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m, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve 
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teklifi ile Cumhuriyet Senatosu iz
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lisi Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/62, 2/145, 2/204, 2/360; Cumhuriyet 
Senatosu 2/142) (S. Sayım : 445 e 1 nci ek) 352: 

35G 
2. — Siyasi Partiler kanunu tasarısı 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve iki ar
kadaşının, Yüksek Murakabe Heyetinin kuruluş, 
görev ve yetkileri ile kamu iktisadi teşebbüsle
rinin denetimi hakkındaki kanun teklifi, okunan 
önerge üzerine, geriverildi. 

Ege ve 
İstanbul Üniversiteleri 1961 ve 1962 bütçe yıl

ları Kesinhesap kanun tasarıları ile, 
Kat mülkiyeti kanun tasarısının yeniden ya

pılan açık oylamaları ve ayrımlaı- sonunda ka 
ibul olundukları anlaşıldı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde ile bir geçici 
madde ve bâzı maddelerine fıkra eklenmesine 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili M. Kemal Erko-

va,n ve 10 arkadaşının, bâzı siyasi suçlularla 
basın suçlularının ve bunlarla ilgili olarak 
mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının af
fına dair kanun teklifi. (2/818) (Adalet Ko
misyonuna) 

:a Sayfa 
ile Adana Milletvekili Kasım (lülek ve 
Kemal Sarıibrahimoğlu'ınun, Siyasi parti-

: 1er kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
> raporu (1/560, 2/378; 2/591) (S. Sayısı : 

527) 356:379 

veya fıkra değiştirilmesine dair kanun teklif
leri, Plân Komisyonu henüz kuruluşunu tamam
lamadığı için, görüşülemedi. 

Siyasi partiler kanun taisarı ve tekliflerinin 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olun
du. 

12 Mart 1965 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere (Saat 18,50 de) birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Mekki Keskiyi Süreyya Öner 
Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapınız 

Rapor 

2. — Ereğli kömür havzasında denizaltına 
uzanan maden kömürü cevheri hakkında- kanun 
tasarısı ve Sanayi Komisyonu raporu. (1/801) 
((Umdeme) (S. Sayısı : 916) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 



B I R Î N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTÎPLER : îsmet Kapısız (Yozgat), Veli Uyar (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Elektrik
ler yandığı zaman işaret buyurmanızı rica ede
ceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi Ibitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Suad Hayri Ürgüplü'nün, 
11 Mart 1965 tarihinde Ereğli Kömür Havzasının 
bâzı ocaklarında çalışan isçilerden bir kısmının, 
liyakat zamlarının dağılış şekli yüzünden ocağa 
girmekten kaçındıklarına ve ocağa girmek isti-
yenleri de önlediklerine ve bugün yürüyüşe ge
çen işçiler yüzünden kargaşalıklar çıktığına ve 
2 işçinin öldüğüne, olayın büyümesi ihtimalleri
ni ortadan kaldırmak düşüncesiyle yerine yeter 
kuvvet gönderilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Zonguldak hâdiseleri dolayı-
siyle Başbakan Sayın Ürgüplü gündem dışı söz 
istemiştir. Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(G. Senatosu Kayseri Üyesi) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, 11 . o . 1965 tarihinde Ereğli Kö
mür İşletmelerinin bâzı ocaklarında çalışan iş
çilerden bir kısmı, liyakat zamlarının dağılış 
şekline itirazla, kanuni yollara müracaat etmek
sizin işyerlerine girmekten 'kaçınmışlar ve oca
ğa girmek istiyenleri de önlemişlerdir. İdari 
makamlarca yapılan telkinler neticesinde, aynı 
gün saat 17,00 de durumun sükûnet bulduğu 
ve işlerin normale döndüğü mahallinden öğre
nilmiştir. Bugün gece yarısı kalabalık bir işçi 
kafilesinin kanunsuz ve nizamsız hareketle yü
rüyüşe geçtiği ve mahallî makamların tavsiye 
ve emirlerine uymamaları neticesinde cereyan 
eden müessif hâdiseler sonunda iki işçinin öl
düğü ve zabıta kuvvetlerinden de 'bâzı kimse
lerin yaralandığı öğrenilmiştir, İşçilerin dünkü 

ve bugünkü hareketlerinin, Zonguldak Maden 
İşçileri Sendikası tarafından tasvibedilmediği 
mahallinden resmen bildirilmiştir. Hâdiseleri 
mahallinde tetkik ve esaslarını tesbit etmek 
üzere İçişleri Bakanımız refakatinde Emniyet 
Genel Müdürü ve .Jandarma Genel Kumandan 
Muavini General ve diğer ilgililer olduğu hal
de Zonguldak'a hareket etmiş ve bu anda tah
kikata el koymuştur. Bu tedbirlere ilâveten hâ
disenin büyümesi ihtimallerini tamamen ber
taraf etmek düşüncesiyle derhal Silâhlı Kuvvet
lerimizle temasa geçilmiş ve mahallinde her 
türlü huzursuzluğu bertaraf edecek ve sükûnu 
temin edecek kâfi kuvvet sevk edilmiştir. Bu 
ana kadar alman bilgiler ve tedbirler sureti 
mahsusada davet edilen Ibütün siyasi partilerin 
çok sayın liderleriyle görüşülmüş ve Hüküme
tin gerekli tedbirleri almış olduğu ittifakla 
tasvip görmüştür. Hükümet meseleyi âzami dik
kat ve ciddiyetle takibetmekte olup hâdiselerin 
seyrinden ve tahkikatın sonucundan Yüksek 
Meclisinize daima malûmat arz edecektir. De
rin saygılarımı sunarını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/1147) 

BAŞKAN, — Bâzı arkadaşlarımızın izin is
tekleri var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
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hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 11 . 3 . 1965 tarihli toplantı
sında k a r a rl astır il m ıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Denizli Milletvekili Hüdai Oral 1 ay maze
retine binaen 4 . 3 . 1965 tarihinden itibaren. 

Sinop Milletvekili Haşini Tan 20 gün maze
retine binaen 9.3.1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Denizli Milletvekili Hüdai Oral 1 ay mazere
tine binaen 4 . 3 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oyl arınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etm!İyenler...Ka!bul edilmiştir. 

Sinop Milletvekili Haşini Tan 20 gün maze
retine ıbinaen 9 . 3 . 1965 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiiycnler...Ka!bul edilmiştir. 

3. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Sinop Milletvekili Hasim Tarı'ya ödeneğinin 
verilebilmesi hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi 
(3/1148) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

5. — GÖRÜŞ 

1. — C. Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bay
kan ve üç arkadaşının, 1111 sayilı {Kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, {Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkarı <ve Ankara Mil
letvekili Ferhat Nuri YılklırımŞn, 5585 ^sayüi 
Kanuna [geçici bir pıadde eklenmesine dair Neo
nun teklifi, Tokat Milletvekili II. Ali Dizman'-
•ın, Askerlik hizmetlerinin emeklilik ve t er fi
den • Sayılması hakkmda kanun teklifi ile {J. 8e-
7iatosuf İzmir Üyesi Hilmi yOnat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş Kanununa ek 
•1379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler )ilâvesi 
hakkındaki kanun (tekliflerine \dalr C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi >ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/62, 2/145, \ â/204, 
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Genel Kurula 

Hastalığı ve mazereti sebebiyle bir toplantı 
yılında iki aydan fazla izin alan Sinop Millet
vekili Haşini Tarı'ya ödeneğinin verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma »bağlı olduğundan; keyfiyet Yüce 
Tasviplerinize arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

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

4. — Çorum Milletvekili Faruk Kürelinin, 
Adalet \Komisyomından çekildiğine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan birinin ko
misyondan çekildiğine dair önergesi var, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Komisyonuna adaylığımı koyduğum 

için Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa edi
yorum. Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Çorum 
Faruk KüreFı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

,EN İŞLER 

2/360; G. Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 445 e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu varsa gö
rüşmeye başlıyacağız. Bütçe Komisyonu? Yok. 
Bulunmadığı için... (Var sesleri) Buradalar mı. 
Komisyon lütfen yerini alsın. 

Muhterem arkadaşlar, bu, gündemimizin ön
celikle görüşülecek işler kısmının birinci mad
desindeki teklifi Meclisimiz reddetmişti. Sena
to bunu tetkik etti, metin tedvin etti, kabul 
etti, bize gönderdi. Komisyonumuz bunu yine 
reddetti, komisyonumuzun raporunu okutuyo
rum. Bunun üzerinde münakaşa isterseniz aca
rız. , 

Komisyonumuzun raporunu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 445 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu*. 
tanağtn sonundadır, 

— m — 
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BAŞKAN — Efendim, bu kanun hakkında 

görüşmek üzere isimlerini daha evvel yazdır
mış olanları ve şimdi yazdırmış olanları, okuya
cağım, yazılmak istiyenler varsa, onları da ya
zalım. 

Söz istiyenler, Veli Uyar, Ali Di'zman, Mus-
lihittin Gürer, Nazmi özoğul, Faruk Küreli, 
Turgut Çulha, Reşat özarda, Osman Orhan Bi
len (kendisi hasta olduğu için yazı ile istemiş
t i r ) , Rahmi İnceler, Aziz Zeytinoğlu, Ilhami 
Ertem. 

