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3. — Yoklamalar 116,130,131 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 116 
1. — Muğla Milletvekili Adnan Akar-

ca'nın, Ege tütün piyasasının açılması mü
nasebetiyle mahallî tütün ekicilerinin kre
di darlığı yüzünden ellerindeki' malı ucuz 
fiyatla satmak mecburiyetinde kaldıkları 
yolundaki konuşmasına Tanm Bakanı 
Turan Şahin'in cevabı 116:119 

2. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in; 
Başkanı bulunduğu Millî Savunma Ko
misyonuna havale edilmiş işler arasın
da bulunan : 

a) Terfi Kanununun 7133 sayılı Ka
nunla değişen 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tekli ile, 

b) Zırhlı Birlikler Yıpranma tazmi
natı kanun teklifinin ve 

c) Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa bir geçici madde, 

d) Emekli Sandığı Kanununa ek 42 

Sayfa 
birinci maddesi-sayılı Kanununun geçici 

ne bir fıkra, 
e) Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 10 ncu maddesine bir fıkra, 
f) 262 sayılı Kanuna geçici bir mad

de ve 
g) 5802 sayılı Astsubay Kanununa bir 

ek ve bir de geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 nci mad
desinde tâyin edilen müddet içinde görü-
şülemediğini bildiren yazıları (2/476, 2/459, 
2/202, 12/596, 2/543, 2/486, 2/480)< 119:120 

3. — Samsun Milletvekili Nurettin Ce-
ritoğlu-nun, Gümrük ve Tekel Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair yazısı 120:121 

4. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 
Orman Kanununun 7395 sayılı Kanunla 
değişik 35 nci maddesinin tadiline dair ka
nun tasarısının; Orman Kanununa geçi
ci bir madde eklenmesine dair olan ka
nun tasarısı ve aynı kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tekliflerini görüşmek üzere 3 . 1 . 1964 
tarihli 24 ncü Birleşimde kurulması ka-



Sayfa 

bul edilen Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair yazısı 121 

5. — Görüşülen işler 121 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 

Adana milletvekilleri Kasım Gülek ve Ke-
ma Sarıibrahimoğlu'nun, siyasi partiler 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon ra
porum (1/560, 2/378, 2/591) (S. Sa
yısı: 627) 121:130,131:152 

6. — Soruilıar ve cevaplar 153 
A — Yazılı sorular ve cevapları 153 
1. — Tekirdağ Milletvekilli Turhan 

Kut'un, Tekirdağ iline bağlı Marmara 
Ereğli'sindeki Millî Savunmaya ait ikmal 
merkezinin tehlikeden uzak bir bölgeye 
naklinin uygun olup olmıyacağı hususun-

1. — GEÇEN ' 

İstanbul Mileltvekili Tahsin Demiray, Zon
guldak Milletvekili Kenan Esengin'in dünkü 
birleşimde yaptığı konuşmada kendisi hak
kında kullandığını zannettiği kelime üzerinde 
durarak bu kelimenin tutanaklardan çıkarıl
masını istedi Kenan Esengin ise bu kelimenin 
Konya Milletvekili Sait Sına Yücesoy'a söy
lendiğini açıkladı. 

Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu, İpsala 
Karpuzlu köyünde oturan Nazmi Baş/m em
niyet karakolunda dövüldüğünün doğru olup 
olmadığına dair sorusunu geri istediğinden, 
bu isteği o y a sunularak kabul olundu. 

Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'dn, 
Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın Kartal 
Kaymakamı vekilliğine tâyini sebebine, 

Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğlu'nun, 
bugünkü halkevlerinin' eski halkevleriyle ne 
gibi bir ilgisi bulunduğuna ve 

Seçim kanunlarının kabulü münasebetiyle 
18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin masrafla
rının nereden ödendiğine dair olan sorularını 
İçişleri Bakanı Orhan öztrak, 

Sayfa 
da ne düşünüldüğüno dair soru önergesi 
ve Millî Savunma Bakanı llhami Sancar'-
ın yazılı cevabı (7/351) 153:155 

2. — Edirne Miletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, Kayseri lisesi öğrencilerinin, 
Cumhuriyetin 40 ncı yıl dönümünün 
geçit töreninde, taşıdıkları dövizlerle il
gili olayın tasvibedüip edilmediğine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/396) 155 

3. — Samsun Milletvekili Osman Şa-
hinoğlu'nun, Pilot bölge kabul edilen 
Terme ilçesine, 1964 senesi için, neler ya
pılmasının düşünüldüğüne dair soru öner
gesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak'ııı yazılı cevabı (7/404) 156:157 

TANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Ünye il
çesinde açılması düşünülen Ticaret Lisesinin 
il merkezinde açılması sebebine dair sorusunu 
Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem, 

Balıkesir Milletvekili Cihat Turgut'un, Top-
raksıı Genel Müdürlüğü tarafından açılan 
kampların sayısına ve açılış gayesine dair so
rusunu da Tarım Bakanı Turan Şahin cevap
landırdılar. 

Eskişehir Milletvekili Azilz Zeytinoğlu'nun, 
NATO borularının geçtiği arazi bedellerinin 
verilmeyişi sebeplerine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı llhami Sancar daha önce yazılı 
cevap vermiş olduğundan, işbu soru geliverildi. 

Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, 
çeltik mahsûlü için müdahale alımı yapılması 
ve ihracı hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sorusu, som sabihi ikinci 
defadır hazır bulunmadığından, düştü. 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde 
ilinde sel felâketi dolayısiyle yıkılan yol ve 
köprülerin inşası ile meyva ve bağları âfetten 
zarar görenlere yardım yapılması hususunda 
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ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ticaret Ba
kanı Fennî îsliımyeli, 

Niğde Mileltvekili Asını Eren'in, Niğde 
illinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve 
sel âfeti dolayısiyle meydana gelen hayvan has
talıklarını önlemek ve meskenleri yıkılan halka 
yardım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne 
dari soruusna Tarım Bakanı Turan Şahin, 

Niğde Milletvekili Asım Eren'in, elma tarı
mının himayesi ve bir ihraç malı haline geti
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
sorusuna da Ticaret Bakanı'Fennî îslimyeli ve 
Taran Bakanı Turan Şahin cevap verdiler. 

Yazılı soru 
1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 

yıllık gazyağı sarfiyatı ile bu sarfiyatın dağı
lış miktarına ve gazyağına yapılan zam sebe-

2. — GELEN 

Teklifler 
1. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

idare Âmirlerinin, Sayıştay 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/654) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
îdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı 
kısanında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi (2/655) (Karma Bütçe Komiyonuna) 

Tezkereler 

3. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin
hesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/802) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 

651 ve 698 sayılı sorular ilgili Bakanların, 
676 ve 693 sayılı sorular ise soru sahiplerinin 
birleşimde hazır bulunmamaları yüzünden ge
lecek soru gününe bırakıldı. 

30 . 1 . 1964 Perşembe günıü sata 14 te top
lanılmak üzere (saat 19 da) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Süreyya öner 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaraoğlu 

biyle dar gelirli vatandaşı koruyucu ne gibi 
tedbir alınacağına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/423) 

KAĞITLAR 

sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/803) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
5. — Mihallıççık ilçesi Dümrek köyü nüfu

sunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında 
kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğ
ma 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 
köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 
1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/778) (Günde
me) (S. Sayısı :571) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 4 arkadaşının, ateşli silâjılar 
ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih ve 
6138 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile 15 nci 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/511) (Gündeme) (S. Sayısı r 572) 

SORULAR 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elektrik 
yandığı zaman lütfen anahtarları çevirip düğme
ye basınız. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı Adnan Akarca ar
kadaşımıza, tütün piyasası hakkında söz verece
ğim. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Celseyi yeni 
açtınız, yoklamayı bile henüz yapmadınız. 

BAŞKAN — Siz söz istemediğiniz için söy
lüyorum. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Niçin söz ver
miyorsunuz? 

BAŞKAN — Yukarıya teşrif etseydiniz daha 
evvelden yazdırsaydmız. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Daha evvelden 
rüşveti kelâm verip söz almak mı lâzım? 

BAŞKAN — «Rüşveti kelâm» sözünüzden 
bir şey anlamıyorum. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — (Elindeki kâ
ğıtların içinden bir şeyler göstererek) (Ben de 
anlamıyorum bu taşlar kime atıldı. Demokrasiye, 
demokrasiye!.. 

BAŞKAN — Yoklama için düğmeye basma
nızı rica ediyorum. 

IHJSAN KABADAYI (Konya) — (Kadri 
Eroğan'm bulunduğu yere dönerek) Saygısız
lar. (Ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Kabadayı oturunuz, İhsan Bey 
oturunuz. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Korkma, haki-
Ikatiten kiorklma!.. (Gürü'Miler) 

BAŞKAN — Kadri Bey, bu şekilde devam 
ederseniz... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aşağılık 
duygulu. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Hakikatten 
korkmayın. 

BAŞKAN —• İhsan Bey, size söylüyorum, dı
şarı çıkarırım. 

Yoklama işlemi için lütfen düğmeye basınız. 
(Ortadan gürültüler) İhsan Bey, sükûneti 

muhafaza edin. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gündeme 

başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın; 
Ege tütün piyasasının açılması münasebetiyle 
mahallî tütün ekicilerinin kredi darlığı yüzün
den ellerindeki malı ucuz fiyatla satmak mec
buriyetinde kaldıkları yolundaki konulmasına 
Tarım Bakanı Turan Şahin'in cevabı 

BAŞKAN —• Gündem dışı, Ege tütün piya
sasının açılışı hakkında, Sayın Akarca buyurun. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ADNAN AKARCA (Muğla) — Muhterem 
Başkan ve muhterem Milletvekilleri, Ege Bölge
si tütün piyasası açılışının çok gecikmesi .ekici
leri büyük bir endişeye sevk etmiş bulunmakta
dır. Biz nâçiz arkadaşlarınıza mahallî tütün eki
cileri derneklerinden ve bizzat ekicilerin kendi
lerinden şikâyet mektupları gelmekte ve bunlar
da huzursuzlukları kuvvetle ifade edilmektedir, 

Her şeyden önce burada şunu arz edeyim ki, 

— 116 — 



M. Meclisi B : 44 
pek çok ekici parasızlık yüzünden yeni yıl için 
fidan hazırlıklarına dahi başlıyamamıştır. Malî 
darlık içerisinde bulunanların bâzıları maalesef 
yüksek faizlerle para bulmakta ve böylece önü
müzdeki yeni dikime hazırlanmaya çalışmakta
dır. Diğer taraftan bâzı açıkgöz tüccarlar gene 
fırsatı ganimet bilerek ucuz fiyatla tütün almak 
için çoktan harekete geçmişlerdir. Birçok tütün
ler şimdiden bu suretle satılmış ve kapatılmıştır. 
Tekel idaresi ise, ne yazıktır ki, tesbitlerini bile 
henüz bitirememiştir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Biliyorsunuz geçen yıl piyasa 17 Aralıkta 

açılmıştı. Bugün ise Ocak ayının otuzudur. De
mek 'ki, geçen yıla nazaran bugüne kadar 43 gün
lük bir zaman gecikmesi olmuştur. Ege tütün 
ekicisinin çok büyük darbe yediği 1961 de piya
sa 20 Şubat tarihinde açılmıştı. Bunu hatırlıyan 
ekiciler piyasa gecikmesinden haklı olarak kuş-
fkullıanimalkta ve korikmaktadıırlar. 196)1 den öncıe . 
teamlüll lolamak piyasanın açılışı Oealk aynım 'bi
rinci Pazartesi günü idi. 1962 de de buna uyu
larak açılış 8 Ocak tarihinde olmuştu. 

İşte, fbu yılkı |bu faızla geıcükme ylüziünlden pi
yasa üzerinde türlü dedikodular almış yürümüş
tür. Bunların başında Hükümetin elinde tütün 
mubayaa edecek paranın olmadığı söylenmekte ve 
piyasanın bu sebepten açılmadığı ileri sürülmek
tedir. Bunun yanı sıra yabancı firmaların piya
saya iştirake isteksiz olduğu, Tekelin depolarda
ki tütünleri henüz elden çıkaramadığı ve bun
lardan ötürü zaman kazanmak zorunda bulundu
ğu da konu yapılmaktadır. 

Diğer taraftan hatırlanacağı üzere Tekel ida
resi geçen yıl satmaldığı tütünleri depo .edecek 
yer bulamamıştı. Bu yüzden tütün ekicisi Mayıs 
ayına kadar parasını eline alamamış ve bunun 
büyük üzüntüsü içersinde kalmıştı. 

O sırada teslimat yapmak maalesef siyasi 
nüfuz ve başka şeylere dayanmıştı. işte tesli
matta ıgeçen yıl olan bu aksama durumu şimdi 
bâzı açıkgöz tüccarlar tarafından istismar ko
nusu yapılarak Tekel idaresinin piyasada oynı-
yacağı nazım role karşı ımenfi bir propaganda 
kozu olmaktadır. 

Bakanlıktan Tekel idaresinin Amerikan ba
rakaları tipinde depolar teminini düşünüp dü
şünmediğini 13 . 19 . 1963 tarihinde yazılı ola
rak sormuştum. Fakat bunun cevabının her | 

30 .1.1964 O : 1 
nedense şimdiyedeğin alabilmiş değilim. Bu da 
Bakanlığın çok önemli olması gereken konular
da ilgisini 'kâfi derecede ortaya çıkanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün ortadaki 
gerçek şudur ki ; tütün memleketimize döviz 
sağlıyan üretim mallarımızın en başında gelmek
tedir. Tütünümüz dış ticaretimizin yüzde 30 un 
üzerinde bir seviyeye ulaşmıştır. Fakat buna 
rağmen Hükümetler tütün ekicilerinin geleceği 
ile gereği 'kadar ilgilenmemektedirler. Bunlar 
bu ziraatı her (halde yapmıya mecburlar düşün
cesiyle olacak, ekicinin maliyet ve geçim im
kânları pek dikkate alınmamakta ve dış piyasa
nın elverişliği karşısında fiyatlar iyi bir şe
kilde tesbit olunmamaktadır. Ege tütün piyasa
sındaki üç unsurdan biri olan ekiciye diğer iki 
unsur yani Teikel ile tüccar hakettiği anlayışı 
göstermemekte ve onu çok zaman mağdur et
mektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, ekonomimizin te
meli olan ziraatte tütün üretimimiz en baş yeri 
işgal eder diyor ve böylece bir gerçeği söylüyo
ruz. Bununla beraber memleketimizde tütün 
ekicisinin her yıl karşılaştığı anormal piyasa 
şartlan medeni bir ülkede hiç bir vakit görül
mez. 

Ürünün değer bir fiyat bulmaması bir yana 
tütün ekicisinin piyasa süresince hareket gördü
ğü, itildiği, kakıldığı, sövüldüğü ve hattâ asa
yişi bozuyor iddiasiyle dövüldüğü sık olagelmiş 
şeylerdir. Burada söylemesi ilgililerin belki de 
hoşuna gitmez ama artık bu gibi olaylar piyasa
nın yadırganmıyan halleri olmuştur. Bununla 
beraber malının küçümsenerek tekmelendiğini 
eksperi veyahut tüccarı, mazallah, kızdıracak 
bir hareketi yapacak olursa kontratının derhal 
yüzüne çarpıldığını ımütevazi ekici acı bir ger
çek olark bilir, fakat bunlara karşı pek sesini 
çıkaramaz. 

Evet muhterem milletvekilleri, Türkiye'ye 
en büyük dövizi sağlıyan ve bir yıllık boğaz 
tokluğuna (bâzan o da mümkün olmuyor ma
alesef) dünyaya Türk tütünü yetiştiren Ege tü
tün ekicisinin kara kaderidir bu. 

Ama, Ege tütün ekicisi sırf malının satabil
mek uğruna her türlü eza ve cefaya tahammül 
eder. O geçmişteki acı tecrübelerden edindiği 
büyük korkuyla malını hiç satamamanın veya-
hutta yok pahasına elden çıkarmanın endişesi
ni her yıl duymaktadır. Fakat bunda tamamen 
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haklı bir durumu vardır. Çünkü o, yetiştirdiği 
tütününe bir yıllık ve hattâ ondan da fazla bir 
zaman emek vermiştir. Elindeki avucundaki bü
tün parayı ona yatırmıştır* Ona âdeta bir be
bek bakar gibi bakmış «gece ve gündüz» deme
den titizlikle, ihtimamla ve dikkatle yetiştir -
mistir. 

Fakat bütün bunlara karşılık, Tekel İdare
si, şinıdiyedeğin kendisinden yana olduğunu 
ona pek ispatlıyamamıştır* Çünkü, Tekel İdare
si piyasa açıldıktan sonra bazen tereddütler 
'bazen garip davranışlar ve ıbâzan da kararsız
lıklar içerisindedir. İşte bu sırada daima du
rumdan faydalanmayı bilen bâzı fırsatçı tüccar 
tütün ekicisini insafsızca vurmaktadır. Maale
sef memleketimizde ticaret ahlâkı henüz tam 
anlamıyla yerleşmemiştir. Nitekim bunun en 
büyük örneği 1960 - 1961 yılı mahsulünün piya
sa rezaletinde vukubulmuş ve bâzı kimseler bu 
yüzden milyoner olmuştur. O zamanki bu bü
yük piyasa faciasını uzun boylu anlatmak ve 
zamanınızı almak niyetinde değilim. Fakat yük
sek müsaadenizle bir nebzecik buna temas et
menin Ege tütün ekicisinin bugün içinde bu
lunduğu durulma biraz aşık tutar düşüncesiyle 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Ne yazı'k ki, 1961 piyasa faciası o zaman 
basına intikal etmedi. Oysa bu olayda Ege tü
tün ekicisinin elindeki analın yarısından fazla
sı yakıldı. Havsalaya sığmıyacak bu acayip ha
reketin sebebine kimsenin aklı ermedi. Çünkü 
bununla kaybedilen döviz miktarı zihne dur
gunluk verecek derecededir. Bizim Muğla vi
lâyetinde o günler Ula, Yatağan, Milas ve Muğ
la'yı günlerce tütün dumanı kaplamıştır. Fet
hiye'de ise tütünler denize dökülmüş, ve bu 
yüzden körfezdeki bütün balıklar zehirlenerek 
ölmüştür. Ege tütün ekieisi bu faciadan sonra 
kendisini kolay toplıyamadı. Çok ekici o zaman 
bütün sermayesini kaybettiğinden henüz beli
ni doğrultamadı. Bu olayda memleketimiz yal
nız milyonlarca lira döviz kaybetmemiştir. Da
ha fecisi aynı zamanda Ege tütün ekicisi is
tihsal ettiği ürünün emniyet duygusunu da 
yitinmiştir. Bu tütünlerin yakılış yokediliş se
beplerini araştıracak ve bunun sorumlularını 
ortaya çıkaracak bir tahkikat komisyonu ku
ral ması işi Ibjr gün Büyük Meclisçe mutlaka 
ele alınmalıdır. Çünkü yapılacak bir tahkikat 
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ile millî bir geliri kaybettirenlerin yalnız yaka
larına yapışılmayacak, ekiciye üretiminde em
niyet duygusu yeniden kazandırılacaktır. (Eıki-
ci bugün hâlâ bu facia tekrar olur mu kaygısı 
içerisindedir. Bu misli görülmemiş öyle bir facia
dır ki, o zaman imha edilen tütünlerin çulları 
dahi sahiplerine geri verilmemiştir. Bunlar bâ
zı yerlerde satılmış bâzı yerlerde ise ayrıca 
bilâhara yakılmıştır. Bütün bu hususlara ilâve
ten şunu da (kaydetmeme son alarak müsama
hanızı rica ederim. Ondan sonraki 1962 piya
sasında ekici bir yıl önce onbeş-yirımi kuruş 
gibi gülünç fiyatlarla satınalınıp da yakılan 
tütünler evsafmdaki ve hattâ onlardan çok da
ha aşağı kalitedeki tütünlerin çok iyi fiyatlar
la satıldıklarına şahidolarak bir daha ıztırap-
larını üzüntülerini yenilemişler ve tazelemiş
lerdir. 

Muhterem Milletvekilleri, Sayın Tekel Ba
kanı piyasa açılışı için kesin ve sarih bir ta
rih bildirmeli, Ege tütün ekici piyasasının mu-
tad zamanında açıklayışının nedenini izıah 
etmeli, ortadaki endişeleri gidermeli. Tüccarın 
kredi meselesinin tamamen halledildiğini bu 
yıl depo sıkıntısı çekilmiyeceğini, teslimatın 
gecikmeden yapılarak ekicinin parasını hemen 
eline alacağını ve gerekirse kanun çerçevesi 
dâhilinde ekici elinde bulunan tütünlerin son 
yaprağına kadar Tekel İdaresince satın alına
cağını bu kürsüden beyan etmelidir. Ege tü
tün ekicisi kendisinden ferahlatıcı sözler bek
liyor. Bunun intizarmdayız. 

Kıymetli vaktinizi aldığımdan özür diler, 
yüksek heyetinize hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Turan Şa-
hin'in gündem dışı konuşmaya gündem dışı be
yanları var. Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Muğ
la) — Muhterem arkadaşlarım, kader bir bölge
nin milletvekillerini sözlü soru münasebetiyle 
karşı karşıya getirse idi, daha iyi şekilde, vu
zuhla size polemiklerin mesnetlerini nakletmek 
fırsatını bana tanır idi... 

Tütün politikası mevzuunda 1961 senesinde 
işlenen işlerin, icraatın hesabının gündem dışı 
konuşma ile radyoya intikâl etmesinden başka 
bir maksat taşımadığını, bundan öteye tütün 
ekicileri namı hesabına konuşmak hakkının ken-
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dişinde katiyen bulunmaması icabettiğini çok 
yakından bilmekteyim. Bahsettiği ve benim çok 
yakından tanıdığım tütün ekicilerini, müstahsili 
senelerce istismar eden insanların bu kürsüden 
«tütün ekicilerinin dertlerini dile getiriyorum» 
diye gündem dışı harekette bulunmaya hakkı 
yoktur. (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler..) 

BAŞKAN — Sayın Şahin bir dakika (Gürül
tüler.) Sayın Bakan, konuşan arkadaşımız (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler ve sıra kapak
larına vurmalar) Müsaade buyurun arkadaş
lar! 

Sayın Bakan, konuşan arkadaşımız bir mil
letvekilidir ve memleket dâvalarına dilediği gibi 

temas eder. Buradaki istismar kastınızın ne ol
duğunu açıklayınız. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Memleketimin dâvalarını yakinen, on se
ne müddetle mücadele ettiğim için, bildiğimden 
Yüksek Meclise arz etmek isterim. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Burada milletvekilinin tutumu 
bir istismar olamaz, Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Hükümetin tütün 
politikasında.. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Ar
kadaşlar, Sayın Bakan milletvekilinin tutumu-
nu>n istismar olmıyacağmı ka'bul etti. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Aksini söylemedim. Milletvekili elbette 
ki, istirmarcı olmaz. Aslında * istirmarcı olan 
milletvekili olmamak lâzımgelir. (Adalet Par
tisi sıralarından gürültüler, masa kapaklarına 
vurmalar.) 

BAŞKAN — Milletvekili olduğuna göre, şu 
halde, milletvekili istirmarcı değildir. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Olmamak lâzımgelir. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mese
le tavzih edilmiş oldu. Bir milletvekilinin istir-
mar yapacağını kabul etmiyorlar. 

TARIM BAKANI TURAN ŞAHİN (Devam
la) — Tütün satış piyasası 6 Şubat da açılmak 
üzere Tekel Bakanı tarafından da ilân edilecek
tir. 
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Her sene olduğu gibi, Hükümetler, Türkiye'

nin bir numaralı ihraç maddesi olan ve üzerin
de büyük titizlikle durulan tütün mahsûlünün 
değeri pahasına, haklı olarak tesbit edilecek 
fiyatı, yine Hükümetin müdahale alımları için
de satış değerini bulacak ve müstahsil hiçbir şe
kilde, her türlü tezvirata rağmen, değeri fiyat
tan malını satmak ve parayı eline almak duru
munda bulunacaktır. Arz ederim. (A. P. sıra
larından şiddetli gürültüler) (Adalet Partisi 
milletvekilleri toplu olarak salonu terk ettiler) 

2. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in; Baş
kam bulunduğu Millî Savunma Komisyonuna 
havale edilmiş işler arasında bulunan : 

a) Terfi Kanununun 7133 sayılı Kanunla 
değişen 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ile, 

b) Zırhlı Birlikler Yıpranma tazminatı ka
nun teklifinin ve 

c) Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nuna bir geçici madde, 

d) Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı 
Kanunun geçici birinci maddesine bir fıkra, 

e) Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 10 ncu maddesine bir fıkra, 

f) 262 sayılı Kanuna geçici bir madde ve 
g) 5802 sayılı Astsubay Kanununa bir ek 

ve bir de geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesine tâyin 
edilen müddet içinde görüşülemediğini bildi
ren yazdan (2/476, 459, 202, 596, 543,486, 
480) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun 
önergeleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında 

bulunan 2/202 esas kayıt numaralı ve 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununa 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tekli
fi içtüzüğün 36 ncı maddesinde tâyin edilen 
müddet içinde görüşülememiştir. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa I 

Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında 
bulunan 2/459 esas numaralı ve Zırhlı Birlikler 
yıpranma tazminatı kanun teklifi içtüzüğün 
36 neı maddesinde tanzim edilen 45 günlük müd
det içinde görüşülememiştir. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Ordu 

Ferda GKiley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında 
bulunan 2/476 esas kayıt numaralı ve Telsiz Ka
nununun 7133 sayılı Kanunla değişen 5 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
İçtüzüğün 36 ncı maddesinde tâyin edilen 
45 günlük müddet içinde görüşülememiştir. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
' Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Yine aynı komisyonun bir teklifi var, oku

tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa I 

Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında 
bulunan, 2/480 esas kayıt numaralı ve 5802 sa
yılı Astsubay Kanununa bir ek ve bir de geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi içtüzüğün I 
36 ncı maddesi gereğince tâyin edilen 45 günlük I 
müddet içinde görüşülememiştir. 

Gereğinin ifasını arz ederim. I 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı I 
Ordu 

Ferda Güley I 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Yüksek Başkanlığa I 

Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında I 
bulunan, 2/486 esas numaralı ve 262 sayılı Ka- I 
nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında ka- I 
nun teklifi içtüzüğün 36 ncı maddesinde tanzim I 
edilen 45 günlük müddet içinde görüşülememiş- I 
tir. I 
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Gereğinin ifasını arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Aynı ko
misyonun diğer teklifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında 

bulunan 2/543 esas kayıt numaralı ve 5141 sa
yılı Subaylar Heyetine mahsus terfi Kanununun 
10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi içtüzüğün 36 ncı maddesinde tâ
yin edilen 45 günlük müddet içinde görüşüleme
miştir. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Aynı ko
misyonun diğer teklifini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş işler arasında 

'bulunan 2/596 esas kayıt numaralı ve 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi içtüzüğün 
36 ncı maddesinde tâyin edilen 45 günlük müd
det içinde görüşülememiştir. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Ordu 

Ferda Güley 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Samsun Milletvekili Nurettin Ceritoğlu'-

nun, Gümrük ve Tekel Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair yazısı 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın ayrıldığı ko
misyondan istifasına dair bir önergesi var, oku
tuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 

Aynı zamanda 'Sanayi Komisyonu üyesi bu
lunduğundan Gümrük ve Tekel Komisyonu üye
liğinden ayrıldığımı saygılarımla arz ederim. 

Samsun 
Nurettin Ceritoğlu 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. —• İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Or
man Kanununun 7395 sayılı Kanunla değişik 
35 nci ^maddesinin tadiline dair kanun tasarısı
nın; Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair olan kanun tasarısı ve aynı kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tekliflerini görüşmek üzere 3 .. 1 . 1964 
tarihli 24 ncü Birlişimde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonda görüşülmesine dair ya
zısı 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkan
lığı yazısını okutuyorum 

Yüksek Başkanlığa 
Orman Kanununun 7395 sayılı Kanunla de

ğişik 35 nci maddesinin 5 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ve bu maddeye iki fıkra eklenmesi
ne dair olan kanun tasarısı, Komisyonumuzda 
görüşüldü: 

Orman Kanununun 7395 sayılı Kanunla de
ğişik 35 nci maddesinin tadiline dair kanun ta-

5. — OÖRÜŞt 

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

BAŞKAN —• Siyasi Partiler kanununun gö
rüşülmesine başlıyoruz. Şahısları adına söz alan 
arkadaşlara sıra ile söz vereceğim. Sayın Nihat 
Diler, buyurun. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —-Muhterem : 
Başkan, muhterem milletvekilleri Adana Mil
letvekili Sayın Kasım Gülek, Sayın Kemal Sa-
rıibrahimoğlu ve Hükümetin hazırladıkları Si- ' 
yasi Partiler kanun tasarıları Geçici bir Komis- 1 
yon tarafından gözden geçirildikten sonra ı 
yüksek huzurlarınıza sevk edilmiş bulunmak- ] 
tadır. Gerek muhterem milletvekillerinin ve ge- i 
rekse Hükümetin Ibilhassa Geçici Komisyonun ] 
gerekçeleri gayet mufassaldır. 

