niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 
Yasak veya izne bağlı faaliyetler ; 

Yasak faaliyetler : 

Madde 35. - - 1 . - Dernekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında • 

herhangi bir faaliyette bulunamazlar. j 
b) Rejim, doktrin veya ideolojileri itibarıy- • 

le kanunun yasak ettiği amaç ve faaliyetleri be- ; 
nimseyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzel kişi- i 
ligi veya topluluğu ya da ölü veya yaşayan ki- ] 
sileri; övımek maksadıyle toplantı veya yayın ] 
yapamaz. Bunlar adına yardım toplayamaz ve- i 
ya sair faaliyetler gösteremez. 3 

c) iSilâhlı Kuvvetler hizmetleri ve Silâhlı ] 
Kuvvetler personelinin bütün hakları ile ilgili j 
kanunî hükümlerin uygulanmasına veya yeni \ 
hükümler konmasına dair faaliyette bulunamaz- j 
lar. i 

II. - a) Dernek yöneticileri derneği tenisi- | 
len dernek amaçlarına uymayan toplantı ve gös
teri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bu
lunamazlar ve dernek mensuplarını da bu yol
da harekete teşvik edemezler. j 

b) öğrenci dernekleri her ne şekilde olur-
ısa olsun siyasî amaçlarla kurulamazlar. Ve hiç
bir şekil ve surette siyasî veya öğrencilikle il
gisi olmayan faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, bu madde ile 'bazı önemli husus
lar getiriliyor, yasak faaliyetler olarak bazı | 
'önemli hususlar getiriliyor. Bir tanesi, «Tüzük- [ 
lerinde gösterilen amaç dışında her hangi !bir | 
faaliyette bulunamazlar», diyor; buna söyleni- 1 
lecek bir şey yok. Zaten eski Kanunda da, ya- j 
ni halen yürürlükte olan Kanunda da mevcut \ 
ve cezası da 6 aydan 1 yıla kadar hapis. On- i 
dan sonra gelen (b) fıkrasında, «Rejim, [ 
doktrin veya ideolojileri itibariyle kanunun ya- 1 
sak ettiği amaç veya faaliyetleri benimseyen bir j 

G . 6 . 1972 O : 1 

devleti, bir partiyi, bir tüzel kişiliği veya toplu
luğu ya da ölü veya yaşayan kişileri; övmek 
maksadıyle toplantı veya yayın yapamaz. Bun
lar adına yardım toplayamaz veya sair faaliyet
ler gösteremez.» deniyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, evvelâ şunu tes
pit etmek lâzımgelir: Dernekler için yasak faali
yetler diye burada yer alacak hususlar, derne
ğin özelliğinden gelen, yani derneğin yapısının 
''özelliğinden gelen, hususlar olmalıdır. Yoksa, nor
mal olarak cemiyet düzeni içerisinde yasaklan
mış olan bütün fiilleri zaten dernekler yapa
maz ; genel hükümler içerisinde yasaklanmış bü
tün fiilleri zaten yapamazlar. Dernekler Kanu
nunda yer alabilecek şeyler, ancak derneğin özel
liğinden ileri gelen birtakım fiiller olmalı. Ni
tekim, «Tüzüklerinde gösterilen amaç dışında 
her hangi bir faaliyette bulunamazlar» hükmü 
gayet uygun olarak burada yer alalbilir. Çünkü 
iböyle bir hüküm Ceza Kanunundaki suçlarla 
ilgili ki, anakanun Ceza Kanunudur, anakanun-
da yer almamıştır; burada yer alması lâzımge-
lir. 

Bunun gibi daha sonraki hükümler de, mtse-
lâ silâhlı kuvvetler hizmetleri ve silahlı kuvvet
ler v.s. eğer bunlara ait ceza kanunlarında, As
kerî Ceza Kanununda veya Ceza Kanununda 
yer almışsa, bunun da burada yer alması düşü
nülebilir. 

Şimdi, 'bu 2 nci fıkranın yapı itibariyle bu
raya girmemesi lâzım. Eğer böyle bir fiil suç 
teşkil edecekse bunun yerinin Türk Ceza Kanu
nunda olması lâzımıgelir. Nitekim, bundan dola
yıdır ki, ayrı bir kanun getirilmiştir, özel bir 
kanun getirilmiştir, ve Anayasa nizamına karşı 
işlenen fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasa
rısı denmiştir; uzun tartışmaları olmuştur, muh
telif teşekküller fikirlerini ifade etmiştir, ceza-
cılar bunların üzerinde fikirlerini ifade dtmiş
lerdir, tartışmalar yapılmıştır. 

Şimdi bu usul bakımından, yeri bakımın
dan. Esasa gelince; biz burada bir suç yaratıyo
ruz, suç yaratıldığı zaman o suçun unsurları ke
sin ve açık olarak gösterilmek zaruretindedir. 
Yoksa, anaihatları ifade edilen, mahkemelerde 
her türlü tefsire müsadolan; bir mahkemede 
şöyle anlaşılacak, bir diğer mahkemede böyle 
anlaşılacak olan bir hükmü buraya getirme
memin lâzımdır. 
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Şimdi frakınız, burada ifade edilen fiil ne
dir? «Rejim, doktrin veya ideolojileri» bakı
mından bunlar Ibir grup; «ideoloji itibariyle ka
nunun yasak ettiği amaç ve faaliyetleri benim-
şiyen» kanunun yasak ettiği faaliyet olacak, re
jim, doktrin, ideoloji olacak; ondan sonra al-
jtında bir unsur daha çıkıyor, «bir devleti, bir 
jpartiyi, bir tüzel kişiliği veya topluluğu ya da 
Ölü veya yaşayan kişileri» olacak, yani 3 ncü un
sur olarak; bütün bunlar foirşey için; övme mak
sadıyla olacak. Yani, rejim doktrin ideoloji 
itibariyle kanunun yasak ettiği olacak. Bir dev
let, bir parti, bir dernek, bir tüzel kişilik, top
luluk, ölü veya yaşayan kişi... 