Faruk Küreli grup adına söz istemektedir. 
Grup adına olduğu için buyurun Sayın Küre
li. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA FARUK KÜ
RELİ (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Yük
sek Meclisçe evvelce reddedilip Senatoda ka
bul edildiği için tekrar Meclisimize gelen ve 

. bugün görüşülecek olan bu kanun hakkında 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere 1939 
senesinde meriyete giren 4379 sayılı Kanuna 
göro askerliğini yelek subay olarak yapanların 
askerlikte geçen müddetleri; bir, terfie sayıl
mak, iki, emekliliğe sayılmak suretiyle ve o gün 
aldıkları maaştan, emeklilik aidatı kesilmek su
retiyle müstefidolagelmişlerdir. Bu kanunun 
gerekçesi şöyle 3di : Muayyen fakülte ve mek
teplerden mezun olan hanım ve erkek memur
lar, vazifeye başladıkları sırada hanımlar asker
lik gibi bir vatani hizmet ve mükellefiyete tabi 
olmadıkları için normal terfilerini aldıkları 
halde, yedek subay olarak vatani hizmetine da
vet edil'en erkeklerin askerlik müddetleri ter-
filerine ve emekliliklerine sayılmadığı için mağ
dur olmakta idiler. 20 küsur sene evvel çıkan 
bu kanun, bu mağduriyeti, hanım ve erkek 
memurlar arasındaki muadeleti temin etmek 
maksadına mâtui idi. Yüce Meclisin üyelerinin 
% 95, hattâ öyle. sanıyorum % 99 u bu kanun
dan istifade edeg'elmişlerdir. Bugün görüş
mekte olduğumuz kanun teklifi vatani hizme
tini yedek subay olarak değil de, er olarak ya
panların yedek subaylar misillû askerlikte 
geçen hizmetlerinin emeklilikerine sayılmasını 
hedef tutmaktadır. Yedek subayların eskerlikte 
geçen hizmetleri hem terfie sayılmıştır, hem 
emekliliğe sayılmıştır. Ayrıca o zamanki maaş-
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lan üzerinden yüzde altı kesilmiştir. Yüksek 
Meclisin evvelce reddettiği, kabul «etmediği bu 
metinde ise, yedek subaylara nazaran birçok 
noksanlıklar, onlara temin edilen haklar ol
madığı halde, her nedense Yüksek .Meclisçe red
dedilmişti. Erlerin bu kanunda hedef tutu
lan terfi mevzuu yoktur. Yedek subaylarda 
vardır. Bunlar" terfi istemiyorlar bu teklif ile. 
Bir tek şey istiyorlar; emekliliğimize sayılsın. 
Ayrıca kesilecek aidat bakımından da yedek 
subaylardan çok daha farklı, çok daha mağdur 
edilmektedirler. Şöyle ki, teklif okunduğu zaman 
görülecektir, bu kanun şayet tasvibinize maz-
har olur, Senatonun metni kabul edilirse, ka
nunlaşırsa, müracaat ettikleri tarihteki maaşları 
üzerinden % 14 emeklilik aidatı verecekler. 
Halbuki yedek subaylar o zaman al
dıkları maaştan % 6 aidat vermişlerdir. 
Şimdi bizim -grup. olarak istirhamımız 
sosyal adaletten çok bahsedilen bir devrede 
bu kanunun (her hal ve kârda tasvibedilmesidir. 
Eğer cidden sosyal adalete bir müessese olarak 
inanıyorsak, yapılacak iki şey vardır. Ya bu ka
nunu kabul etmek veya yedek subaylardan da 
bu hakkı almak. Vatan hizmeti mukaddes ve 
ulvi ise, yedek sulbay için de aynıdır, er için de 
aynı olmak lâzımgelir. 

Bütçe Karma Komisyonu hangi gerekçelerle 
bu kanunun karşısındadır? Evvelâ diyorki; as
kerlik mağduriyet değil, mükellefiyettir. Güzel 
bir söz. Ama askerlik yedek subaylar için mağ
duriyet de askerler için niye mağduriyet de
ğil? 1939 senesindo kabul edilen 4379 sayılı 
Kanun, askerliği hanım memurlara nazaran 
mağduriyet saydığı için, muadeleti temin etmek 
istediği için kabul edilmiştir. Gerekçe aynıdır. 
Samimî olarak askerliği mağduriyet değil de, me
muriyetin malî hükümleri yönünden, emekli
lik hükümleri yönünden mağduriyet saymıyor
sak, şerefli bir mükellefiyet sayılacak yedek 
subaylardan da bunu kaldırmak lâzımdır. Yok 
öyle değil de memuriyette birtakım mağduri
yete mahal verdiğine inanıyorsak ki, inanılmış
tır vaktiyle yedek subaylar için, erlere de bu
nu vermek lâzımdır. 

İkinci gerekçesi; diyor ki, iki sene askerlik 
yapılmışsa, bugün yirmi sekiz senelik memur 
iki sene sonra tekaüdolacaktır. Yedek subaylar 
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için de aynı şeydir. Askerlik müddetine^ emek
liliğe sayıldığı için daha evvel tekaüdiolıaeaktır. 

Yine bir gerekçe, gelecek senelere sâri iki mil
yar lira bütçeye külfet yükliyeccktir. Bunun 
hesabını, öyle zannediyorum ki, ceffel kalem 
söylemek mümkün değildir. Mevcut emeklilik 
mevzuatımıza göre Devlet otuz seneyi doldur
duktan sonra dahi memuru tekaüdedememek-
tedir, ta ki kötü sicil alsın. O halde bunlara 
bu hak verildiği zaman hemen müddeti dolanla
rın tekaütlük istiyeceği gibi bir nazariyeye da
yanmak bence muhaldir. Kaldı ki, böyle dahi 
olsa bu bir mahzur ise yedek subaylar için de 
böyledir, böyle olagelmiştir. 

Yine esbabı mucibelerden ret için gösterilen 
gerekçelerden bir tanesi, bugün emekliliğe tabi 
500 000 e yakın memurun 250 000 ini alâ
kadar ediyor, deniliyor ve menfi bir gerekçe 
olarak ileri sürülüyor. Demek ki bugüne ka
dar 250 000 memur mağdur edilmektedir. Bu
nun mefhumu mahalifinden bu çıkar. O halde 
bu bir ret sebebi değil tasvip sebebi olmak lâ-
zımgelir. Kanunların Meclisteki müzakeresi 
prosedürü ve bu kanun Karma Komisyona git
tiği takdirde kadi'ık olmıyaeağına inanmış ol
saydık biz grup olarak, bu % 14 emeklilik aida
tının da karşısında olacaktık. Bunun nasafet 
yolu, memurun ilk memuriyete başladığı 
15 - 20 lira maaştan % 6 kesilmesidir. Yedek 
subaylar arz ettiğim gibi bu muameleye tabi tu
tulmuştur. Bunlar içinde, çok daha az maaş 
alan, çok daha büyük geçim sıkıntısı çeken me
murlar için de % 6 olmak lâzımgelirdi, % (> 
emeklilik aidatı, Emekli Sandığının hesapla
rına göre Devlete bir yük teşkil ediyorsa, sigor
ta bakımından bilûmum memurların emeklilik 
aidatını artırma yoluna gitmek lâzımdır. 250 bin 
liseden aşağı tahsil yapmış memuru böylece 
mağdur bırakıp, yedek subaylık yapmış olan
ları yirmi senedir himaye etmek'sosyal adalet 
anlayışına aykırıdır'. Tekraren arz etmek isti
yoruz ki, grup olarak bu kanunun lehindeyiz. 
Yüksek Meclisin de tasvibetnıesini saygılarımız
la istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar... Yok. Sa
yın Ali Dizman... Yok. Sayın Muslihittin Gü-
rer buyurun. 
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MUSLıHtTTİN GÜRER (Sakarya) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Se
natodan gelen bu kanunun Bütçe Komisyonunda 
müzakeresi sırasında Bütçe Komisyonu âzası ola
rak aynı zamanda Komisyon kararma muhalif 
fakat Senatodan gelmiş olan şekline tasviplkâr 
olarak oyumu izhar etmiştim. Binaenaleyh Bıüt/çe 
Komisyonunun işlbu kanun teklifini reddi üze
rine aynı zamanda muhalefet şerhim bulunmak
tadır'. Bu muhalefet şerhimi izahla beraber, 250 
bin memur iştirakçiyi alâkadar eden ve askerli
ğini er olarak yapmış, fakat Ibu hizmetine kar
şılık ne terfiini, ne kıdemini almamış bulunan 
hu kimselerin karşılaştıkları adaletsizliği önle
mek için kanun teklifinin lehindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işin evveliyatı 
1939 senesinden neşet etmektedir. 1939 senesin
de, harb senelerinde askere iştirak etmiş olan 
memurlar, hepinizin malûmu olduğu üzere as
kerliklerini iki sene değil, içlerinde üç, dört se
ne yapanlar dahi bul ummakta idi. Fakat ortada
ki adaletsizliği kaldıracak olan bu kamun teklifi 
hakkında şimdi misalini arz ettiğim zaman her
halde durumu bütün çıplaklığiyle aydınlatmış 
olacağım. 