Verilen bu izahatlardan anlaşılacağı üze- ] 
re Arjantin'den sonra diğer dünya devletle- < 
rinde olmıyan siyasi partiler kanununu (Sa- i 
yırı Kasım Gülek geçen gün bu konu üzerinde- < 
ki konuşmasında Arjantin'de bu kanunun çıka- > 
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sarısının da, Orman Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine dair olan kanun tasarısı ve 6831 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 3 . 1 . 1964 tarih
li 24 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyonda görüşülmesi, aynı mahiyet
teki tasarı ve tekliflerin tevhidi bakımından 
daha uygun olacağı mülâhazasiyle mezkûr ka
nun teklifinin de adı geçen Geçici Komisyona 
havale buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verilmiş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Başkam 
Kırklareli 

Alâeddin Eriş 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu raporunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ÜLEN İŞLER 

rıldığını söylediler) ilk defa biz çıkarmış ola
cağız. Bu muassır medeniyetin üzerine çıkmak 
idealimizin azimli bir başlangıcı olsa gerek. Zira 
ihtiyaca cevap verecek mükemmel kanunların 
çıkarılması medeniyetin en üstün meyvaları-
dır. Bu hususu kaydettikten sonra esas mevzua 
geçeceğim. 

Partilerin gerek kendi bünyeleri içinde ge
rekse asli vazifelerini ifada demokratik ruh ve 
zihniyetle hareket etmelerini temin etmek lâ
zımdır. Ancak çıkarılacak kanun partilerin 
faaliyetlerini demokratik usul ve metodların 
haricinde kısaca demokrasiyi güdümlü hale ge
tirir. Bu kanun tasarısı ile böyle bir durumun 
meydana gelip gelmiyeceğini anlamak için buna 
müteallik demokratik rejimin temel ilkeleri 
ile hukukun umumi esaslarını açıklamak iste
rim. 

Demokrasi halk tarafından halk için halk 
hükümetidir. Bu husüsiyetleriyle demokrasi 
cemiyetin hayatını, idare edenlerin hayatlarını 
ihtilâllere ve iç harblere karşı korur. Zira se
çim yolu ile işbaşına gelenler seçenlerin dilek 
ve isteklerinin hilâfına ve vadettiklernin hilâ-
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fına bir yol tutarlarsa secim vâdesinde halk 
onları seçmez, başından uzaklaştırır. Diledi
ği kimseyi iş başına getirir. Bu hal secimle ol
duğu için bir ihtilâle sebebolamaz; cemiyetin 
hayatı bu suretle korunur. İdare edenlerin ha
yatları da emniyet altındadır. Çünkü secim ne
ticesinde vazifelerinden uzaklaşacaklar, idare
deki hatalarının cezalarını şerefli memleket hiz
metinden uzaklaştırılmış oltnalariyle görecek
lerdir. Binaenaleyh mesuliyetleri cezai değil 
tamamen siyasi olacaktır. 

Sayın Başkan, bu gürültü içinde herhalde 
konuşamıyorum, (lürültü neden oluyor?.. Voksa 
demokrasiden bahsettiğim için mi?.. (Bravo ses
leri, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, aranız
daki sohbeti bırakmanızı ve hatibi takip buyur
manızı rica edeceğim. (Devam, devam sesleri) 

NİHAT DİLER (Devamla) — Demokrasi 
rejimi halkın huzur ve saadetini temin husu
sunda farklı görüşlerin serbest münakaşasına 
imkân veren bir rejimdir, fikirler serbest or
taya atılır, münakaşa ve muhakemesi yapılır, 
halk aydınlatılır bu aydınlık içinde halk hakem
lik vazifesini yapar, vereceği reylerle de istikâ
met gösterir. Bu suretle de idarede hâkim olur. 
Ancak bâzaıı bu serbesti içinde demogoji (hak 
ve hakikati tarif etme) hastalığı mümkündür. 
Fakat topluluğun topyeikûnunun aklıselimleri
nin bu hastalığın tesiri altında kalması varid-
değildir. Demokraside demogojiden korkanlar 
fikirleri çürük olanlardır. Zira müdafaa ettik
leri fikirler hak ve hakikat ise bunu 'haksız ve 
yanlışa karşı müdafaa edemiyorlarsa bu tak
dirde acz içindedirler. Bütün bu vaziyetlerıyle 
demokrasi rejiminde « kusur vardır. Fakat di
ğer rejimlerden daha az kusurlu olduğu için 
en üstün bir rejim olarak kabul edilmiştir. Bu 
rejimin içinde halk yalnız isabetli rey vermek
le vazifesini yapmış olmaz aynı zamanda seç
tiği kimseleri ve rejimi her türlü tehlike ve te
cavüze karşı hayatı pahasına korursa yapar. 
Ancak bu takdirdedir ki, demokratik rejim tam 
vo kâmildir, emnivet altındadır. 

Halk siyasi hak ve hürriyetlerini l>evlet 
otoritesini ellerinde tutanların lütuf lan ile de
ğil önüne çıkan maniaları yene yene büyük 
mücadeleler neticesinde elde etmişse böyle bir 
cemiyete siyasi partiler tam mânasiyle halkı 
temsil etmek mecburiyetindedirler. (Statüleriyim 
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bağlıdırlar. Kuruluşlarından itibaren her tür
lü faaliyetlerini halk murakabe eder. Statü
sünden ayrılırsa kanunla değil fakat halkın 
desteğimden mahrum kaldıkları için çöker ve 
kapanırlar. Partiler bünyesi içinde her ne su
retle olursa olsun suç işliydiler bu suçlariylc 
partiyi iham etmezler. Mesuliyetleri kendile
rine racidir. Meğer ki en büyük organı ge
nel kongre bu mesuliyetlere iştirak etsin. 

Binaenaleyh Siyasi partiler Kanununa bu 
sebeplerden lüzum kalmaz. 

Ama bizde tam bir murakabe hâsıl olmadığı 
için tabiatiyle bir Partiler Kanununa ihtiyaç 
hissedil mistir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukardan beri arz ettiğim üzere ıgerek de

mokrasi rejiminde, gerekse hukukun umumi 
esaslarında ııa,s (doğma) yoktur. Fikirler ce
birle müdafaa edilemezler.' 

IBu itibar Ha anayasalar ne kadar mükemmel 
tedvin edilirse edilsinler ihtiyaca cevap ver
mekten uzaklaşırlarsa değiştirilmeleri) bir za
ruret haline gelir. (Büyük âmme hukukçuları
nın en fazla yetiştiği Fransa'da bile anayasa
lar kısa fasılalarla değişmiştir. Siyasi1 parti
ler hakla hukuk nizamı arasında halkın ira
desini seçim yolu ile. izhar eden ilk kademedir. 
Anayasayı ve Anayasaya uygun sekilide çıkarı
lan kanunları değiştirmek hak ve salâhiyetini 
haizdirler. Ancak Anayasa ve bütün mevzuata 
hürmet en başta ,gelen asl'i vazifelerinden biri 
olnıaftdır. Şayet partilere (böyle bir hak tanın
madığı surette bir fasit daire içinde kalınır. 
Partilerin kurulması yukarda arz ettiğim üzere 
kolay değildir. Her tüzük, ve program hazırlı-
yan kimselerini parti teşkil etmelerine imkân 
yoktur. Partiler ancak kütlenin saadet ve se
lâmetine uygun demokratik cazip fikirler orta
ya attıkları takdirde açılır ve kurulurlar. IBi-
naenayeyh partilerin kurulması ve devamı küt
lelerim aklıselim ve vicdanlarına dayanmakta
dır. Kapatılması da bu suretle olur. Tasıarı 
Anayasanın 517 nci maddesinde tesbit edilen 
hususların haricinde partilerin kapatılmasına 
imkân vermektedir. Kurulmuş, faaliyet ha
lindeki partilerin kapatılmasına müta&Mlk hü
kümler vazıh değildir. Oeeici Komisyon Ana
yasamızın T)7 nci maddesinin mülhem bulundu
ğu Alman Anayasasının '2.1 nci maddesini tam 
tercüme edip bu ışık altında niçin Federal 
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Almanya'da Siyasi partiler kanunu çıkarılma
mıştır? Daha 'bariz çizgilerle ifade edilip biz
leri tenvir etmemiştir. [Bu bakımdan gerekçe
de bir boşluk vardır. Fakat bunun yanında 
Geçici Komisyon gerekçede siyasi partileri 
Fransa, Almanya, i talya Anayasasından ilham 
alarak toplum ve devlet düzeni ve kamu faali
yetleri hakkındaki görüşlerini seçim yolu ile 
gerçekleştirmeyi amaç edinen kuruluşlardır 
şeklimde tarif etmiştir. (Bu tarifin içinde dü
zenlerden biri de devltet düzeni ve anayasa dü
zeni olduğunu bir vakıa olarak kabul etmiş 
bulunmaktadır. Ancak düzjenin değiştirilmesi
ne vaz'ettiği hükümlerle cevap vermemektedir. 
Tarifede siyasi partilere verdiği salahiyeti ta
sarıdaki bâzı hükümlerle geri almaktadır. Bu 
halamdan gerekçe noksan tasarı ile arasında 
tezat vardır. Hukukun umumî esaslarına ve 
demokratik ilkelere aykırıdır. Gerekçede fikir
lerin açık münakaşasının açık rejimin icabı ol
duğu izah ediliyor. Fakat Anayasanın 57.nci 
maddesinin haricinde partilerin kapatılmasına 
yer vermek suretiyle tezada düşerek fikirlerin 
zorla muhafaza ve müdafaasını mubah görü
yor. HalIbuM 'fikirleri zorla (korutmak lehte ve 
aleyhte istismarların meydana gelmesine se-
beboluyor. (Kapalı ve karanlık durumlar hâsıl 
olur. En sağlam pozitif fikirler hurafe ve bâ
tıl hükümlerle örümceklenir. En üstün fikir
lerin itffeti dahi çoğu hiliâfı hakikat fısıltıların 
iğrenç fakat sihirli tecavüzleri karşısında ko
runamaz. Yeniden zora başvurmak bahis mev
zuu olur. Zor zoru davet eder demokrasiden 
zorokrasiye geçilir. Bu 'bakımdan da tasarının 
gerekçesi ile hükümleri arasında tenakuz 
vardır. 

Ocak teşkilâtının kurulması : 
Memurların, işçilerin kendi haklarını koru

mak hususunda bir teşkilâtları vardır ve Dev
let idaresini murakabe etmek imkânına haiz
dirler. Fakat köylerde, mahallelerde oturan 
lıa'llk ıbundan manrumldur. SSyasi bir teşkilât 
(kuramamalkitadır. Nüfusumuzun yüzde yetmiş-
toeşin'i ibu imaihıallerde oturan kimseler teşkili eft-
ttaığ'ine gföre bunların siyasi, partiler (bünyesi 
Hiçinde afllt kad emelde bir teşkilât kur almamaları 
köırpe bulunan demokrasimizi ıkötürüim hale ge
tirir. 

Gerçekte 'bu teşkilâta billhalssa faşist ve komü
nistlerin yer verdiği ifaıde edilmektedir. Millî 
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tesanüt, millî burduk fikrinin telsisi için lüzum- • 
suz kalbul edilımelkteldiir. Geçmişte cereyan eden 
focalk balkanı tipinin maihzurlarına da dokunul
maktadır. Bizde faşizm ve komünizm hukuk 
dişildir. Demokrasi rejlimi aynı zamanda bir 
ıdkul ıgitbidir. Siyasi mücadeleden uzak kalan
lar okulun aydınlatıcı tefsirinden istifade ede
mezler. Ocalk teşkil altının ocalk başjkanı filkrinin 
menfi hailde meydana gelmesi partilerin ileri 
safında bulunan kimselerin keyfî hareıkeltlerin-
den neşet ©der. 

Zira partilerin üst 'kademesinde bulunan 
kimseler demıofkrasi rejimini memleketin huzur 
ve saadetini temime matuf bir vasılta olarak ka
bul etmeyip de kendi şahsi çıkar ve menfaatle
rime bir vasıta veyahut da keyfî arzularını, şaJh-
si buyurma zevklerini tatmine 'bir vasıta ola-
ralk kullanırlarsa bu talkldirde üst kaidem elde 
•meydana ıgelen mücadele b'ir demokrasi, bir 
fikir mücadelesi olmayıp yalnız ve yalnız şali
si çıkar ve menfaat mücadelesi, dolayısi'yle ıbir 
fikir düşmanlığı bıir husumet mücadelesi haline 
'gelir. îşte üst kademede (bulunan kimselerin bu 
şekildelki hareketleri tâ alt kademeye sirayet 
eder, bunun neticesinde millî birlik ruhu ve 
millî tesanüt fikri (bozulur. Eğer partilerim üst 
Ikajdemesindeki bulunan kimseler demlokrasiy'i 
'bir düşmanlık vasıtası bir şaihsi çıkar ve men-
faalt vasıltası olarak kuillan'ma.z da memJeke-
tin huzur ve saadetini temine m'âltulf bir hizmeit 
yarışması vazliyet'mde kaibul ederlerse bu talk
ldirde !bu filkir, bu rulh doğrudan doğruya en alt 
kademeye de sirayet eder. Millî 'birlik rufhu, 
millî beraberlik rulhu hiıçjblr zaıman zedelenmez. 

Mulhlterem arkadaşlarım, şayet böyle bir zih
niyet olmazsa !bu takdirde ocak, bucak teşkilâ
t ı «olmasa bile yine mlilletin arasında bir kin, 
birbirine aykırılık, millî tesanüt ve mîllî birlilk 
mlhuna aykırı vaziyetler ortaya çıkar. Bu ba
kımdan Devirt idaresinde geretken murakaîbe-
nin yarpılması siyasi partilerin t eşMlâtl anmala
rının köy ve mahallelere de teşmil edilmesi lâ
zımdır. Köiy ve imalh ali elerdeki intiıbat üyeliği 
müeseesesi ilhtiyaca cevap vermekten uzak ola
caktır. Zira bürokrasi hastalığı ile (rüşvet, çe
şitli suiistimallerin, keyfî hareketlerin yatağı) 
olmakla malûl Devirt mekanizması yeni yeni 
(kuruluşlarla daha da vâlhîm hiır bürokrasinin 
amansız-pençesi altına düşecektir. îşte bünoikra-
sli hastalığının mahzurlarını bertaraf eden mu-
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ralkabesini ancak siyasi Iteşjkilâitm ilk kaideme- I 
ısinjde bulunan köy ve mahallelerdeiki ocak ve 
bucak başkanları ve mensupları yapacaklar
dır. Aksi (halde modern Devlet fikrinin içimde 
(bir Devlet tahakküm ve tegalliülbiü hiüiküm sü-
recelk'tir ki, bunun ıstırabı memleket çapında 
'çok büyük /olacaktır ve tam mânasiyle bir Dev
let ağalığı rejimi hlüküm sürecefeltir. 

(Bütün bu sebeplen]e teklif sahipleri, Sayın 
Kemal Sarıilbrahiımoğlu, Sayın Kasım Gülek'in 
fiilkirlerine iştirak etmekteyim. 

Partilerin 'Kontenjanından aday ıgöisiter-
meleri : 

Ekseriyet usulünde birçiolk mahzurları ber
taraf öder. Ancak nispî seçim usulünde parti-
lerin genel merkezlerinin tahakkümfünü ımtüm- I 
ıkfiin kılar. Hele küçük partnerde telâfisi im- ! 
kansız büyülk mahzurlar meydana geltirir. De-
miokratİk ruın ve zihniyetin tecellisine imkân 
venmez. Demokratik rejimi öldürür veya ayak
sız bir baş .haline geltirir. 

IMulhlterem arkadaşlar, netice olarak şunu 
ifade etmek isterim. Siyasi partiler toplumumu
zun hayat ve bekâsi'yle ilgili kararlar alacak 
Devletin en mühim organlarında ağır raeisuli-
yetli vazifeler deruhde edeceklerdir. 

(Bu mühim vazifelerin ifasiyle mütenasip bir 
mulhitariyet (ötauniomüe) nin verilmesi gerekir. 
Halbulki bu kanun tasarılsı ile siyasi partiler 
bir neıvi vesayet aîtma alınım iş vaziyete gele
ceklerdir. Kendi başına kaldığı zaman her tür
lü tes'irden azade olaraik kemdi kendini idare 
edemüyen kemdi bünyesi içinde demolkriatik ruh 
ve zihniyeti tecelli eltltiremiiyen bir siyasi te
şekkülün memleketin yüksek .menfaatlerini. de-
imlokratilk esaslar içinde lâyııkı veçhile korun
ması beklenemez. Bu itijbarlla .siyasi hak ve hür
riyetler, siyasi faaliyetler bültün kemaliyle 
ıbalhşedilldilkleri surette müspet kullanılmaları 
bahis mevzuu olur. Bunu bir misalle izah etmek 
isterim : Bisiklete binmenin, denizde yüzmenin 
'tarifi gayet kolay yapılır. Fakat bizatihi bisik
lete binımek, denizde ylüz'mek bir mlümareSe 
işidir. 

Demokraltik rejimde ide siyasi partilere ge
niş îmlkânlar verilmelidir. Bu suretle tekâmül 
elde elde arzu.edilir hale gelebilirler. Bu tasarı 
siyasi partileri mahcur hale sokmaktadır. Aynı 
ızamanda yalınız bir tek tip partinin yaşama-
isma imkân vermektedir. Diğer tegefldkü'l edecek 
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partiler ya Ibu partinin göljgesi veyahut da kop
yası, asgari peyki olacaktır. Hâsılı bui tasarı 
,bu haliyle nüfusumuzun % 75 rii teşkil eden 
köy ve mahalledeki vatandaşlara siyasi parti
ler içinde teşkilâjt kurmalarına imlkân verme
mek suretiyle partilerin merlkez kontenjan 
adaylarına da yer vermesi suretiyle demokrasi
mizi ayaksız bir baş haline getirecektir. Ayrıca 
ayaksız kalan baş da; serbest iddia, serbest mü
nakaşa, serbest muhalkemenin temin edeceği' halk 
ve hakikat güneşinden mahrum. (kalacak um
duğumuz neticeyi vermiyecekltir. Buı itilbarla 
körpe demokrasimizi kör ve kötiürüım olmaktan 
kurtarmak hür ruh ve hür vicdanların meyda
na getireceği (bir ahlâk ve faziletler manzume
si haline getirmek için Anayasanın şeklî emir
lerine göre değil demokratik esasları Itervice-
den mânasına göre bu kanunu ayarlamak mec-
buriyeltjndeyiz, Binaenaleyh ıkanun sistematiği
nin yeniden gözden geçirilmesini arz ve rica 
ederim. 

IBeni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize ayrı ayrı teşekkür öder hürmetlerimi 
arz ederim. 

.BAŞKAN — Sayın Fahir GiritlioğluL Yok. 
Sayın Kâmran Evlİyaoğlu'L Yok. 

(Sayın Ahmet Tah'takılııç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşaîk) — Muhte

rem milletvekilleri, Siyasi partiler kanun tasa
rısı üzerinde parti sözcülerini, Sayın Kasım 
Grülek'i ve Sayın Nihat Diler arkadaşumızın 
mütalâalarını dinlemiş bulunuyoruz. Gerek par
t i sözcüleri, gerek konuşian milletvekilleri bu 
işin önemi üzerinde durdular ve hakikaten özel 
'bir siyasi panti kanunu yapımanm güçlüğüne 
işaret ettiler. Ben de evvelâ hakikaten özel ola
rak bir siyasi partiler kanunu yapmanın güçlü
ğünden bahsedeceğim. Müsaade ederseniz şu 
tarzda bir plân dâhilinde mültalâalarnmıtzı arz 
edeceğim : 

Evfvelâ Meclis bir mlüdidetli vazife ile, hattâ 
müddeti geçmiş bir vazife ile karisi karşıyadır. 

İkinc'ilsi; bu vazifenin önemi, hududu ve 
mahiyeti nedîr? 

Üçüncüsü; Siyasi partiler Kanunu, gerek 
Hükümet gerekçesinde, gerek Geçici Kolmasiyon 
gerekçesinde iddia edildiği gibi, siyasî hayatı
mızdaki çolk partili devrin gelişme ve hâdise
leri kavramış ve ârızalar>a tedıbir bulmuş mu-
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dur?.. Diğer memleketlerde bu konu nasıl hal
ledilmiş ve halledilmeye çalışılmaktadır? Tasarı 
nasıl hazırlanmıışltır ? Doğru hal yolunu bulmuş 
muldur?. Buil'mamıışsa doğru bir hal yolu nasıl 
Ibulunalb'ilir .. Bu noktalarda mütalâamı birer 
Jbirer arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlar; hakikaten Meclisimiz müd
detli ve müddeti geçmiş bir vazife ile karşı kar
şıyadır. Fakat bu vazifenin adı tam mânası ile 
konmuş değildir. Çünkü Anayasanın 57 noi mad
desi; özel bir siyasi parti kanunu çıkarmadan da 
mevcut nizam içinde, bâzı tadiller yeni hüküm
ler getirmek sureti ile Anayasanın hükmünün ye
rine getirilmesi imkânını bahşetmektedir. O hal
de, özel bir siyasi parti kanunu çıkarmak işi bir 
sistemdir. Bu sistemi tercih etmiştir Hükümet ve 
Komisyon. Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Ta
sarı bu sistemi kabul ettikten sonra, tasarının ha
zırlanması şekli hakikaten ehemmiyetli bir ko
nudur. Görüyoruz ki, tasarı Anayasamızın 57 nci 
maddesine mehaz teşkil eden Alman Anayasası
nın 21 nci maddesini esas almıştır. Ve bu 21 nci 
maddeye göre Almanya'daki çalışmaları, yalnız 
Komisyon ve Hükümet tetkik etmek imkânını 
bulmuştur. Bu bir emektir. Orta yerde bir emek 
vardır. Emek sarf ,cdenlere teşekkür etmekle be
raber, hazırladıkları tasarının iddiaları gerçek
leştirecek mahiyette olmadığı hakkındaki kana
atimi de izah etmek mecburiyetindeyim. Şöyle 
ki arkadaşlarım; iş o derecede çetindir ki, bir 
taraftan öz haklarını, insan haklarını kayıtlıyan 
hiçbir hüküm çıkarmama zarureti, bir taraftan 
da Anayasanın 57 nci maddesindeki partilerin 
faaliyet, tüzük, programlarının insan hakları
na uygun olması keyfiyetinin teminat altına alın
ması. 

2. Partilerin gelir ve giderlerinin murakabe 
altına alınması. 

3. Partilerin, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan kapanmasının usul ve şartlarının tesbit edil
mesi. 

Sayın arkadaşlarım, işte Anayasamıza mehaz 
teşkil eden Federal Almanya'da, siyasi hak ve 
hürriyetlerle, siyasi partileri tanzim etmek güç
lüğü o derece ciddî olarak ele alınmıştır ki, Al
man dâhiliye nazırı 1955 tc, raporda da izah 
edildiği gibi, bir Komisyon teşkil etmiş; 1957 de 
Komisyon raporu efkârı umumiyeye neşredilmiş, 
1958 de birtakım ekler konmak suretiyle tekrar 
neşredilmiş 1959 da hazırlanan kanun tasarısı da 
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henüz Alman Parlâmentosundan çıkabilmiş de
ğil. Acaba Sayın Komisyon Sözcüsünün söyledi
ği gibi, Alman Parlâmentosunu böyle bir vazife 
ile karşı karşıya getiren şey, Alman Anayasası
nın 21 nci maddesi ile, bizim Anayasamızın 57 
nci maddesi arasında ciddî bir farktan mı neşet 
ediyor? Hayır arkadaşlar, eğer iki Anayasanın 
maddelerini yan yana okursanız görülecektir ki, 
Alman Anayasası, müddet hariç, bizim Anaya
samızın koyduğu esasları aynen koymuştur. O 
halde, aradaki bu fark bizim Anayasamızın âmir 
hükümlerinin mahiyetinden değil, bizim Hüikü-
met ve Geçici Komisyonun bu sistemin içinden 
çıkabilmek iddiasından doğmaktadır. Niçin Sa
yın arkadaşlarım, Alman İçişleri Bakanı; içinde 
sosyologların, siyasi ilim mütehassıslarının, hu
kukçuların bulunduğu bir komisyon teşkil etmek 
lüzumunu gördü de, bizim Hükümet böyle bir 
ilmî mütalâayı almaya lüzum hissetmedi, madem 
ki, iş bu kadar çetindir?.. Arkadaşlar, Hükümet 
Hukuk Fakültesinden mütalâa aldı. Fakat bu 
mütalâa Meclise getirilmedi. Hukuk Fakültesin
de bir komisyon teşekkül etti ve bu komisyon, 
Saym Profesör Tahsin Bekir Balta'nın riyasetin
de, bir rapor hazırladı, bölüm bölüm inceleme
ler yaptı. Gücenmesin bizim sayın arkadaşımız 
Profesör Fethi Çelikbaş, Hükümet, «Canım, ilim 
heyetinin mütâlâsına ne lüzum var.» düşüncesin
de olmamış. Gitmiş Hukuk Fakültesine, tezkere 
yazmış, mütalâa istemiş. Fakat bu mütalâayı ne 
Meclis gördü, ne Komisyon gördü; içişleri Bakan
lığında kaldı. Niçin? Çünkü Komisyonun getirdiği 
tasarı ile ilim heyetinin mütalâaları birbirine 
uymuyor. İlim heyetinin raporunda deniliyor ki, 
«Aman, Alman ilim heyetinin raporu önemlidir. 
Bunu tercüme edip neşrettirin.»-

Şimdi arkadaşlar diyarlar .ki, gerekçelerin
de; «Biz Ifou tasarıyı ihıavaldam hazırlamadık; 
Dünya için örmelk teşkil eden (bir ıtaisanıyı 'alldfllk, 
lona daıyıanarak ihaızırladılk.» Ama !b izlim. elimiz
de bu ylotk. Biız naisıl teltikik edeceğiz ve netice
ye varacağız ki, arkadaşlarımız hangi noktada 
bizim gerçeklerimizle telif etmek suretiyle Al
man İlim Heyetinin raporundan istifade etmiş
ler, hangi noktada ondan ayrılmışlar ve niçin 
ayrılmışlardır? Bunları muhakeme etmek im
kânı elimizde yoktur. Bir taraftan da ilmî ça
lışma, ihtisasa hürmet etme zihniyeti içinde bu
lunuyoruz, diyoruz; ama bir defa Alman İlim 
Heyetinin tasarısı tercüme edilerek dağıtılmış 
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değil. Bundan sarfınazar, Hukuk Fakültesinde 
teşekkül eden heyetin ve sayın Profesör Tahsin 
Bekir Balta'nnı hazırladığı rapor da Ağustos 
1963 nihayetinde veya Eylül başında, Hükümete. 
takdim edilmiştir. Bu raporu da ortada görmü
yoruz. Birtakım araştırmalardan sonra bu rapo
run bir nüshasını, müsveddesini ancak elde ede
bildim. Bu iki çalışmayı karşılaştırdım. Evvelâ 
Hukuk Fakültesindeki komisyon, teşkilâtlanma 
serbestliği fikrini Anayasanın öz hükmü olarak 
kabul ediyor. Binaenaleyh,' teşkilâtlanmada tah
dit koymak mümkün değildir, diyor. Halbuki, 
bize gelen tasarıda 27 milyon insan için teşkilât
lanma hakkı yok, üç milyon insan için teşkilât
lanma hakkı var. Şu halde bizini elimize Türk 
İlim Heyetinin raporu gelmediğine göre millet
vekili olarak bu tasarı üzerinde yaptığımız tet
kik ve mütalâa yalnız komisyonun görüşüne in
hisar etmiş oluyor, muhakeme ve mukayese et
mek imkânını bulamamış vaziyette bulunuyo
ruz. Yalnız bundan ibaret değil, Türk İlim He
yetinin raporunda da, birçok meselelerin halli 
parti tüzüklerine bırakılmalıdır, diye sarahat 
var. Bu meselelerin hepsi bizim Hükümet tara
fından bir ti]) statü hazırlanmak gibi, (hani şu 
kooperatiflerin falan ana sözleşmeleri var ya, 
öyle bir statü hazırlarız, tanzime! zihniyetimiz 
de var, siyasi faaliyetleri tanzim ederiz, şeklin
de) ele alınmıştır. Arkadaşlarım; siyasi faali
yetleri eğer bir kanunla tanzim etmek mümkün 
olsaydı bizden evvel bu lüzumu hisseden memle
ketler böyle bir tanzimci zihniyete gidebilirler
di. Arkadaşlarım çıkıp bana cevap verecekler... 
«Öyle ama, Türkiye'nin siyasi hayatı başka bir 
gelişmeden geliyor.» Arkadaşlar, Almanya'nın 
siyasi parti hayatı da Hitler rejiminden, bir ada
ma Allah denilen devirden geliyor. Bizim siyasi 
hayatımız da değişmez parti başkanlığı müesse
sesinden, reisicumhurlukla parti başkanlığının 
bir şahısta toplanması devrinden ve ideal bir 
program ve tüzükle ortaya çıkan ikinci bir par
tinin tüzük ve programını rafa koyup şahsi bu 
keyfî idare tesis edebilmesi devrinden geliyor. 
O halde mevzuat eksikliğinden değil. Türkiye'
deki siyasi buhranların sebebi öne geçenlerin, 
öne düşenlerin samimiyetsizliğinden, inançsızlı
ğından geliyor. Meselâ, Sayın Fethi Çelikbaş 
- hiçbir zaman geçmişe temas etmek istemezdim -
Demokrat Partinin çöküntüsünü anlatırken, 
«Binaenaleyh, mecburuz programları, tüzükleri 
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düzenlemeye» dedi. Demokrat Partinin progra
mını açtım okudum. 8 nci maddesinde diyor ki, 
«kanunlar, insan 1 laklarına uygun olmalıdır. 
Bütün vatandaşlar, Devlet nezdinde özbeöz mü
savi muamele görmektedir.» Şu halde Türkiye 
siyasi inkırazı kitaplardaki kelimelerin eksikli
ğinden değil, samimiyetsizlikten inançsızlıktan 
ortaya çıktı. İkincisi; müştereken haksızlığa 
karşı koymak haleti ruhiyesinin henüz münev
verlere de, halka da malolmamış olmasından ile
ri geldi. Birimizin başını kesiyorlar, ikimiz, üçü
müz seyirci kalıyoruz. Birimizin binasını haksız 
olarak yıkıyorlar, ikincimiz, üçüncümüz seyirci 
kalıyor, Böylece siyasi hayatımız bir tereddi 
içerisinde bulunuyor. O halde böyle bir kanu
na ümit bağlamak suretiyle Türkiye'de her şeyi 
halletik zihniyetine gitmek mümkün değildir. 
Acın arkadaşlar, Cemiyetler Kanununu. Cemi
yetler Kanununun kurulmasını yasak ettiği der
nekler var. Bölgecilik fikri ile dernek kurulmaz. 
Bizim Anayasamızın âmir hükmü de bu... İkin
cisi ; ülkenin, bütünlüğü, millî birlik aleyhine 
de dernek kurulmaz. Dini maksatla dernek ku
rulmaz Bizim Cemiyetler Kanunu bu meseleleri 
halletmiş. Anayasaya göre halletmediği hangi 
mesele var? iki mesele var... Birincisi, gelir ve 
giderlerin kontrolü nasıl olacak? İkincisi, siya
si partilerin kapanmasında hangi usul ve kaide
ler hâkim olacak"? Yalnız bu iki açık kapıyı 
doldurmak için acele bir siyasi partiler kanunu 
çıkarmak ve bunu bu Mecliste âdet edindiği
miz veçhile Ceçici Komisyon metodu içinde ele 
almak toptan hata teşkil etmiştir. Şimdi, hazır-
lıyan arkadaşlara, emeklerine hürmet ederek, 
soruyorum : Hukuk Fakültesindeki profesörler 
«Teşkilât tahdidi konamaz» diyorlar. Bizim ta
sarı ise, «ilçeden aşağı indin rai, parti teşkilât i 
yok» diyor, düzel. . Esbabı nıucibesinde diyor
lar ki, ancak faşist ve komünist partiler küçük 
cüzü tamlarına gider. Ama, diğer taraftan id
dia ediyorlar ki, yapılacak tasarı toplum bün
yesine uygun olmalıdır ve bu tasarı uygundur. 
Arkadaşlar, Türkiye'de ne kadar küçük cüzü 
tanılara giderseniz, faşizm ve komünizmden o 
kadar uzaklaşabilirsiniz. . 