Övmek maksadıyle olacak. Yapılmayacak 
peyler nedir; toplantı, yayın, yardım toplama 
sair faaliyetler... 

Şimdi şöyle hayâl meyâl düşünürseniz çok 
güzel, doğru. Bunlar hakikaten yapılmaması 
lâzımgelen fiiller gibi geliyor; ama evvelce 
sevkedilen metni ele alıp da tetkik edersek o 
£ıetin dahi bunun ne kadar sakıncalı olduğunu 
ortaya koyacak niteliktedir. 

Anayasa nizamına karşı işlenen fiillerin ön
lenmesi hakkında kanun tasarısı aynı fiilî 4 ncü 
maddede almış. Nasıl almış: 

«Madde 4. — 1, 2, 3 ncü maddelerde yazılı 
maksatlara matuf olarak; 

A) Bu kanunda yazılı cürümlerle, Türk 
Ceza Kanununun 125 ilâ 144, 146 ilâ 155, 162, 
İ63, 168, 169, 171, 172, 173, 201 ve 254 ncü 
ı^ıaddelerinde ve Askerî Ceza Kanununun 94 
ıjcü maddesinde yer alan cürümlerden dolayı 
kaza mercilerince verilmiş ve kesinleşmiş olan 
her türlü karar ve hükümleri; söz, yazı, natoer, 
havadis, resim, karikatür veya sair vasıta ve 
suretlerle alenen kötüleyenler veya üstükapalı 
da olsa mâtufiyeti ıbelli olacak şekilde kötüle-
öıeye çalışanlar veya bu kanunla, Türk Ceza 

anununün ve Askerî Cesa Kanununun mezkûr 
addelerine göre mahkûm edilenlerin majhkû-

nıiyetlerine esas teşkil eden fiillerini yahut şa
hıslarını alenen överler, 

B) Türk veya yabancı, yaşayan veya ölü 
herhangi bir kişinin yaymış olduğu doktrin, 
ideoloji veya görüşleri gereğince hareket edil-
djiği takdirde, bu kanunla,' Türk Ceza Kanunu-
njun 125 ilâ 143, 146 ilâ 155, 162, 163; 168, 169, 
1J71 ve 172 nci maddelerinde ve Askerî Ceza Ka

nununun 94 ncü maddesinde gösterilen suçlar
dan biri husule geliyorsa » 

Dikkat buyurunuz, yani bunlar yapıldığı za
man, bu suçlardan biri husule geliyorsa. 

«... doktrin, ideoloji veya görüşlerinde yer 
alan amaçları için bu kişinin giriştiği yahut 
doktrin, ideoloji veya görüşlerinde yer alan 
amaçlara ulaşılabilmesi için bu kişinin göster
diği, tavsiye veya telkin ettiği fiil ve hareket
leri veyahut bu maksatla şahıslarını alenen öven
ler, 

Bir seneden beş seneye kadar ağır hapis ce-
zasıyle cezalandırılır» 

Yazılı fiillerden biri husule geliyorsa, «ale
nen övenler» unsurlarını koyuyor. 

Şimdi... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Lenin'in fi
lân... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Lenin'in de 
oluyor. Saidi Nursî var mı diye araştırıyorum; 
Lenin'in yanında Saidi Nursî de var mı diye ben 
ona bakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada getirilen 
ve itiraz edilen bu... 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — O da 
var, o da var... 

REŞİT- ÜLKER (Devamla) — O yok, o 
yok... 

itiraz edilen bu 4 ncü maddede; «1, 2, 3 ncü 
maddelerde yazılı maksatlara matuf olarak» de
niyor. Daha başka şeyler var. Yalnız nurculuk 
değil, çeşit çeşit şeyler var. 

Aynı tasarının 1 nci maddesinde aynen şöy
le deniyor: 

«Madde 1. — Türk Milletinin bütünlüğünü 
zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf ola
rak; söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür 
veya sair vasıta ve suretlerle : 

A) Toplumun muhtelif sınıf veya zümrele
rini birbiri aleyhine tahrik ve teşvik edenler, 

B) Vatandaşlar arasında din, mezhep, ırk 
veya dil ayrımına yahut bölge esasına dayanan 
her türlü bölücü faaliyette bulunanlarla, bu 
maksadın istihsaline matuf olarak propaganda 
yapanlar veya telkinde bulunanlar, 

C) Toplumun muhtelif sınıf veya zümrele
rinden birini tezyifkâr sıfatlarla alenen ve top-
yekûn kötüleyenler, 

- . 165 — 
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Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği. 
takdirde bir seneden beş seneye.kadar...» ve de
vam ediyor. Yani 1 nci madde diye bunu gös
termiş. 