Muhterem, arkadaşlarım, 1939 senesinde me
muriyete intisalbeden bir kadın ile bir erkek me
muru ele alınız. Bir kadın memur, evet eşitlik 
kaidelerinden hareket ederek vazifeye başladığı 
zaman, kendisiyle birlikte başhyan bir erkek me
mur biraz sonra askere gitmektedir. Ve askerli
ğini harıb senelerinde verdiği mucip sebeplerden 
dolayı -üç - dört sene yapmaktadır. Halbuki bu 
zaman zarfında kadın memur terfi tefeyyüz gör
mek suretiyle ilerlemektedir. Erkek memur as
kerden döndükten sonra âdeta kadın memurun 
emrine girmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, madem ki, Bıültçe 
Komisyonunda askerliğin bir vecibe olduğu ve 
Ibir mükellefiyet olduğu izah edildiği halde baş
langıç tarihinde kadınla beraber aynı zamanda 
başlıyan erkeğin bu vecibesini yaparken ne gü
nahı vardır. Binaenaleyh şimdi tatfbikatta görül
mektedir ki, aynı anda başlamış olan kadın ve 
erkeklerin kadın kendisi üzerinde şef, ama aynı 
anda memuriyete başlıyan gaye»t mümtaz memu
run askerlikte geçen hizmeti terfiye ve kıdeme 
sayılmadığı için onun madunu durumunda bu
lunmaktadır. Binaenaleyh önümüzdeki kanun bu 
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sosyal adalet prensip!erine uymıyan ve adaletsiz
liği giderecek olan bir kanundur. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir noktaya 
temas etmek istiyorum. Bu kanunla bunlara bir 
ihsanda bulunmuyoruz. Bu kanunla her şeyden 
evvel askerliğini er olarak yapmış olan memur
ları yine aynı şekilde Emekli Sandığına borçlan
dırmak suretiyle, bu borçlanmalarına karşılık 
geçmiş yıllardaki askerlikteki hizmetini kendi 
durumuna eklemiş bulunuyoruz. Binaenaleyh or
tada bir borçlanma muamelesi vardır. 500 000 
memurdan Türkiye'de bugün 250 000 i aynı şe
kilde mağdur durumdadır. Bu 250 000 memu
run son Senatodaki yapılan değişiklikle şimdiki 
aldıkları maaştan % 14 ünü borçlandırmak su
retiyle kalbul edildiğine göre borçlanma yekûnu 
680 milyon lira tutmaktadır. Yani ilk nazarda 
bir nevi bu kadar büyük portesi olan memurlar, 
bu kadar büyük portesi olan kütle bir nevi Emek
li Sandığını borca sokar gibi olursa da, bu bor
ca karşılık işbu memurlar 680 milyon lira daha 
ilk ağızda Mmekli Sandığına yatırmış bulunu
yorlar. Ama şimdi Sayın Emekli Sandığının ve 
Sayın Bütçe Komisyonunun birçok esbabı muci
be] erle, «Efendim iki sene kıdem verilirse he
men 23 senelik memur 25 senelik olur, tekaüde 
çıkar» veyahut da, «Şu kadar memur ölürse bil
mem şu kadar olur» deyip ıbunun malî portesini 
binbuçuk milyar olarak veyahut da iki milyar 
olarak göstermiş olmaları bir esasa müstenit de
ğildir, muhterem arkadaşlarım. Ama esas olan 
bir şey varsa, 680 milyon liranın derhal Emekli 
Sandığının kasasına gireceğidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta şunu da 
arz etmek istiyorum. Şahsi kanaatim odur ki, 
ortada bir adaletsizlik olduğuna Yüksek Meclisi
niz, yüksek vicdanlarınım kaanidir. 

Yalnız birşey var, deniyor ki, efendim Emek
li Sandığı perişan durumdadır. Emekli Sand'ğı 
esasen batak vaziyettedir, Emekli Sandığı birçok 
binalara girmiş birçok hanlar, apartmanlar yap
tırmış ve % 5 kesenekleri şalhsi tasarrufunda bu
lundurmak suretiyle rantabl duruma getireme
miştir. Bu 1,5 - 2 milyar liralık yükü Emekli 
Sandığının üzerine yüklediğimiz takdirde Emek
li Sandığı mahvolacaktır. Binaenaleyh geriye ka
lan 250 bin iştirakçi de bu durum karşısında bir 
nevi yeniden askerliğini er olarak yapmış olan
ları kendi hisselerine iştirak ettirmiş olacaklar
dır ki, bu adaletsizliktir derler. 
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Muhterem arkadaşlarım, peşinen şunu arz et

mek istiyorum. Ortada arz ettiğim sosyal adalet
sizlik mevcudolduğuna göre, şayet bir müessese
miz - ismine Emekli Sandığı diyorlar - eğer iyi 
çalışmıyorsa, eğer müflis durumda ise, eğer ya
tırımlarını rantabl bir duruma sokmadı ise, bu 
250 bin askerliğini er olarak yapmış olan me
mur arkadaşların ne günahı vardır, muhterem 
arkadaşlarım? 

Binaenaleyh, bu müessesenin günahını bir 
müessesenin rantabl çalışmamasını esbabı mucibe 
göstererek ortada bulunan büyük kütleyi alâka
dar eden bu kanunda o müessese daha perişan 
bir duruma girer diye bir kanunu reddetmenin 
bendeniz nasafet kaidelerine uymadığı kanaatin
deyim. 

îşte bu sebepten dolayıdır ki, muhterem ar
kadaşlarını, 193f) senesinden sonra askerliğini 
3 - 4 sene yapmak suretiyle hattâ ikinci defa as
kere gitmek suretiyle yapmış olan ve bugün ha
kikaten mağdur bir durumda bulunan 250 bin 
iştirakçiyi canevindeıı alâkadar eden bu kanun
da bir müessesenin «karşılıyamaz» teması içinde 
bir kanunu Yüksek Meclisin reddetmesine şah
san gönlüm razı olmuyor. 

Nitekim bu esbabı ımıcibeler Senato müzake
relerinin seyrinde yersiz görülmüş ve Yüksek 
Senato tarafından kanun teklifi kabul edilmiş 
ve birtakım rötuşlar yapılmak suretiyle huzuru 
âlinize getirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, işte muhale
fet şerhimde de arz etmiş olduğum gibi, emekli 
keseneğine esas derece tutarlarının Çf 14 ü muh
terem arkadaşlarım, Emekli Sandığınca adlarına 
borç kaydedileceğine göre, esasen çok büyük bir 
malî külfet teşkil etmiyecektir. Ve dol ay isiyle bir 
borçlanma şeklinden ibaret olan bu kanunu Yük
sek Meclisinizin aynen kabul etmesini ve bura
dan sizlerden 250 bin memur adına istirham ede
rim. Herhalde şu anlattığım esbabı mucibcier 
karşısında Emekli Sandığının yalnız perişanlığı
nı nazarı itibara almak suretiyle böyle bir adalet
sizliğe teveccüh etmiyeceğiniz kanaatindeyim. 
Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümet 
yok, Sayın Başkanım. 

: BAŞKAN — Evet, salahiyetli bir kimse var 
mı diye onu arıyorum efendim. («Hükümet yok» 
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sesleri) Salahiyetli arkadaşımızı sorduruyorum 
efendim. Bakalım... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O salahiyetli 
değil, Hükümet yok. 

BAŞKAN — Hayır, o değil, alâkalı Bakanı 
veya salahiyetli temsilciyi arıyoruz. 

Salahiyetli bir temsilci bulunmadığı için tek
lifin görüşülmesini sonraya bırakıyoruz, 

Siyasi partiler kanununun görüşülmesine de
vam ediyoruz. 5 nci madde üzerinde kalmıştık. 
Sıra Komisyonda... 

ISMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Geçti efendim. Oturunuz Sayın 
Yılanlıoğlu. 

Efendim, Hükümetin bulunmadığını iddia 
eden arkadaşımız karşısında gayet tabiî Hükü
metin bulunup, bulunmadığını kontrol edeceğiz. 

Daha evvel etmedim, salahiyetli arkadaşı var 
biliyordum, yokmuş. Herhalde Sayın Yılanlıoğ
lu arkadaşımız tatmin olmuşlardır. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANIJOĞLU (Kasta
monu) — Hükümet olmadan, Komisyon olmadan 
bir kanunun müzakeresine bağlanamaz. Başlan
dığına göre de kesilemez. 

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

BAŞKAN — Siyasi Partiler kanunu tasarısı
nın müzakeresine devam ediyoruz. Hükümet bu
rada. Hükümet temsilcisi içişleri Bakanlığı Hu
kuk Müşaviri Kemal Bey buradalar. Karma Ko
misyon sözcüsü Coşkun Beyi bekliyoruz. 

Sayın Tahsin Bey, siz buyurunuz efendim, 
gelinceye kadar. («Geldi, geldi» sesleri) 

Komisyon da geldi, Komisyon konuşmak isti
yor mu? 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyondan evvel konuşmak 
istiyenler var, ne dersiniz Sayın Kırca. 

(1) 527 S. Sayılı basmayazı 6.2. 1964 ta
rihli 49 ncu Birleşimin sonundadır. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Bazan müzakerelerin sey
ri için Komisyonun daha evvel konuşması iyi 
olur. 