Şu köy dediğimiz varlık yok mu arkadaşlar, 
o köy kanuna göre çoktan seçime alışmıştır. 
Kadın, erkek dernek kurar, muhtarım seçer, 
ihtiyar heyetini seçer. Biz şimdi ona, sen par-
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tieilik yapamazsın diyeceğiz. Niye? Geçmişte I 
ocak başkanları Devlet otoritesinin üzerine 
çıktı... Doğru. Nasıl çıktı? Parti merkez teşki
lâtının tutumu yüzünden çıktı; Hükümetin par
tizanlığı yüzünden çıktı. Eğer Hükümet köye 
su getirmeyi particiliğe «bağlamazsa, türlü 
sözlü sorularda bahsedildiği gibi, falan veya. 
filân mevkii elde etmeyi partizanlığa bağla
mazsa, köyde, kaderini kendisi yaşıyan, 'baş 
basa yaşıyan, hattâ Devletin temel »varlığı -olan 
köylünün particiliğinden ne zarar gfelir? Bi
lâkis arkadaşlar, tamamen aksi nioktai nazar
dayım; parti göretvlisi diye tek adama dayan- ] 
dik mı işte o zaman köyü faşizme ve kom'üniz- I 
m e yu/va teşkil etmiş olunuz. Bu sistem faşist 
bir sistem olur. Tek adam seçeceğiz, adma da 
parti görevlisi diyeceğiz. (Bu adam köye gi- i 
decek, bucaklara, mahallere gidecek, köylü- j 
nün siyasi faaliyetini tanzim edecek... Ben 
arkadaşlar, takriıimde açıkça söyledim, i 
(C. H. P. niıı 'Sayın 'Başkanının, Hükümet '< 
Başkanının burada bulunmasını ook arzu eder
dim) Parti mutemetleri devri, bu 'memleket
te valilere parti reisliği vazifesinin verilmesi 
zaruretini getirmiştir Devlete... Çünkü Devlet 
içinde Devlet olmuştur âdeta... Şimdi biz ocak 
başkanını kaldırıyoruz. Ocak başkanı bir kö
yün başkanı îdi. 10 köye bir parti görevlisi 
tâyin ettik mi alın size hakkından gelemiye-
ceğîmiz bir siyasi (Otorite... O halde arkadaş- , 
lar; «küçük cüzü tamlara giderseniz faşist 
ve komünist örneklerini almış olursunuz» de
niyor. Bilâkis arkadaşlar tek adama dayanır
sanız, ya faşizm ya komünizm esaslarına doğru 
kaymak imkânını hazırlamış olunsunuz. Şu i 
halde bu teşkilât yalnıiz köyde parti teşkilâtını 
yasak etmekle Anayasaya aykırı değil. Parti 
görevlisi diye aşağıdan yukarıya idare siste
minden 'bahsedip de yukardan aşağıya tanzim- j 
ci sistemle yeni 'bir unsur meydana (getirmekle 
de Anayasaya aykırıdır, insan haklarına aykı
rıdır. Niye? însan Hakları Beyannamesinin ] 
20 - 21 nci maddeleri der ki, «Herkesin dernek i 
kurma hakkı vardır, her vatandaşın kendi Dev
letinin idaresine karışma hakkı 'vardır.»' Arka
daşlarımız siyasi faaliyetleri reyden ibaret 
zannediyorlar. Zaten bu tasarı seçimleri tan
zim edebilir zihniyeti içerisinde hazırlanmıştır. 

Sayın arkadaşlarım meseleyi biraz dalha de
rinleştirelim. Parti görevi isini size bir misalle | 
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izah edeyim. Biz köy üzerinde ç*ok denemeye 
giriştik arkadaşlar. Fakat köyü anlıyamadı-
ğımız için, köyün Devletin her türlü maddi ve 
mânevi dayanağı olduğuna inanamadığımız için 
bunu göremediğimiz için kalûbelâd'an beri, bu 
hayatı yaşamanın mukadder olduğu gibi bir dar 
görüş içinde kaldığımız için köyü aıılıyamamışız. 
Arkadaşlar, gördük; yer yer, zaman zaman kahve
ler ayrıldı, mezarlar ayrıldı. Kahveler ayrıl
dı ise biz ayırdık arkadaşlar... Yoksa komşu
sundan ödünç ateş almak mevkiinde bulunan 
bir insan niçin kahvesini ayırsın? Biız parti
ciliği yanlış yöne sevk edijyoruız: «Reyi getir 
suyu götür; reyi getir ka'lıiveye beş sandalye 
al, radyo al» ... Bir partizanlık tasavvur ediniz 
ki, merkez idareleri köylüye diyor ki «Par
ticilikten maksat evirip çevirip menfaat temin 
etmektir. Hadi bakalım...» diyor. Elbette bu 
yarışa köylü de girecektir. 

Stanra sayın arkadaşlar; bir şeyi M raf ede
lim. Eğer köyün derdi, Devlet masasının üze
rine geldiyse 'bu bizim tenkid ettiğimiz, içinden 
çıkamadığımız köylerin siyasi faaliyeti yü
zünden geldi. Hiç biriniz itiraf edem'ezseniz, 
ben itiraf edeyim: Ivöy köy hepimizi koşturan 
âmil o beyaz oy puslası ve bu oy puslası etra
fında köylerdeki heyecan, hareket olmuştur. 
Şimdi biz «Ihayır» diyoruz. «İlçe bölıgesinden 
aşağı indiniz mi siyasi parti (teşkilâtı yok..» Ar
kadaşlar bu, Türk içtimai 'bünyesine, Anayasa
ya aykırı olmaktan balşka, kasıttır. Bırakınız 
artık köyün sesi Parlâmentoya ve Devlet ma
sasının üzerine gelsin. Hattâ bir fg'ensoruda 
söylediğim gibi, keşke köy dediğimiz varlık 
gerçekten teşkilâtlanabilse de federatif bir 
kuvvet olsa... O zaman Devlet hayatı nizama 
girecek ve Devletin sosyal temelleri dalha sağ
lam, gündelik akimların haricinde Devletin be
kası fikrine istinadedecektir. O halde nasıl 
köyde parti teşkilâtını menedebiliriz? Böyle 
bir tasarıyı nasıl müzakere edebiliri ? Anaya
sa hükmünü yerine getirelim derken nasıl Ana
yasa hükmünden bu derece ayrıl ım? Demek 
ki arkadaşlar, bu tasarıya hâkim olan ana gö
rüş, Anayasaya da aykırıdır, insan (haklarına 
da aykırıdır, memleket gerçeklerine de aykırı
dır. Eğer arkadaşlar, köydeki bütün mesele
leri Türk Devlet masasının üzerine vaktiyle 
'koyabilmiş olsaydı bugün C. H. P. Genel Baş
kanı ve Hükümet Balkanının dünkü grup top-
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lantısmda •işaret ettiği ('Ulusun 'başyazısında 
gördüm) «içtimai çöküntülerle karşı karşıya-
yız»1 vakıası hafifleyebilirdi. 

EMlN PAKSÜT (Ankara) — Ocaklar vardı.. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ocak

ları izah ettim; ocaklar öyle kuruldu, öyle ida
re edildi ki, meselâ bir misal vereyim. Yılın 
birinde bir de baktık ki 60 milyon lira köy mes
kenine yardım... (Şimdi de aynı sirayet taki-
bediliyor, onu bütçe sırasında izah edeceğim.) 
60 milyonu 40 bin köye taksim ettiniz mi 1 500 i 
lira düşüyor; bununla bir samanlık bile yapıl
maz.. (A) köyüne üç evlik kredi verilecek, bu 
hal (B) köyünü rekabete düşürecek. (C) kö
yüne üç evlik kredi verecek öteki köyleri açık
gözlük rekabetine düşürecek. Böyle işletilen bir 
Hükümet mekanizması karşısında yine köydeki 
ocakların ıbu derecede dejenere olmamış olması
nı, köylünün memleketinin 'bekası üzerindeki 
ezeli şuuruna bağlamak lâzımdır ve buna sevin
mek lâzımdır. Tasarıda tek statü meydana ge
tirmek isterken, C. H. P. nin statüsünü almışlar, 
tüzüğünü almi'şlar; ^olabilir... (Ortadan gürül
tüler) Efendim, arkadaşlarımız heyecan gös
teriyorlar. Ben takririmi mehaz göstereceğim. 
'Mehaz da hep öum<hur'üyet Halk Partisinden 
geliyor. Ne yapalım? Hakikati söyliyen, is
ter o partiden olsun, ister bu partiden... Sa
yın Turan Güneş dünkü Cumhuriyetteki maka
lesinde bunu söylüyor. Emin Bey beyhude ye
re kafa sallıyor. Benim takrirılm 2i3 tarihini 
Ihaizdir; Turan (Güneş'in Cumhuriyet Gazete
sindeki makalesi dün çıkmıştır. Demek ki, 
akıl için tarik bir. Almışsınız, bir merkez or
ganı... Samimî olarak alsanız yine doğru. Bili
yorsunuz, partinin üst kademesi genel kurul
dur. Ama, her parti, genel kuruluna başka 
mâna verir. Hem tanzimlcisinia, hem illâ «ku
rultay» ismi mahfuz kalaicak. 

Tüzükte «'genel kongresine isterse başka 
isim verebilir» diye fıkra vardır, maddeyi açıp, 
'o'kulyumiz. Bakın Fetlhi Bey tasdik edilyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI ORHAN ÖZTARK (Te
kirdağ) — öyle ise tip değil. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ama 
io tip olmayışı, şekle ait tip yapmıyorsunuz. 
Çünkü (hepsi kurultay diyecek, özellik ortadan 
kalkacak, Müsaade ederseniz bu kadar ince-
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liğ'i de herkes anlasın, yalnız mahdut zekâların 
çerçevesinde kalmasın. 

Peki, ihtiyaçlara cevap vermiyor; Anayasa
ya uytgun değil, ilim heyetinin mütalâasına da 
uytgun değil. Ne yapalım'? Arkadaişlar, müs
pet yol gayet açık. Mesele acele. Ben Sayın 
Komisyon Sözcüsü Coşkun Kırca ile şu nokta
da yüzde yüz beraberim. 'Bu kanunu biz her 
gün 'müzakere etmek suretiyle çıkarmakta ge
cikirsek, Anayasa müsamalha edebilir. Fakat, 
bu görüşten Halk Partisi de ayrıldı, diğer par
ti kanatları da ayrıldı. Zaten biliyorsunuz, 
parti grup başkanları bir inuza getirdiler mi 
'milletvekilleri .olarak <bi'ze fikir ısiöylem'ek im
kânı kalmıytor. Geçen ıgün bunu da izah et
miştim. O halde, ne yapalım'? Gayet basit, 
Cemiyetler Kanununda açık bırakılan kapıları 
testbit edelim. Acele olarak gelir ve giderle
rin nasıl kontriol edileceğine dair bir hüküm çı
karalım. Anayasa Mahkemesinde nasıl muha
keme edileceği hususunu da Anayasa mütehas
sıs heyetinden çabuk mütalâa istiyerek hazır-
lıyalım. Ondan sonra oturalım; Alman hukuk
çularının raporlarını Hükümet tercüme ettir
sin, hepimize dağıtsın. Türk hukukçularının 
ek mütalâalarını da alalım. Sosyologların da 
mütalâalarını alalım. Ben 'Tahsin Bekir (Bal
ta'dan da rica etmiştim ve «niçin komisyonu
nuzda bir sosyolog yok» diye sormuştum. De
diler ki, «Hukuk Fakültesine havale edildiği 
için, biz fakülte çerçevesinde tetkik ettik.» 'İçe
risine âlimleri alarak, Anayasamızı hazırladı
ğımız sistem'e sadık kalarak, ek mütalâa ala
lım. Bu mütalâaları da neşredelim. 

ikincisi, meselenin normal komisyonlarda 
görüşülmesi imkânlarını hazırlayalım. Aradı
ğımız mükemmel siyasi partiler kanununu azı 
hatalı olarak çıkarmak yolunu bulalım. 

Komisyon, bizi açmaz içerisinde bırakmıştır. 
Kanun ne emrediyor? illâ özel kanun yapın de
miyor. Alman Kanunu dahi federal kanunlarla 
halledilir, diyor. Bizim kanun da demokratik 
esaslarla kanunla düzenlenir, diyor. Cemiyetler 
Kanununun boş bıraktığı noktaları doldurur, 
diyor. Otururuz, doğru dürüst bir siyasi par
tiler kanunu çıkarırız. Bu kanunun ilk şartı 
Anayasaya uygunluğudur, öyle, teşkilâtlanma 
tahdidi koymak, tip statü yapmak, karışamıya-

— 128 — 



M. Meclisi B : 44 
cağımız hususlara karışmak, doğru değildir. | 
Karşınızda konuşan arkadaşınız parti kapatma
nın da, parti i e. disiplinin de nelere malohluğu-
nu şahsında yaşamış bir insandır. Bu hatıratımı 
en iyi bilen arkadaşım da Fethi Çelikbaş'tır. O 
hakle, ben ıstırabını çekmişim, keyfî parti ka
patmanın, ben ıstırabını (-ekmişim parti içinden 
keyfî adam kovmanın... Buna rağmen Türkiye'
nin toplanamamaktan geri kaldığını, siyasi hak
larını serbestçe kullanamamaktan geri kalan 
bir topluluk olduğunu bildiğim, için, demokratik 
yoldan başka çıkar yolun bu memleket için 
meveudolmadığma inandığını için demokratik 
esaslara uygun bir partiler kanununun çıkarıl
ması şartlarını size teklif ediyorum. Onun için 
takririm üç maddeden ibarettir. Geçmişin <ıui-
nakaşalarına dalmıyalım, arkadaşlar. Eğer geç
mişin münakaşalarına dalarsak netice almak 
güçleşir. Meselâ gelir - gider mevzuunda : ma
dem ki, müsaviye yakın şartlarla rekabet mües
sesesini getirmek istiyor kanun, Kasını Gülek 
de geçen gün konuştuğu sırada, «adayların ya
pacağı masraf bile kontrol altında» dedi, par
tilerin evvelden giderlerini de az çok birbirine 
yakın rekabet sistemi içerisinde getirmeyi de 
teklif ettim. O halde bu mesele enine boyuna in
celenecek bir mesele değildir. Aceledir de. Bu 
accleliğini geliniz, hattâ incitecek bir tek kelime 
söylediysen! onu geri alayım. Kanunumuzdaki 
boşlukları süratle dolduralım. Ondan sonra, 
tanzimci bir zihniyetten vazgeçelim. Halk Par
tisinin karar organı... Karar organı, karar or
ganı, karar organı. Efendim, karar organı yal
nız sekreterya müessesesi ile idare edilen par
tilerde var. Karar organı illâ Meclis olacak... 

İSMİN PAKSÜT (Ankara) — Mecburi mi, 
kanuni mi? 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, hatibe müdahale 
etmeyin. I 

AHMUT TAHTAKILIO (Devamla) — Mü
saade edin. ben fikrimi söyliyeyhn. Sayın Pak- I 
süt, sizinle çok hâtıramız var. Fikirlerinizi bu
radan söylemek imkânına sahipsiniz. I 

BAŞKAN — Siz de Sayın Tahtakılıç karşı
lıklı. konuşmayın; lütfen devam buyurun. | 

AHMKT TAHTAKıLlO (Devamla) — Suyııı 
Başkan, mevzuun ciddiyetinden hiç ayrılmıyo
rum. I 
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Üç teklifim var, 
1. Kanun açıkça Anayasaya aykırıdır Ni

ye? Çünkü, teşkilâtlanmayı tahdidetmiştir. Par
ti görevlisi diye, bir unsur ortaya çıkarmakta
dır. Hani İkinci Dünya Harbinde subaşı diye 
köylerde bir müessese icadetmiştik ya el loyına 
sisteminde, o subaşı çok tehlikeli oldu; öyle bir 
subaşılığı da ihdas etmiştir, adı parti görevlisi
dir. Bunlar Anayasaya aykırıdır. İnsan hakla
rına külliyen aykırıdır. O halde Anayasa Ko
misyonuna, şimdiden bu mevzuu etüd etmesi 
için tasarının bir suretini ve takririmin bir su
retini verelim. 

2. Geçici Komisyon, tasarıyı geri alsın. Der
hal kanunun açık bıraktığı yerleri, arz ettiğim 
ve benim akıl edemediğim, bilmediğim pratik 
metotlarla doldursun, getirsin. 

Ondan sonra, Hükümet Alman İlim Heyeti
nin raporunu tercüme ettirip, teksir ettirip bize 
dağıtsın. Hukuk Fakültesinde hazırlanan rapo
ru teksir ettirip bize dağıtsın. Ek mütalâa ol
mak üzere çalışmaya girsin, normal komisyon
lardan geçsin. Bu suretle, Anayasamızın özle
diği partiler, iktidarda olsun, muhalefette olsun, 
Parlâmentonun temel unsurudur fikrini hakları 
çerçevesinde ve memleket gerçeklerine uygun 
olarak temin edecek bir tasarı hazırlamak yo
luna girelim. 
diği partiler, iktidarda hakları çerçevesinde ve 

.memleket gerçeklerine uygun olarak temin ede
cek bir tasarı hazırlamak yoluna girelim. 

Bir de arkadaşlar, bir hâtıramı burada mü
samahanıza güvenerek söylemek istiyorum. 

Kader, her partinin kuruluşunda ağır yükü 
bizim üstümüze getirdi. Ne zaman vatandaşın 
huzuruna gitsek, «Aman, bir hukukçu getirin 
bizim başımıza, kanunların içinden çıkamıyo
ruz»- denildi. 161 madde, 19 bölüm, var bu ka
nunda. Bu kanunla Türkiye'de siyasi particilik 
yapabilmesi için, her partiye yüz hukuk müşa
viri lâzım. (Gürültüler) 

Arkadaşlar, fikirler söylensin. Bu kabîl fi
kirlerle düzelecektir. Bakınız burada fikirleri
mizi rahat rahat söylüyoruz. (Devam, devam 
sesleri) 

OĞUZ OKAN (İstanbul) — İlk defa doğru 
söz söylediniz. 

AHMET TAHTAKTL1Ç (Devamla) — Çok 
teşekkür- ederim. Her zaman doğru söylüyorum, 
ama işinize gelmediği zaman saymıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmasın efen

dim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim, 42 maddelik Cemiyetler Kanunumuz vardır. 
Cemiyetler Kanununun birinci maddesinde diyor 
ki, «Kanuna, ahlâka ve «genel âdaba aykırı der
nek kurulamaz.» Kanuna aykırı dernek kurul
mayınca, Anayasaya aykırı dernek hiç kurula
maz. İşte, mesele halledildi. En büyük problem,' 
arkadaşları heyecana getiren, üzerinde gece gün
düz çalıştıran problemi Cemiyetler Kamunu hal
letmiş. Hangi dernekler kurulamaz? Kurulması 
yasak oltan dernekler: 

1. Devletin millî bütünlüğünü ve siyasi ve 
millî birliğimi bozma amacı güden dernek 'ku
rulmaz. 

Bizim Anayasa da aynı şeyi söylüyor. Böyle 
bir dernek 'kurmak, zaten yasak. 

Din, mezhep, tarikat esasına ıgöre dernek ku
rulamaz. 

Aile, cemaat, ırk esasına göre dernek kuru
lamaz. 

ıGizli maksatlara dayanarak, gizli dernek ku
rulamaz. 

Bölgecilik esasına 'göre dernek kurulamaz. 
ISiyasi partilerden başıka dernekler, birden 

fazla .maksatla uğraşamaz. 
Zaten Cemiyetler Kanunu, bizim şu 161 mad

delik, ıgıayretle meydana getirdiğimiz tanzime! 
tasarıda esbabı mucibe olarak zikrettiğimiz şey
lerin yüzde doksanını halletmiştir. Yüzde beşini 
de Anayasa halletmiş. Geriye kalmış yüzde beş... 
Hemen bunu halledelim, ondan sonra memleke
tin gereklerine ve »gerçeklerine uygun, toplum 
bünyesine uygun ve istikbalindeki hayatına ışık 
getirecek özel bir Partiler Kanunu hazırlamak 
yoluna güdelim. 'Takririmin hakkında .takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

Efendim, merkez kontenjanına falan girme-
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dim. Çünkü merkez kontenjanına girersem biraz 
daıha hararetlenecek. O büsbütün sakat müesse
sedir. Bu meselede Sayın Nihat Erim'in fikri 
ile iştirak hâlinde olduğumuda arz ederim. 

Efendini, 23 tarihinde verdiğim Önergenin 
üç maddesine iki madde daha ekliyerek önerge 
vermiş bulunuyorum. Takdir Yüksek Meclisin
dir. Hürmethn'imle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olmadığı 
hakkında beş arkadaşımızın teklifleri var, öner
geyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ekseriyetin olmadığı kanaatindeyiz, yoklama 

yapılmaısını arz ederiz. 
Tokat Afyon Karahıisar 

Mehmet Kazova Şevki Güler 
Trabzon Mardin 

Ekrem Dikmen A. Kemal Aybar 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

(BAŞ/KAN — Beş arkadaşımızın ekseriyet ol
madığı hakkımdaki iddiaları... 

€OŞKIJN KİRCA (istanbul) — Usul hak
kında, 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet olmadığı 
iddiası vardır. Usul hakkında ne sözü istiyorsu
nuz? Ekseriyet olmadığı, beş kişi tarafından id
dia edildiği için yoklama yaptıracağım. 

COŞKUN KIUCA (İstanbul) — Efendim, 
şilindi, bu yoklamanın yapılması suretiyle şu 
anda Meclisin dağılması Anayasaya aykırıdır. 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Veremiyeceğim <&fendim, çünkü 
bu konuda Burhan Apaydın'ın da bir takriri 
vardır. Başkanlık Divanında halen incelenmek
tedir. Başkanlık 'Divanının alacağı karara siz de 
•ittuba edersiniz. 

Yoklama yaptıracağım, efendim. 

3. — YOKLAMA 

.(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonunda ekse

riyet olmadığı anlaşıldığından... (Kaç kişi var 
sesleri) 168 kişi var efendim. 

16,10 da toplanmak üzere oturumu kapatı
yorum . 

Kapanma saati ; 15,40 
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Açılma saati: 16,10 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Elek
trikler yandığında, anahtarları çevirip iûtf'en 
düğmeye basınız. Anahtarları çevirmeden par
mağınızı basarsanız işaret verilmemiş olur. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Ekseriyetimiz var, gündeme devam ediyo

ruz. Sayın Bertan ne hakkında konuşacaksınız. 
MAHMUT KIZA BERTAN (istanbul) — 

Salonu terk edişimizin sebebini izah edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MAHMUT RİZA BERTAN (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu 
bugün toplantı salonunu terk etmiştir. Bu terk 
edişi biz de arzu etmiyoruz ve hiçbir zaman hiç
bir partili arkadaşımın ve büyük Türk Milleti
nin bunu da arzu etmiyeceğini bittabi takdir 
ediyoruz. Yalnız, salonu terk etmeye icbar edil
mememizi peşinen Heyeti Umumiyeden istirham 
ediyorum. (C. H; P. si sıralarından gülüşmeler 
ve «alışkanlık» sesleri) 

BAŞKAN — Sükûnetle dinlemenizi rica edi
yorum. Sayın Bertan konuşuyorlar, sakin bir 
şekilde dinleyiniz. Buyurunuz Sayın Bertan. 

MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 
Bugün Muğla Milletvekili Sayın Adnan Akarca 
tütün piyasası hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. Her milletvekili zaman zaman 
muhtelif sebeplerle gündem dışı konuşma yapı
yor. Bu konuşmayı kanaatimizce (tütün piyasa
sını alâkadar ettiği için) Gümrük ve inhisarlar 
Bakanının cevaplandırması lâzımgelirdi veyahut 
da burada bulunan bakanlardan birinin Hükümet 
adına cevaplandırması lâzımgelirdi. Bunun 
hiçbiri ifade edilmeden Ziraat Bakanı kalktı ve 
cevap vermek istedi. Biz, A. P. Grupu olarak 

bu işin bu kadar inceliğine ehemmiyet verme
dik. Haddizatında Başkanlık Divanının kendi
sine Hükümet adına mı konuşacağını sorması 
ve «Hükümet adına buyurun Sayın Ziraat Ba
kanı» demesi lâzımdı. Bunlar ufak şeyler ve 
teferruat olduğu için, tabiatiyle gündemin de
vam etmesi için buna hiçbir surette itirazımız 
olamazdı. Ancak, Adnan Akarca ne dedi ki, Sa
yın Ziraat Bakanının ağır hücumlarına ve haka
retlerine mâruz kaldı. Bu, kanaatimce, haksız 
bir hareketti. Bu haksız harekete devam etme
mesi için Başkanlık Divanı tarafından bir iki^ 
defa ihtar edilmesine rağmen devam etti ve bit
tabi arkadaşlarımızın muayyen bir kısmı da, 
kendi arkadaşlarına yapılan bu muamele karşı
sında reaksiyon gösterdiler. Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarımızın hak tarafında olarak, 
hiç olmazsa bu reaksiyona karşılık vermemele
ri lâzımdı. Nedense, iki gün evvel yapmış oldu
ğum konuşmamda da belirttiğim gibi son bir 
hafta, 10 gündür bu iş böyle devam edegitmek-
tedir. Bu olmamalıdır. Çünkü, bu Meclis, bu 
milletvekilleri buraya milletin, memleketin bü
yük işlerini, dâvalarını görmek üzere gelmiştir. 
Çok üzüntü duyuyoruz. (C. H. P. si sıraların
dan alkışlar) Ve biz samimî olarak çalışmak is
tiyoruz. Muhalefette olduğumuz halde muhale
fette değilmişiz gibi kanunların çıkarılmasını 
ve Meclisin çalışmasına yardımcı olmak istiyo
ruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, şu hususu ke
sin olarak belirtmek isterim ki, bakanlar ve 
parti idarecileri milletvekillerini ve Meclisi dai
ma yatıştırıcı şekilde konuşma yapmalıdırlar. 