2 nci madde olarak ise aynen şöyle diyor : 

«Madde 2. ~ Kanunun yasakladığı propa
ganda ve övme halleri dışında; komünizmin ve
ya faşizmin yahut anarşizmin teessüsü maksadı
na matuf olarak veyahut komünizmin veya anar
şizmin yahut faşizmin Türk vatandaşları arasın
da taraftar bulmasını sağlamak amacıyle; söz, 
yazı, haber, havadis, resim, karikatür veya sair 
vasıta ve suretlerle telkinde bulunanlar bir se
neden beş seneye kadar ağır hapis cezasiyie ce
zalandırılır. 

Layikliğe aykırı olraak, Devletin temel nizam
larını kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uy
durmak amacıyla her ne surette olursa ol?un 
propaganda yapan veya telkinde 'bulunan kim
se hakkında da yukarıki fıkrada yazılı ceza uy
gulanır» 

Aynı tasarının 3 ncü maddesi ise aynen şöy
le diyor: 

«Madde 3. — Türkiye Cumihuriy etinin, Ana
yasa ile tespis edilmiş temel vasfı olan insan 
hak ve hürriyetlerine dayanan çok partili de
mokratik nizamı; söz, yazı, haber, havadis, re
sim, karikatür veya sair vasıta ve suretlerle 
zedelemeye veya tehlikeye düşürmeye matuf 
olarak kötüleyenler veya bu nizamın Türkiye'de 
yürütülemeyeceği yolunda propaganda yapan
lar hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı ge
rektirmediği takdirde bir seneden beş seneye 
kadar ağır hapis cezası hükmolunur». 

Şimdi görüyorsunuz ki, esas madde; «1, 2, 
3 ncü maddelerde yazılı maksatlara matuf ola
rak» diye ideolojileri ve sair ey i getiriyor. Siz 
Ibunu, o maksatlara matuf olmayı çıkardığına 
zaman bu yarım bir şey oluyor ve tatbikatta 
neye tatbik edileceği katiyen belli değil. Halbu
ki bu metinde bir taraftan 1, 2, 3 ncü madde
lerde açıkça aşırı-, sağ, aşırı sol, demokrasi 
aleyhtarlığı, hepsi yazılmış; - faşizminden ko
münizmine kadar Nurculuğa kadar - ve bunuda 
da yetmilmemiş bunlar hangi fiiller obJbilır; 
çünkü hâkim bu ideolojk övmeyi bir yars bağ
layacak, meselâ sonunda 141 ve 142'ye bağlaya-
bilecek. öyle diyor. Türk veya yabancı, yasa
yan veya ölü her hangi bir kişinin yaymış cl-
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• duğu dokfcrin, ideoloji veya görüşleri gereğin
ce hareket edildiği takdirde bu kanunla, Türk 

; Ceza Kanununun 12.13 ilâ 143.. İşte Devletin par
çalanması, bölünmedi filân. 

146 ilâ 155, 162, 163 lâiklik ve saire.. 168, 
: 189, 170, 171. 

Değerli arkadaşlarım, ben ayrıntılara girmi
yorum. Buraya getirilen bu fiil gayri vazıh 

: 'bir fiildir ve kastedilen şeylerin - eğer kası* o 
be - tamamını kapsamamaktadır, yeri de bu
ran değildir. Saten bugün 141, 142 163 gibi sa-

; yılan bütim bu maddeler vardır niteliği itibarıy-
: le suçları veya suçluları övme suçu diye. Ceza 

Hukuku bakımından suçu veya suçluları övme 
• niteliğindedir. Hüküm tesis edilebilmesi için su-

çın ve suçluluğun açık olarak belli olması lâ-
•sımdır. Eğer böyle bir madde konulacaksa bü
tün bu cinsten suçları kapsaması lâzımdır. îîal-

: baki bu madde bu niteliklerden yoksundur. Esas 
; itibariyle buraya girmesine sistem bakımından 
; bendeniz kesin olarak aleyhtarım; ama bizim 
\ görüşümüz Meclise mutlaka hâkim olacak iddi-
İ asında da değilim. Eğer mutlak surette biz bu-
• nu buraya koymak istiyoruz deniyorsa, lütfet-
j sinler maddeyi geri alıp, daha önce yapılmış 
| mevcut çalışmaları da nazarı itibara alarak tüm 
| olarak bütün bu suçları ihtiva edecek nitelikte 
ı suç ve suçluları övme fiilini buraya getirsin-
j 1er. Yoksa bu haliyle eksiktir ve tatbikatta bü-
! yük güçlükler çıkarır, taraf tutmuş gibi anlam 
Ş verir. Bazılarını koyup bazılarını koymamak, 
\ rejim bakımından hepsi eşit nitelikte olan suç-
| lardan bir kısmının buraya girip bir kısmının 
| girmemesi ihtimali, tatbikata geçildiği zaman 
j büyük bir zorluk yaratır. Onun için ya oltiu-
j ğu gibi çıkaralım yahut komisyon bu görüşü 
] benimsemediği takdirde lütfetsinler geri alıp 
• Adalet Bakanlığıyla de temas ederek tam metin 
\ buraya getirilsin 

Saygılar sunarım. 

î BAgliAH — Madde üzerinde başkaca görüş
mek isteyen sayın milletvekili? Yok. 

; 'Ma&i'cyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
; edonler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Savunma ve Sivil Savunma hizmetlerine ha-
•; zırlayıeı faaliyette bulunma yasağı : 
: Madde 36. — Dernekler, askerliğe, savun-
'•• ma ve sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı 

öğro'Llm eğilim vo faaliyetlerine girişemezler ve-

i>6 - < -
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ya üyeleri için özel kıyafet veya üniforma ya- I 
hut kolbağı veya benzer işaretler ihdas edemez
ler. 