BAŞKAN — Komisyonun takaddüm hakkı 
vardır, buyurun Sayın Kırca, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
aslında kanunun 5 nci maddesinin müzakeresi 
25 nci maddesinin müzakeresi halini aldı. Daha 
ziyade köy ve mahallelerde kurulması gereken 
teşkilâtın bünyesi hakkında burada fikirler serd 
edildi. Bu nokta üzerinde partiler arası müzake
reler sırasında kaleme alman metnin nedenlerini 
izaha girmeden Önce yardımcı kuruluşlar namı 
altında yer alan gençlik ve kadın kolları hakkın
da serd edilen mütalâalara kısaca arzı cevabet-
mek isterim. 

Sayın Demiray gençlik ve kadın kollarının 
aleyhinde konuştular. Bu kolların kurulmasını 
istediler. Partiler arası müzaKerelerde de, Ko
misyon müzakerelerinde de bahusus tamamen 
aydınlığa çıkarılmıştır. 

Dünyanın bütün memleketlerinde siyasi par
tiler teşkilâtı içerisinde yer alan gençlik ve kadın 
kollarının şu veya bu mülâhaza ile parti teşkilâ
tından sayılmaması veya bu gibi teşekkülleri 
kurmaktan partilerin menedilmesi demokratik 
bir adım teşkil etmiyecektir. Türkiye'de siyasi 
partilerin hayatında bu itibarla bu gibi görüşle
re katılmıyoruz. 

Gençlik ve kadın 'kollarının bilhassa gençlik 
kollarının totaliter, sol veya sağ totaliter parti
lerde görülen bir tarzda teşkilâtlanması meselesi
ne gelince : Aslında bir totaliter parti bütüiî 
bünyesi itibariyle ya totatilerdır yahut değildir. 
Bir partinin kendisi demokratik olur; fakat, kur
duğu gençlik kolu totaliter olur, buna imkân yok
tur. Totaliter partiler ise, parti yasaklamaları 
içerisinde, her nevi totaliter partilerde esasen 
yasak edilmiştir. 

Bu itibarla gençlik ve kadın kollarını kur
mamaktan maksat, bir nevi siyasileştirme ise, bu 
demokratik rejimin icaplarına aykırı bir keyfiyet 
olur. Lise öğreniminin üstüne çıkmış olan genç
lerin, kendi aralarında memleketin, Devletin me
selelerini görüşmelerden daha tabiî hiçbir şey ola
maz. Ve bunların partiler içinde yer alması da 
hem o siyasi partilerde seviyeyi yükseltici, hem 
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de o gençlerin siyasi terbiyesini artırıcı bir unsur 
telâkki edilmek iktiza eder. Köy ve mahallelerde 
kurulması gereken teşkilât meselesine gelince; ko
nunun son derecede zor bir konu olduğundan zer
re kadar şüphe yoktur. Meseleye dar bir hukuk 
açısından bakmadan önce öyle zannediyorum ki. 
daha sosyolojik bir görüşle incelemekte fayda 
vardır. Sayın Demiray bir teklifte bulundu. Ko
misyon olarak bu teklife gerçi katılmıyoruz. Fakat 

• söyledikleri sözlerden hareket ederek bâzı ilgi çe
kici noktalara varmak mümkündür. Kendileri de
diler ki, köylere kadar parti teşkilâtını indirmiye-
lim, belediye teşkilâtı kurulmuş olan yerlere kadar 
parti teşkilâtı insin, daha ileri gitmesin, dediler. 
Kıstas olarak da belediye teşkilâtını aldılar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunda - gerçi 
böyle bir yasak koymakta Komisyon mahzur mü
talâa etmektedir - herhalde hiçbir fayda görme
mektedir. Yalnız belediye teşkilâtından bahse
dilmesi bu konuda sebepsiz olmasa gerekir. Ger
çekten başka memleketlerde partilerin teşkilât
lanma tarihine kısaca göz atacak olursak şu hâ
dise ile karşılaşıyoruz: Partiler evvelâ komite 
partileri halinde kurulmuştur. Seçim kampanya
sından seçim kampanyasına daha ziyade büyük 
şehirlerde muayyen bir tarafa rey vermek isti-
yen kimseler, seçim kampanyasını o bölgede or
ganize etmek maksadiyle birtakım komiteler ku
rarlar. Amerika'da hâlâ bâzı bölgelerde belli baş
lı siyasi partilerin teşkilâtı bu gibi komitelere da
yanır. Avrupa'da bu gibi komiteler artık 1 nci 
Dünya Harbinden sonra tamamıyle ortadan kalk
mıştır. Bunun yerini şube tipi teşkilât almıştır. 
Şube tipi teşkilâtı evvelâ demokratik sosyalist 
partiler kurmuşlar, daha sonra şube tipi teşkilâtı 
demokratik sosyalist partilerden Hıristiyan de
mokrat partilere intikal etmiştir. Ve memleketi
mizde tek partinin ilk devrelerinde, Sayın De-
miray'm anlattığı gibi, daha ziyade komite usu
lüne benziyen birtakım usuller uygulandıktan 
sonra çok partili hayata girdiğimizden beri istis
nasız irili ufaklı bütün Türk partileri şube siste
mini tercih etmişlerdir. Bu noktaya değinişim 
sebepsiz değildir. Çünkü, bu maddenin müzake
resi sırasında gözden bir husus kaçıyor, umumi
yetle. Bu maddeyle teşkilât tipi olarak siyasi par
tilerimiz için kanun muayyen bir.teşkilât tipini 
kanun dışı addetmektedir. 

O da hücre tipi teşkilâtlanmadır. Komite tar-
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zında teşekküller aslında zadegan ve eşraf par
tilerinde raslanan ve kütle partilerinde raslan-
mıyan şekiller olduğundan zaf.cn Türkiye'de de 
bahis konusu olmadığından bir tarafa bırakıl
mış, fakat aynı zamanda teşkilâtın coğrafi ida
ri taksimatına paralel olarak değil, fakat ikti
sadi işletme ünitelerine göre veyahut her ikisi 
bir arada yapılmasını derpiş eden hücre siste
mi de daha çok komünist partileriyle ve kıs
men de faşist partilerinde rastlanan ve aslında 
o partilerin totaliter ideolojisinin icabı olan bir 
teşekkül tarzı teşkil ettiği cihetle getirdiğimiz 
metin ile kanun dışı addedilmiştir. Bunun ehem
miyeti üzerinde bilhassa Yüce Meclisin dikkati
ni çekmeyi ve keyfiyeti zabıtlara geçirmeyi bir 
vazife biliyorum. 

Şimdi şube halinde teşkilâtlanma başladığı 
zaman bugün dahi Batı dünyasında görülen ha
kikat şudur; burada Sayın Demi ray'm sözün
de önemli bir hakikat payı vardır, o da şudur: 
Hakikaten belediye vasfını iktisabetmemiş bir 
toplulukta bugün büyük kaidedir ki, parti teş
kilâtına raslannıaz. Ancak aslında demokrasi
nin geniş ölçüde sınaileşmiş memleketler rejimi 
olduğu sosyolojik bakımdan büyük hakikat pa
yı ifade eden bir sözdür. Bu demek değildir ki, 
zirai memleketlerde demokrasi olmaz... Fakat 
zirai memleketler demokratik vetire ve işleyişi 
kendi bünyelerine uydurucu tedbirleri de almak 
mecburiyetindedirler. Bugün esasen Fransa gibi, 
Almanya gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi ve 
buna benzer memleketlerde bizdeki köy bünyesi 
içinde muhtarlık dediğimiz mahallî idare tipine 
raslamak mümkün değildir. Fransa'da köy diye 
zirai bünyeye dahi sahibolan yerlerde belediye
ler vardır. Muhtarlık dediğimiz idare tipi tama-
miyle hayli ilkel bir zirai bünyeye sahip mem
leketlerde bulunur. Aslında Batının ileri mem
leketlerinde bugün, mahallî idare olarak en kü
çük ünite bizde olduğunun aksine köy değildir. 
Yoktur böyle bir şey. Belediyedir. Binaenaleyh, 
partilerin şube tipi teşkilâtlanmaya Batı mem
leketlerinde geçmeleri neticesinde, parti teşki
lâtının eriştiği müntaha belediye olmuştur. Bu 
noktadan Sayın Demiray'm hakkı var. Fakat, 
işte burada memleketimizin kendisine has bün
yesinin gerçekleriyle karşılaşıyoruz. Bu nokta
da da Sayın Tahtâkılıç'a iltihak etmek icabeder 
prensip itibariyle. Elbette ki, demokratik' bir 
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rejimde gerek Devletin kuruluşu, gerek siyasi 
partilerin kuruluşu yukardan aşağı 'olamaz, aşa
ğıdan yukarı olur. Bu itibarla elbetteki parti 
• teşkilâtının, en aşağı kademe olan köy ve ma
halleye kadar inmesi lâzımdır. Ve partinin di
ğer bütün kademeleri köyde ve mahallelerde 
yer alan partililerin yapacakları kademe kade
me seçimlerle ta Genel Merkez dediğimiz uc 
noktaya, kadar gelebilmelidir. Bu noktada da 
kendisine iltihak etmemiz lâzım. 

Şimdi şu halde karşımıza çıkan mesele ne
dir? Komisyonun karşısına çıkmıştır bu mesele, 
partiler arası müzakerelerde bu mesele çıkmış
tır. Mesele şu : Bir sosyolojik realiteyi demok
ratik rejimin bir hukukî icaıbı ile bağdaştırmak 
mecburiyeti ile kalmışız. Hakikat şu ki; Batılı 
memleketlerde demokrasi doğduğu andan itiba
ren bugünkü en mütekâmil haline geldiği anda 
bile parti teşkilâtı şube teşkilâtı halini aldıktan 
'beri belediye denen topluluktan aşağı inmek 
durumunda olmamıştır. Çünkü orada zaten bu
nun aşağısında bir mahallî idare teşkilini zaru
ri kılan topluluk üniteleri mevcut değil; 'bizde 
vardır. 