OĞUZ ORAN (istanbul) — Geçen gün ko
nuşulan ne idi? (A. P .sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sakin olun; hatibin sözünü kes- I 

meyin. 

MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim, Sa
yın Bertan 

Bakınız saym arkadaşım; sizin bir kelâmı
nız Meclisi elektriklendirmeye kâfi geliyor. 
Lütfen sükûnetle dinleyiniz. Buyurun Sayın 
Bertan 

MAHMUT RIZA BERTAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; biz şuna inanıyoruz 
ki, Meclis müzakerelerinin inkıtaa uğramasına 
sebebolan şahıslar şu Meclisin içinde mahdut
tur ve bundan parti farkı olmaksızın büyük ek
seriyet üzüntü duymaktadır. Ben buradan nasıl 
bir hitapta bulundum ve haksız bir şey mi söy
ledim ki, bana, yine hücumlar yapılıyor?.. 

Şimdi yeniden tekrar ediyorum; ben bir ı 
partinin, Adalet Partisinin Grup Başkanı ola
rak iki aydır vazife görmekteyim. Hiçbir za
man grupumu tahrik veya Meclisi tahrik ede
cek bir tek kelime ne Mecliste, ne galerilerde , 
ve ne de grupumda söyledim. Binaenaleyh, ye
niden arz edeyim ki, bakanların, parti idareci
lerinin asıl vazifeleri Mecliste daha serbest olan 
milletvekillerinin fevri hareketlerine katılmak 
veya onları tahrik ve teşvik etmek değil, onları 
yatıştıracak şekilde hareket etmek olduğuna. 
inanıyorum. Oturumlara devam edeceğimizi ve 
kanunların görüşülmesinde şevkle çalışacağı
mızı saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Akar-
ca'nm gündem dışı konuşmasından sonra, işin 
bittiğini zannederek esasen, gündeme geçmeye 
karar verdiğimiz sırada Sayın Ziraat Vekili 
Hükümet adına söz istediği için kendisini konuş
turmak zarureti hâsıl olmuştur. Bu ciheti Yük
sek huzurunuzda böylece arz etmiş olayım. 

Şimdi Partiler Kanununun görüşülmesine 
devam ediyoruz. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
ym Başkan, Riyaset Divanının tutumu hakkın
da konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Partiler Kanu
nunun görüşülmesine devam ediyoruz. Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu, buyurunuz, 
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Muhterem arkadaşlarım, Başkanlık elindeki 

İçtüzük hükümlerini harfiyen tatbika çalışmak
tadır. Tutumunda İçtüzüğe aykırı her hangi bir 
hareketi de yoktur. Tarafsızlığını da asla hiç
bir zaman bozmamaktadır. (C. H. P. si sırala
rından «bravo» sesleri) 

Buyurunuz Sayın Sarıibrahimoğlu, bekliyo
ruz. Yok mu? 

' Sayın Nizamettin Erkmen. 
Nizamettin Bey biraz istical buyurmanızı 

rica ederiz. 
NİZAMETTİN ERKMEN (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlarım; müzakere edilmekte 
olan Siyasi partiler kanun tasarısı üzerinde par
tiler adına grup sözcülerinin ve şahısları adına 
da değerli arkadaşlarımızın konuşmalarını din
ledik. Bu münasebetle ilmî mütalâalar, ağır baş
lı tenkidler ve yapıcı fikirler öne sürüldü ve 
memleket gerçekleri dile getirildi. Bütün bun
ları dikkate alarak ve imkân nisbetinde tekrar
dan kaçınarak şahsi fikir ve kaanatlerimi ifa
deye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, siyasi partilere ait 
hukukî rejimin düzenlenmesi bizim için çok ye
ni ve o nisbette önemli bir konudur. Bu husus 
sadece memleketimiz için değil, hattâ demok
ratik düzenin kemaliyle yerleşmiş bulunduğu 
memleketler için de böyledir. Mevzu, bilhassa 
ikinci Cihan Harbinden sonra tedvin edilen ana
yasalarda derpiş edilmiş, sarih hüküm halinde 
metinlere geçmiştir. Tasarımızın gerekçesinde 
de açıklandığına göre bizim Anayasamızın si
yasi partilerle alâkalı 57 nci maddesi hükmü, 
Federal Almanya Anayasasının 21 nci madde
sinden müllhemdir. Ve hattâ onun ısla/h ve ik
mal edilmiş şekli olarak Türk Anayasasına 
alınmıştır. Müzakeresini yaptığımın partiler 
kanununda da aynı tutum benimsenm'ilş ve yi
ne gerekçede ifade edildiği gibi, Almanya'da 
bu iş için kurulan geniş çaptaki ilmî heyetin 
Alman efkârı umumiyesine sunulan raporun
dan büyük ölçüde istifade edilmiştir. Ancak, 
meselenin en dikkate şayan tarafı kanunların
dan ve raporlarından ve hattâ ilim adamların
dan faydalanmaya çalıştığı muz milletlerin de 
'bulgun bile siyasi partiler kanununu meydana 
getirememiş olmalarıdır. Bu gecikme her (hal
de onların 'bilgisizliğinden, yatfıut da ihmalkâr
lığından değil, böyle m'ülhi'm ve rejimle 'birinci 
derece ilgili bir kanunun hasırlanmasını bizde-

« 
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ki kadar kolay halledilir bir mesele telâkki 
edilmeyişinden ileri gelmektedir. Demokratik 
siyasi hayatın vazlgeçil'mez unsurlarından sayı
lan partilerin faaliyet saihalan ile çalışma şekil 
've şartları demokratik icaplara göre düzenlen
mesi, oldukça güç ve 'güçlüğü nisibetinde de 
kati 'bir zarurettir. Kanunun iki yılda tedtvin 
edilmesi zarureti, rejimin Kemali ile yerleşti
rilmesi zarureti yanında çok hafif bir mucip 
setbep teşkil eder. Siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurları «olan siyasi partiler, demokratik dü
zenin tahakkuku, kemali ile yerleşmesi ve tar-
sini 'bakımından çlok büyük mesuliyet ta-şııiar. 
Bu tevekküllerin mevcudolması zaruretine ina
nıyor ve Anayasamızın onlara verdiği önemi 
samimî şekilde kabul ediyorsak, bu takdirde 
alabildiğine takyidediei hükümlerden kaçın
mak zorundayız. Parti faaliyetlerinde, kuru
luş ve idareciler bakımından güven sağlanma
sı, seçim faaliyetlerinde kuruluş ve idareciler-
le adaylar bakımından güven temin edilmesi 
yurt ölçüsünde sükûnet ve seçim sonuçlarına 
itaat olunması ve parti faaliyetleriyle seçim 
faaliyetleri içinde 'bu teşekküllere devamlılık 
getirici her türlü tedbirin alınması icabeder. 

Parti faaliyetleriyle, seçim faaliyetlerinde em
niyet unsuru mevcudolmadıkça siyasi partile
rin huzur içinde çalışmasına ve memlekete hiz
met yolunda gayret göstermesine imkân yok
tur. Gerek m'odern anayasaların hususi bir 
Önem atfettiği, gerek ilmî otoritelerin ehem
miyetini sarahaten belirttiği ve gerekse Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının demokratik 
hayatımız için vazgeçilmez unsur kabul ettiği 
siyasi partileri bu görüş altında tedvin eden 
hükümlerin dikkatle göz önünde bulundurul
ması lâzımdır. Oeza kanunlarının sUç saydığı 
ve dolayısiyle ceza tâyin etme yoluna gittiği 
fiillerin dışında dâhi, gerekçede bahis mevzu 
edildiği üzere, Ceza 'Kanununda suç sayılma
makla beraber, Anayasanın temel prensipleri
ne aykırı hareket edildiği iddiası ile her han
gi hır parti mensubunun vâki konuşması veya 
davranışını bir partinin kapatılmasında mes
net almak, demokratik düzenin ve partilerin 
bu düzen içindeki mevkilerinin icabatiyle bağ
daştı rılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, her partinin itine 
kötü niyetli insanlar sızabilir, 'her partide; 
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derunî fikirlerini, imkân nisbetinde vasat 
buldukları nishette tahakkuk ettirmek ve hat
tâ rejime karşı husule gelecek vasattan fayda
lanmak istiyenler bulunabilir. Bir partinin re
jim aleyhtarı, diğerinin demokratik düzen ta
raftarı olduğunu iddia etmek mümkün değil
dir. Bu itilbarla 'tüzel kişiliği haiz 'olan partile
rin bir şahsa ve sureti umumiyede parti üyesi 
tarafından kapatılmayı müncer olan ıbir davra
nışını ileri mânada demokratik düzenin kapla
rı ile bağdaştıramamaktayi'z. 

Değerli arkadaşlarım, her hangi !bir şahı
sın, Anayasanın temel ilkelerine aykırı sözle
ri veya davranışları Ceza Kanununa göre suç. 
teşkil etmiyorsa, ıbunun hakkında ceızai taki
bata girilemiyor da bu bir partinin üyesi olur
sa bunun hakkında da takilbata giril em emekle 
heralber mensubtolduğu partinin kapatılmasını 
nasıl izah edeceğiz? Bunu ben anlamakta ma
zurum. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde durulma
sı 'gereken bir nokta da bu kranunun Meclis iiei 
ve Meclis dışı parti faaliyetlerini düzenleyici 
hükümler getirmiş olmasıdır. Meclis dışı faa
liyetlerin düzenlenmesi Meclis içi faaliyetleiio 
'bir arada mütalâa edilemez. Kanun son hük
müyle, son maddesiyle kanunun yürütülmesini 
Bakanlar Kuruluna ivermiş olduğuna göre, o 
halde Meclis içi faaliyetlerde kanuna aykırı 
bir nokta husule geldiği takdirde icra organı 
Meclis çalışmalarına müdahale edecek demek
tir. Bu sistem kanaatimizce hiçbir yerde 'mev
cut değildir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısı, ka
mı niyet kesb?ttiği, takdirde büyük ölçüde si
yasi faaliyetleri tahdit, edici olması bakımın
dan, bilhassa parti üyelerinin ve organlarda 
çalışan insanların daimî tehdit altında bulun
ması muvacehesinde bunların vazife görmele
rine imkân olmıyacak ve siyasi partiler rrvam-
lekette demokratik düzenin yerleşmesi bakı
mından kendilerine düşen vazifeyi bihaKkın ifa 
edemiy^eeklerdir. O kadar büyük ölçüde ceza 
tehdidi vardır ki, bir ilçe başkanının veya ilçe 
idare kurulu üyelerinin ceza ile her an burun 
buruna olduklarını düşünürsek, bunların suç iş
lemleri halinde memlekette büyük ölçüde siyasi 
suçlular teşekkül edecektir. Oysaki, demokra
tik düzonlerde siyasi suçları imkân nishetinde 
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nı da millî iradenin gerçekleşmesine yardım 
eden mutavassıt heyetlerin yani partilerin fonk
siyonlarına şüphe ile bakarak ferdin hareket 
ve düşüncelerini tahrip ve tahdidedeceğini sa
vunmuştur. 

Fonksiyonel hataların tezahürünü tasir ve 
iyi işlememesini sağlıyacak tedbirler olacak 
yerde siyasi partilerin karşısında bir durum 
almış ve bu durum da realiteye uymamıştır. 

Ferdî düşünce hakkının devamı demek olan 
dernek kurma hakkının tabiî sonucu olarak ve 
Devlet idaresine iştiraki tazammun eden siyasi 
partiler kurulmuştur. Bu varyantta vatandaşa 
tanınan rey hakkı ile esas fonksiyonunu ifa 
etmektedir. 

Demek oluyor ki, siyasi parti kurmak ve rey 
vermek suretiyle Devlet idaresine iştirak olun
maktadır. Bu haklar da vatandaşın temel hakla
rını teşkil etmektedir. 

Şu halde siyasi parti faaliyetlerinin tatbika
tından doğan fonksiyonel arızaları gidererek ev
velâ bizzat partilere atfolunan kusurları bertaraf 
etmek saniyen esasa dokunmadan vatandaş hak 
ve hürriyetlerini teminat altına almak gerek
mektedir. 

Şimdi bu fonksiyonel arızaların umumiyetle 
neler olduğunu araştırmak kanuni düzenleme
nin esasını teşkil edecektir. 
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azaltmak yoluna gidilir. Siyasi suçların âdi 
suçlardan farklı mütalaa edildiği demokratik 
memleketlerde bunu tamamen tersine istika
mette işletecek bir kanunu tasvibetmeye imkân 
yoktur. Bundan başka, tasarı, vatandaşın temel 
haklarını tasalluttan, partilerin tasallutundan 
korumak iddiası altında bu hakları fiilen yok 
edebilmek imknâlarmın kapısını iktidarlara aç
maktadır. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmamın başında da 
iafde ettiğim gibi, bu mevzu üzerinde değerli 
hatipler konuştular, hakikaten ilmî mütalâalar 
dinledik. Ancak tümü bakımından, tümü iti
bariyle kanunu memleketimizin özlediği de
mokratik düzeni yerleştirecek bir kanun ola
rak mütalâa etmeye ve kendilerinden çok şeyler 
beklediğimiz siyasi partilerin serbestçe ça
lışmasına imkân verecek istikametlere gitti
ğine inanmak mümkün değildir. Bu kanun bu 
Meclisten çıkabilir, arkadaşlar. Ancak, gönlü
müz bu kanunla düzenlenecek bir demokratik 

» 
nizamın memlekette özlenen bir nizam olma
dığı inancını daima muhafaza edecektir. Hür-
imetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 

SABAHATTİN ISAVACI (ıGümüşane) — 
İMuhterem arkadaşlarım, asrımızın başından beri 
gelişen çok partili hayatın ferdin siyasi ha
reket ve düşünce hürriyetini esasında tahdit 
edici istikamette geliştiği cümlenin malûmu
dur. 

Siyasi partilerin »grup disiplini seçimlerin 
sonuçlarına tesirleri tekmil parti içi faaliyet
leri bir oligarşinin ıtaazzuvuna. benzetildiği 
yani partinin diri j anları parti idaresine tasa-
hubederek, siyasi mevkileri kendilerine kayıt
sız şartsız sadakati sebk edenlere hasrettiler. 
Şüphesiz bu sadakati izhar etmiyenlere siyasi 
faaliyet imkânı kanaliyle tanınmadı. 

Zannediyorum ki, Anayasamızın 56 ncı mad-
deu'-ndeki siyasi partilerin faaliyetinin tanzimi 
keyfiyetin şahısların, siyasi hak ve hürriyetleri
nin teminat altına alınması gayesini istihdaf 
•etmektedir. 

1789 Fransız İhtilâlinin ihdas ettiği ferdî 
hak ve hürriyet anlayışı ve mütaakıben gelî-. 
§en liberal düşünce tarzı Devletle fert arası-

1. Siyasi partilerde bütün hâkimiyetin o 
partinin kongresinde olması gerekirken, genel 
idare kurulunda, liderlerde hattâ bir şef veya li
derde toplanmasını bu tasarı önlemekte midir?. 

2. Kamn hizmetleri bakımından bağımsız 
bir vatandaşla siyasi partiye girmiş vatandaş 
arasında eşitlik olmamasını (Hele bu partili va
tandaş, liderin veya şefin güvenine mazhar ise 
her kapının kendisine açık olmasını bu tasarı ön
lemekte midir?. 

3. Parti disiplininin yanlış, tatbikatı parti 
Parlemanto grııpunu baskı altında tutmak ihraç 
veya aday gösterilmeme ile tahdidedilmesini bu 
tasarı Önlemekte midir?. 

4. Hükümette görev alma liyakate göre de* 
ğil şefe veya genel idare kuruluna yakınlığa sa» 
dakata tabi tutularak imtiyaz yaratılmasını bu 
tasarı Önlemekte midir 1 

5. Palemento üyesinin kendi vicdanî kanaa
tine değil genel idare kurulunun, liderin veya 
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g rupim emrine kayıtsız şartsız tabi olmasını bu 
tasarı önlemekte midir 1 

6. Bütün Parlâmento iktidarının mesuliyet-
siz genel idare kurullarının eline geçmesini bu 
tasarı önlemekte midir?. 

Yukarda saydığım bu ve emsali arızalar ve 
millî iradenin oluşuunda esaslı rol oynadığı sebe
biyledir ki, Siyasi Partiler Kanunu düşüncesini 
doğurmuştur. 

1924 Anayasamız bu hususta her hangi bir 
kayıt taşımamaktadır. Partilerin çalışmaları kıs
men Meclis İçtüzüğü ve Cemiyetler Kanununa 
göre düzenleniyordu. 

1961 Anayasamız evvelâ 56 ncı maddesinde 
siyasi partilerin önceden izin almadan kurula
rak serbestçe faaliyette bulunacağını, bundan 
daha önemli siyasi partilerin ister iktidarda is
ter muhalefette olsun demokratik siyasi hayatın 
vazgeçilmez unsurları olduğunu tesbit etmekte
dir. Yani birden fazla partili rejimden gayrisi
nin Anayasa rejimine mugayir olduğunu saraha
ten ortaya koymaktadır. Anayasamız çok parti
li rejimden serbestçe hareket eden partileri kas-
detmekte diğer açıdan da (iktidar partisinin di
ğer partileri kapatamıyaeağı gibi kapanmasını 
sağlıyacak bahaneler ihdas cdemiyecek ve seçim
lerde her hangi bir suretle baskı yapamıyacağı) 
temel fikrine dayanmaktadır. Bu bahiste Anaya
samız siyasi partileri diye cemi tâbirini bililti
zam kullanarak bunun demokratik rejimle olan 
sıkı alâkasını ortaya koymaktadır. Hattâ Ana
yasamız iktidar ve muhalefet ikiliğini aynen ka
bul ederek demokrasilerde İngiltere'den sonra 
bu ayırımı esas teşkilât hukukuna ithal eden 
ikinci devlet olduğunu erbabı ilim iftiharla be
lirtmektedir. 

Partilerin varlığına ait esasları tesbit ettik
ten sonra 57 nci madde siyasi partilerin uymak 
zorunda olduğu hususları tahdidi olarak saymak
tadır. 

1. İnsan hak ve hürriyetlerine demokratik 
cumhuriyete müstenit esaslarına bağlı olmak bu
nun müeyyidesi ve müeyyide hududu insan hak 
ve hürriyetlerinin ihlâli olduğu anlaşılmaktadır. 
Vatandaş siyasi partilere serbestçe girecek ve çı
kacak siyasi davranışlarını serbestçe yapacak 
Siyasi partilerin bunu destekliyecek tedbirleri 
alamıyacakları hususu bu suretle ifade edilmek
te, aksine hareketin yani insan hak ve hürriyet
lerinin siyasi partilerce Anayasanın tâyin ettiği 

30 .1.1964 O : 2 
huduttan itibaren ihlâli kapatmayı mucip olacak* 
tır. Bu suretle Demokratik Cumhuriyet ilkesi 
titizlikle korunmaktadır. 

2. Dinin ve dinî inançların siyasi faaliyete 
vasıta edilmemesi, parti faaliyetlerinin lâik cum
huriyet esaslarına aykırı olamıyacağı esası vaz
edilmek suretiyle tesbit olunmaktadır. 

3. Vatan ve millet bütünlüğünü parçalayıcı 
her türlü parti faaliyetlerinin Anayasaya aykırı 
olacağı ve bu türlü davranış ve beyanların par
tilerin kapatılmasını istihdaf edeceği Anayasa
mızın 57 nci maddesinde sarahaten ifadesini bul
maktadır. 

Partilerin kapatılmasına ait iddiaların, ka
rarların münhasıran Anayasa Mahkemesinin yet
kisi dâhilinde olmsı da ayrıca bir teminat teşkil 
etmektedir. Diğer muamelelerinden doğan şikâ
yetlerin ise adlî kaza mercilerince tetkik edilebi
leceği yine Anayasada ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu izahatımla siya
si Partiler Kanununun kesin olarak neleri ihtiva 
edeceğini de ortaya koymuş oldum. Yukarda arz 
ettiğim üç esas dışında partilerin uyması gere
ken ve Siyasi Partiler tasarısında yer alan ka
yıtlar tamamiyle haşivdir. Hattâ iddia edebili
rim ki, Anayasaya aykırıdır. Bu itibarla parti
lerin kuruluşları ve işleyişleri yani Anayasamı
zın açıklıkla tâyin ve tesbit ettiği hudutlar içe
risinde cereyan edeceği bedahetine rağmen muh
telif mülâhazalarla yani kayıtlamalar Anayasa
mızın siyasi partilerin faaliyet esprisine aykırı
dır. Bu kayıtlar Anayasanın derpiş ettiği ve ye
ni bir kanunla düzenlenmesi yetkisinin suisti-
malidir. Anayasanın tanıdığı yetkileri aşan ka
yıtları iktiva edecek kanunun iptali de mukad
derdir. 

Söz konusu olan tasarının 4 ncü kısmı esasen 
ayrı kanunların konusunu teşkil etmekte, siyasi 
partiler kanununa ithalinin mânasını anlıyajma-
dığmı itiraf ederim. Anladığım bir şey varsa ya
sakların, kayıtların artması suretiyle demokratik 
cumhuriyet düzeninin siyasi partiler hayatını 
korkunç bir cendereye sokarak çekilmez hale ge
tirmekten ibarettir. 

Bu fasılda yer alan Atatürk ilkeleri ve dev
rimleri Türk Millî hayatının 40 yıllık yaşama 
ve medeniyet felsefesi olmuştur. Bunun sebebi 
ve koruyucusu Türk Milletidir. Bunları kanunla 
konulacak yasaklar ve /müeyyidelerle koruma gay
retinden artık vazgeçelim. Atatürk hür insandı. 

X35~ 
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Demokrasiye, millî iradeye aşık insandı. En az 
yasaklarla en az kayıtlarla serbest siyasi parti
lerin memleket idaresine tasahubu onun ideali 
idi. Bütün kurulmuş ve kurulacak siyasi parti
lerin mânevi rehberi Atatürk'tür. Bu itibarla 
yasaklar düzeni hem Atatürk'ün ideal anlayışı
na ve hem de Anayasamıza sarahaten aykırıdır. 
27 Mayıs olayı yani bir Anayasa düzeni getir
miş tarihe mal olmuştur, yasaklara mevzu olma
sının efkârı umumiyede yıpratılmasma müncer 
olacakını anlamak müşkül, değildir. 

Yukardaki mâruzâtımın sebebi, yasakların ve 
müeyyidelerin hududunun dikkatle tesbit ve tâ
yinine matuftur. Siyasi hayatı tahammül edil
mez yasaklarla ağırlaştırmanın tarihî, aksülamel
lerine işaretle yetiniyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi partilei' ka
nunu ihtiyacı bir bakıma hesaplarının kontro-
•1 undan doğmuştur. Bu husus Fransa'da, italya'
da . faaliyette bulunan Kominist partilerin Mos
kova'dan yardım «'ördüğü, İni suretle yabancı 
menfaatlerin emrinde olunca millî menfaatlere 
hizmet etmiyeceği bedahetine dayanmaktadır. 
Bu yardımlarla millî iradenin hangi istikamette 
müteessir olacağı izahtan varestedir. Bu sebeple
dir ki, parti hesaplarının kontrolü yetkisini ve
rim kanunların ihzarı lüzumu ortaya çıkmıştır. 
Bu suretle kanunların kifayetsizliği müşahede 
edilmiş olmakla beraber, bir dereceye kadar ihti
yaca cevap vereceği de şüphesizdir. 

Tasarının ve Karma Komisyonun iltifat et
mediği Sayın Sarıibrahimoğlu ve Sayın Cİülek'-
in tekliflerinde demokratik hayatımız için lü
zumlu addettiğim müesseselerinin tesisi ve bun
ların teçhizi keyfiyetine şahsan katılmaktayım. 
Fırsat bulduğumda katılacağım ve tasarıya it
halini müdafaa edeceğim bu tahlifin 'muhalefet 
partilerine ait hükümlerini isabetli bulmaktayım. 
Devlet teşkilâtında onore edilmesini yerinde bul
maktayım. Teklifin getirmek istediği hususun 
demokratik paıiömanter rejimin icabı olduğu ka
naatini taşımaktayım. 

Yine ön seçim müessesesi tasarıda karışık ve 
masraflıdır. Özünü zedelememek suretiyle basit
leştirilerek ilçe merkezlerinde ve hâkim muraka
besinde yapılması şekliyle iktifa olunmalıdır. 
Parti içi çalışmalarına daha fazla müdahalenin 
Anayasanın parti ve dernek haklarının özüne ay
kırı olduğunu ortaya koymaktadır. Bir safhaya 
inhisar ettirilerek diğer faaliyetin siyasi parti

lerin serbestçe yapacağı parti tüzüğüne göre ya
pılmasında demokratik espri yönünden zaruret 
vardır, (Jenel merkez tahakkümünü teşvik ede
cek nisbetlerde titiz olunarak % T> in üstüne 
katiyen, çıkılmanialıdır. 

Diğer önemli, bir husus da, tasarı ve teklif 
üzerinde gereği gibi durulmamış olmasıdır. Bu 
önemli tasarının alelacele bir karma komisyonda, 
görüşülerek getirilmiş olması bunu teyideder. 

BAŞKAN — Daha var mı Sayın Savacı? 

SABAHATTİN SAVAOI (Devamla) — Uvet 
efendim. 

BAŞKAN — 10fendim, yazılı beyanda bulun
dukları için sayın arkadaşımız 20 dakikayı mü
tecaviz konuştular. Beyanatlarını ikmal etmeleri 
için oyunuza ihtiyat; vardır. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun Sayın Savacı... 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Te
şekkür ederim, efendim. 

Tasarının açığa arzında değişik mahreki eri iı. 
ve bilhassa, Üniversite öğretim üyelerinin reaksi
yonu yumşak olmuştur. 

Sayın Kıı'balı'nm, Tunaya'nm ve bilihassa. 
Turhan (îüneş'iıı ısrarla üzerinde durduğu hu
suslar calibi dikkattir. Özet olarak: 

a) Tasarı demokratik paıiömanter dejime 
aykırıdır. 

b) C. II. I\ tüzüğünden mülhem onun mu
bah gördüğü makini! görmediği yasaktır. 

c) Siyasi partilerin dernek hürriyetini ber
taraf edici mahiyettedir. 

d) " Bilhassa acele edilmesinin mahzurlarına 
ittifakla, parmak basmaktadırlar. 

e) Bir ilim heyetinden geçmemiş olmasına 
temas ederek bu kadar mühim bir tasarının ka-
nuniaşmasmdaki bu ihtiyacın duyulmamış olma
sı da hayretle karşılamaktadırlar. 

Ezcümle bütün partiler C. İT. Partilileştirile
cek, fakat isimleri başka olacaktır denilmektedir. 

Mâruzâtımı özetliyecek olursam: Tasarı lü
zum ve Anayasanın emridir. Fakat haşivlerle, 
müdahalelerle malûldür. Efkârı um um iyenin ka
naati siyasi ilimleri tedris eden muhitlerin ve ba
sının görüşü tesbit edilerek tasarının kanunlaştı
rılmasına gidilmelidir. 

Tasarı haşivlerle yasaklar mecmuası halini1 ge
tirilmiştir. Bu hal ise Anayasanın düzenleme 
yetkisini aşmakla, siyasi hayatı ağırlaştıracak 
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tezviratı, asılsız ihbaratı teşvik edecek, olumsuz I 
reaksiyonların doğmasına saik olacaktır, işaret I 
ettiğimiz fazlalıkların tasarıdan ayıklanarak mik-
tarmca kayıtlara inhisar ettirilmesine bir kere da
ha ısrarla işaret ediyorum. 

Bu marazı bertaraf ederek daha olgun bir 
tasarının gelmesine fırsat vermek maksadiyle ta
sarı ve tekliflerin normal prosedüre tabi olacak 
şekilde komisyonlara iadesine yardımcı olmanızı 
dilemekteyim. Bu hususta bir de takrir sunuyo
rum. Saygılarımr-sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Muslihiddin Cürer? Yok. 

SAYTN EMÎN PAKSÜT 

EMlN PAKSÜT (Ankara) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, siyasi partiler kanun tasarı
sının Yüksek Meclise gelişinden bu yana, ço
ğumuzu, bütün siyası Parti Gruplarımızı üzmüş 
olan hâdiselerin bir faydası oldu. O da şu; o 
partiler kanunu sahiden ehemmiyetli bir tasan 
imiş; zira üzerinde münakaşa edildiğine, bâzı 
Gruplar kürsüye asabı sözcüler çıkardığına; bâ- I 
zı davranışlar olduğuna göre, bunda bir kera
met olsa gerek diye umumi efkârda bir ilgi be
lirdi. Bu sayede benim ilim muhitine mensup pek 
yakın bir arkadaşım, Anayasanın yapılışı ile, 
57 nci maddenin yazılışı ile ilgili bir aj-kadaşım 
tasarıyı okumak fırsatını bulmuş, tamamını oku-
yamamış. Ama, bir makale yazdı. Şimdi bâzı ar
kadaşlarım ondan da iktibaslar yaparak, tasa
rı hakkında değerli tenkidler ileri sürdüler. 