Bakanlar Kurulu birinci fıkrada yazılı faa
liyetlerin tamamı veya bir kısmı ile meşgul ol
ma tenini uygun gördüğü derneklere verebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

Matbaa hatası tashih edilerek okumuş bu
lunuyoruz. Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Silâh bulundurma yasağı : 

Madde 37. — Derneklerin merkez ve şubele
rinde veya bunlara bağlı müessese veya eklen
tilerinde her nevi silâh veya patlayıcı madde 
yahut tecavüz veya müdafaada kullanılan her 
türlü kesici veya delici veya bereleyici alet ve
yahut. yakıcı veya aşındırıcı yahut yaralayıcı 
ecza ve diğer her türlü zehir veya gazların bu
lundurulmaları yasaktır. 

Ancak, avcılık ve spor derneklerinde meşgu
liyetlerinin gerektirdiği ve 36 ncı maddede ya
zılı faaliyetlerde bulunmasına izin verilmiş olan 
derneklerde de eğitim ve öğretim için gerekli 
o}an silâhların İçişleri Bakanlığınca sağlanması 
ve bulundurulmasına izin verilebilir. İzin belge
sinde silâhların cinsi, niteliği ve miktarı açıkça 
'belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dernek ve kuruluşlarla temas : 
Madde 38. — Dernek, federasyon veya kon

federasyonların, yabancı ülkelerdeki dernek ve 
kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmesi 
veya yabancı derneklerin davetlerine uyarak 
üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönder
mesi, pışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İç
işler.' Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bildiri yayınlama : 
Madde 39. — Dernekler, dernek şubeleri, fe

derasyon ve konfederasyonların, bu kuruluşla
rın yetkili organizasyonlarınca karar verilme- I 
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den bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar 
yapılamaz. 

Yukardaıki fıkrada belirtilen kuruluşlar adı
na neşredilecek bildiri, beyanname veya benzeri 
yayınlarda, bu konuda alınan kararı tasvibe-
den üyelerin veya o kuruluşun yetkili organla
rınca tayin ve tespit etmek kişi veya kişilerin 
aldı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır. 

Neşredilecek bildiri, beyanname veya benze
ri yayınların ve bu konuda alınan kararın bir 
nüshası, alındı belgesi karşılığında mahallî 
Cumhuriyet Savcılığına diğer nüshasının da 
mahallî mülkiye amirliğine verilmesi zorunlu
dur. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar tarafın
dan hazırlanan bildiri, beyanname veya benzeri 
yayınları tab, teksir veya herhangi bir surette 
çoğaltan gerçek veya tüzel kişiler ile yayımla
yacak basın organlarının ve Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumunun yetkilileri, Cumhuriyet 
Savcılığınca verilen alındı belgesinin bir örneği
ni almadan, beyanname ve benzerlerini basa
maz veya yayınlayamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?.. 

föaym Sakıp Hiçerimez, Sayın Turhan öz-
güner, Sayın Reşit Ülker. 

Buyurun Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

'Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanunun tümü üzerinde şahsım adına 

yaptığım konuşmada; «Bu kanun tasarısı, iyi 
niyetli vatandaşların, aramakla kendi yerleri
ni bulamayacakları bir kanun tasarısıdır» de
miştim ve yer yer Anayasaya aykırı hükümler 
taşıdığına da işaret etmiştim. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
11 nci, 22 ncı, 23 ncü, 24 ncü ve 26 ncı madde
lerine aykırı bir madde ile karşı karşıyayız. 
Kanım odur ki, eğer bu madde aynen böyle ge
çecek olursa bu, Anayasa Mahkemesine başvur
ma sonucunda - kanaat olarak arz ediyorum ki -
mutlaka iptal edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir dernek ge
rek iç teşkilâtına, gerek hamuoyuna birtakım 
düşüncelerini, temennilerini yazılı bildiri adını 
verdiğimiz bildirilerle, beyannamelerle, broşür
lerle, kitaplarla duyuracaktır, iletecektir. Şimdi, 
gelen tasarı metnine göre bu ulaştırma, bu du
yurma, bu neşretme işini bir çok barajlara, kı-

7 — 
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sıtlamalara, imkânsızlıklara doğru sürüklüyor. 
önce dernek yönetim kurulu toplanacak, böyle
si bir bildirinin ve benzeri neşriyatın yapılabil
mesi için karar alacak. Sonra o metnin altına 
çoğunluk olan yönetim kurulu üyeleri imza ata
caklar, adlarını soyadlarını bildirecekler. Bu 
metin o yönetim kurulu tarafından en büyük 
mülkiye amirine verilecek. Sonra, cumhuriyet 
savcılığına verilecek. Daha sonra da, bunun 
neşredilmesi, basılması için bir matbaa bulun
duğu takdirde - ki, o zaman bulunamaz - o mat
baaya gidilecek. iSavcılığa verilen metnin alın
dı belgesi bu matbaaya verilecek ve bu neşir 
organı bu metni aldıktan sonra ancak bildiri
yi, broşürü, kitabı vesaireyi basabilecek. 

Bu, dolaylı yoldan sansürdür. Türk Anaya
sasının yasakladığı sansür müessesesini çok us
taca buraya monte edilmiş şeklidir. 