Fakat bunun elbette ki, birtakım hususiyet
leri olmak icabeder. Bu hususiyetleri arkadaşla
rım, hepimiz .biliyoruz. Sayın Taihtakılıç.'ın söz
lerinde hakikat payı çoktur. Elbette ki, köy ve 
mahalle kademesinde parti mücadelesinin 'bir 
nevi husumet halini almasında çok yukarı ki ka
demelerdeki politikacıların tahriklerinin tesiri 
olmuştur. Bundan zerre kadar şüphe yoktur. 
Ama, biraz da köy realitesini, benden çok daha 
iyi tanıyan arkadaşlarımız içimizde vardır, köy 
realitesine indiğimiz zaman görürüz ki, ortada 
nerden tahrik edilmiş olursa olsun, 'bir husumet 
mevcuttu, hu husumet hâlâ maalesef tam ola
rak izale edilmemiştir. Ve ayrıca .bu 'husumetin 
sadece yukarıdan gelen değil, fakat altta en-
frastrüktürde mevcut birtakım sebepleri de var
dır. Koy bünyesi içinde bazan iktisadi menfa
at farklılıklarına dayanan aile husumetlerinin 
parti 'ayırımlarına paralel yürütülmesi ve bu 
aile husumetlerine, siyasi husumetler, siyasi 
ayrıcalıklar karıştığı zaman bunların aşağı -
yukarı partiler arasında bir fikir gidip gelmesi
ni, partilerin vatandaşı ikna faaliyeti sarf et
mesini ve partilerin fikrî faaliyetinin akla hita-
'beder bir faaliyet olmasını önleyici kin ve inat-
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ların meydana çıktığı da bir hakikattir. Elbet
te ki, yukardan gelecek taihrikin bunlarda bü
yük rolü vardır. Fakat köyün kendisine has 
ıbünyesinin ve köyün içinde iktisadi, ailevi şu 
veya 'bu şekilde belkide çok uzun senelerden beri 
gelmiş, toplanmış olan birikintilerin tesirini de 
herhalde gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

Şimdi bu durumda, kanunun demiyorum, 
okuduğum parti grup başkanlarının getirdiği 
takrirle ne derpiş edilmektedir? Bu takrirde 
derpiş edilen şudur arkadaşlar; eski sistemden 
farkını izah ediyorum. Her köy ve mahallede 
istiyen, tüzüğünde bunu derpiş eden partinin 
bir görevlisi ve bir de yedeği bulunacaktır. Bu 
kimseler yukarıdan tâyin edilmiyeceklerdir. 
Sayın Tahtakılıç'm zikrettiği prensibe uyularak 
bu kimseler tasarıda derpiş edildiğinin aksine 
yukarıdan tâyin edilmiyecek ya? Oradaki par
tililer tarafından seçilecektir. Bu demokratik 
'bîr şeydir. Bu aşağıdan yukan doğru çıkan 'bir 
şeydir. 

Şimdi bir noktaya dalha nazarı dikkatinizi 
celbetmek isterim. Bu husus Alman hukukçu
larının raporlarında da yer almıştır. Parti alela
de bir dernek değildir. Sayın Reşit Ülker arka
daşım burada bir dernek üyesi derneğin toplan
tılarına katılmak hakkına 'haizdirler, toplantı
ları tahrik etmek hakkına haizdirler, diye çok 
doğru, çok haklı şeyler söylediler. Fakat, bir 
parti çok geniş, çok büyük bir dernek olduğu 
için meselâ her hangi bir parti üyesinin o par
tinin genel kongresini, kurultayını toplantıya 
çağırma yetkisini hiç kimse tanımamıştır. Kim 
çağırır kurultayı, genel kurulu toplantıya? 
Onun dele'geleri çağırır. Demek ki, bir delegas
yon sistemi partiler içinde zaten mevcuttur. 

Şimdi bu delegasyon sistemi partinin icaibı-
dır. Bünyesinden doğan bir icaptır. Fakat, ay
nı delegasyon sisteminin parti içerisinde demok
ratik prensiplere bazen aykırı olahilen mahzur
ları da doğmaktadır. O da, kademeler yaratı
lırken bu kademelerin altı tabakanın iradesini 
tam mânasiyle aksettirmek yerine, muayyen is
tikametlerde alt tabakaya yön vermek istiyen 
ve bunu türlü yollardan başarabilen birtakım 
oligarşik tazyik 'grupları da partilerin içinde 
doğmaktadır. Bu da 'bir hakikattir. Bu da par
tiler sosyolojisinde malûm ilmî bir hakikattir. 
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Bu bizim memleketimizde de görülmüştür. Ocak 
başkanı saltanatı dendiği zaman, ilçe başkanı 
saltanatı dendiği zaman fundan kasdedilen bu
dur. Bu saltanatın yürütücüsü olarak karşımı
za çıkan tip aslında kendisini seçen alt tabaka
nın hakiki iradesinin temsilcisi olmaktan ziyade 
hakikatleri ve (gerçekleri o alt tabakaya başka 
türlü anlatmak veyahut ona şu veya hu yoldan 
menfaat temin etmekte, aracı olmakla bir oli-
garşik kudret temin etmişlerdir. işte böyle bir 
oliıgarşik kudret aslında demokratik prensiple
re uymaz. Aslında Sayın Tahtakılıç'ın istediği 
şekilde alt taba kanın iradesinin mümkün mer
tebe süzülmeden en üst kademelere kadar tesi
rini göstermesinde araya gelen bu gibi oligarşik 
tabakaların bir mania tesiri oynadıkları da 
şüphesizdir. Bizim memleketimizde de bu çok 
görülmüştür. Hakikattir. Bizim memleketimiz
de de bu 'görülmüştür ve bundan sonra da eğer 
tedbirli olmazsak görülecektir, (görüleceğinden 
hiç şüphe etmemek lâzımdır. Onun içindir ki, 
bu kanun teklifinde, bilhassa getirilen takrir
ler neticesinde derpiş edilen şekliyle, düşünü
len esas şu olmuştur: Tıpkı Sayın Tahtakılıç'ın 
dediği gibi köyde veya malhallede bulunan-par
tili, partinin idaresine hâkim olsun fakat aracı
lar vasıtasiyle değil, mümkün mertebe kendisi 
hâkim olsun... Nasıl? ilçe kongrelerine ocaklar
dan delege seçmek yerine ocak idare heyetlerini 
yahut orada delege diye nasbetme'k yerine doğ
rudan doğruya 'köyde veya mahallede bulunan 
partililerin bu delege seçimini yapması. Bu nok
tada Sayın Reşit Ülker arkadaşımız haklı ola
rak «bir noktaya temas etti. Bugün de bu dele
ge seçimi yapılıyor, ancak hiçbir şey konuşu
lamıyor, dedi. Bizim getirdiğimiz metinde, her
hangi 'bir şekilde sadece seçim yapılacağına ve 
hiçbir konuşma yapılmıyacağma dair hiçbir hü
küm yoktur. Tamamiyle aksine parti tüzükleri 
istedikleri gibi delegelerin seçimine mütaallik 
toplantıları tanzim edebilirler ve buralarda ko
nuşma yapılmasını da caiz görebilirler, ki, bun
lara cevaz vermekten de tabiî bir şey demokra
tik rejim bakımından olamaz. O 8 sayılı Kanunun 
tatbikatı dolayısiyle İçişleri Bakanlığının vilâ
yetlere yaptığı bir tamimde mevzuubahis idi. 
Hiçbir görüşme yapılmadan seçim yapılır. 8 sa 
yılı Kanun bu kanun tasarısının bir mahsus 
maddesiyle ilga edildiğinden o kanuna dayanan 
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'bütün tatbikat, tamimler, yönetmelikler ve saire, 
ortadan kalkacaktır ve böylelikle bu seçimler ya
pıldığı zaman elbette ki, seçilecek kimselerin si
yasi fikirleri anlaşılacak, görüşülecek, konuşula
cak. Bunun gibi yoklama kurullarının genişletil
mesi bakımından da yoklama kurullarına gelecek 
olan delegelerin doğrudan doğruya köy veya ma
hallede oturan kimseler tarafından seçilmesi, par
tiler arasındaki müzakerelerde derpiş edilmiştir. 