Huzurunuzda konuşan arkadaşınız bir ilim 
muhitine mensup değildir. Siyasi ilimler tahsi
li yapmıştır, Hukuk tahsili yapmıştır. Hukuk 
tatbikatı yapmıştır. Yalnız, tesadüfler kendisine 
iki konuda bu tasarı ile ilgilenmek fırsatını ver
miştir. Birincisi, Kurucu Mecliste Anayasa Ko
misyonunda îkinci Başkan olarak 57 nci madde
nin, 56 nci maddenin ve geçici 7 nci maddenin 
yazılışına katılmıştır, ikincisi, Hükümetin Yük
sek Meclise sevkettiği Siyasi Partiler kanunu 
tasarısının ön hazırlıklarını yapan heyetler de 
bulunmuştur. 

Şimdi, değerli arkadaşlarıma şu noktayı arz 
etmek isterim, ilme hürmetimiz sonsuzdur. Ama. 
bâzı gerçekler vardır ki, arkadaşlar, henüz ilim 
olup olmadığı münakaşa edilmektedir. Ben «si
yasi ilimler okudum» dedim. Partiler hukuku 
bakımından literatüre başvurduğumuz zaman | 
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görüyoruz ki, hepimizin adını çok duyduğumuz, 
«Partie Politiqne» adlı eseriyle artık Türkiye'
de de ilim çevrelerine mensup olmıyanlar tara
fından bile tanınan Duverger'iıı dahi henüz bu 
sahanın, yani politika sahasının yalnız bizim 
memleketimiz için değil umumî olarak, maale
sef, ihtisasla suiniyetin umumiyetle hâkim oldu
ğu saha diye tarifini yapmakla yetiniyor. Yani, 
bilelim ki, bu meselede ilmin değişmez kuralla
rı ile karşı karşıya değiliz. Zaten topyekûn hu
kuk böyle ve Duverger'iıı sözü Allaha şükür 
Türk Cemiyeti için değil. Şimdi evvelâ bu mese
leyi ciddî olarak tesbit edebim. Biz bir siyasi 
partiler kanununu yapmıya mecbur muyuz? Bu
nun üzerinde tereddüt oluyor.» Yapmasak ta 
olur deniyor. «Cemiyetler kanunu var ya» deni
yor. «Cemiyetler kanununa bir iki madde ilâve 
ediversek bu iş olacak», deniyor. Binaenaleyh 
biz, Türk Milletinin temsilcisi bir yüksek heyet 
olarak Yasama Organı olarak siyasi partiler reji
mini tanzim edici bir eser meydana getirmiye 
mecburuz? Yani, Anayasada mevzu hükümler, 
Türk Milletinin tasvibine referandumla 'iktiran 
etmiş olan, bizim meşru temelimiz olan Anaya
san in âmir hükmü bu Meclisi, Türk Parlâmen
tosunu (Bundan sonra Senatoyu da) böyle bir 
kanun yapmaya, mecbur ediyor mu, etmiyor mu? 
Ediyor. Ama, bunu nedeni ile birlikte açıklamak 
lâzım. «Ne ölçüde ediyor?» bunu bilmemiz lâzım. 

ikincisi, vaktiyle Anayasanın yapılısında va
zife görmüş ve ilim muhitine mensup, benim de 
pek yakınım, pek değerli bir arkadaşınım yaz
dığı gibi, Anayasanın 57 nci maddesine bu si
yasi partilerle ilgili hükümler bir özenti mah
sulü olarak bir yabancı kanundan. Federal Al
manya Anayasasından aktarılmış mı, yoksa dü
şünce mahsûlü bir içtimaî ihtiyaç olarak, bir 
Türk cemiyetinin ilerisi içn fayda umularak 
mı, konulmuştur, bunu da bilmemizde fayda 
var. Bundan başka arkadaşlar, partilerin hu
kuki rejimini tanzim diye bir mesele ortaya çı
kınca ; yani, birtakım şeyleri kaidelere raptet
mek meselesi ortaya, çıkınca; h,er kaide birta
kım rejitite getirir, yani tamamen kaidesiz 'bı
rakınca hiçbir tahdit yoktur. 

Tahditler gelince, siyasi partiler de siyasi 
dernek, anlayışı içıerishıde olduğuna nazaran, 
acaba bir dereceye kadar kanım vazı'nın, Türk 
Parlâmentosunun müdahalesine mevzu teşkil 
edecek mi, etmesi lâzım mı? 
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Yinıe Ibuı (küMideın çok söylemdi ve (bu parüâ- I 

mentoda yapıcı birtakım müzakereler sonunda 
verilecek 'önerıgelerle bunun daha olgun, mille
tin ihtiyacına daha uygun bir kanun haline ge
leceğine inanmaktadır. (Binaenaleyh Coşkun 
Kırca arkadaşımın geçen gün kürsüden söy
lediği gibi, tasarının hükmü nassı katı değildir. 

Şimdi, ilim muhitlerinden istane edilme hu
susunda Sayın Tahtakılıç arkadaşımın yerden 
göğe kadar hakkı v-ar. Amma siyasi partiler 
kanunu sahasında, mukayesel'i hukukun tuta
cağı ışık bir ölçüde var ve bu tasarı bu ilim
den ne ıdereceye kadar müstefid olmuş, Türk I 
ilim. muhitlerinden ne dereceye kadar müste
fid olmuş, Türk siyasi .şahsiyetlerinden ne de
rece müstefid olmuş? ©unu hatırlayalım. 

Bir vakai tarihiye olarak arz ediyorum, 
Adalelt Partisi ile Baılfc Bartlfeiıriin (koalisyon 
kurduğu seçimden sonraki ilk hükümet zama
nında; o .taaman Adalelt Partilli olan 1'çjişler.i Ba
kanı arkadaşım 'Topaloğlu, bunun hazırlıkları
na bir Anayasa emri olarak biran evvel baş
lamak lüz-uımunu şahsan Ikalbul eltmişjtii'. Ben de 
kendisini bu yolda teşvik etmiştim. Arkada
şım o zaman, şimdi Tahtakılıç arkadaşımızın 
tavsiye ettiği gibi 'bunu Türkiye'de mevcut 
menbaalardan olgunlaştırılması ihtiyacını du
yarak, İçişleri Bakanı olarak Hükümet adına 
siyasi partilere yazı gönderdi, ilim muhitleri
ne de gönderdi ve «şu, siyasi partiler kanunu 
nasıl! hazırlansın, bu konudaki düşünceleriniz 
nelerdir? Ne gibi hususların bu kanuna kon
masını istersiniz» diye sordu. 

Şunu laçıtooa iftira/f edeyilm ki; çok 'efâlki olıan, 
diğer partilere nazaran daha fazla tecrübesi 
bulunan naçiz arkadaşınızın mensulbolduğu si
yasi parti da dâhil olmak üzere, konu üzerin
de tam bir hazırlık içinde değildik; bütün par
tiler. Benim mensubolduğum partide bir mer
kez çalışması başladı. Tahmin ediyorum ki, di- I 
ger partilerde de benzeri çalışmalar olmuştur. 
Ama, İçişleri Bakanlığına gelen cevaplar bir si
yasi partiler kanunu tasarısını hazırlamak için 
yardımcı olmak vasfından, maalesef, mahrum 
idi. Üniversite çevrelerinden de daha aydınla
tıcı bir bilgi alınmamıştır. 

Yine, bir hatırayı nakletmeye mecburum, 
muhterem arkadaşlarım., Bu memlekette, hep 
söyleriz, 150 yıla irca edilen bir rejim müca-
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dclesinden sonra, 27 Mayısı takibcden devre
de Anayasa çalışmaları bahsinde de, benzeri 
tereddütler olmuş, ama o zaman daha hazırlık
lı olan bâzı siyaset adamları ve siyasi teşekkül
ler çıkmış ve istanbul Üniversitesinin yaptığı 
ankete doyurucu bâzı cevaplar verme imkânı
nı bulmuş idi. Ama, hep hatırlarsınız, birbirin
den güzide, ilmî rütbeleri ordinayüs olanları 
azmlıkta olmıyan o güzide heyete, ortaya çı
kan Anayasa tasarısına rağmen, mevzuun ma
hiyeti icabı bir metin ile 9 tane de çoğu asıl 
metni aşan muhalefet şerlileri çıkmıştır. Bu
nu bir tenkid olarak söylemiyorum. Şu halde 
arkadaşlarım, çok kere hukuk bir tercih meşe-, 
leşidir. Hususi hukukta da tercih meselesidir, 
ama hukukunda da tercih meselesidir. Bir ve
sile ile de arz ettim, iki meclisli parlâmento 
olur mu? Olur. Tek Meclisli olsa, olmaz mı? O 
da olur. İkinci Meclisin «eçirni bizdeki gibi 
olur mu? Olur Koooperatif bir seçim sistemi 
ile olursa? O da olur. Mesele, hangisinin Türk 
Milletinin ihtiyacına daha uygun olduğuna 
kanaat getiriyorsak onu tercih etmekten iba
rettir. Her zaman durum budur. Binaenaleyh, 
hangi üniversitede heyet kursak, huzurunu
za, Kırca'nm dediği gibi, nassı katî olarak, üze
rinde münakaşa edilmiyecek hal suretleri ge
tiremez;. getirememiştir. Getirmesi ne bugün, 
ne yarın beklenemez. Asırlar boyu bu böyle
dir. Bu bir tercih meselesidir. 

Şimdi, her arkadaşım, önüne gelen bu ta
sarının maddeleri üzerinde elbette eğilecektir. 
Maddelerin müzakeresine geçildiği zaman, ge
rekçe daha (belirgin hale gelecektir, ilk hamle
de akla gelmiyen mahzurlar ortaya konacak
tı:1. Tadil önergeleri red veya kabul edilecek
tir, ama neticede kanun vazıı olarak yapmak
la mükellef olduğumuz tasarıyı da kanunlaş-
tırmış olacağız. 

Şimdi, bir noktayı da şöyle belitmek iste
rim. Efendim, biz ne oluyoruz? Almanlar ki, bun
ca senelik benam hukukçuları olan bir millet, 
Federal Almanya Kanunu 1949 senesinde yapıl
dı, o zamandan bu zamana, bu kanunu onlar çı
karmamışlar, biz ne oluyoruz da hemen bu kanu
nu yapmaya kalkışıyoruz ve bu cüreti kendi
mizde nasıl görüyoruz? Böyle düşünenler ve ya
zanlar oldu. Onu arz edeyim. 
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anayasalardan istifade edildi. Her şeyden evvel 
kendi tarihî tecrübemiz göz önünde tutuldu. 
Qok parltili siyasi hayatımızın esefle kaydedile
cek sahneleri hatırlandı. Bir ilhtülâl sonrası 
şartları içinde Anayasa yaparken, nâlhoş diye 
ütltitfak ettiğimiz olayların tekrarını isitemityior-
duk. Türk Milletinin ihtiyacına uygun, gerçek 
demlokratik düzeni tarsin eden bir rejimin mey
dana getirilmesinin samimî çabası içinde idik. 

Arkadaşlar, bizim düşündüğümüz, hepimizin 
düşündüğü rejimin adı parlâmanter demokrasi, 
siyasi partiler rejimi devleti, partilere dayanan 
Devlet, Bunu niçin söylüyorum? Demokratik 
düzenin taral tarı olduğunu s'öylerler, Atatürk 
rejimine bağlı olduklarını söylerler, ama siya
si partilerle alay ederler, seçim mekanizmasını 
alaya alırlar. Vatandaşlardan, bir siyasi parti
nin oy ilsftemesmi goygoyculuk, oy dilenciliği 
diye adlandırırlar. înısaf edilsin. Ya millî hâ
kimiyete inancı vardır, bunun mekanizması oy
dur, seçimdir, siyasi partidir; veya bu sistem 
reddedilir. Reddedene hiç değilse samimî ola
rak inanmayız; ama hiç olmazlsa samimî ola
rak sistemin aleyhinde deriz. Ama, hayır, hem 
millî hâkimiyet inancına salhilbim, hem parti ka
bul etmiyorum, seçim kabul etmiyorum... öyle 
şey olmaz, îşlte onun için çJok part'illirdemlokra-
tik düzeni sademefsiz işletecek kanunların ara
sında başta geleni bu Siyasi partiler kanunu
dur. Nâçiz arkadaşımızın, birçok arkadaşları ile 
beraber inancı bu. 

Arkadaşlar, Siyasi partiler Kanununa karşı 
olmak, - üzülerek arz ediyorum - binnetice si
yasi parti rejimine karşı koymakla müsavidir. 
Çünkü, bir kısmı zaıten siyasi parlti istemiyor, 
bir kısmı da onun tanzimini istememek sure
tiyle tezelzülünün, zaafının daha belirgin hale 
gelmesini, dolayı&iyle arzu ediyor. O halde, ıbu 
süatem yaşamaz inancı, giltgide bu cemiyettin 
sağlam kuvvetlerinde, genıç nesillerinde yerleş
meye başlıyor. 

Şimdi, arkadaşımızın mevzuulb'aJhsettiği, ter
cümesini arzu ettiği (aslında yapılmış olsaydı 
çok faydalı olurdu) «Redhıtlıiche Ordnung des 
î%rte'i>weseriB» yani «Partilerin hukukî tanzimi» 
adlı Alman ilim heyeti raporunun başlangıcın
da şimdiki Federal Almanya'nın Dışişleri Ba
kanı olan ('o tarihte içişleri Bakanı olan) Ger-
hart Sehreuder'in 'bir kılsa önsözü var. Bu Ön-
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s'özünide şunu söylüyor, (igerekiçede var, kısa 
olarak) -bir kere daha Meclis Mirsülsünden söy
lemekte fayda vardır: «Parlamenter demolçrasi, 
partiler demokrasisidir. Millet yahuit halik, 
iradesini partiler kanalı ile izhar eder.» Başka 
vasıtası yok bunun. Politika yani siyasi düşün
celer ve siyasi gayretler bugün partiler tarafın
dan benimsenmedikçe ağırlıklarını, ehemmiyet
lerini hemen hemen .hiç hissettirmezler. Bu se
beple Devletin ve milletin kaderi geniş ölçüde 
onun siyasi partilerine bağlıdır, siyasi partile
rin ruhuna bağlıdır, siyasi partilerinin yapısına 
bağlıdır. Siyasi partilerinin teşekkül güdüne 
bağlıdır. Mesele bu. Ama bunun tanzimini yap
mak için mulhlterem arkadaşlarım, bir bütün ha
linde mukayeseli hukuk ilmi olarak faydalana
bileceğimiz eser zalten yok. Ne var? Bizim mem
leketimizin parti tecrübesi var. Parti işleriyle 
uığraşanlarca, eskiden beri, (çoğu nâlhoış) tecrü
beler var, başka siyasi partilerin siyasi hayatı 
var, siyasi .gelişimi var, siyasi tarihi var. Ve ni
hayet her memlekette, «biz de dâihil, siyasi par
tileri meşgul eden hukukî tanzim ve tafcnin var
dır. Yani seçim hukuku, seçimden bahseden, se
çim yapan her memlekette var. iSeçimlerdeki 
Ihiylelerle meşgul olan mevzualt hemen hemen 
(her yerde var. Demek ki, siyası partilerin huku
kî rejimi parça, parça bütün memleketlerde 
tanzim edilmiş, bu sahayı tamamen btoş bırak
mamışlar. Nitekim, demin bir değerli arkadaşım 
burada biz€e de, siyasi dernek, siyasi parti na
mı alfanda Cemiyetler Kanununun bir tanzim 
yapmış olduğunu ifade ettiler. Haklıdırlar, doğ
rudur. Ama bütün bunlara rağmen Anayasa 
yeni bir görüş getirmiştir arkadaşlar. Anayasa 
bilerek getirmiştir bu görüşü. Siyasi partiler 
için... Bakın ne kadar iyi. Benim şimdi menlsuib-
lolduğum iktidar partisi, karşımdaki mulhlterem 
parti, Adalet Partisi, ben İktidardayım o mulha-
lefdtte, o da ıbu .memleketin evlâdı, ben de. Bu 
görüşlü getirmiş. Diğer parti için... Aynı görü
şü getirmiş. Yani ilk defasında gördük, şu, bu 
Meclis-te yaşadık arkadaşlarım, iki senelik ha
yatımızı düşünelim, tik defa Cumhuriyet Halk 
Partisi Adalet Partisi ortaklığı oldu mu olma
dı mı?.. Oldu. Ondan sonra Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ortaklığı 
oldu mu? Oldu. Yarın Cumlhuriyet Halk Partisi 
mulhalefette kalabilir, diğer parti iktidara gele-
IMlir. Hiç mesele değil. Mesele siyasi partilerin 
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•iktidarda ve muhalefette hu memleketlin öz erv-
lâidı, öz varlığı olduğunun kalbul edilmesi, de
mokratik düzenin vazgeçilmez unisuru ollduğuna 
gönülden inanılması, söz olarak değil. 56 ncı 
•maddedeki hüküm işte hu. 56 ncı maddedeki 
hüküm hu. İktidarda olsunlar, muhalefette ol
sunlar demokratik düzenin vazgeçilmez unsuru. 

Arkadaşlar, dikkat huyurıılsıiın, siyasi par-
1iler demokratik düzenin vazgeçilmez unsuru
dur. Demolkrat'ik olmıyan düzenin evvelâ vaz
geçilmesi iealbeden, yılkılması lâ'zımıgelen hir 
ıkonusu. Yalhut demokratik olmıyan bir düzen 
düşünen hir siyasi parti karşısında 'bizatihi de
mokratik düzene düşman olan bir parti karşı
sında. demokratik düzen, talbiatı'yle kendisini 
korumak mecburiyetindedir. Ben bunu bu kür
süden ıbaşka bir vesileyle arz etmiştim; bir si
yasi parti ki, insan hak ve hürriyetlerine da
yanan, demokratik düzenden vazgeçmek kara
rındadır, iddiası udadır, y olumdadır; demokra
tik düzen daıha evvel davranarak o siyasi te-
şelkküTden vazgeçmekte haklıdır. 

Bunu böylece tesbit etmeye mecburuz. Şim
di 57 uci madde, partilerin tüzüklerinden, parti 
programlarından, partilerin iç çalışmalarından 
bahsetmiş ve bunların bâzı prensiplere uyma zo
runlusunu kılmış... Uymuzsa... Uymazsa, Ana
yasa Mahkemesiyle kapatılır demiş. Başka ne 
demiş? Başka, hesap verme mecburiyetinden 
bahsetmiş, arkadaşlarım. Bu hesap verme mee-
biriyetini bâzı arkadaşlarımız yadırgadılar, bâ
zı arkadaşlarımız da çok isabetli gördüler. Bâzı 
•arkadaşlar da haklı olarak ame'lî güçlükler üze
rinde durdular. 

»Simdi muhterem arkadaşlar, Siyasi Partiler 
tasarısın ıu .101 maddeyi ihtiva etmesi ve 
içinde birtakım tanzimi hükümler bulunmasını 
siyasi partilerin faaliyetlerine, tüzüklerine, iç 
çalışmasına, aday yoklamalarına, propaganda
larına dair hükümler sevk etmiş bulunması kar
şısında birçok arkadaşım kanun tasarısını ka
züist bulduklarını ifade ettiler. Kazüist metotla 
hazırlanmış dediler. İTep bilirsiniz, ne demek ka
züist? Kazüist demek meseleci metot demek. 
Aslında hukukun gayesi meseleleri çözmektir. 
Yalnız kanun vazıları için meseleden meseleye 
hüküm sevk edildiği zaman meselelerin çözümü 
daha güç olduğu için, onun için mücerret metot
lar tercih edilir. Yoksa meseleleri eözen kanun-
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lara faydasız kanun nazarı ile bakılmaz. Ama 
kanun vazıı ne kadar teferruata girerse girsin 
birtakım meseleler açıkta kalacağı için mücerret 
metot tasviye edilir. Hep 'bilirsiniz, hukuk ki
taplarında anlatırlar, hepimiz öğrenmişizdir, 
hukuk okuyanlar elbette evleviyetle, 1794 sene
sinde Büyük Frederik zamanında 17 bin küsur 
maddeli «Allgemeines Zandrecht für die preu-
sisehesteaten» yani Prusya Devletleri için 
Umumi Devlet Kanunu diye kanun yapmakla 
Prusya'da hukuk düzeni tanzim edilememiş. 
17 bin maddeli kanuna rağmen tanzim edileme
miş ama bin maddeden eksik olan Medeni Ka
nunla İsviçre hususi hukuk sahasını tanzime 
muvaffak olmuş. Kanunun madde sayısı arka
daşlarım, peşinen hüküm vermeye elverişli de
ğildir. Kazüist yani meseleci metotla tanzim 
edildiği düşüncesinde olan arkadaşlarıma bir 
diyeceğim yok. Kanunum madde sayısını pa
ragraflar halinde ifade ederek, muhtelif fıkra
lar halinde ifade ederek, meselâ otuz madde 
süren yasaklamaları üç madde halinde ifade et
mek, faraza 37 nci ve 38 nci maddelerden itiba
ren yirmi madde kadar süren ön seçimi, başka 
türlü fıkralar halinde ifade ederek veya Seçim 
Kanununa atıflar yaparak kısaltmak mümkün. 
Yalnız 'bunun yolu şudur: Kanun maddelerini 
m ü z a k e r e l e r k e n «şu madde lüzumlu, kalsın; 
bu madde faydalı, kalsın; bu madde lüzumsuz, 
zararlı, çıksın» demek lâzımdır. Yoksa, mücer
ret. 160 maddeden bir netice çıkmaz. Benim bir 
değerli arkadaşımın söylediği gibi, «efendim 
muhtemelen 'bu 160 madde kendi janrında rekor 
kıracaktır.» Belki karacak, belki kırmıyacak. 
Çünkü bir bakıma dünyada bu konuda derli top
lu bir Siyasi Partiler Kanunu örneğini vermek 
belki Parlâmentomuza nasip olacaktır. Arjan
tin'in 40 ve 56 Kanununu bir Partiler Kanu
nu saymak mümkün değildir. Ama bu mücerret 
madde sayısı ile ne değer kazanır, ne değerin
den kaybeder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bir değerli 
arkadaşım, Tahtakılıç, - bunun açıkça söylemedi 
ama - bu tasarının ocak teşkilâtını yasaklamış 
olmasını yani ocak teşkilâtı kurulmasın hükmü
nü, ilçeden sonra teşkilâtı yasaklıyan hükmün
den çıkararak, «İşte bu teşkilât bakımından dü
pedüz Anayasaya aykırıdır.» dediler. Muhte
rem arkadaşlarım Anayasa başta olmak üzere 
hepsi bir cemiyetin huzur içinde yaşamasını sağ-
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lamak için düşünülür. Huzuru kaçıran şey, I 
cemiyetin yaşayışına düzen getirmiyen şey, hu
kuk kuralı değildir. Anayasa kuralı da değil
dir. Şimdi bizim Anayasamız ne diyor? Bi
zim Anayasamız başlangıcında Türk Milletini, 
eski adiyle söylüyorum, fırkalar halinde yaşı-
yan bir siyasi hayatı olduğundan dolayı tefrika 
halinde görmek istiyen bir Anayasa değildir. 
Kamplara ayrılmış bir memleket görmek istiyen 
bir Anayasa değildir. Adalet Partili arkadaşı
mın elini sıkacağım, o da benim elimi sıkacak. 
Çünkü başka çaresi yok. Bu memleketin çocuk
ları isek bu böyle olacak. C. K. M. P. li arka
daşım benim için kendi partili arkadaşım kadar, 
Y. T. P. li arkadaşım benim için kendi partili 
arkadaşım kadar, M. P. li arkadaşım benim 
için kendi partili arkadaşım kadar Türk vatan
daşı olduğu için bana yakın. Böyle olması lâ
zım. ^Hep beraber içimize sindirmeye mecburuz. 
Kanun da böyle olmalı. Şimdi onun içindir ki, 
Anayasa böyle işte. Anayasa Türk milletini ka
derde, kıvançta tasada ortak, tesanüt halinde bir 
toplum görmek istemektedir. Bunun için yapıl
mış. Eğer bir milletin hayatında bir tatbikat 
aşikâr şekilde o milletin efradını bölünmelere, 
parti hayatından dolayı birlik şuurunu daha ol
gunlaşmaya değil de, tefrikaya sevk ediyorsa 
kanun vazımın vazifesi onu öyle yapmak, o ha
le getirmek değildir. Anayasanın emri de bu 
değildir. Tek parti halinde olduğu zaman eğer 
cemiyet daha mütekamil oluyor diye düşünen
ler varsa biz onlarla mücadele eden insanlar ol
duğumuz için, her halde bizim ağzımızdan bu 
çıkmaz. 

Muhterem arkdaşlari'm siyasi partiler başka, 
başjka düşünüş, başka başka tutumlar arasında 
tıpkı Dürkheim'in biribirine benzemezlikten do
ğan tesanüt anlayışı iğinde millî vahdeti sağladığı 
zaman değer taşır. (Başka türlü olmaz. Bu memle
kette hep söylüyoruz, Bayındırlık Bakanlığı yap
mış bir arkadaşınız olarak ve bu 'memleketin en 
azından 40 - 50 vilâyetini köy köy dolaşmış insan 
olarak biliyorum ki, camiden mahrum olan, okul
dan mahrum olan, içme suyundan mahrum olan 
köy, size, birer kahve işgal ederek partiler ha
linde teşkilâtlanın demiyor, aşikâr surette de
miyor. Şunu size söyliyeyim, Sayın Tahtakı-
lıç'ın Hükümet mesuliyeti yüklendiği Millî Bir
lik Komitesi iktidarı zamanında, filhakika onun 
çıkardığı kanun değildir ama o iktidar zama- | 

30 . 1. 1964 O : 2 
nuıda partilerin ocak teşkilâtı lağvedildiği za
man, 8 sayılı Kanun çıktığı zaman, naçiz ar
kadaşınız bu görüşün karşısında idi. Çünkü, 
ben onu, «siyasi partiler topyekûn ortadan kalk
sa da ne olur» tarzında söylemekte olan cere
yanların bir mukaddemesi sayılmasından endi
şe ediyorum. Bu itibarla, ocak 'teşkilâtının 'kalk
ması doğru değildir diye düşünenlerin arasın-
dayim. Ama samimiyetle söylüyorum ki, 3 yıl
lık tecrübeyi gördükten sonra 'samimiyetle söy
lüyorum, siyasi partilerin bu memlekete hedi
ye etmeleri icabeden şey evvelâ Parlâmentoda 
millet işleri üzerine beraber eğitebilmek kud
retini göstermiş olmalarıdır. İki gün evvel baş
ka türlü hâdiseler geçer, biraz evvel yapılan 
yapıcı bir 'konuşma, görüyorsunuz, milletin gü
venine lâyık, yüksek, yükseğin yükseği bir or
gan olarak herkesin zihnine yerleştirir. Mü
him olan, milletin kaderinde hâkim kuvvet ola
rak Parlâmentonun itibarını devam ettirmek. 
Mühim olan millî irade inancını sarsıntıdan 
kurtarmak, Arkadaşlar, her vesile ile söylüyo
rum-hukuk topyekûn ıbir inanç .manzumesidir. 
Bu inanç manzumesi yıkıldı mı, geride bir şey 
kalmaz. Şimdi çok partili hayatı Ibenim Ana
yasam. değişmez bir kaide1 olarak kabul ediyor. 
Benim Anayasam başlangıç kısmında millî te-
sanüdü emrediyor. Millî tesanüdü açıkça ihlâl 
eden, ihlâl ettiğine inandığım, köye götürülmüş 
fiilî organik particilik bu memleketin muhta-
colduğu çok partili hayat değildir. Çok partili 
hayat seçim emniyetidir. Çok partili hayat, 
seçimler neticesinde filân veya falan partinin 
dkseriyeti aldığı zaman iktidara gelip, gelme
mesi ihtimalini, endişesini bütün gönüllerden 
silmek davasıdır. Evvelâ bunu yapalım. Onun 
için, Sayın Tahtakılıç ıbeni mazur görsün, ben
de bilirim, parti teşkilâtı birtakım şeylerden 
hoşlanır, arkadaşlar. Ocak başkanlarına ben 
de bu kürsüden haklı olarak hitabetmesini bi
lirim. Bende önümdeiki kurultayda daha şirin 
daha sevimli bir kurultay adayı olarak görün
mesini bilirim. Ama, bırakmağa mecburuz bun
ları. Çünkü, bütün arkadaşların da ittifak et
tiği gibi, ciddiyetle. Anayasa kadar önemli bir 
kanun yapacağız. 