Şimdi sırasıyle Anayasaya neden nereiden 
aykırıdır, onu Anayasa madde metinlerini oku
mak suretiyle arza çalışacağım. 

Anayasanın 22 nci maddesinin ikinci fıkra
sında; «Devlet, basın ve haber alma hürriyeti
ni sağlayacak tedbirleri alır» diyor. Yani, 
Devlet, zorlaştırıcı değil, haberleşme özgürlü
ğünü, hürriyetini kolaylaştırıcı tedbirler al
makla yükümlü. Ama bu maddede yönetim ku
rulu karan, imzası v.s. v.s. diye sıraladığı pro
sedürle bu işi önce zorlaştırıyor. . 

Anayasanın 23 ncü maddesinin ikinci fıkra
sı; «Gazete ve dergilerin çıkarılması, yayımı, 
malî kaynaklan ve gazetecilik mesleği ile ilgili 
şartlar kanunla düzenlenir. Kanun, haber, dü
şünce ve kanaatlann serbestçe yayımlanmasını 
engelleyici veya zorlaştmcı siyasî, iktisadî, ma
lî veya teknik kayıtlar koyamaz» diyor. 

Bilhassa son cümlelerinin altını çizerek oku
mayı ihtiyaç halinde görüyorum. Özellikle Ko
misyonun ilgisizliği karşısında. «Kanun, haber, 
düşünce ve kanaatlann serbestçe yayımlanma
sını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasî, iktisadî, 
malî veya teknik kayıtlar koyamaz» 

Yine Anayasamızın 26 ncı maddesi; «Kişiler 
ve siyasî partiler, kamu tüzel kişileri..» dernek
lerde birer kamu tüzel kişisi olduklarına göre, 
bu cümlenin altını çizdim «..elindeki basın dışı 
haberleşme ve yayın araçlanndan faydalanma 
hakkına sahiptir. Bu faydalanmanın şartları ve 
usulleri, demokratik esaslara ve hakkaniyet öl
çülerine uygun olarak kanunla düzenlenir. Ka

nun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, insan haklarına dayanan millî, demokra
tik, lâyik ve sosyal cumhuriyetin, millî güven
liğin ve genel ahlâkın korunması halleri dışın
da kalan bir sebebe dayanarak halkın bu araç
larla haber almasını, düşünce ve kanatlere ulaş
masını ve kamuoyunun serbestçe oluşumunu 
engelleyici kayıtlar koyamaz.» 

Böylece Anayasanın 22, 23, 24 ve 26 ncı mad
delerine aykırı bir madde ile karşı karşıyayız; 
fakat bunlardan çok daha önemli ve kesin hü
küm vardır Anayasamızda, o da 11 nci maddesi
nin ikinci fıkrasıdır; «Kanun, temel hak ve 
hürriyetlerin özüne dokunamaz» 

22, 23, 24 ve 26 ncı maddelere aykırı bir me
tin olursa elimizde, bu, «Kanun, temel hak ve 
hürriyetlerin özüne dokunumaz» şeklinde Ana
yasanın 11 nci maddesinin ikinci fıkrasma da 
aykırı olduğu çok açık ve seçik ortaya çıkar. 

Değerli arkadaşlarım, hu maddenin birinci 
fıkrası kalabilir, birinci fıkrası, bir lâubaliliği, 
bir istismarı, hatta hatta tabiri mazur görünüz, 
bir sahtekârlığı da önleyici niteliktedir. Diyor 
ki, «Dernekler, dernek şubeleri, federasyon ve 
konfederasyonların bu kuruluşlann yetkili or-
ganisazyonlarınca karar verilmeden bildiri, be-
yaname ve benzeri yayınlar yapılamaz» bu gü
zel, ama ondan sonraki fıkralar mutlak surette 
haberleşme hürriyetini kısıtlayıcı, zorlaştırıcı, 
güçleştirici ve savcının da alındı belgesini verip 
vermeme noktasına geldiği zaman sansür hüvi
yetini taşır. 

Hiç kimseyi itham ederek söylemiyorum, ola
bilir veya olmaz. Şimdi çok hayatî bir konuda 
bir dernek bir bildiri neşretmek ihtiyacını duy
sun, bu da çok aktüel bir konuda olsun. Bir me
selenin haili veya halledilmemesinin belki de bu 
bildirinin neşrine bağlı olduğunu kabul ediniz. 
Şimdi bu bildiriyi ilgili kişi aldı vilâyete götür
dü, diyelim ki bu o derneğin başkanı. Vilâyet 
diyecek ki, bu karar var mı? Karar defterini 
beraberinde götürecek veya götürmeyecek, ama 
bu kararın mevcudolduğunu vilâyete ispat et
mek mecburiyetinde. Sonra, bunun altındaki 
imzalar o kişilere ait mi? Artık imza sirküleri 
falan mı çıkanlacak, ne olacak. Ondan sonra 
bu imzaların o imzalar olduğu tespit edilecek, 
sonra da, bu bildirinin bir örneği Cumhuriyet 
savcılığına götürülecek, iş burada bitmiyor, bir 
alındı belgesi lâzım. Cumhuriyet savcısı derse 
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ki, ben bunu yarın tetkik eder, size alındı belge
sini veririm işte o gün bildiri neşredilememiş-
tir. 