Tasarının getirmiş olduğu sistem ise bundan 
da ileridir, bu bakımdan herkesin seçimlere işti
rakini, her partinin bu seçimlere iştirakini der
piş; ediyordu. Partilerarası müzakerelerde ise, 
yoklama kuruluna girecek delegeler şu veya bu 
şekilde evvelden bir parti yönetmeliği ile tesbit 
edilmiyecek; fakat köy veya mahallelerdeki dele
geler buralara katılacaklardı. Görülüyor ki, ya
pılan şey, derpiş edilen sistem, parti merkeziyle 
partili tabaka arasındaki birtakım aracıları 
mümkün mertebe kaldırmak, ama buna muka
bil köy veya mahalle kademesinde partiyi sa
hipsiz bırakmamak için orada yine o köyde ve
ya malhallede oturan partililerin seçecekleri bir 
görevliyi ve bir de yedeğini derpiş etmekten 
ibarettir. Aslında Arada fark nedir? Aradaki 
fark, ocak idare heyeti dediğimiz şey ortadan 
kalkıyor; ama tecrübeli arkadaşlarımız -bilirler 
ki, particilikte ocakların idare heyetlerinin hiç
bir zaman ciddî bir rolü olmamıştır. Ocakların 
idare heyetlerinin rolü ancak partililerin şu ve
ya, hu şekilde yaptıkları birtakım yönetmelik
lerde yer almak suretiyle aslında vasıfları iti
bariyle her hangibir partiliden hiçbir farkı ol
mamalarına rağmen, diğer partililerden daha 
kuvvetli bir rol oynamak imkânına sahip kılın
malarından ibarettir. 

Aslında köy veya mahalle kademesinde parti 
namına iş gören adam daima ocak başkanı ol
muştur. Bizim yaptığımız şey; burada; ocak 
başkanını bir ocak idare heyetine seçtirmek-ye
rine ocak başkanını doğrudan doğruya köy ve 
mahallede oturan partilere seçtirmek oluyor. 
Bu daha demokratik bir usuldür. 

Bu itibarla, ayrıca şunu da arz edeyim ki, 
mevcut Anayasamızın sistemi içerisinde bir köy 
veya mahallede oturan aynı partiye mensubolan 
insanların bir araya gelip partilerinin, memle
ketin, Devletin, mahallin meselelerini görüşme
lerini engelliyen hiçbir husus da mevcut değil-
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dir. Bunların dilekleri, arzuları daima oradaki 
parti görevlisi tarafından, kendileri tarafından 
seçilecek parti görevlisi tarafından yukarki ka
demelere aksettirilmek imkânına da sahiptir. Gö-
rülüyorki, bu suretle partilerin en ufak, aslında 
Batıda parti teşkilâtının mevcudolmadığı, en 
ufak toplumun üniteleri içinde birbirleri ile as
lında hiçbir faydası olmıyan bir yarışa, ocak -
bucak yarşma çıkmaları önlenmektedir. Bu ba
kımdan bugün hâlâ tamamiyle gitmediğini ma
alesef müşahede ettiğimiz husumetin hafiflemesi
ni temin edici bir tedbir getirilmektedir. Aynı 
zamanda köy veya mahallede parti işlerinin ted
viri eskisinden de daha demokratik bir şekle 

" getirilmek suretiyle bu görevliler doğrudan doğ
ruya partili halk tarafından seçtirilmektedir. 
Bu itibarla, öyle sanıyorum ki uzun müzakere
ler sonunda, hakikaten uzun ve çetin müzakere
ler sonunda, Sayın Bilgiç şahittir, vardığımız ve 
herkesi tatmin ettiğini gördüğümüz bu metnin 
Yüce Meclis tarafından kabul edileceğini umuyo
rum ve bunu bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkay. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Söz is
temiştim. 

BAŞKAN — Yazdım Sayın Tahtakılıç, 
TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Siyasi Partiler 
kanunu tasarısının beşinci maddesi, il ve ilçeler
de parti teşkilâtının kurulmasına müsaade ettiği 
halde diğer idarelerden, köylerden ve bucaklar
dan bahsetmemektedir. Ancak kanunun 25 nci 
maddesinde, bucak ve köylerde teşkilât kurula-
mıyacağı, bunun yerine sadece parti görevlisi 
namı altında birtakım teşkilâtların kurulmasına 
meydan verdiği görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim kanaatimize 
göre sayın sözcünün aksine olarak Siyasi Partiler 
kanunu tasarısının bucak ve köylerde teşkilât 
kurmasına engel olması gerek Anayasamıza ve ge
rekse Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine uy
mamaktadır. Şöyle ki, bu Beyannamenin 20 ve 
21 nci maddelerine göre - ki Devletimiz ve Hü
kümetimiz bu Beyanameye imza atmıştır - hür 
insanlar istedikleri cemiyetlere girerler ve bu 
cemiyetler vasıtasiyle âmme hizmeti gören mües
seseleri kontrol altına alır, murakabe ederler. 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, Devlet ve Hü-
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kümet olarak böyle bir beyannameye imza at
tıktan sonra nüfusunun % 70 ini teşkil eden 
büyük bir kütleyi bu haktan mahrum etmesini 
biz bir türlü anlıyamadık. («Yok öyle şey» ses
leri) 

Kaldı ki Anayasaya da mugayir bulunmak
tadır. Anayasamızın 12 nci maddesinde hiç
bir zümreye katiyen imtiyaz tanımamaktadır. 
Herkes siyasi düşünce bakımından, inanç bakı
mından müsavidir demektedir. Şimdi bucak, 
ilçe ve illerde parti teşkilâtı kurulmasına müsa
ade verilirken bunun yanında köylerde bu mü
saadenin verilmemesi de âdeta köylüye nazaran 
ilçe ve illerde imtiyazlı bir sınıf yaratıldığı ka
naatini taşımaktayım. Anayasamızın 56 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası gayet açık olarak, si
yasi partilerin teşkilâtlanmada serbest oldukla
rını kabul eder. 56 nci madde bu serbestiyi ta
nıdığı halde, maddenin ikinci fıkrası, Anayasa
nın bu 56 nci maddesi sarahatine rağmen, siya
si partilerin kök salması için, vatandaş toplu
luğunun kalabalık olduğu yerlere gitmesini ve 
burada teşkilâtlanmasını önlemekle, Anayasaya 
aykırıdır. Çünkü Anayasamızın 57 nci madde
sinde, siyasi partilerin faaliyetlerinde hangi 
hususları nazarı itibara alacaklarını, Ihangi hu
susları göz önünde tutacaklarını açıkça belirt
miştir. 57 nci maddenin bu sarahatine rağmen, 
Anayasa 56 nci maddesinde siyasi partilerin 
serbestçe faaliyette bulunacaklarını âmir oldu
ğu halde, bu madde yani beşinci madde il ve 
ilçelerde teşkilât kurulmasına müsaade ediyor. 
25 nci madde ile Siyasi partiler kanunu tasa
rısı teşkilât kurmaya mâni, sadece parti gö
revlisi adı altında âdeta muayyen şahıslardan 
mürekkep imtiyazlı bir zümre yaratmaktadır 
ki, biz de bunu demokratik prensiplerle bağ-
daştıramamaktayız. Şu halde nasıl il ve ilçe
lerde partiler serbetsçe faaliyettee bulunuyor
larsa, kabul buyurulursa, köy ve bucaklarda 
da partiler serbestçe teşkilâtlarını kurabilirler. 
Hattâ hatırladığıma göre, Mili Birlik Hükü
meti zamanında ocaklar kaldırıldığı zaman, hâ
tıralarım beni yanıltmıyorsa; Ulus Gazetesinde 
o zaman Sayın Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
Beyefendi zannediyorum, bir yazı yazmışlardı 
ve parti ocaklarının bizim siyasi hayatımızda 
birer siyasi mektep olduğunu halkın yetişme
sinde faydalı olduğunu, halkın ocaklar vasıta-
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siyle Hükümetin görevleriyle, hizmetlerin ifa-
siyle yakından ilgilendiklerini de açıkça beyan 
etmişlerdi. Bu bizim demokratik hayatımızla 
halkın Devlet idaresiyle yakın ilgisini temin 
eden bir müessesedir. Şüphesiz ki tatbikatta 
bâzı hatalar olmuştur. Ama bu hataların olması 
müessesenin topyekûn kötülenmesi neticesini de 
doğurmamalıdır. Sayın sözcü konuşmasında bir
takım aksaklıkların doğduğunu, köyde birtakım 
husumetlerin siyasi inançlar vasıtasiyle de daha 
alevlendiğini belirtmektedirler. Benim şahsi 
kanaatime göre, politikayı idare eden, vilâyet 
ve kazalarda ve merkezlerde bu işi idare eden 
insanlar bunları daha yumuşak şekilde tutar
larsa, husumet hislerini alevlendirmezlerse, 
ben bunun halka ineceği intikal edeceği kanaa
tinde değilim. Eğer bir sertleşme varsa, parti
ler arası mücadelede bu halk arasında'bir düş
manlık hissi yaratıyorsa, bunun merkezlerden 
geldiğini de kabul etmek ve itiraf etmek mec
buriyetindeyiz. Aksi takdirde Türk halkı ve 
Türk köylüsü, ne verildi ise onu kabul etmiştir 
ve bugünkü tatbikat bu hislerin gittikçe zayıf
ladığını da göstermektedir. Ama bu demek de
ğildir ki, mutlaka köylerde, ocaklar bulunduğu 
zaman tekrar vatandaşlar arasında ayrılıklar 
başhyacaktır. Ben bu kanaatte değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar edeyim ka
naatimi; köylümüzü ve bucaklardaki vatandaş
larımızı istedikleri partinin ocağını kurmak ve 
orada çalışmak hakkından mahrum etmemeli
yiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Siyasi partiler Kanununun 5 nci 
maddesi üzerinde hemen-hemen konuşulacak bir 
şey kalmamıştır desem caiz. Yalnız ben bu 
maddenin müphem olan bir yerine biraz değine
ceğim. Onun için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Maddenin üçüncü satırında «görevlilerle 
yardımcı kuruluşlardan» tâbiri var. Bu gö
revliler ve yardımcı kuruluşlar tâbiri çok müp
hemdir. Bu kuruluşlardan neler kasdediyor 
bilinmemektedir. Bana kalırsa, bir siyasi par
tinin yardımcı görevli kuruluşları, ilmî, iktisa
di, kültürel, tarihî, ondan sonra istişari, birta
kım kurullar kurmak suretiyle vazifelerini ko-
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laylaştırmak ve onların ilmî ve iktisadi bilgile
rinden istifade ederek ona göre hareketlerini 
tanzim etmek yolunda kuruluşlar olmalıdır. Bu 
suretle tasrih edilmedikten sonra bu hususta bir 
karara varmak mümkün olmaz. Yalnız, parti
lerin yardımcı kuruluşları tâbirinden, kadm kol
ları, yahut gençlik kolları gibi esası siyasi faali
yetle parti vazifelerinde siyasffonksiyon ifa ede
cek kuruluşlar kasdediyorsa, ben bu işin ta-
mamiyle aleyhindeyim, arkadaşlar. Bugün si
yasi haklar bakımından olsun, bütün memleket 
faaliyetleri bakımından olsa kadm erkek aynı 
haklara sahip bir devreyi yaşamaktayız. El
hamdülillah ki, bu devreye de çoktan ulaşmış 
bulunuyoruz. Seçme hakkı, seçilme hakkı, me
muriyet hakkı gibi her çeşit haklara müsava-
ten malik olduğumuz bir yerde artık kadın kolu 
veya erkek kolu gibi, harem ve selâmlık dairesi 
teşkil eder gibi geriye doğru gitmenin bir mâ
nası olmıyacaktır. Her kadm vatandaş da be
nim gibi partiye kaydedilir, benim haklarımla 
çalışabilir, aynı haklara sahiptir, seçer, seçile
bilir, her türlü genel kurula da gelebilir. Şu 
halde bunu ayrı bir statüye tabi tutarak kadm 
kolu gibi bir kolun yardımcı olarak kurulmasın
da bir isabet olmasa gerektir arkadaşlar. 