Şimdi arkadaşlarım, bu kanunun içinde ev
velâ şunu yapacağız: Siyasi parti nedir?.. Efen
dim, siyasi parti siyasi gayeli dernektir, derse
niz, bu Anayasaya uygun hareket etmiş olmazsı-
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nız. Bu Anayasanın 29 ncu maddesi derneklerin I 
hürriyetinden bahsetmiş, o var. Ama Anayasa
nın 56 neı maddesinde, 57 nci' maddesinde geçi
ci 7 nci maddesi, dolayısiyle, muayyen süre zar
fında çıkarılmayı emrettiği başka bir şey var, si
yasi partiler kanunu. Yani derneklerin içinden 
siyasi gayeli dernek katagorisini almışız, bunu 
ayrıca tanzime muhtaç görmüşüz. Bilerek yap
mışız, zühul eseri değil. Alman Kanununda ol
duğu için şeklinde bir özenti de değil. Belki ar
kadaşımız özenti zannediyor, özenti değil arka
daşlar. Ondan ilham alarak duyduğumuz bir ih
tiyacın Batıda da bir delilini görerek güvenle 
almışız. Bir öğünme payını bağışlamanızı rica 
ederim; Alman Anayasasının 21 nci maddesini 
de kopye etmemişiz. Alman Anayasasının 21 nci 
maddesindeki müpihem ifade, kifayetsiz ifade 
sebebiyle 1949 dan bugüne kadar, hattâ bir ba
kıma siyasi partiler kanununun yapılmasını güç
leştiren, imkânsız kılan hükümlerini de ıslah 
ederek koymuşuz. (Misal vereyim; Siyasi parti
lerin gelir ve giderleri hakkında hesap vermeleri 
mecburiyeti. Alman ilim heyetinin raporunda 
bunun tarihçesi de hikâye edilmektedir. Yani, 
Tahtakılıç arkadaşıma şunu söyliyeyim; üniver
site muhitindeki arkadaşlarla, bahsettiği rapor
ları okumuş, onları teker teker konuşmuş bir ar
kadaşınız olarak arz ediyorum; onların da fay
dalandıkları, nihayet mukayeseli hukukun bü
tün imkânlarını bir araya toplamış olan Alman 
İlim Heyeti raporudur. Başka kaynak yok. Ge
niş bir literatür var, o literatürden herkes ayrı
ca bildiği lisanda faydalanabilir. Ama, mukaye
seli hukuk ilminin, şu anda ortaya koyabildiği 
bundan ibarettir. Şimdi, Almanya'da hep bildi
ğiniz gibi, bir Nazi tecrübesi var. Nereden gel
miştir buraya? Weimar Anayasasından gelmiş
ler. Birinci Cihan Savaşından sonra alabildiğine 
klâsik hukuk anlayışı, liberal hürriyet anlayışı 
içerisinde bir Weimar Cumhuriyeti. Ne karışı
rız efendim, herkes istediğini söyler; fikire fikir
le karşı konulur.. Komünist ise adam, bırak ko
münist olsun, istediği gibi teşkilâtlansın, sana 
ne. Nazi ise, ister ordu kursun, ister milis teş
kilâtı, sana ne, anlayışı içinde gelinmiş ve son
ra bu anlayış içinde gelişmiş olan Nazi Partisi, 
Hitler'in partisi, 1933 te hegemonyasını, mutlak 
iktidarını kurmuş... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Seçimle. 
EMİN PAKSÜT (Devamla) — Evet, seçim- | 
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le, seçimle... Şimdi bu partinin hegemonyası 20 
sene sürmüş ve bu müddet zarfında Alman Mil
letinin başına belâ olmuş, dünyanın başına dert 
olmuş, Almanya'nın yıkılmasına yol açmış. 1945 
ten sonra Alman hukukçuları bu tecrübeyi tek
rar yaşamak istememişler. Onun için, açıkçası hu
kuka gelmiş olan bir değişikliği içimize sindir
meye mecburuz. Nedir o?.. Demokrasi demek, ko
münistin komünistliğini serbestçe yapması, nâ-
zinin de nâziliği serbestçe yapması, milis teşki
lâtı kurması demek değildir. Demokrasi demek, 
bir hukuki rölâtivizmi demektir. Benim Anaya
sa düzenim komünist partisini reddediyor. Efen
dim, bırak işte, daha iyi, meydana çıksın, filân, 
düşüncesini reddediyor. Benim Anayasam tota
liter nizamı da Hiç bir partinin tek parti halin
de ortaya çıkmasına da müsait değil. Ne Cum
huriyet Halk Partisi için, ne bir başka parti için, 
tek parti nizamı yok. Biınun olup olmaması, bu 
sistemin yaşayıp, yaşamaması bize bağlı. Başka 
yerden mucize bekliyenler olaJbilir, 30 milyon 
birçok şey düşünebilir. Ama, şu mukaddes çatı
nın altında milletvekili sıfatını taşıyanların baş
ka yere bakmasına hiç lüzum yok. Bize bağlı. 
Biz ehliyetimizi gösterebilirsek bu rejim yaşar, 
biz ehliyetimizi gösteremezsek yaşamaz arkadaş
lar, aşikâr. Bütün milletlerin hayatı böyle. Ha
yal kurmanın alemi yok. Eğer bir parlâmento 
üyelerinin içine, zaman zaman, (Acaba bu sis
tem yaşıyaçak mı?) endişesi gelirse, zaman za
man, seçimler sonunda, Peronist kuvvetler siyasi 
irtica olarak iktidarı ele alıyor; buna müsaade 
edilemez.) sloganının eseceği hava gelecek ise; 
vatan, millet, edebiyatı ile, nutkuyla bu iş yü
rümez. Bunu silmek, ehil olmak lâzım. Kim ehil 
olacak?. Siyasi partiler, yani biz. Aynı masanın 
başına oturur, konuşur hale geldik. Eskiden böy
le değildik. Partili olmak, ötekinin elini sıkma-
mayı gerektiriyordu. Sayın arkadaşım Tahtakı
lıç kürsüden bana söz söyledi; ben de kendisi
ne söyledim. Ama, yalnız eski arkadaşlığımızdan 
dolayı değil. Allaha çok şükür siyasi muaşereti
miz buraya geldiği için, biraz sonra benim geri
ye bakışımdan, kendisini aradığımı anladı, kalk
tı yanıma geldi. Bu seviyeye gelmişiz. Biraz da
ha gayret ile çok daha fazla mesafe alabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için çok rica 
ediyorum, siyasi partiler kanununu, seçim mülâ
hazalarının alıştığımız pejoratif mânada şarklı 
kurnazlıklarının üzerine çıkarabiliriz. O seviye-
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nin üstüne çıkarabiliriz. Her parti üyesi kendi 
içinde, kendi kurultayında sükse yapmak, ken
di parti teşkilâtında sempati kazanmak dâvasın
dan vazgeçsin. Her yazar lütfen insafla bu ta
sarıyı birkere okusun da makalesini ondan son
ra yazsın. 

Bu tasarıda partilerin merkez karar organı, 
demişiz, ve bu da Halik Partisi Tüzüğünün em
poze edilmesi imiş.. Arkadaşlar insaf edilsin. 
Bir kere tasarıda partilerin merkez karar orga
nı olması mecburiyeti yok, bir. İki; bu mecburi
yet olmadıktan maada, bu organ bugün Cum
huriyet Halk Partisinin sahibolduğu organdan, 
Adalet Partisinin sehibolduğu organdan farklı 
olarak Parlâmento ve parti teşkilâtı arasındaki 
ahenkli çalışmayı sağhyacak bir bünyeye sahip 
kılınmış. Üç; bunun adedi şekli, tarzı terekkü
bü her partinin 'tüzüğüne bırakılmış. 

Şimdi partinin teşekkülünde şu kitabı, ilim 
heyetini yani dünya literatürünü irşadederek 
söylüyorum ki, bütün dünya partilerinde en 
yüksek organ bir genel kongredir. Her parti
nin sevk ve idaresine memur bir ekip, bir lider 
kadrosu ister istemez vardır. Bizim partiler 
kanunu da bu istikam-aıtte alabildiğine bir geniş
lik derpiş etmiştir. Hiçbir şey tanzim etme
miş mi? Arkadaşlar, hiçbir şey tanzim etme
diği zaman partilerin demokratik çalışmaları 
elbette ki, açıkta kalır. Elbette tanzim edecek 
ama, kim ne söylerse söylesin partiler için tip 
statü getirmemiş. Tip statünün gelip gelmedi-
iğni, şimdi umumi konuşmalar ar'asmda hallet
mek mümkün değildir. Şunu arz ediyorum; 
belki bunun getirmiş olduğu birtakım şeyler, 
fazla rejit bulunabilir. «Canım, Objektif esası 
ifade ile geçelim, bu teferruatı çıkaralım,» de
nebilir. Bu tarzdaki konuşmaların çok yeri var 
ve hattâ buna muhtacız. Ama, olmıyan şeyi ka
nuna izafe ederek, Siyasi Partiler Kanunu 
böyle yapılmış, bunu böyle getirmiş demeye 
imkân yok. 

Arkadaşlar, bu kanunun aslında, getirdiği 
yenilik (Faruk Küreli arkadaşımın söylediği 
aklımda kaldı; fakat, diğer arkadaşlarım da 
söylediler) ön seçimdir arkadaşlarım, ön seçim. 
Bu ön seçim, demokrasiye inanan ve parti içi 
hür iradenin müdafii olan insanlar tarafından 
kolay, kolay reddedilecek cinsten bit sistem 
değildir. Nedir bu ön seçim ? 
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Şimdi arkadaşlarımın, siyasi partiler; tâ

birim mazur görülsün, Tahtakılıç arkadaşıma 
hatırlatayım, bir bakıma da seçim hazırlık 
mekanizmalarıdır. Siyasi partilerin vazifesi bu
dur; seçim hazırlıkları mekanizması. Bu seçim 
hazırlık mekanizması millî iradenin tecellisin
de yardımcı rol oynuyor, doğru. Ne surette?.. 
Adaylarını onlara arz etmek suretiyle. Her 
parti kendi adaylarını, milletvekili ve Senato 
adaylarını seçmene arz ediyor ve ondan aldığı^ 
oylarla millî iradenin temsilcisi olarak Par
lâmentoya geliyor. O halde, millî iradenin te
celli vasıtası seçim olduğuna göre, siyasi 
parti adaylarının tesbiti, yani aday listeleri
nin tanzimi demokrasinin en ehemmiyetli konu
larından birisidir. Siyasi partiler demokratik 
düzenin vazgeçilmez unsurları olması, siyasi 
partiler Anayasanın 57 nci maddesinde olduğu 
gibi, tüzük, program ve işleyişlerinin demokra
tik esaslara uygun olması, her şeyden evvel 
şu adaylık mekanizmasının da demokrasinin 
icaplarınla uymasına bağlı. Kim seçer bu adayı? 
Nazari olarak düşünelim; tatbikî olarak hatır-
lıyalım; hem bizden, h-em başka memleketlerden.. 
Bir adam seçer, şef seçer. Olmadı... Şefle şe
fin yakınları seçer; olmadı, oligarşiliktir. Kim 
seçer?.. Partinin teşkilâtı, merkez ve taşra fceş-
lâtı seçer. Olmadı, çünkü, geniş partili kad
rosu bunun dışında kalır. O halde kim seçer? 
Partinin adaylarını partiler seçer. îşte, partinin, 
adaylarını partiler seçer dediğimiz zaman de
mokrasiye geldiniz Yani, parti içi hür iradeye 
imkân verdiniz demektir. Demek ki ön seçim; 
'bir defa böyle düşünülürse, millete arz edilecek 
adayların tesbitmde oligarşik heyetleri, tek şa
hıs hâkimiyetini bertaraf eclerek, partinin dar 
(teşkilâtı olan bir bakıma oligarşik sayılması 
mümkün olan merkez kadrosunun, teşkilât kad
rosunun yerine geniş partili kütlesini yani ge
niş temeli hâkim kılmak suretiyle parti içi 
hür idareye imkân vermek. Bu, nokta bu... 
Bundan bir adım daha ileri gitmek mümkün 
değil midir acaba? Yani, Cumhuriyet Halk Par
tisine oy veren insanlarla, Cumhuriyet Halk 
Partisine yazılı insanlar, yani yazılı üyeler; 
Yeni Türkiye Partisine oy verenlerle, Yeni Tür
kiye Partisine kayıtlı üyeler; Adalet Partisi 
ve diğer partiler aynı mıdır arkadaşlar? Bir 
de bunu düşünmek icabeder. Bilirsiniz ki, na-
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zari olarak Türk iye ' de her pa r t i kendi kuv
vet inden bahsetmektedir . Ama, hiçbir p a r t i 
kendi kuvvet ini , tanı. olarak bilememvktedir. 
Vani, kayıt l ı üyesini bi lmemektedir . Başka mem
leketlerin de hepsi biliyor denilemez. Bilen 
•memleketler var, bilmiyen memleketler v a r ; 
bilen par t i l e r var, bi lmiyen par t i le r var. 

KADRİ: EROOAN ( t i r a t ) — Bilmesine ne 
lüzum var . 

EJVIİN P A K S Ü T (Devamla) —• Bir bakıma 
lüzum da yok. Yalnız muhte rem arkadaşlar ın ı , 
demokra t ik düzende tecrübel i olan memleket
lerde görü lmüş tür ki, bilhassa çok par t i l i sis
temi ka imi etmiş, olan memleketlerde görül
müştür ki, pa r t iye kayıt l ı olan. inşalarla, par-
liye oy veren seçmenler aras ında geniş bir nis-
betsizlik vardır . Meselâ, elimdeki rapora at
fen - bizde bu rakamlar ı söyliyemiyeceğimiz 
için elimdeki rapora, atfen - Alman part i le
rinden, îngil iz par t i ler inden, başka memleketle
rin par t i ler inden bir iki rakam arz edeyim : 
Alma.nya'da mazbut bir siyasi teşekkül olan 
Sosyalist Par t in in aşağı - yukar ı raporun ya
zıldığı ta r ih te âza mevcudu (1950 senesi itiba
riyle) 550 bin iken, aldığı oy miktarı S milyon 
•civarında. 

Tine Almanya 'da ITiristiyan Demokrat lar 
la, Sosyal Demokrat lar ünyonunun bu rapo
run yazıldığı t a r ih t e 2192 bin olan üye sayısına 
mukabil , ondan evvelki secimde aldıkları 'oy 
mik ta r ı 12 milyondan fazla. Part i l i sayısı ile 'o 
par t iye <nr veren aras ındaki nis'bet % 2,2 arka
daşlar. Demek ki, par t inin kuvveti kadrola
rında yazılı adamlara pek bağlı bir ş'cıy değil. 
Dizde ise bunun rakamını hiçbir par t i idare
cisi tam olarak söyleyemez ve âdeta biz Tür
kiye 'de siyasi payti idarecileri, mensupları .ola
rak, bütün seçmen, par t i lere yazılmaya ınec-
Inırnıuş gibi bir anlayışın iç. i ne »'ireriz. • Bütün 
seçmeni alırız. 1.'» milyon; 4 milyonu Adalet 
Parl i , 5 milyonu Palan par t i , üç mily.onu filân 
par!i diyebiliriz. Buna hakkımız yok, bir ke
re. Böyle de değildir aslı. Par t i l i le r seçmene 
nazaran daima azınl ıktadır . Azınlıkta olması 
memleketin lehine, selâmetinedir. Seçmen dile
diği is t ikamette , dilediği gibi oy yersin. P>u 
raporda kullanılmış bir ifade ile beşikten me
zara kada r (bir part inin mensubu telâkki etme
yin Türle vatandaşını . O part iye de oy verir 
bu par t iye de. Bir par t iye .sonuna k a d a r bağlı 

olmaya mecbur değildir. Eğer maksadı aşan 
tanzim tarzları varsa, maksadı aşan, demok
rat ik ideallere aykırı düşen, T ü r k toplumunun 
menfaat ler ine aykırı »"ördüğünüz hükümler 
varsa, lütfen yapıcı fikirlerle yardımcı lolarak 
bunları 'o is t ikamette kanunlaş t ı r l ım. Bun
lar basi t hal tarzlar ı , nassı ka t ı değil .mesele 
değil. -Birbirimizi bu konuda anlamaya mec
buruz, a rkadaş lar ım. 'Türk demokrasisinin 
geleceğini -samimî olarak arz ediy'orum b u n u -
siyasi par t i ler in tanzimi ve doğıı ı dürüst işle
yişi kur ta r ı r . Bâzı a rkadaş la ra bu şaka .gelir. 
Bâzı a rkadaş la ra göre, bu, Pa r lâmento içinde 
şaka gelir. Zanneder ler ki, 15 Ekim seçimle
rinde bir par t inin listesinde şevki kader le aday 
olmakla Türk iye 'de demokra t ik düzene geçi-
verimsizidir. Böyle değil a rkadaş lar . 27 Ma
yıstan 15 Ekim seçimlerine kadar , birçok mer
haleler geçirdik. Birçoklarının ne hikmetse 
kırmızı oy verdirmeye çalıştığı Anayasa, 'beyaz 
oy alıp da bize meşru temel sağlıyana k a d a r 
çok. ter dökülmüştür . Onun için, şu emek ve
rilerek ulaşılan menhaleyi ve geride b ı rakt ığ ı 
mız bir takım aksakl ıklar ına rağmen, aslında, 
başarılı olan iki yıllık kazançları kaybetmenin 
yoluna gitmiyelinı. 

Her gün milletin gö^ü önünde imtilhan olu
yoruz, bunu bilesiniz. Ben Ibıılgün hayat ımın 
mesut günler inden birisini yaşıyoru'm. Adalet 
Part i l i a rkadaşlar ımın aldığı 'bir k a r a r sebe
biyle. Demek ki, aklı selim nihayet galebe ça
lıyor,. bu Mecliste. Büyük merhaledir . Hepi
miz birbirimize yardım edeceğiz, ö n fikri ile 
hareke t etmek yok. Tek ra r ediyorum, bir söz
cü gibi lıiçlbir noktası nassı ka t ı değil. Tîer 
madde -dallıa iyi .bir kal ıba ,girelbilir. 

Muhterem arkadaş lar ım ; siyasi par t i lere oy 
verenlerle siyasi pa r t i aday sayısı aras ındaki 
farka işaret ettim. % 4 âmâri % 5 seçmene na
zaran par t i l i 'var. TCee peki, ön seçim dediği
miz şey bin netice % 5 in yapmış olduğu bir 
seçim değil mi; seçmene göre % 10 un yapt ı 
ğı değil mi? Nasıl oluyor da bu demokrat ik 
oluyor diye düşünenler o lmuştur . Amer ika 'da 
olmuştur. Bu sistem aşağı - yukar ı 1870 sene
sinden beri Amer ika 'da uygu lanmak ta ve iki 
şekilde uygu lanmakta . P r imer diyorlar , bu 
sjsteme, yani Ön seçime; kapalısı var, açığı var. 
Vani, denil iyor ki, bir anlayışla, efendim, Ada
let, Part is ine aday olarak gösterilecek kim sele-
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rin tesbitini Adalet Partisinin kayıtlı üyesine 
bırakmak doğru değildir. Çünkü, Adalet Parti
sine oy veren şu kadar milyon seçmen var. Ada
let Partisinden Kadri Eroğan'ın adayı olup ol
madığını, Adalet Partisine oy verecek bütün 
vatandaşlar karar versin. Böyle düşünenler var, 
bunun tatbikine de geçenler olmuş. Fakat muh
terem arkadaşlarım bizim, memleketimizde de
ğil, Amerika'da olmuş. Karşı parti rekabeti her 
zaman iyi niyetle işlememiş ve Duverger'in de
diği gibi, sııiiniyet hâkim olarak bir kimsenin raki
bi bulunan siyasi partidekiler o ön seçimde gidip 
kasden onun kazanmamasını sağlıyacak şekilde 
oy kullanmışla r. Bu görülmüş. Çünkü, mekaniz
ma seçmene sormaktan ibaret. Seçmen beyan 
ediyor; «ben önümüzdeki seçimlerde C. K. M. P. 
nin adayları ile ilgileneceğim.» Onu işaret et
tim, gidiyor oy veriyor. Fakat, C. K. M. P. nin 
hayrına değil, C. K. M. P. nin sahibi olan bir 
siyasi teşekkül varsa ki, olabilir, o siyasi teşek
kül mensupları bunu yaptığından, C. K. M. P. 
adayının normal şartlar altında kendi partisi 
mensuplarından alacağı oy neticesini fiilen de
ğiştiriyor. O halde, denilmiş ki, bir siyasi par
tinin adaylarını tesbit etmeyi, esas olarak o si
yasi partinin kendisine bırakmalıdır. Bundan 
öteye gitmek, o siyasi partinin mensubu olmı-
yana da karışma hakkı tanımak binnetice hem 
karışıklıklara yol açar, hem de aslında doğru 
değildir, lüzumlu bir şey değildir. Çünkü, pek 
meraklısıysa, o partinin adayı ile pek ilgileni
yorsa o partiye yazılsın, o partinin üyesi olsun, 
denilmiştir. 

Şimdi demek k i ; ön seçimleri parti içi hür 
iradeyi müdafaa eden kimseler benimsemek zo
rundadırlar. Ne söylenir buna karşı? Efendim, 
bizim memleketimizde işlemez. Başka ne söyle
nir? Efendim, bu bizim memleketimizde işler 
belki ama çok masraflı olur. 

Muhterem arkadaşlarım ; eğer Türk siyasi 
hayatını; tâbirimi mazur görünüz; parti esnaf
lığı, diye tezyif edilen bir durumda göstermek 
istemiyorsak, biz bu/kabil külfetleri, külfet ise, 
seveseve kabul etmeye mecburuz. Türk milleti
nin seçim ehliyetinde münakaşa edilmedikten 
sonra, lo milyon seçmen dürüst bir şekilde rey 
veriyor mantığı içinde millî iradenin tecelli et
tiği inancı saklı bulundukça ki, başka bir inan
cın olmasına zaten imkân yoktur, onun için de 
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bir azlıkta olan parti mensuplarının ve aslında 
daha da iddialı olan partili insanların kendi 
aralarında aday yoklaması yapamıyacağını id
di etmeye imkân yoktur. En azından bunu id
dia edecek partili olmaması lâzımgelir. İkincisi, 
bunu da emniyet altına almak lâzımgelir. Nasıl 
seçimleri Yüksek Seçim Kurulunun teminatı al
tında yapıyorsak, bugün nasıl seçimlerde yol
suzluk iddiaları bir fantaziden ileri geçemiyor-
sa. parti içinde de aday yoklamalarını bu hale 
getirmek lâzımdır. Bunun masrafına kim kat
lansın? 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin selâ
metle yaşaması bir şahsın, bir zümrenin hâki
miyeti dışında milletin kendi hâkimiyeti ise, bi
zim müşterek inancımız ise, secim masrafına 
katlanan bir millet onun pek tabiî bir safhasını 
teşkil eden ön seçimle aday tesbitine de seve 
seve katlanacaktır. Bu mesele değildir. Bu mü
balâğa edilecek bir külfet değildir. 

Aksi tez, seçim masraflarını fuzuli saymaya; 
aksi tez Parlâmento masraflarını fuzuli sayma
maya müncer olur. Böyle şey olmaz. Bir mille
tin hayatında bu müesseselerin ehemmiyeti var
sa, bunun icabını yerine getirmeye mecburuz. 
Şu halde, ön secim el tersi ile itilecek bir sistem 
değildir. Tatbik edilebilecek bir sistemdir. Ame
rika'da tetkik edilmiştir. Mahzurlu görülen yer
leri. benim zihniyetime göre bu tasarıda kısmen 
düzeltilmiştir. Daha da düzeltmek Yüksek Mec
lisini yed-i kudreti ndedir. Oerhart Schreuder'in 
söylediği gibi arz ederek huzurunuzdan ineyim. 
Nihayet partiler kanunu kadar hiçbir konu ka
mın vâznnın yaratıcı gücüne muhtaç değildir. 
Ben Türk Parlâmentosunu ve Yüksek Heyetini
zi bu güçte görenlerdenim. Maddeler üzerinde 
yeri geldikçe huzurunuzu işgal edeceğim. Sab
rınızı suiistimal ettim ; şükranlarımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca. 
(MYASETTtN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Huzurunuzda müzakeresi yapılan siyasi par

tiler kanun tasarısı memleketimizde gün geç
tikçe gelişmekte bulunan demokratik rejimin 
daha. sağlam ve esaslı, sarsılmaz bir düzene so
kulması için atılan adımların en kuvvetli ted
bir ve usullerinden birisini teşkil etmektedir. 

Zira Anayasamızın 56 ncı maddesi «Siyasi 
partiler, ister iktidarda, ister muhalefette ol-
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şunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurları olarak kabul edilmiştir.» der. 

Bu ifadenin delâlet ettiği mâna iltibasa ma
hal vermiyecek derecede sarih ve her türlü tef
sirin dışında mutlak bir mâna ifade etmektedir. 

Milletlerin ve devletlerin kaderi devamlılık 
ve istikrar yönünden; beka şartını seçtikleri 
idarenin asalet ve faziletine borçludurlar. 

Hiç şüphesiz ki, bugün dünya üzerinde mev
cut idare sistemlerinin en faziletlisi demokrasi 
rejimidir... Diğer bir ifade ile insan şeref ve 
haysiyetine en uygun rejim demokrasi rejimi
dir... 

Bu ulvi idare tarzının yani demokratik ida
renin lesas ve ana vasfı, 9 Temmuz 1961 tarihli 
Anayasamızın 57 nei maddesinde tasrih edildiği 
gibi «insan hak ve hürriyetlerine dayanan de
mokratik ve lâik cumhuriyet ilkelerine ve dev
letin ülkesi ve bölünmezliği temel hükmüne uy
gun olmak zorundadır» demektedir. 

1924 tarihli Anayasamız da prensip itiba
riyle aynı kuralı vaz'etmişti.... 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Mücerret bir demokratik rejimi benimsemek 

ve kabullenmek, mutlaka o ülkede demokratik 
rejimin idare ve idamesi mânasını taşıyamaz ve 
bu yolda bir iddia da ileri sürülemez. 

Biraz evvel Anayasamızın- 56 ncı maddesin
de bahsettiğim gibi her ne kadar siyasi partiler 
demokratik rejimin vazgeçilmez unsurları ola
rak ilân edilmekte ve bu partilerin iktidarda 
veya. muhalefette olması arasında her hangi bir 
fark gözetilmemesi esası benimsenmiş ise de; • 
meri ve cari mevzuatımızda bu hükmün Ana
yasada yer alması, tâbiri caiz ise, en yüksek bir 
norm, başka bir ifadeyle hukuk kaidesi olma
sına rağmen; eğer bu hukukî tarifin özel bir 
kanunla hudut ve şümulü tâyin ve tesbit edil
mezse ; şayet yanılmıyorsam şahsi kanatime gö
re bu kural nihayet soyut bir hükümden öteye 
gidemez. 

Çünkü; 
Türkiye'mizde demokratik rejimin tamamen 

yerleşmesi ve ahlâkilik hudutları içerisinde ic-
rai faaliyetlerde bulunulması hususlarında ce
miyetin, milletin ve Devletin siklet merkezini si
yasi partiler teşkil etmektedir.... 

Müellifler siyasi partileri türlü şekillerde ta
rif ederler. Benden sonra konuşacak arkadaşla-
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rın da durumlarını göz önüne alarak Yüksek 
Heyetinizin vaktini daha fazla israf etmemek 
için bu tariflerin tarihçelerinden çeşitli örnek
ler vererek bahsedecek değilim. 

Ancak, kendi hukuk anlayışıma ve geçmiş 
tecrübelere, tatbikattan edinilen sonuçlara gö
re; siyasi partilerin ana hedeflerinden birincisi 
ve başlıeası iktidara gelmek suretiyle halkın 
idaresini kendi eline almak-ve dolayısiyle mil
lete hizmet etmektir... 

Hal böyle olduğuna göre her müessesede ol
duğu gibi hükmi şahsiyetleri haiz bulunan siya
si partiler de bir nevi müessese halinde kabul ve 
telâkki edilirse İm müesseselerin de yekdiğerle
riyle rekabet halinde bulunarak daima müca
dele halinde olmaları; halk nazarında büyük bir 
itimat kazanmak ve sözde güven sahibi olmak 
için, siyasi partilerin çeşitli kanun dışı müca
dele usullerine başvurdukları ve çok zaman 
millî menfaatlerin dahi asla tecviz etmediği teh
likeli politika oyunlarına girişildiği ve bir nevi 
istismar yoluna gidildiği az da olsa zaman za
man görülmekte ve hissedilmektedir.... 

Hedef ve amaçları ile en iyi idare tarzı olan 
demokratik usulle idare edilen milletlerin her 
alanda ilerleme kaydetmeleri icabederken; bilâ
kis aksi neticenin alındığı ve nihayet başıboş
luk düzeni içerisinde kendisini murakabesiz gö
ren ve muvazenesiz hale düşüren siyasi partile
rin mensuboldukları milletlerin ve devletlerin 
başına büyük dertler açtığı ve milleti kötü akı
betlere sürüklediği çağımızda görülmüş olaylar
dandır. 

İşte bu sebepledir ki, iktidar hevesi, hırsı 
iyi niyetli olmıyan. maksatların tahakkukuna 
meydan vermemek ve demokratik idarenin vaz
geçilmez unsuru olan siyasi partileri; millî men
faatlerimizin korunması, vatanın bütünlüğü, 
lâik ve cumhuriyet esaslarının sarsıntısız idare 
ve. idamesi gibi kutsal ve korunması zaruri ted
birlerin alınması ve dolayısiyle faaliyet sahala
rının da hudut ve şümullerini tesbit yönünden 
böyle bir kanunun bir an önce çıkarılması za
rureti ve ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkmak
tadır... 

Başka, bir ifade ile; 
Demokratik, siyasi hayatımız bakımından 

vazgeçilmez unsur olarak kabul edilen siyasi 
partilerin hukukî tanziminde Türk siyasi haya
tının asıl. ihtiyacı, partilerin demokratik düze-
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ne, millî huzura, millî dayanışmaya ve millî 
refaha yardımcı olmalarını sağlamaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
itiraf etmek lâzımdır ki, memleketimizde si

yasi partilerin mevcudiyetine rağmen, bir siyasi 
partiler kanunu bulunmamasını bendeniz büyük 
bir noksanlık ve boşluk olarak kabul ediyorum... 