Bildirinin neşredilememiş olması dolaylı bir 
sansürdür, engellemedir, kısıtlamadır, zorlaş
tırmadır. Saydığım dört Anayasa maddesi "bun
ların hepsini yasaklamıştır, ama Devlete, dola-
yısiyle Hükümetlere, bizlere bir de görev ver
miştir bir başka maddesiyle, demiştir ki; zorlag-
tırmıyacaksm, güçleştirmiyeceksin, aksine ko
laylaştıracaksın. 

Şimdi, Anayasanın bu kadar açık hükümleri 
karşısında bu maddenin ikinci, üçüncü ve dör
düncü fıkralarının Yüce Parlamentodan geçebi
leceğini ümidetmiyorum. Ama, fikri sabit için
de, alışkanlıklar içinde birbirine bakarak bazen 
hatalı oy kullanma sistemimizle bu madde geçe
bilir. Kanaatim odur ki; böyle bir geçme ve bu 
kanatimde ısrar ediyorum, Anayasa Mahkemesi 
tarafından bu maddenin iptaline sebebolacaktır. 

Bunu birkaç kere, bazı kanunlarda biz grup 
adına ve şahsımız adına yaptığımız konuşmalar
da sık sık dile getirdik, «Anayasaya aykırı bir 
madde geçiriyorsunuz» dediğimiz zaman bazı ar
kadaşlarımız sinirlendiler. Ama, akabinde Ana
yasa Mahkemesinin bu iddialarımızı tevsik eder
cesine kararlar istihsal ettiğini biliyoruz. 

Bir gün bu kürsüye çıkmış, Emekli Kanunuy
la ilgili bir konuda söz söylerken, «Siz bunu 
Anayasaya aykırı olduğunu bile bile geçiriyor
sunuz» demiştim ve bir arkadaşım da - isim 
vermiyeceğim - «öyle idi ama, bunu söylemesey-
din iyi olurdu» demişti... 

BAŞKAN — Lütfen madde üzerinde konu
şunuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Ama bu da gerçekleşti ve bununla ilgili hüküm 
iptal edildi. Personel Kanununda da böyle ve 
hâlâ iptal edilen maddeleriyle öyle olmakta. 

Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum, bu 
kürsüye çıkan her arkadaşın kendi çapında bir 
bildiği vardır deyip, dikkatinizi o noktaya top
layarak meseleye eğiliniz ve belki bizimle de 
mutabık olduğunuz zaman gelecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun efen

dim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 

Tasarının 39 ncu maddesi ve özellikle Geçici 
Komisyon tarafından değiştirildiği şeklinde ha
kikaten şu 4 ncü fıkra cidden üzerinde uzun 
uzun münakaşa etmeyi gerektiren bir hüküm 
taşımaktadır. 

Arkadaşlarım, Dernekler kanunu tasarısı ba
hanesiyle Türkiye'ye ne türlü bir rejimin geti
rilmek istenildiğini sormak hakkımızdır. Demin 
birçok maddeleri münakaşa ederken ucundan 
kenarından tuttuk söyledik, ama öyle istika
mette bir hava ile getirildiği görülmektedir ki, 
artık Anayasanın sarih ve men edici amir hü
kümlerine karşı açıkça ters düşen maddeler ted
vin etme çabası sırıtmaktadır. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de şüphesiz hepimizin 
bildiği bir gerçektir, ama ne var ki; demokra
tik parlamenter rejim içerisinde ve o görüntü ar
kasında bir Dernekler kanunu tasarısı bahane
siyle gene yarım asrı aşan bir zamandan sonra, 
ne türlü bir hava iledir bilinmez, hangi espriyle, 
şüphesiz çözmek mümkün değil ve... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) Anar
şiyi unutma. 

" TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Anar
şiyi böyle senin gibi sık sık, bilir bilmez konu
şanlardan olur Başer. Dinle de hangi hava için
de konuştuğumuzu bil. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mem
leketin anarşiye gittiğini hiç söylemiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Sayın Başer, mü
dahale etmeyiniz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sen 
biraz şu maddeleri okusan, bir hukukçu meslek
taş olarak bana katılırsın. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Oku

yalım da, beraber dinleyelim; birinci fıkrada 
sayılan kuruluşlar tarafından hazırlanan bil
diri... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Biri tebliğ, bi
ri beyanname. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bildiri 
ne, beyanname ne? Bir kere öylesine kanun 
tedvin ediliyor ki... 

(Hüsamettin Başer'in anlaşılmayan bir mü
dahalesi) 

BAŞKAN — Sayın Başer, müdahale etme
yiniz efendim. Hükümetin teklifi, Karma Ko
misyonun metni üzerinde müzakere ediyoruz. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bu ka
nun tasarısı öylesine gayriciddî hazırlanmış ki, 
bizim bildiğimiz Türkiye'de, bildiri de, beyanna
me de aynıdır. Bunların üzerinde dahi durma
ya vaktimiz yok, yani bakın ne kadar gayri 
ciddî hazırlanmış, bildiri ne, beyanname ne? 
Çıksın komisyon üyesi bana, benim bilmediğim, 
okumadığım, görmediğim bir lügatsa bana ora
dan bildirsin canım, öyle gayriciddî... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Biri bildiri, 
diğeri de beyanname. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yok 
efendim, bildiri de, beyanname de aynıdır. 

BAŞKAN — Son terimlerdir. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Evet 

«vet, son terimleri biz bilmiyor olabiliriz. 
Şimdi Türkiye'de 4 ncü fıkranın yarım asrı 

aşan bir zamandan sonra tekrar sansürü getir
diği iddiası şüphesiz ciddiye alınmayacak bir 
deyim değildir. 