Gençlik koluna gelince; bundan kasıt, eğer 
henüz siyasi rüştlerini de idrak etmemiş olan 
gençlerin bir siyasi etki altında bulundurularak 
yetiştirilmesi kasdediliyorsa, bunu da ben yer
siz bulurum. Çünkü o gençler henüz daha hiç
bir şeyi tetkik edecek durumda olmadıklarından 
onları serbest bırakmalı ve ileride kendisinin 
kanaati hangi parti için temayülü olursa, rüş
tünü ikmâl eden, partiye girecek seviyeye gelir. 
Ve istediği partiyi seçer, oraya girer. Demokra
tik nizamın esası budur. Yoksa bidayette âde
ta onu yetiştirmek gibi, bir baskı altında bulun
durarak muayyen partilerin kolunda büyütmek, 
yetiştirmek kasdı olursa, bu Anayasaya da aykı
rıdır, demokratik nizamlara da aykırıdır. Bu iti
barla ben bir önerge takdim ediyorum. Bu öner
gemde «kuruluşları» tâbirinin kaldırılarak ye
rine kuruluşların iktisadi, tarihî, hukukî, siyasi, 
ilmî ve istişari gibi kurullardan mürekkebola-
ğmın tasrih edilmesini madde içinde rica ediyo
rum. Kabul buyurulursa teşekkür ederim. Hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Asım Eren, efendim söz 

hakkınızı Nihat Beye vermişsiniz, Nihat Beyin 
sırası geldi. Şimdi söz sizin, Sayın Eren, arzu 
buyuruyor musunuz6? Sayın Eren yoklar. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır- efendim. O söz değişti. 
Sizin hakkınızı bire almıştık, Asım Bey de sizin 
sıranızda konuşacaktı. Şimdi sizin sıranız gel
di, Asım Bey konuşacaklar fakat kendileri yok
lar. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin keyfinize1 göre olmaz. An
laşma gereğince sizi birinci sıraya aldık, 9 ncu 
sıraya da Asım Eren'i aldık. Şimdi Asım Eren 
yoktur. Sileceğiz ondan sonra gelene söz vere
ceğiz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim mufa-
katime bağlıdır efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizi bire aldık 
ve konuşturduk. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Kendisine sı
ramı verdim. 

BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz sıramı 

Ahmet Tahtakılıç'a verdim. 
BAŞKAN — Siz hakkınızı Asım Beye ver

diniz. Tekrar yazılırsanı'z yazayım. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu madde bu.kanunun bence 
belkemiğini teşkil eder. Arkadaşlar, biz hâlâ şe
hirle ıköylüyü ayırmak ve şehirliye âdeta bir 
imtiyaz tanımak ve köylüyü bu işlerde bilgisiz 
telâkki etmek gibi bir zihniyetin içindeyiz. Ben
ce aksine köylü bugün her şeyde olduğu gibi 
bu sahada da menfaatsiz ve hattâ daha garaz
sız çalışan kimselerdir. Binaenaleyh, köyler kü
çük ve her gün karşı karşıyadır prensibi ise, 
bu da doğru değildir. Şehirlerde de mahallele
rimiz var, -mahallelerimizin kahvehaneleri var. 
Onlar da köylüler gibi 'karşı karşıyadır. Aynı 
kahvehanede oturmaktadırlar. Binaenaleyh, bi
risine tanınan hakkı diğerinden esirgeme doğ
ru olamaz. Ocak başkanları, 'bucak başkanları 
gibi ağzımızda bâzı lâflar var. Ne yapmışlar
dır bunlar? Hiç; ancak ocak başkanları, bucak 
başkanları diye lâfını yapıyoruz. Kaç tanesi 
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mahkûm olmuştur1? Hiç. Binaenaleyh, eğer suç 
varsa, suç 'kendisine aittir; ocak, bucak, ilçe, 
il başkanının şahsına aittir. Suç hiçbir zaman 
partiye aidolamaz, o teşkile aidolamaz. Bir şa
hıs her zaman suç işliyebilir; ama bir heyet işli-
yemez. Biz niçin bir şahsı seçmek istiyoruz da 
o muhitte, o mahallede, o köyde bir heyeti is
temiyoruz. Bir şahıs her zaman suç işliyebilir, 
her zaman yolu yanlış -olabilir. Ama, bir heyet 
olursa birbirleriyle istişare eder ve o suçdan 
tevakki eder. Biz aksine yapıyoruz, daha çok 
suçu işliyebilecek bir kişiyi seçiyoruz da suç iş-
lemiyecek bir heyeti 'seçmek tarafına gitmiyo
ruz.Onun için bu, ileriden beri ağzımızdaki ocak 
başkanı, bucak başkanı dediğimiz nakaratın te
siri altında kalmış bir maddedir, bence. Binaen
aleyh, hiç yerinde değildir. 

Arkadaşlarım, 'biz bu kanunla ne banka açı-
yoruz, ne bir ticaret -müessesesi açıyoruz. Biz 
vatandaşlarımızın bu kanunla siyasi haklarını 
tanıyoruz. Binaenaleyh yapmaya mecburuz. Bu 
haklardan köylüyü ayıramayız. Bankayı şehir
lerde kurabilirsiniz, fabrikaları filan yerde ku
rabilirsiniz. ama bu siyasi hakkı memleketin her 
tarafında aynı şekilde tanımağa mecburuz ar
kadaşlar. 

Köylüye cahilde diyoruz, onun için oy hak
kı. tanımıyalım da diyoruz/yalnız okumuşlar oy 
versin diyoruz. Bu gibi dejenere fikirl'er de et-
rafda dolaşmaktadır. Bu gibi fikirlerin tesiri 
altında kalınması katiyen doğru olmaz arka
daşlarım. 

Arkadaşlarım, bu maddeye göre bir parti bir 
şahsı seçiyor. Bu Kanunda ki 25 nci maddeye göre, 
ilçe ve daha yukarıdaki teşkilât orada bir gö-
ıtavli bulundurabilir diyor. Bu kanunun hiçbir 
maddesinde bu görevlinin seçimle geleceğine 
dair de bir madde yok. Partilerin tüzüklerinde 
olabilir. Ama bu kanun çıktıktan sonra partiler 
tüzüklerini bu Kanuna uydurmağa mecburdur. 
Binaenaleyh bu kanunun, bu görevlinin dahi 
seçimle' gelir diye bir maddesi olmadığına göre, 
biz daha totaliter bir yol güdüyoruz. İlçe idare 
heyeti veya il idare heyeti o köyden birini seete-
ceik. O köylü seçmeyecek. Böyle bir madde yok. 
Sayın Komisyon başkanı söylüyorlar ama kaçın
cı maddedir, şu kanunda kaçıncı maddedir lüt
fen söylesinler. Parti tüzüklerinde belki vardır; 
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ama bu kanuna, bundan sonra partiler uymak 
mecburiyetinde olduğuna göre, artık o tüzükler 
köenlemyekûn oluyor. Bu kanun esas oluyor. Bu 
kanunda da, böyle bir seçimle gelir, diye bir 
madde yok. Binaenaleyh, biz daha aykırı bir 
yola gidiyoruz demektir. Buralardan heyetler 
gelirse, sayın sözcünün dediği gibi zadegan he
yeti bilmem ne filân, böyle şeyl'er yok arkadaş
larım. Eğer biz böyle bir heyet kabul edersek, 
işte o zaman esasen oradaki vatandaşlarımız 
kendi hür reyleriyim bu heyetlerini seçecekler
dir. Bu maddeyi ona göre tasrih etmemiz icabe-
doı\ 

Burada bugünkü realiteye bakalım arkadaş
larım. Her partinin her köyde birer temsilcisi 
vardır. Bunlar nasıl seçilir biliyorsunuz. Bu 
üemsilcinin yerine bir heyet seçilse daha iyi ol
maz mı? Bir adama köyün mukadderatını tes
lim ediyoruz da, bir heyete teslim etmekten 
kaçmıyoruz. Arkadaşlarım, her şeyin esası köy
dür. Binaenaleyh bu işin de esası köydür ve 
hakikaten m'enfaatsiz çalışan ve yalnız ideolo
jisi için ve garezsiz, ivazsız inandığı bir şe
yin, bir işin arkasından koşan köyden bu teş
kilâtı esirgemememiz çok .yerinde olur. Onun 
için bendenizin bu maddede bir teklifi var; 
ocak, bucaklarda da aynı teşkilâtın; ama'se-
ciml'e gelmiş bir teşkilâtın kurulması hususun
da. Buna rey kullanmanızı rica ederim. 