Geçmişteki engin tecrübeler, tarih olan lıâ- j 
diseler karşısında Yüce Meclise düşen en mühim 
ödevlerden birisi de Anayasanın emrettiği bu 
kanunu bir an önce ve süratle çıkarıp meriye- \ 
tini sağlamaktır. ı 

Artık içimizde hiçbir kimse yoktur ki ; si
yasi partilerin varlığına inansın ve onu özle
sin de bu siyasi partilerin hayatiyetlerini sağlı-
va.n bir kanunun zaruretine inanmasın... 

Muhterem arkadaşlarım : ' 
Batı'da bir söz vardır; «Babalar iyi kanun 

yaparsa o kanunlar iyi evlâtların yetişmesine 
hizmet eder.» Bu söz, insanları yetiştiren ve ol
gunlaştıran sebeplerin, babaların sübjektif ter
biye usullerinden ziyade cemiyetin objektif usul
leri olduğunu ispat içindir. 

Siyasi hayalımızda objektif usulleri hâkim 
kıldığımız gün meseleler halledilmiş olur... 

Aziz arkadaşlarım, j 
Kanunun tümü üzerindeki görüşlerimi bu 

suretle kısa ve öz olarak açıkladıktan sonra; 
maddelerin müzakeresine sıra geldiği zaman 
ilerde arz edeceğim veçhile; siyasi partilerin | 
Anayasa Mahkemesi tarafından murakabe ve 
kapatılması esası, yoklamaların seçim kurulları 
tarafından yapılması gibi köklü ve teminatlı 
hükümlerin kanunda yer alması bilhassa mem
nuniyetimizi muci bol muştur. i 

Netice olarak arz etmek isterim ki; j 

Türkiye'de demokratik rejimin payidar ol- i 
masını dürüstlük ve faziletle işlemesini istiyen j 
herkes bu kanuna müzahir olacak; asla muhalif 
olmıyaeaktır. 

Bu kanunun karşısında Anayasanın sarih 
hükmüne karşı vaziyet alanlar, hürriyet ve re
jim anlayışında Anayasadan tamamen inhiraf 
eden kimselerdir. 

"Ancak, şunu da ilâve etmek isterim ki, de
ğil Yüce Mecliste Türk toplum hayatımızda da 
bu tarz düşünen kimselerin mevcudolduğuna bile 
katiyen, ihtimal dahi vermek istemem... 
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Bu sebeple sözlerime burada son verirken 

beni dinlemek lûtfunda bulunan arkadaşlarıma 
saygılarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu kanun tasarısını hazırlayan 
arkadaşlarımın da ifade buyurdukları gibi, Ana
yasa kadar 'önemli olan bu tasarı, gönül isterdi 
'ki normal komisyonlarda daha çok Milletvekilli
nin fikri alınmak suretiyle olgunlaştırılarak 
Meclis huzuruna sevk 'edilsin. iBu mümkün olma
mıştır. Anayasamızın 57 nei maddesini okudu
ğumuz zaman iki sene zarf unda çıkarılması iea-
boden kanunlardan birisi de partiler kanunu 
olarak görülür. Bunda hepimiz müttefikiz. Ni
tekim tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman görmekte
yiz ki Anayasanın 57 nei maddesinin ruhuna 
uygun olarak lâik Demokratik Cumhuriyet ilke
lerine bağlı kalınması, hususları maddeler halin
de, müeyyideler halinde tasarıda yer almıştır. 
Yine Anayasanın 57 nei maddesi gereğince bü
tün, partilerin gelir kaynakları birbirinden fark
sız olarak tesbit edilmiş, giderlerimde do Anaya
sa Mahkemesine karşı hesap verme mecburiyeti 
gelinil mistir. Bu esas prensiplere, iki ana pren
sibe hiçbir Milletvekili arkadaşımın itiraz ede
ceğini tahmin etmiyorum. Çünkü meşruiyetimi
zi Anavasaıdan aldığımıza göre bu Anayasa bize 
bu prensiplere bağlı olmak kaydı ile parttiler 
kanunu çıkarmayı emretmiştir. 

Şimdi benim itiraz etmekte olduğum 3 neü 
prensip şudur: Evvelâ partiler siyasi dernek ol
duklarına göre, siyasi derneklerin muhtar ya
lpılarına müdahale teşkil eden, Anayasanın 5'6 ncı 
maddesinde, partilerin serbest çalışması anlamı
nı derpiş eden espiriye aykırı hükümler mevcut
tur. Bu hükümler partilerin teşkilâtları, parti
lerin organları ile dl.gi.li hükümlerdir. Meselâ ar
kadaşlar, tasarıda -galiba 21 nei madde olarak 
yer almıştır- denmektedir ki; «ilçe kongreleri 
'250 delege ile toplanır.» 251 delege ile toplana
maz, Paksüt arkadaşımdan bu noktada ayrıl
maktayım. Madem ki muhtar yapılarına hürmet 
etmek, Anayasanın 56 ncı maddesinıin de âmir 
hükmüdür; partileri bir kalıpta, hir potada kay
natıp aynı kalıba koymak mahiyetimi getiren bu 
hükümler, tasarıdan çıkarılmalıdır, ilçe kongre
leri için konulan ve bütün partiler için aynı 
miktarda tesbit edilen delege adedi il kongresıi 
için de böyledir, büyük kongreler için de böyle-
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(lir ve organların isimlerine, siyasi partileri tem
sil eden genel başkanlarının temsil yetkilerine 
varmaya 'kadar hepsi aynı mahiyette 'kalıplan
dırılarak dökülmektedir. iBunlar, demokratik zih
niyet bakımımdan pek 'benimsenecek hükümler 
değildir arkadaşlar... Aslında bir taraftan deni
yor ki «Efendim, biz ön seçim getirmişiz. Bu 
suretle demokrasiye olan inancımızı açıkça ifade 
etmişiz.» Arkadaşlar, yalnız Milletvekillerinin 
partiler için yoklamalarında yâni seçilmelerinde 
bir ön seçim sistemi getirmek, memlekette de
mokrasi düzenini arızasız yürütmek ve demokra
siye yürekten inanmanın tek miânası, tek ifadesi 
olamaz. Nitekim, partilerin teşkilât ve organla
rı ile ilgili olan hükümler tasarının eslıabı mu-
cibesi ile /de tezat teşkil etmektedir. Esbabı mu-
cibede denmektedir iki; «Partiler Kanununda 
parti üyelerimin iradelerinin tesirli bir hale ge
tirilmesi; organların aşağıdan yukarıya kuru
luşlarına ve parti mensupları tarafından mura
kabe edilmelerine müsait birer statüye sahip kı
lınması zarureti vardır. Ancak 'kanun koyucu
nun siyasi partiler için bir ideal statü veya bir 
tıip statü meydana getirmesi. Anayasa hükümle
riyle ve derneklerin muhtar yapıları ile telif 
edilemez. Bu itibarla parti teşkilâtı ve parti or
ganları münasebetinde her .siyasi partinin ku
rucuları ve üyeler için bir hareket serbestisi ta
nınması «illetine gitmek lâzımdır.» 

'Şimdi esbabı mucibe böyle söylemektedir. 
öbür tarafta madde gelmiştir, 2:1 nci madde. İl
ce kongresini 250 delege ile toplıy a çaksın; il 
kongresini 300 delege ile toplayacaksın demekte
dir. Büyük emekleri geçmek .suretiyle tasarıyı 
hazırlayan arkadaşlar imla yaptığım istişarede şu 
esbabı mucibe ile karşılaştım: «Efendim, ilçe 
idare kurulunu seçecek insanların, seçtikleri ki
şileri bilir kişiler olması lâzımdır. Onlara bir 
mesuliyet verilmektedir. (Binaenaleyh, rasgele 
insan, oyu ile, rasgele insanı seçmesin, bilerek 
seçsin. Bu il kongresi için de, kurultay için de 
böyledir. Şimdi demokratik anlayışla, demokra
tik zihniyetle bunun karşılığı olarak ön seçim
leri lütfen mukayese edimiz. 'Arkadaşlar; tezat 
teşkil etmektedir. Eğer mesuliyet mevkiine geti
rilecek 'insanları seçecek insanların mutlaka okur 
yazar olması, memleket gerçeklerini İrilmesi, seç
tiği insanın kim olduğunu takdir edebilecek du
rumda bulunması iktiza ediyorsa, buna muvazi 
olarak partilerin kendi bünyelerinde yapacakları 
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'Milletvekilleri yoklaması için de buna uygun bir 
nizam hazırlanması lâzım; daha vasıflı alsım, da
ha kültürlü olsun seçen insanlar demek lâzım
dır. Bu takdirde ileri sürülen hususların mut
lak bir samimiyetin neticesi 'okluğu anlaşılsın. 
Arkadaşlarım beni mazur görsünler, burada te
zada düşmektedirler. Evvelâ 'bütün partilerin, 
partileri hakkında rey ve söz sahibi olabilmeleri 
içim seçtikleri insanları murakabe edebilmeleri 
için daha geniş çapta, organlara seçecekleri, me
suliyet verecekleri, yetki verecekleri insanlar 
üzerinde daha geniş çapta rey sahibi olmala
rı iktiza eder. Kongrelerin delege adetlerinin 
azaltılması değil daha çok artırılması yoluna 
gidilmesi icabeder. 

Sevgili arkadaşlarım, bir de kontenjan me
selesi var. Diyoruz ki, bütün partililerin iştira
kiyle o parti adına milletvekilleri, senatörler 
seçilsin. Diğer taraftan bunu elimizin tersiyle 
itiyoruz, partilerin genel merkezlerine bir kon
tenjan hakkı tanıyalım diyoruz. Bu da tezat 
teşkil etmektedir, beni mazur görsünler. 

Arkadaşlar, son mahallî seçimlerde partile
rin aldığı oy oranları hepinizin malûmudur. 
A. P. % 47, O. H. P. c/r 37, M. P. % 6, Y. T. P. 
% f>, O. K. M. P. % 4 Türkiye İşçi Partisi 
c/( 1. Şimdi ibu orana göre A. P. ve C II. P. 
dışında kalan partiler, doğrudan doğruya genel 
merkezlerince tâyin edilecek mebuslarla Mec
liste temsil edileceklerdir, demektir. Bu tak
dirde n(irede kalıyor teşkilâtlarının oyu ile seçi
lecek insanların Meclise gönderilmesi? % 100 ü 
ile Meclis içinde genel - merkezlerinin tâyini su
retiyle gelen milletvekilleri ve senatörlerle 
temsil edileceklerdir. Adalet Partisi ve Cumhu
riyet Halk Partisinin durumuna gelince; eğer 
% 5 olarak kabul ederseniz Adalet Partisi 
Meclis içinde % 1.0,5 le Ounıhuriyet Halk Par
tisinin % 13 le; % 10 olarak kabul ederseniz 
21 le A. P., 26 ile O. TT. P. Diğer partilerin de 
Meclis içinde temsil oranlarını % 100 oranı 
ile mukayese ederseniz parlâmento, genel mer
kezlerin yani, muayyen insanların tâyin ettiği 
insanlardan teşekkül eden Ibir parlâmento du
rumuna düşecektir. Demokrasi bu mudur? Halka 
gidiş, halkın reyine hürmet bu mudur? Halk 
istikametinde hizmet bu mudur arkadaşlar? Bu 
itibarla arkadaşlarım, bu tasarı üzerinde haki
katen eğilmek ve bu tasarının ıslahı cihptine 
gitmek hepimizin vazifesidir. Biz burada mil-
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lî iradeyi temsil diyoruz. Çünkü, biz buraya tâ
yinle gelmiyoruz. Bu tasarı aynen kabul edilirse, 
bundan böyle Meclis tâyinle teşekkül etmiş bir 
Meclis olacaktır. Ona nazaran daha çok millî 
iradeyi temsil eden bir Meclis olarak bu tasa
rıyı ıslah etmek mecburiyetindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım secim endişelerinden 
vo yoklama dalaveralarmdan şikâyet edilmekte
dir, doğrudur. Benim naçiz kanaatime göre 
bu tasarıda yer alan bâzı maddeler seçim en
dişesinden ileri gelmektedir. Samimî inancım bu
dur. Seçim endişelerinden evvelâ şahsan kendi
miz, sonra siyasi partiler olarak partilerimizin 
uzak kalması lâzımdır. Almanya'da partilerin 
hukukunu tanzim için kurulmuş olan bir ilim 
heyetinden ve onun raporundan 'bahsedilmekte
dir. Orada dahi bütün partililerin bir ön seçimle 
kendi parlâmento üyelerini tesbit etmenin lü
zumu belirtilmekle • beraber tatbikatta ancak 
delegasyon yolu ile olacağı ifade, edilmiştir.' 
Türkiyo'nin bünyesine bakınız arkadaşlar, par
tilerimizin bünyesine bakınız - bunu ön seçim 
maddesiyle ilgili olarak arz ediyorum - partile
rimizin teşkilâtı bu muamelâtı yapabilecek du
rumda mıdır? Bu külfeti yüklenecek durumda 
mıdır? 

iki; partilere herkes üye olabildiğine göre 
- partiye üye olmak için okuma yazma şartı fa
lan yoktur - elbette her vatandaş ön yoklamada 
reyini kullanma hakkına sahiptir. Her parti
nin sandıkları vardır, sandıkların başında 
sandık kurulları vardır ve müracaat eden aday
ların listeleri asılıdır. Gelecek, partili seçmen 
vatandaş, Yüksek Seçim Kurulunda o parti adı
na olduğu tasdikli beyaz kâğıt 'bir de sandık ku
rulu tarafından mühürlenecek seçmen partili
ye verilecek. Hücreye gidecek, el yazısı ile ade
di kadar aday tesbit edecek. Muhterem arkadaş
lar, Amerika'da bu vardır, diyoruz. Ama, Ame-
rdka'daki okur-yazar durumu ile Türkiye'deki 
okur-yazar durumunu hiç göz önüne getirmiyo
ruz. Almanya'da bu vardır diyoruz, Almanya'
deki okur yazar durumu ile Türkiye'deki okur 
yazar durumunu hiç göz önüne almıyoruz. 

Size bir hatıramı anlatayım arkadaşlarım: 
Mahallî seçimlerde, Çankaya ilçemizin Yokla
ma Kurulu Başkanı'idim. Şunu değerli arkadaş
larım her halde teslim ederler. Daha eski bir 
parti olmamız hasabiyle okur, yazar durumu 
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t itibariyle, diğer partilere nazaran daha zengi

niz, ben şahsan bu kanaatteyim ve Çankaya il
çesi de Türkiye'deki teşkilât bakımından en kül
türlü, münevver bir bölgedir. Sekizyüz dele
gemiz oya iştirak etti, 15 arkadaşımız müracaat 
etmiş, il genel meclisi üyeliğine 13 kişi seçilecek. 
Listeler matbu yazılmış karşılarında da kare işa
reti var, sadece seçmen durumunda olan dele
ge arkadaş karenin içine işaret verecek, oyunu 
kullanmış olacak. Ikiyüzseksen oy iptal edildi 
arkadaşlar. Şimdi biz «Sen ey partili üye, gel 
beyaz kâğıda adedi kadar aday yaz» diyoruz. 
Bu kabili tatbik midir? Vicdanlarınıza terk ede
rim. Bununla birlikte yoklamalarda, hakikaten 
bütün partileri huzursuz kılan dedikodular ya
pılmaktadır. Evvelâ 'biz, Meclis olarak kendi du
rumumuza bakalım. Her hangi bir seçimde 
ne müşkülât çekmekteyiz, her hangi bir seçim
de istediğimizi seçtirebilmek için ne gayretlere 
düşmekteyiz? Kaldıki bâzı istisnai hareketlerin 
olması, bütün partilerin teşkilâtını dalavereci 
şekilde anlamaya bizi hak sahibi kılmaz. Bunun
la birlikte bir merhale lâzımdır. Teşkilâtı, şe
refli insanları da bu zandan kurtarmak lâzım
dır. Çünkü her partinin teşkilâtında burada bu
lunan hukukçular, idareciler gibi, mimarlar, mü-

I hendisler gibi kültürlü insanlar vardır. Onları 
da bu dedikodulardan kurtarmak lâzımdır. 

I Yine, hâkimlerin murakabesi altında olmalıdır. 
Ama, delegasyon sistemi içerisinde, dolayısiyle bü
tün partilerin iştirakini temin etmek suretiyle bir 
seçim yapılmalıdır. Yoksa, bütün partilere teş-

I mil edilmek, köye kadar sandık götürmek su
retiyle yapılacak Ibir ön seçim, fantaziden baş-

I ka bir şey değildir. Hiçbir netice değiştirmez. 
Seçime iştirak edenlerin oyunun en az yüzde 
ellisini iptal etmekten, buna mukabil yeni ver
gilerle muhtacolduğumuz hizmetleri yerine ge-
tirebilelim gayretimizin dört senede bir 50 mil
yonun bu milletin beyhude sarf etmekten başka 
hiçbir mânası olmaz. 

Arkadaşlar, demin partilerin aldığı oy ora
nına göre, eğer kontenjan kabul edilirse, Parlâ
mento ne hale gelecektir; partiler Parlâmen
toda nasıl temsil edileceklerdir?. Kısaca arz et
tim. Bu yolun ikinci bir mahzuru daha vardır, 
arkadaşlar. Bütün partilere merkez hâkimiyeti 

1 verecektir. Ayrı ayrı partiler olmakla, beraber, 
bütün partiler çok parti zihniyetinden çıkarak 

J tek parti zihniyetine doğru süratle sürüklenecek-
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lerdir. Bunun neticesi olarak demokrasi diye sa
hip çıktığımız, bunun için mücadele ettiğimiz re
jim yakın bir istikbalde tehlikeye girecek veya, 
mânasını kaybedecektir. İki itibarla, kontenjan 
mevzuu hor partinin ihtiyacı olabilir. Benim 
partimin de ihtiyacı olabilir. Kabul otmiyen par
tiler de vardır. Yüzde 'beşe değil de yüzde ona 
ihtiyacı olan partiler vardır. Ben, hususi bir ka
nında, partilere, mutlaka, yüzde beşle kalacaksın 
veya mutlaka yüzde beş kontenjan vereceksin 
gibi bir hüküm getiremem, Ootirirsom bu de
mokratik olamaz arkadaşlar. 

Arkadaşlarım bir tadil teklifi vardır. Madde
si geldiği zaman Riyasete 'takdim edeceğim. 
Anayasanın 56 ııcı maddesinin esprisine aykırı 
bulduğum, siyasi dernek olan partilerin muhtar 
yapılarına müdahale teşkil ettiğine kaani bulun
duğum 11 nci maddeden itibaren partilerin içiş
leri, teşkilât işleri ve yönetim kurullariyle ilgili 
maddelerin toptan tasarıdan çıkarılmasına aittir. 
Desteklenmesini istirham edeceğim. Onun dışın
da Anayasanın 57 nci maddesinin hükmü olarak 
partiler nereden gelir temin ettiklerini ve gider
lerinin, Anayasa Mahkemesine karşı hesap ver
meye aidolan bütün maddelerini aynen kabul 
ediyorum ve yine bütün partilerin demokratik 
lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürk devrim
lerine bağlı kalacaklarına dair hükümlerin lü
zumuna inanıyorum. Bunları bütün gönlümle 
desteklemekteyim. Ama, 56 nci maddeye aykırı 
bulduğum maddelerin tasarıdan çıkarılması de
mokrasiye uygun, Anayasanın ruhuna uygun ola
caktır. Desteklemenizi istirham ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sözcü. 

CEÇİOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
tasarının tümü üzerinde yapılan konuşmalar sı
rasında ifade edilen tenkitleri muhtelif katago-
rilerde toplamak mümkündür. Bu tenkitlerden 
bir tanesi meselâ; Nizamettin Krkmen arkada
şımızın ifade ettiği gibi bu tasarı kanunlaştığı 
takdirde bu kanunun külliyen Anayasaya aykırı 
olacağı ve partilerin faaliyetlerinin demokratik 
prensipler dâhilinde imkânsız kılınmış olacağı
dır. Diğer arkadaşlarımız da buna benzer muhte
lif beyanlarda bulundular, öyle zannediyorum" 
ki mevzuubahsolan hüküm, tasarısının partile
rin yasaklamalarına mütaallik 4 ncü kısımdır. 

30 . 1.1964 O : 2 
Meselelerin müşahhas olarak münakaşa ve müza
kere edilmesine ihtiyaç vardır. Bu kanunun dör
düncü kısmında yev alan parti yasaklamaları 
Anayasaya aykırıdır, bu parti yasaklamaları ka
nunlaştığı takdirde Türkiye'de alelıtlak siyasi 
parti faaliyetinde bulunmak mümkün olamaz 
tarzındaki tenkitlerin, evvelemirde hangi hüküm 
ve hangi sebeplerden dolayı böyle bir netice do
ğuracağı tasrih edilerek ileri sürülmesi icabeder-
di. Iiıı itibarla bu yoldaki tenkitleri daha müşah
has sahaya intikal ettirebilmek maksadiylc bu 
konuda Komisyonumuzun fikrini arz etmeyi va
zife bildim. 

Muhterem arkadaşlarım,.. 

BAŞKAN - - Bir dakika Sayın Kırca. Daha 
birçok' arkadaşımız söz aldı. Tümü üzerinde söz 
alan 34 arkadaşımız vardır. Zannediyorum ki, 
onların da tenkidlerini dinlemek durumunda 
kalacaksınız. Onun için benim istirhamım şu : 
'Lütfen Komisyonunuzun fikirlerini ana hatlariy-
le beyan# ediniz, arkadaşlar sabırsızlanıyorlar. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Ben de ana 
hatlariyle beyan edeceğim. Sayın Başkanım, şu
nu hatırlatmak isterim ki, bâzı hallerde müza
kerelerin lüzumsuz derecede uzamasına mâni ol
mak için de komisyon sözcüleri söz alabilirler. 
Maksadım budur, efendim. 

BAŞKAN — Vakit geçtiği için söylüyorum, 
Sayın Kırca, 

COŞKUN; KIRCA (Devamla) — Şimdi bu 
parti yasaklamaları nelere taallûk ediyor. 99 ncu 
madde : «Devlet şeklinin korunması.» Değişti
rilmesi mümkün olmıyan bir devlet şekli var; 
Cumhuriyet. Bu hususla hiç kimsenin böyle bir 
esasın korunmasına, bu esasa aykırı parti faali
yetlerinde bulunulmasına cevaz verilmesini ka
bul edeceğini sanmıyorum. 

İkinci esas : Millet egemenliğinin korunması 
Buna da muhalefet edecek bir kimsenin bu Mec
lis içinde mevcudolaeağı kanaatinde değilim. 

İkinci bölümde millî devlet niteliğinin korun
masından bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyetinin 
bağımsızlığının korunması, ülke bütünlüğünün 
korunması ,tek devlet ilkesinin korunması. Yani 
Türkiye'de muhtar bölgelerin veya federe devlet
lerden kurulu bir devletin teşekkülünü önlemek 
gayesi, azınlıkların yaratılmasının önlenmesi, böl
gecilik yasağı ırkçılık yasağı. Türk vatandaşları 
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arasında sınıf, zümre farkı gözetmeksizin kanun I 
Önünde eşitlik ilkesi... Bütün bunlar Meclis için
de her hangi bir siyasi partinin muhalefet t ede
ceği bizim komisyonu nuzda aklımıza gelmiş şey
lerden değildir. 

Üçüncü bölüm, lâik devlet niteliğinin korun
ması. Bunun pek tabii bir bir neticesi olarak' 
Türkiye'de bir zamanlar grup kürsülerinde 
yapıldığı veçhile hilâfetin hiç kimse tarafından 
geri getirilemiyeceğinin burada tesbiti, laik dev
let düzeninin korunması. Anayasanın 1!) ucu 
maddesinin son fıkrası aynen buraya alınmıştır. 

Din farklılığına dayanma yasağı Partilerin di
nî gösteride bulunamıyaeağı, bir kimse istediği 
kimse hakkında mevlût okutturabilir. Fakat par
ti olarak orada gösteri de bulunmama yasağı. 

Atatürk devrimciliğinin korunması. Anayasa
nın 153 ncü maddesi açıkça Atatürk devrimleri
nin, lâikliğin korunması için sevkedildiğini söy
lüyor. Binaenaleyh, Atatürk devrimleriyle lâiklik 
birbirinden asla ayrılmaz bir bütün teşkil eder. • 
Yine Anayasanın 153 ncü maddesi bu devrimle
ri teker teker sayıyor Eğitim devriminin korun
ması. Tevhidi Tedrisat kanununu getirdiği esas: 
Bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığının emrin
dedir. Mahalle mektebi bu memlekette olamaz. Bu 
yasak. Şapka devriminin korunması, tekke yasa
ğının korunması, medenî nikâh ve tek evlilik il
kesin korunması, Harf devriminin korunması, 
kıyafet devriminin korunması ve nihayet bu 
memlekette devlet içinde devlet tarzında dinî 
cemaatler kurmak suretiyle lâiklik fiilen ortadan 
kaldırılmasın diye Anayasanın 154 ncü maddesin
de yer almış bulunan Diyanet İşleri Reisliğinin. 
genel idareler içinde yer alması esasının korun
ması. Ve nihayet bu Cumhuriyetin büyük kuru
cusuna, ona karşı yapılan hücumlar onun inkı
lâpçılığına ve onun lâikliğine yapıldığı için ona 
karşı saygıya riayet, onun korunması... Bütün 
bunlara bu Meclisin içerisinde bir kimsenin mu
halefet edeceğini biz komisyon olarak, hüsnüni
yetle tasavvur dahi edememişizdir arkadaşlar. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) - - Kimse muha
lefet etmiyor, Sayın Kırca, 

COŞKUN KIRCA (Devamla) —Şimdi gele
lim, devam edelim... Parti yasaklamaları dedikle
rimiz bunlar Halil özmen Bey. 4 ncü bölüm: De
mokratik düzenin ve onun meşrıüululk temellinin 
korunması, Demokratik düzenin korunması. Ne | 
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deniyor?. «Siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti
nin insan hak ve hürriyetlerine dayanan hukuk 
devleti niteliğini ve tek dereceli genel oy ilkesi
ne bağlı çok partili demokratik düzeni tanımı-
yan amaçlar güdemez.» Bunun üzerinde muta
bık olmıyan bir siyasi partinin yahut üyelerin 
burada mcvcudolduğıına komisyonumuz inan
mamaktadır. 

Temel hak ve ödevlerin korunması. Mülkiyet 
hakkından, grev hakkına kadar, sosyal devlet il
kesi içinde yer alan bütün bu hakların özünün 
kaldırılmasını düşünen kim mevcuttur?. Ama şu 
hürriyet böyle tanzim edilsin, bu hürriyet şöy
le tanzim edilsin.. Siyasi partiler arasında bu 
daima münakaşa konusu, mücadele konusu ola
caktır. Ama bunların teker teker özünün kaldı
rılmasını kim düşünmektelir?.. 

Ve nihayet arkadaşlarım, bütün bu düzenin 
dayandığı bir meşruluk temeli vardır. 27 Mayıs 
1960 devriminin Anayasada yer alan saik ve 
amaçla bütün bu hakların, bütün bu demokratik 
düzenin, şurada oturan milletvekillerinin ve bu
rada faaliyette bulunan siyasi parti gruplarının 
temeli olan, onun varlığının ancak onun mevcu
diyet ile kaim olduğu bir devrimin meşruluğu
nun korunmasının burada aleyhinde bulunabile
cek hiç bir üyeyi biz tasavvur etmiyoruz arka
daşlar. 

Gerisi umumi olarak cemiyetler hukukuna ta
allûk eden yasaklamalardır. Genel ahlâk amaçlar 
güdülmemesi gibi. 

Niçin bu parti yasaklamaları dolayısiyle siya
si parti faaliyetleri Türkiye'de mümkün olmı-
yacakmış? Komisyonumuz şu umumi konuşma
lardan bunu hiçbir suretle anlamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonunuz bu ya
saklamaların şevkinde şu esastan hareket etmişti. 
Demokrasi sadece bir takım hukukî müesseseleri 
Anayasalara ve kanunlara yerleştirmekle .kurul-• 
ına'z. Dem'okrasinin, birtakım sosyolojik te
melleri olması iktiza eder. Bunlardan Ibir ta
nesi de şudur: Eğer bir memlekette siyasi ce
reyanlar arasında >o toplumun temel düzeninin 
esasları hakkında anlayış ve birlik yoksa, is
terse İngiltere olsun, orada demokrasi mevcud-
ıolma.z. Tngil tereci e kimse demokratik rejim 
aleylhinde, hattâ Ki rai iyet aleyhinde 'bulun
maz ve nihayet kimse insan haklarının aley
hinde bulunmaz. Ama, Fransa'da ibile eğer 
demokratik rejimi totaliter bir rejim haline <;e-
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virınek istiyen bir partinin, komünist partisi
nin 'hakkaten iktidara gelme şansı mevcüdol-
saydı arkadaşlarım, hiç şüplhe etmeyiniz., Fran
sa Via da demokrasi ortadan kalkardı. Demok
rasinin temeli sadece hukukî müesseseler değil
dir. Demokrasinin temeli memleketin içimle 
mevcut siyasi cereyanların birtakım .temel esas
lar üzerinde anlaŞılmasıdır. Birbirimizin elini, 
lıaugi siyasi partiye ve kanaate sahil »olursak 
olalım sıkabilecek isek, sıkmak ümidini muha
faza edebilecek isek, işte -burada parti yasakla
maları diye yc\' alan her hususa aynı derecede 
samimiyetle 'bağlı kalmak sayesinde !bu olacak
tır. 