Arkadaşlarım, birinci fıkrada sayılan kuru
luşlar tarafından hazırlanan bildiri, beyanna
me ve benzeri yayınları, teksir veya herhangi 
bir surette çoğaltan gerçek veya tüzel kişiler 
ile yayınlayacak basın organlarının ve Türki
ye Radyo Televizyon Kurumunun yetkilileri, 
Cumhuriyet savcılığınca verilen alındı belgesi
nin bir örneğini almadan beyanname ve benzer
lerini basamazlar veya yayınlayamazlar. 

Türkiye Cumhuriyetinde bugüne kadar böy
lesine sansürü getiren bir kanun tasarısı ve onun 
içinde böylesine bir madde görülmemiştir ve 
bundan sonra görüleceğini de sanmıyoruz ar
kadaşlarım. 

Nasıl olur ki, Cumhuriyetin şu kadar yıllık 
bir tecrübe döneminden sonra sansüre, bilerek 
ya da bilmeyerek tekrar dönülmeyi gerektire
cek bir çaba içine girilmiştir. Komisyon bunu 
nasıl atlamıştır, Hükümet hangi espri içinde ge
tirmiştir, bunu anlamak mümkün değildir. 

Arkadaşlarım, bu ve bundan evvelki madde
ler üzerinde şüphesiz çeşitli konuşmacılar, çe
şitli münakaşaları muayyen seviyede yaptılar. 
Ancak şu maddenin 4 ncü fıkrasında aynı ağır
lıkta Komisyonun da hassasiyet göstereceğini, 
Hükümetin de aym hassasiyeti göstereceğini 
umuyoruz. Gözden kaçmış olan bu noktanın cid
diyetle ele alınması için, Komisyonun maddeyi 

yeniden-tedvin için geri alacağını ümit etmek
teyiz. Aksi halde Anayasanın 22 ve onu takibe-
den maddelerine, şüphesiz sansürün yasak edil
diği bu maddelere aykırı bir tutumu, Komis
yonun; Komisyon benimsese dahi demokratik 
parlamenter rejim içinde o rejime sadık sayın 
üyelerin bu maddeyi benimseyeceği kanısı ben
de yoktur. 

Bunu bilhassa belirtiyor ve komisyondan, 
inat etmeden bu maddeyi geri almasının mem
leket hayrına, demokratik parlamenter rejim 
yararına olduğunu bir kere daha belirtir, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 

CEMAL FERSOY (istanbul) — Efendim, Ko
misyonumuz maddeyi geri almayacaktır. Sayın 
sözcümüz, yarın müzakere sırasında değerli ar
kadaşlarıma arzı cevabedeceklerdir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yani, 1972 
yılı sansürün yeniden geldiği yıl mı olacaktır? 
Olamayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, o sizin şahsî 
fikriniz veya reddiniz; zabıtlara geçti ve ko
misyon da fikrini ifade etti. Mutlaka bir fikir 
kabul edilir, diye parlamenter sistemde bir hü
küm yok. Oya koyacağız, takririnizi verirsiniz; 
itham etmeye lüzum yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 
oturum (sansür) lâfı ile kapatılmasın.. 

BAŞKAN — Zaten oturum kapansa dahi 
devam edecek. Bu Sayın Özgüner'in kendi beya
nı, müsaade edin de... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ORHAN 
CEMAL FERSOY (İstanbul) — Efendim, san
sürün anlamı, Anayasadaki yeri ayrıdır; basın 
üzerinde bir tasarruftur. Bu tebliğ, bildiri ya
yınlamakla ilgili olan bir tekniktir, sansürle 
ilişkisi, alâkası yoktur. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Derse ihtiya
cımız yok... 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz bit
miştir; 39 ncu madde üzerinde iSayın Ülker, 
Sayın Başer, söz almış bulunmaktadırlar. 

7 Haziran 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,05) 
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I 
A.- BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Yatılı bölge okullarında döner ser
maye kurulmasına dair kanun tasarısı ve Ma
liye, Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor
ları (1/473) (ıS. Sayısı : 667) (Dağıtma tarihi: 
8 . 5 . 1972) ' 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ILCI maddelerinin değiştiril
mesine ve ibu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 18 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununua 10 ncu maddesinin 
(jb) bendinin değiştirilmesi hakkın'da kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezıgin ve 2 
arkadaşımın, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

nun 79, '80, 82 inci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko-
missyon'larından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6*1)1, 
2/659, 2/666) (!S. Sayısı : 061) (Dağıtma tari
hi : 212 . 4 . 1070) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi Ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

x 4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
5 arkadaşının, Konya Milletvekili Baha Müder-
risoğlu ve arkadaşı ile Ordu Milletvekili Cengiz 
Ekinci ve 6 arkadaşının, Türkiye Kızılay Derne
ği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esir
geme Kurumunun bâzı vergilerden, bütün hare 
ve resimlerden muaf tutulmasına dair kanun 
teklifleri ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulun 60 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (2/559, 2/560, 
2/563, 2/565) (S. Sayısı : 681) (Dağıtma tarihi : 
23 . 5 .1972) 

. x 5. — Dernekler kanunu tasarısı ve Ana
yasa, İçişleri! ve Adalet komisyonlarındafn seçi
len 5 er üyeden kurulu 70 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/606) (IS. Sayısı : 561) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1972) 