Muîhterem arkadaşlarım, binaenaleylh umu
mi ifadelerle, bu parti yasaklamaları kanun
laştığı takdirde Ibu -memlekette parti faaliyet
leri yürümez demek düpedüz ben bu parti ya
saklamaları aleyihindeki faaliyeti yürütmek is
tiyorum demektir. Hunim 'burada telâffuz 
edilmesini dahi komisyonumuz asgari anlayışta 
da;hi karşılamaktadır. 

Mııhterenı arkadaşlarını, yapılan tenkid-
lerin diğer kısımlarına gelince; d allı a evvel de 
ifade ettiğim gibi, bunlar nassı kati değildir. 
Nassı kati değildir, ama Çok muîhterem arka
daşım Alhmet Üstün'e şunu hatırlatmak iste
rim ki, komisyon üyelerinin hiçbir tanesi ne 
şahsi seçim endişesi ile ıhareket ekmişlerdir, ne 
de demokratik olmıyan bir hükmü 'buraya sevk 
etmişi erdir. 

ön setçim (böyle 'olur veya şöyle olur. Ön se
çim iyidir veya kötüdür. Biz, hiç'bir zaman 
mevcut 'bütün aksak taraflarına rağmen, aslın
da partilinin idaresi değ'il, partiler içerisindeki 
oli-garşik temayül 'Ve birleşmelerin iradesini hâ
kim kılan bugünkü yoklama sistemine dalhi an
tidemokratik demedik, demiyoruz da; ama 
ön seçim sistemine antidemokratik demek Ilıer 
'halde mümkün değildir. Kabili tatbik midir, 
değil midir, görüşürüz, arkadaşlarım, netice
ye bakınız. 

'Bütün bunların hiçlbiri nassı kati değildir. 
Ama, birbirimizi arka fikirlerle hareket etmek
le çok rica ederim, ifnam etmiyelim. Aksi tak
dirde, bu müzakerenin selâmete erişmesi bizim 
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size naçizane, ve asıl isMtı bize ışık tutma faa
liyetiniz o 'zaman gereken crajektivite içinde 
olmıya'bilir. 

Muîhterem arkadaşlarım, biUaenaley'h, te
ker teker hükümlerin görüşülmesi lâzımdır. 
Kongrelerin âdetlerini talhdidediyorsımuz, 'bu 
antidemokratiktir, diyorsunuz. Hayır arka
daşlar, bir tek misal vermek için arz edeyim 
ki, antidemokratik değildir. Ne için değildir T 
Şunun için değildir. Günkü kongrelerde karar
lar verilir. Nasıl ki -Millet 'Meclisinin üye sa
yısını 450 diye tahdİdeden Anayasanın 'hük
mü antidemokratik değil ise, demokratik ka
ra i- organlarının karar vermeye imkân olmıyan 
ıbir haıva içinde, anarşi içinde cereyanını önli-
yceek olan 'birtakım talhditler asla antidemok
ratik değildir. Demlokrasi seçime dayanır, de
mokrasi oya dayanır. Ama, demokrasinin se
çime, oya dayanmasının bir felsefî se'bebi var
dır. Demokrasi rasyonalizm denen felsefî kol
dan doğmuş bir rejimdir. Rasyonalizm, akim 
hâkimiyetini gerektirir. Seçime inanmak, oya 
inanmak, insanların ne kadar aldatılırlarsa al
datılsınlar, neticede akim yolunda Ihareket 
edeceklerine inanmanın bir neticesidir. îşte 
onun için, her şeyden evvel seçimin de, 'oyun 
da akıl kurallarının (hâkim olabileceği bir haıva 
içerisinde cereyan edebilmesini temin için ku
rultayların, genel kongrelerin ikibin, üçlbin 
kişilik sadece gövde ve siyasi nümayiş -göste
risi -halinde cereyan etmemesi ve oralarda doğ
ru dürüst kararların sin diril e sindirile verile
bilmesi için sevk edilmiştir. Belki hata etmiş 
olabiliriz. Ama 'her (halde tasarının (teşkilâta 
mütaallik hükümler üzerinde komisytonun itti
fakı vardır) tek virgülü dahi antidemokratik 
bir maksatla, veyahut (tekrar etmiyeceğim 
Sayın Alhmet Üstün üzüleceklerdir) başka 
maksatlarla sevk edilmemiştir, arkadaşlarım. 

'BAŞKAN .— Vaktin ıgöcikmiş olması d.ola-
yısiyle... (Sağdan yeterlik öneııgesi vardır, se
si) - Efendim, kalalbalık olmadığı için önerige-
yi oya koyamadık. - 31 Ocak W64 Cuma igü-
nü saat 14 de toplanılmak üzere (Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Millete ekili Turhan Kut'un, 
Tekirdağ iline bağlı Marmara Ereğli'sindeki 
Millî Savunmaya ait ikma merkezinin tehlike
den uzak bir bölgeye naklinin uygun olup olma
yacağı hususunda ne düşünüldüğüne dair so
ru önergesi ve Millî Savunma Bakam îlhami 
Sancar'm yazılı cevabı (7/351) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen (hususun Millî Savunma 

Ba'kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı rica ederim, sayalarımla. 

21 . 8 . 1903 
Tekirdağ Milletvekili 

Turfıan Kut 

Tekirdağ iline bağl Marmara Ereğlisi 3 000 
küsur nüfuslu ve istanbul'u Avrupa'ya 'bağlı-
yan salhil yolu üzerinde, belediye teşkilâtına sa
hip bir bucak merkezidir. 

Ufak ibir köy içinde talbiî liman durumun
da olan kasabanın bet'on bir iskelesi de mev
cuttur. 

Turistik kalkınma bakımından öncelik tanı
nan Marmara 'bölgesine dalh.il bulunan kasaba
nın, Güney tarafında Türk Petrole ait efvivelce 
kurulmuş şahit tesisler, Kuzey 'tarafında ise 
'birkaç yıl önce tesis edilen Millî Savunmaya 
ait akar yakıt ikmal merkezi bulunmaktadır. 

'Millî Savunmaya ait akar yakıt, küçük tek
nelerle kasabanın Güney tarafında bulunan be
ton iskelede 'varillere aktarılmakta ve kamyön-
lar marifetiyle kasalbanm tek -ekverilşli yolu bu
lunan sahili takiben ve bütün kasalba katedil-
mek suretiyle Kuzeydeki akar yakıt ikmâl mer
kezine taşınmaktadır. 

Millî Savunmamız için zarureti aşikâr bu
lunan bu akar yakıt ikmıâl merkezinin bugün
kü hali ile muhafazası kasaba için : 

A) İktisadi 'bakımdan, 
13) Hayati tdhlike, can ve mal emniyeti 

bakımından çiok büyük mahzurlar taşımakta
dır. Şöyle ki; 

A) Kasabanın Güney kesiminde bulunan 
tek iskelenin hemen devamlı surette akar ya
kıt yüklü tankerlerce işjgal edilmesi, işin ge
rektirdiği zorunluklarla boşaltma ve bekleme 

sıra'smda askerî kordon altında bulundurulma
sı ticari'maksatlarla kullanılmasını engellemek
tedir. 

Böylece kasa'banm ve civar köylerin istih
sal ettiği maddelerin, bu arada kavun kaıpuz, 
buğday ve Ibil'hassa bu iskeleden şevki mutad 
olan samanın yükletilmesine 've şevkine imkân 
'bırakmamakta, hu suretle gerek müstahsil va
tandaşlar 'gerekse esasen çok fakir durumda 
ıbulunan belediye iskele hizmetleri dolayısiyle 
evvelce elde etmekte olduğu gelirden mahrum 
kalmaktadır. 

,B) Tankerlerden, iskelede varillere boşal
tılan henzin, kamyonlar vasıtasiyle takrihen 
1 - .1,5 Km. uzunluğundaki ve kasahayı bir hay
tan öteki başa kateden yoldan, devamlı suret
te 'göçerek Kuzey kesimindeki akar yakıt ik
mâl merkezine taşınmaktadır. 

Taşınan madde, özelliği doyaısiyte yer yer 
dökülmekte ve her an telâfisi kahîl. olamıya-
cak şekilde tehlikeli durumlar yaratmaktadır. 

Nitekim, çok yakın 'bir zaman önce. boşal
tılmakta olan bir tankerde meydana ıgelen yan
gın başlangıcı halk arasında ç'ok Ib'üyük bir pa
nik yaratmış ve kasaba halkı kurtuluş çaresini 
evlerini terk ederek civar tarlalara kaçmakla 
görmüştür. 

Ayrıca, Istanhul . Tekirdağ yolunun hemen 
kenarında bulunan dolu benzin varilleri g-elen 
geçen vasıtaların da her hangi bir devrilme ve
ya patlama neticesinde infilâk eder endişesi 
kaisa'ba ıhal'kma korkulu günler yaşatmaktadır'. 

Bu valhim ve tehlikeli durum, ilgililerce .va
lilik kanalı ile en yakın ilgili makam olan 
5 nci Kor. Komutanlığına duyurulmuş ve öğ
renebildiğim i'ze göre, bizzat komutan tarafın
dan yerinde tetkik ve telhlikenin vahameti m'ü-
şalhade olunmuştur. 

Marmara Ereğli'si halkını, evleriyle birlikte 
her an berhava olmak tehdidi altında bulundu
ran ve kasabanın iktisadi hayatını tamamen 
felce uğratan bu vahim durumun kalesi için: 

Millî savunma 'hizmetlerinin kemali ile gö
rül dbilmesi için bu bölgede bir akar yakıt :ik-
mal merkezinin bulundurulması bir zaruret 
teşkil ettiğine göre, kasaba halkının gerek ik-
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t ıs adi bakımından ve dalha önemlisi can ve mal 
emniyetlerinin .»ağlanmasını temin maksadiyle, 
kasabanın dışında ve bu gaibi tehlikeler "mey
dana ıgetlrmiyecek bir mahalle naklinin uygun 
olup olmıyacağı 'hususunun yazılı olarak cevap
landırılmasını dilerim. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 28 . 1 . 1964 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 751-63 

Konu : Marmara Ereğlisindeki akar
yakıt Bl. Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 4 . 1963 tarih ve Gn. Sekreterlik 

Kanunlar Md. lüğü 7/351-6495-38301 sayılı ya-
zılariyle aynı sayılı ve 20 . 1 . 1964 tarihli yazı
larına. 

Marmara E regli'sindeki Millî Savunma Bakan
lığına ait ikmal merkezinin tehlikeden uzak bir 
bölgeye naklinin uygun olup olmadığına dair 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Turhan Kut tara
fından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevapları ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlh anıi Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un yazılı 
soru önergesine cevap : 

1. Silâhlı Kuvvetlerimizin daima zinde, eği
timli ve güvenilir, 'savaşa hazır bir durumda bu
lunması ancak, ikmal maddeleri ihtiyaçlarının 
zamanında, yerinde ve ihtiyacına yetecek mik
tarda sağlanmasiyle mümkündür. 

Bu gayenin tahakkuku için, Trakya kesimin
deki Silâhlı Kuvvetlerin ikmal maddesi ihtiyaç
ları, hazırlanmış plân gereğince Marmara Güne
yinden Marmara Kuzeyine, bilhassa Marmara 
Ereğli'si, Tekirdağ ve Gelibolu mihverleri isti
kâmetinde yapılan ikmal maddesi akımı ile sağ
lanmaktadır. 

2. Büyük kısmı demiryolu ile yapılan bu 
akımda, ikmal maddelerinin süratle tahliyesi 
için M. S. B. lığı tarafından evvelce Marmara 
Ereğlisi, Tekirdağ, Şerköy, ve Gelibolu'da 
birer iskele yaptırılmıştır. Bu iskeleler bugün 
sivil sektörün istifadesine de sunulmuştur'. 

3. önemli bir ikmal maddesi olan akaryakı
tın Trakya'daki Silâhlı Kuvvetlere akımı Mar
mara E reglisin'den sağlanmaktadır. Akarya
kıtın bu mihver üzerinden akımına sebe'bolan 

.başlıca faktörler şu şekilde sıralanabilir. 
a) Marmara Ereğlisi Trakya kesiminde ye

gâne denize kapalı olan limandır. 
b) Trakya'nın her istikâmetine uzanan iyi 

bir karayolu şe'bekesine sahiptir. 
c) Burada Millî Savunma Bakanlığı tara

fından yaptırılmış bir iskele mevcuttur. 
d) Silâhlı Kuvvetlerin akaryakıt ikmalinde 

servis hizmeti gören Petrol Ofisinin, Trakya'da 
kâfi teşkilâtı yoktur ve Trakya'daki teşkillerin 
ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

e) Bu durum karşısında, her gün biraz da
ha motorize olan ve akaryakıt sarfiyatı her gün 
biraz daha fazlalaşan Silâhlı Kuvvetlerin Trak
ya'daki birliklerinin akaryakıt ikmali 'bizzarur 
ordu eliyle yapılmaktadır. 

4. Yukarıda izah edilen sebep ve zaruretler 
dolayısiyledir ki, 1 nci Ordunun bir akaryakıt 
bölüğü 1959 yılında Marmara Ereğlisi'ne intikâl 
ettirilmiştir. 

Bölüğün Marmara Ereğlisi'ne intikâli bahis 
konusu olduğundan mahallî belediye, askerî bir
liğin nahiyeye yerleşmesiyle bir hareket ve kal
kınma olabileceği kanaatiyle belediyeye aidolan 
eski mezarlık mevkiini sem'bolik Ibir fiyatla or
duya vermek için bir karar almış ve araziyi he
men tahsis ederek bölüğün burada yerleşmesine 
ön. ayak olmuştur. 

5. Akaryakıt bölüğünün buraya yerleşme
sinden evvel, Trakya'daki birliklerin akaryakıt 
ihtiyacı, Marmara Ereğlisi'ne deniz yolu ile 
akaryakıt lâyteri sevk etmek ve lâyterin tahli
yesi için boşaltma ekibi gönderilmek suretiyle 
sağlanmakta idi. Bölüğün buraya yerleşmesiyle 
Silâhlı Kuvvetler için evvelce alınmakta olan 
külfetler bertaraf edilmiş ve bölük, asıl görevi 
olan 'bölgeye yerleştirilmiş bulunmaktadır. 

. 6. Bölüğün. 'buraya yerleşmesinden, hattâ 
akaryakıt ikmali yapılmasından bu yana (ki 7 nci 
sene içerisinde bulunmaktayız) akaryakıtın Mar
mara .Ereğlisi'nde tahliyesi ve nakil esnasında 
İliç'im* tehlikeli durum meydana gelmemiştir. Ak
sine, bu bölgede Karayollarına ait binada mey--
dana gelen yangın askerî birliğin müdahale ve 
gayretiyle kısa zamanda bertaraf edilıniştir, 
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7. Marmara Ereğlisin'deki 'bölük, nahiye

nin kenarında iskân edilmiş olup, depolama sa-
hasıda deniz kenarında ve tehlikesiz bir mevki-
dedîr. Akaryakıtın Başkanlığa .ait iskelede tah
liyesinden sonra depolama sahasına nakli sahil 
kenarındaki yoldan yapılmaktadır. Bu nakli
yat esnasında birlikçe gerekli emniyet tedbirlei'i 
alınmakta ve gerekli yerlere trafik erleri de çı-
karılmaktadır. Nakil esnasında bir tek araç 
dahi nahiye meskenlerinin kesif bulunduğu yol
dan geçmemektedir. Çünkü bu mevki esasen 
depolama ve boşaltma mevkilerinden ayrı bir is
tikamettedir. 

8. Bölük buraya yerleştiği günden buyana 
Marmara Ereğlisi 'halkı için daima faydalı ol
muş ve bu yolda hizmete de devam etmektedir. 

9. Yukarıda izahına çalışılan husular dola-
yısiyle Trakya kesimindeki Silâhlı Kuvvetlerin 
akaryakıt ikmalinin Marmara Ereğlisin'den ya
pılmasına mutlaka zaruret vardır. Askerî ihti
yaçlar bu yolda hareketi icabettirmektedir. 

10. İleride : 
a) Petrol Ofisin Haramidcre'de inşa et

tirmekte olduğu tesisler işletmeye açıldığında; 
b) NATO Pipe - Line hattı plânlanmış 

olan Çatalca'ya ulaşıp faaliyete geçtiğinde, akar
yakıt ikmal mihverinde 'bir değişiklik yapılabi
leceği ve ikmal yükünün Marmara Ereğlisin'den 
azaltılabileceği kanaatinde bulunduğumu bilgi
lerinize sunarım. 

2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Kayseri lisesi öğrencilerinin, Cumhuriyetin 
40 ncı yıl dönümünün geçit töreninde, taşıdık
ları dövizlerle ilgili olayın tasvibedilip edilme
diğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/396) 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan sorumun Millî Eği

tim Bakanlığı tarafından yazılı şekilde cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu 

Cumhuriyetin 40 ncı yıl dönümünün geçit 
töreninde Kayseri Lisesi öğrencileri .ellerinde 
(Türklük kanımız; islâmlık îmanımızdır; İs
lâm Ümmetindeniz) şeklinde yazılı dövizlerle 
geçmişlerdir; 

30.1.1964 O :2 
Irkçılığı reddeden, lâik Cumhuriyetçi Ana

yasamızın; vicdan ve toplaşma hürriyetleri 
'Kanununun açık hükümlerine aykırı bir mana 
ve ruh taşıdığı kanaatında olduğum ve din is
tismarcılığı vasfında da olduğunu zannettiğim; 
bu hareket tarzını, Erenköy Kız Lisesi öğret
menleri (Amin alayı) şeklinde vasıflandırarak, 
protesto etmişlerdir. 
- Millî Eğitim (Bakanlığı; Hareketi tasvip ve 
ademi tasvip şeklinde de her hangi bir hare
kette bulunmuş mudur? 

Olayda bir kanunsuzluk ve usulsüzlük oldu
ğu kanaatma Bakanlıkta varmış ise; olaya se
bebiyet veren Edebiyat 'öğretmeni ve ltee mü
dürü hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 1 . 1964 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 240 

Konu : Edirne Milletvekili Fa
hir Giritlioğlu'nun soru öner
gesi. 

' İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 19 Aralık 1963 tarih ve 7/396-7583-42893 
sayılı yazınız : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 

Kayseri Lisesi öğrencilerinin, Cumhuriyetin 40 
ncı yıl dönümünde düzenlenen geçit töreninde 
taşıdıkları dövizlerle ilgili yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Dr. İbrahim öktem 
M. Eğitim Bakanı 

Kayseri Lisesi öğrencilerinin, Cumhuriyetin 
40 ncı yıl dönümünde düzenlenen geçit töreni
ne soru önergesine konu olan dövizlerle katıldık
ları öğrenilir öğrenilmez olay bir Bakanlık mü
fettişine yerinde incelettirilmiştir. 

Olayı inceliyen Bakanlık müfettişi Lise Mü
dürü Mehmet Ateşoğlu'nun inzibati, idari ve ad
lî yönden tecziyesi gerektiği kanaatine var
mıştır. 

Olay, Kayseri Cumhuriyet Saveşlığına intikal 
etmiştir. Halen adlî takibat devam etmektedir. 
İlgili hakkında gerekli işlem yapılacaktır. 
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3. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'- I 

nun, Pilot bölge kabul edilen Terme ilçesine, 
1964 senesi için, neler yapılmasının düşünüldü
ğüne dair soru önergesi ve Başbakan adına I 
İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazılı cevabı 
(7/404) 

Millet Meclisi Riyasetine 
Soru : 
Samsun vilâyetinin Terme kazası 1963 sene

sinde pilot bölge kabul ve ilân edilmiştir. 
1964 senesi için bu kazaya ve hanıgi nımta- | 

kalarına neler yapılmam düşünülmektedir? 
Bu sorunun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Osman Şahinoğlu 

T. C. 
«İçişleri OBaikanlıiğı 29 . 1 . CL964 

»Mahallî İd. Gn. MH. 
Şlb. Md. Müs. 642-PÜ/l!l/il775 

Konu : Samsun Milletvekili Osman 
Şalhinloğlu'nun yazılı s>oru önertges'i 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.1Q.1963 tarifli ve 7/404-71674 sayılı 

yazı. 

19İ6İ3 yılında pilot bölge olarak kalbul edi
len, Samsun İli Terane ilçesinde 1904 senesi için 
lıanigi mıntakalarına, neler yapılmasının diüşü-
nülmdkte bulunduğu hakkındaki Saım'sun Mil
letvekili Sayın Osman Şalhimoğlu tarafından ve
rilip Baişibakan adına tarafıimda.n cevaplandırıl
mam tensilbedilen 24 .112 .1963 tarihli yazılı so
ru önertgesi üzerine gerek Devlet Plânlama Teş-

Mlâltı Müsteşarlığı ve gerekse Samsun Valili
ğinden alınan yazıların ışığı alltında hazırlanan 
cevap ililşik olarak sunulmuiştur. 

Arz ederim. 

tBa§|bafcan adına 
Oıttıan öız'trak 
İçişleri (Bakanı 

Dağıtım 
1. Millet Meclisi Başkanlığına 
i2. (Başbakanlık Makalmına 

30 .1.1964 O : 2 
Samsun İli Terme tllçesinde, 1964 yılı içlinde 

yapılması düşünülen işler ve plânlama 
esasları 

I - Toplum kalkınması ve pilot b'öl|ge çalış
maları bakımından Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığınca yapılacak işler : 

1)5 Ekim 1964 tarih ve 1153)1 sayılı Resmî 
Grazete ile ilân edilmiş bulunan 19ı64 yıllık prog
ramı kamu sektörünce ya.pılacak yaltıırıımları ve 
proje listesini ühtilva eltmekltedir. Yatırım prloje-
leri listesi, ilgili sorumlu teşkilâıtları ve müm
kün olan hallerde yatırımın yerini de göster
mektedir. 

İlçeler seviyesindeki proigramlama, kalkın
ma plânı ve yıllık prlograımlar ilkelerine uyıgun 
olarak ilgili kuruluşlarca yapılimaktadır. 

Terine İlçesinde yapılan seminerlerde toplum 
'kalkınması ilkeleri, k'ö'y kademesinde çalışan 
elemanlara izah edilmiştir. Ayrıca, yakında ya
pılacak «Köy liderleri kampı» ile proıgram 
plânlama tekniği Wy liderlerine de teferruatlı 
ibir şekilde duyurulacak, öğreltilecekitir. 

3 ve 12 Ekim 1963 tarihleri arasında il per-
'slonelini, toplum kalkınması çalışmaları yönün
den yetiştirmek üzere il seviyesinde birinci ka
deme yöneltme semineri açılmıştır. 

IBu seminere, Devlet Panama Teşkilâtı Top
lum Kalkınması Grupu uzîmarilariyle çeşitli ha
kanlıklar temsilcileri, kolye hizmet igötüren il
deki resmî daire ve kuruluşların temsilcileriyle, 
Terme İlçesi Kaymakamı katılmıştır. 

35 Aralık 1963 - 7 Ocak 1964 tarühleri ara
sında da Terme merkezinde, ilçe perslonelini, 
toplum kalkınması yönünden yetiiştinmek ama-
ciyle ilçe seviyesinde ikinci kademe tloıplum kal
kınması yöneltme semineri açılmıştır. 

Mart 1964 ayma kadar köylerdeki gönüllü 
liderlerin en isabetli şekilde seçimi yapılacak 
ve Mart ayı içerisinde 'bu liderler için toplum 
kalkınması yönlünden liderleri yetiştirecek bir 
kamp açıl ac aktır. 

Ayrıca bulgüne kadar açıtlan seminerlere ka-
I tılımamış bulunan bütün ilçe memurları da kusa 
I sürdü seminerlerden geçirilecelkltir. 

I !Bu çalışmalar donunda, kö'y seviyesinde 
I pnoigram plânlama faaliyetlerine geçilecek ve 
I köyde kuruluşları tamamlanan toplum kalkın-
I ması kurullarının gayretleriyle k'öy halkı ken-
I di problemlerini çözme alanında başarıya ulaş-
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tırılaca!k)tır. Köy seviyesinde düzenlenen prog
ramlar, İlçe Toplum Kalkınması Kuruluna gön
derilerek ilçe seviyesine!eki programda yer ala
caktır. 

II - IİÖ64 yılında Sanvsun İli Terme ilçesin
de Valilik ve illgiıli teşekküllerde yapılması dü
şünülen işler : 

I . Terime Belediyesine ait elektrik şebeke
sinin tamamen yenileneceği ve mevcut sanltral 
(3150 beygirlik bir dizelle takviye edilecek iş, 
1964 yılı «tonunda bitmiş olacaktır. 

Terme İlçesine, içme suyu kâfi gelmediğin
den İller Bankasınca ilk etüt tamamlanmış ve 
su ühtıiyacı, Terme çayı kenarında açılacak ku
yulardan karşılanacaktır. 

3. Karayollarmca yapılacak işler : 
Terme Mililç köprlüsü işi ele alınarak 19ı64 

yılı sonunda bitmiş olacakltır. 
3. Veteriner hizimdtlerî : 
Jersey .Sığır Suni Tohumlanması lâ'blora'tuva-

rı inşasına ballanacak ve yılı içinde bitmiş ola
caktır. 

4. Teknik ziraat hizmetleri : 
a) Melez sığır, sertifikalı çeltik, patates, 

sertifikalı huığday, soya ekimi, 
Ib) (Melez sığır, patates, buğday, çeltik, ça

yır ve mera gübreleme teşviki, 
>c) ıBudama, aşıcılık kursları, örnek sebze

cilik, çeltik ziraati, sıcak sebze yastığı, soğan 
kuru'tma fırınları imali, 

'd) Peynircilik, pekmezcilik, fennî hindici-
lik ve arıcılık, 

e) Yomca, korunga, fiğ, sudan otu ziraalti 
teşjvik, 

Demonsıtrasyion projeleri yapılacaktır. 
5. Millî Eğitim hizmetleri : 
a) ÇanaMı, Akçaigtül (Hülya), Alltuncu, Y. 

Söğütlü, Sancaklı, Muratlı, Sütözü, Karacaköy, 

30 .1.1964 0 : 2 
Geçmiş, Esat Çiftliği ve Balas köylerine 11 ilk-
lokul, 18 lojman olarak ve ilk tesis maöraflaTi 
dâhil 1 '0712 441,82 liralık olkul inşasına gidi'le-
cekltir. 

f>. Bayındırlık hizmetleri : 
a) flit. Sancaklı 0-6 bakım ve 54İı8 yapım. 
ib) Terme - Kocaıman 0-5. 
c) llt. Hüseyin Mescit 045. 
ki) 'Terme Kocaman yolunda kemer menfez. 
e) llt. Hüseyin Mescit «Kemer» yolları (ba

lkım ve yapımı ele alınacaktır. 
7. Blölge ziraat mücadele ilşılerî : 
a) 10 000 dekarlık sahada fındık kurdu 

mücadeesi, 
ıb) 10 000 aded elma ağacında (Hypiono-

meuita mal'ine'lla) mücadelesi, 
>c) 20 000 dekar arazide mısıra zarar veren 

mısır maymuncuğu mücadelesi, 
e) 3 000 dekarda Liymanltria disıpar, 
f) 4 000 dekarda Garadrina mücadelesi ve 

tohumluk ilaçlaması, 25 ton süzerine yapılacak
tır. 

8. Devlet Su İşlerince yapılacak işler : 
a) il 750 000 T.L. keşif bedelli Samsun -

Terme Kocaman grupu ıislalhı inşaatı, 
ıb) 18 868 metre uzunluğunda Samisun - Ter

me - înesullli drenaj pananon açılması, 
c) Terme - Kocaman grupundan 3 aded 

B. arme köy yolu köprüsü yapılması, 
d) Terme - Fenk mahalleleri ara»zMnin taş

kından korunması, 
e) 'Ineslüllü drenaj kanalında 3 aded B. 

arme köy yolu köprüsü yapımı, 
f) '71312 960 keşif (bedelli Bazlamaç ve 

Kocaman köylerinin sekiz mahallesine su geti
rilmesi, 

ıg) iAyrıca, Gökçeköy, Leylek l^öyü, Eğerci-
li, Emiıflıaıç köyleri içme suları, 1964 yıilı ele 
alınacaktır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KIRKDÖRDÜN(.ÎÜ BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1964 Perşembe 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKİNCt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada

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

X 2, - Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçiş

leri ve Plân komisyonlarından üçer üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sa
yısı: 543) [Dağıtma tarihi: 28 . 12 . 1963] 

X 3. — özel öğretim kurumlan kanunu ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açılan özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkada
şının, âmme menfaatine hizmet gayesiyle kuru
lan dernekler tarafından açılan özel okul öğ
retmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilen beşer üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı: 495 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi: 
15 . 1 . 1964] 