(X) Açık oya sunulacak i§leri gösterir. 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cum'hur-
başkanmın geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 ve 
375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12.1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ıın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (İS. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

5. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin (değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

7. — Bundur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu naporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla 'Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 neti 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei mıaddesiııiaı 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanını tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmjaLarı hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıfena eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 870 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . .6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 .2 .1972 ) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 



(2/388) (S. Sayılan : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(ıDapıma tarikleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman -Milletvekilli M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin (tadiline dair kanun tetklifi ve Adalet 
Komisıyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci eik) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 19T2) ^ # 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesî 
Mefonıre Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 

• ve ihtiyat lasfcerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıikr asının değiştirilmesine dair 
kanun tetkiifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nei 
efe) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yerfnin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelerinin 
değiftirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Da£ı<tema tarihi : 16 . 2 .1972) 

19. — tamir Milletvekili Burhanettin A»utay 
v© 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 18 neü maddesine bir fıkra eklenmesine I 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı- I 
rılmasma dair kanun teklifi ve Çalışma Komis- I 
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 

tarihleri • 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Salâihattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve içel Milletveki
li Celâl Kargılı v© 6 arkadaşının, ölüm cezası- I 
nm kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 21. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görav- I 
leri hakkında kanmi ile Cumhurbaşkanının geri 
gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko- j 

misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

22. — Ankara Milletvekili Suna Tura] ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. »Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

23. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'-
ın, 507 »ayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu '6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Saynı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tanım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarımdan 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 , 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara-



h Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkilime ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nei maddesinin (birinci fıkrası «K» bendimde 
değişiklik yapılması hakikımda kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/305) (Ş. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıltma tarihi : 
23.8.1971, İkinci dağıtma tarihi : 29,11.1971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunuma 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek gemici 5 nei 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve P ik i Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

6.: — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plaın komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 302 ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nei maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

8. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, öilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Naamdye^den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarpturılanaları 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe^den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(,S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nei eik) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Boğaızlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şalıin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nei eik) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

1(1. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeize 
bağlı Kireçli köyünün 52 nei hane, 8 nei cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nei ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu ilin© bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 3'50 ve 350 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Zile ilçesinin îğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt -35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hamm'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — Istadbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma talihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 15. — Ankara Milletvekili Oengizhan Yo
rulmaz ve 17 arikadaşmm, Anlkara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkımda kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 



kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon rapora 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

16. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S, Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 .1970 ve 4 . 2 .1972) 

17. — 1076 sayılı Yedek sulbay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nei ek) (Da
ğıtma talihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 19. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

20. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl idaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mülllî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 21. — Niğde Milletvekilleri Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması ıhakkm-
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 

(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

23. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbaikanlıik tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

24. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 1*3 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi ve Adaleft 
Komisyonu raporu (3/9*84) (S. Sayısı : 5M.) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1(9712) 

X 25. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

26. — Danıştay Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 71 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/612) (S. Sayısı : 583) (Dağıtma tarihi: 
14 . 4 . 1972) 

X 27. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

28. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutflu ve 19 arkadaşımın, Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/010) ('S. Sayısı : 06B) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 119712) ((içtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 



X 30. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (ıS. 'Sayısı : 6G3) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

31. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
ta lan Birliği kanunu tasarısı ve Ticaret, Adalet, 
Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarından 4 
er üye seçilerek kurulan 66 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/604) (S. iSayısı : 664) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 5 . 1972) 

X 32. — 29 . 7 .1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Plan komisyonların
dan 6 şar üye seçilerek kurulan 59 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 472 
ve 472 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 2 . 1972 ve 5 . 5 . 1972) 

X 33. — Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri kanunu tasarısı ve Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/623) (S. 'Sa
yısı : 668) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1972) 

34. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 

35. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinim değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

36. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanım teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 
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X 37. — Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. 
karneleri.hakkında Gümrük Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plan ko
misyonları raporları (1/112) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 38. — Çocuklara karşı nafaka yükümlülü
ğü konusundaki kararların tanınması ve tenfi-
zine illişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/223) 
(S. Sayısı : 675) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1972) 

X 39. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu karannın onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye 
ve Plan komisyonlarının raporları (1/96) (S. 
Sayısı : 676) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1972) 

X 40. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına ek Üçüncü Proto
kolün onaylanmasına dair 29 . 8 . 1961 tarihli 
ve .358 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/82) (S. 
Sayısı : 679) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1972) 

X 41. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden 
teşkilâtlanması, silâh araç ve gereçlerinin yeni
leştirilmesi amaciyle Millî Savunma Bakanlığına 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan komisyonları raporları 
(1/659) (;S. Sayısı : 682) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1972) 

42. — 7116 sayılı İmar ve iskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve îmar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(S. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

43. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 44. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla-



rmdan 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

45. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Millî 'Savunma ve 
Adalet komisyonları raporları (1/163) (S. Sa
yısı : 687) (Dağıtma tarihi: 29 . 5 . 1972) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi, ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayı'sı : 6«9) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

47. — Askerî Yargıtay hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet, Millî 'Savunma ve Plan komisyon-

7 — 
I larmdan seçilen 5 er üyeden kurulu 74 numa

ralı Geçici Komisyon • raporu (1/613) (iS. 
Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1972) 

I 48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
I nın 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

I 49. — 15 . 12 . 1934 tarih v e 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 .6 .1972) 

« • » • • 