Arkadaşlarım şunu da arz edeyim, ileriki, 
maddelerde gelecek belki, pek çok teşkilâtın mura
kabesi meselesi kalıyor. (Jünkü ilkelerin ve illerin 
malî ve diğer murakabeleri bu kanunla Anayasa 
Mahkemesine de verilmekle. Belki 40 bin köye 
yetişemez fikri burada hâkim olabilir. O mad
de gelince de onu konuşuruz, bunların mura
kabesini daha başka türlü şekilde düşünebiliriz. 
Ama biz işin teferruatından kaçarken esasını 
köylü vatandaşlarımıza vermekten kaçınmama
mız lâzımdır. Esasını burada kabul edelim. 
Diğer teferruat maddeleri gelince onun tatbika-
tmdaki müşkülâtı ayrıca halletmek için çalışa
lım. rTürmetlerimlc. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — -Çok muhte

rem arkadaşlarım, müzakereyo konu teşkil eden 
siyasi, partiler kanun tasarısının 5 nci marî 
desi hakikatim çok önemi ve üzerinde çok du-
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rulması icabeden bir maddedir. Mailenin i\h 
kâmına göre, bir partinin nenelerde teş
kilât kurabileceğini, nerelerde teşkilât ku-
ramıyacağmı ve kuracağı teşkilâtların neden iba
ret olacağını madde belirtmektedir. Madde hük
müne göre, bir siyasi parti merkez organla
rından, il ve ilcje teşkilâtlarından ibaret olarak 
kurulur. Ocak ve bucak teşkilâtının kurulmasına 
bu madde müsaade etmemektedir. îcabettiği tak
dirde de yardımcı teşkilât kurulması hususunda 
mezkûr siyasi teşekkülle salâhiyet tanınmakta
dır. 

Aziz arkadaşlarım, bucak ve ocak teşkilâtı
nın kurulmaması keyfiyetini tasarıda gerekçe 
olarak Anayasamızın 5fi ve 57 nci maddesinden 
mülhem olarak bir siyasi müdahale mahiyetin
de telâkki etmekte ve ocak ve bucak teşkilâtı 
kurulduğu takdirde bir siyasi müdahaleye 
müntehi olacağı fikrini savunmak suretiyle bu 
teşkilâtların kurulması bu maddede derpiş edil
memiştir. Gerekçenin hükmü bir an için tah
lile tabi . tutulduğu takdirde il ve ilçeler
de bir teşkilât kurulmasını siyasi müda
hale kabul etmiyen bir prensip, nasıl olur
da ocak ve bucaklarda teşkilât kurulmamasmı 
siyasi bir müdahale kabul etmektedir. Ben bu 
kabîl mantık kaidesini bir türlü izaha muvaf
fak olamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi hayatımı
zın tekâmülü ve Türk demokrasisinin en ileri 
bir merhaleye ulaşılmasını temin babında, siya
setin köye kadar inmesinde, vatanın en acı a 
köşesine kadar indirilmesinde sayısız menfaat
ler mevcuttur ve zaruretler vardır. Bendeniz 
köyleri ve bucakları ( siyasi hayatımıza açılan 
bir ilk mektep olarak, siyasi hayatımızın bir 
ilkokulu olarak telâkki etmekteyim. Siyasi 
mektep ve siyasi hayatın bir ilkokulu olarak 
telâkki edilmesi icabeden ocak ve bucak teşki
lâtlarının kurulmasında ve bu teşkilâtların köye 
kadar, bucağa kadar taazzuvunda hakikaten 
memleketin istikbali bakımından siyasi men
faatler çoktur. Bir kısım arkadaşlarımız, bu
cak ve ocak teşkilâtlarının kurulmamasmı mü
dafaa eden arkadaşlarımız «efendim, bunlar 
kurulduğu takdirde köylüler arasında husûmet 
olacak, kin ve intikam duyguları birbirini ta-
kibedecek ve bu suretle köylerde ve bucaklarda 
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telâfisi gayrimümkün hâdiseler zuhur edecek» 
fikrini burada ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk'ün kelâ
mında ifadesini bulan bu memleketin hakiki 
efendisi köylüdür, bu memleketin en yüksek or
ganı köylüdür dediğimize göre, kendisine bu si
yasi hakkı, bu ocak ve bucak teşkilâtını tanı
mak salâhiyetini niçin esirgiyoruz? Eğer Tür
kiye'de Türk köylüsü olarak, siyasi olgunluğu
nu idrak etmiş Türk köylüsü olarak siyasi yön
den tekamüle ulaştığı takdirde Türk demokra
tik hayatımızdaki badirelerin aşılacağı ve aşıl
ması güe merhalelerinde arzu edilen gayeye 
ulaşması tabiîdir. Onun için köyde ve bucakta 
siyasi hayata alıştırma babında siyasi fikirlerin 
tartışılması yönünde köylülerimizi hazırlamak 
ve şehirlilere bir ön merhale teşkil etmek üze
re bu teşkilâtın kurulmasında zarti'-et mevcut
tur. 16 ncı asırda başlıyan İngiliz demokrasisi 
tetkike tabi tutulduğu takdirde İngiltere'de he
le 16 ncı asırdan beri kurulan bütün partilerde 
teşkilât en ücra köşelerine göre taazzuv etmiş 
vaziyettedir. 

Meselâ bu görüşümü teyidetmek üzere bâzı 
misaller vermekte fayda mülâhaza etmekteyim. 
ingiltere'de kurulan muhafazakâr parti teşkilâ
tının 451 seçim mm'takası mevcuttur. Her seçim 
mıntakasında bir mümessil ve her mmtakada da 
bir ücretle tutulan bir parti tellâlı mevcuttur. 
16 'ncı Asırda - ki 16 ncı Asır Türkiye'ye naza
ran çok eski ve hakikaten ibretle bakılması ica-
beden bir devirdir, bir ortamdır, bir asırdır -
451 seçmen mmtakasına ayrılan ve her seçmen 
mıntakasında bir seçim mümessili ve bir parti 
tellâlı bulunduran İngiltere'de Yirminci Asılda 
Siyasi partiler Kanununun çıkarılması için bü
yük gayretler sarf eden, basiret gösteren, Türk 
Parlâmentosunda da her halde en ücra köşelere 
kadar, memleketin en kuytu yerlerine kadar bu 
teşkilâtın genişletilmesi taazzuv etmenin zama
nının geldiği kanısındayım. Muhterem arkadaş
larım, görülüyor ki, İngiltere ile bir mukayese 
yaptığımız takdirde doğrudan doğruya ocak ve 
bucak teşkilâtlarının Türkiye siyasi hayatının ı 
istikbali bakımından kurulması zarureti mevcut- ] 
tur. Zaten Türk içtimai bünyesi tetkike tabi tu
tulduğu takdirde, köye varıncaya kadar halk 
gruplarının siyasi zihniyet yönünden ikiye ayrıl
dığı ve ayrı ayrı bir politika takibettikleri 1946 | 
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I dan bu yana gelip geçmiş hâdiselerle saJbittir. 

Ayrı fikirde olan, ayrı bir siyasi doktrini bulu
nan ve muhtelif kutuplar etrafında toplanan 
bölgelere bu hakkı tanımamak kanaatimce hukuk 
devleti ilkelerine ve hukuk devleti prensiplerine 
uygun değildir. Bucak ve ocak teşkilâtının ku
rulmaması antidemokratiktir arkadaşlarımı. Anti
demokratik tâbirini doktrin yönünden izah etti
ğimiz takdirde ki, bütün nazariyatçıların bu fi
kir üzerinde ittifak ettikleri bir realitedir. Siyasi 
ve tabiî hakları kısmen ve tamamen inkâr eden 
fikirler antidemokratiktir. 

I ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — İsviçre'de var 
mı, İngiltere'de var mı?... 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Var! 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Yoktur efen
dim. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — İngiltere'de 
var, biraz evvel izah ettim. İngiltere'de 451 se
çim bölgesine ayrılmıştır. Bir parti mümessili 
mevcuttur. Para ile tutulan, ücretle tutulan bir 
parti tellâlı mevcuttur. Biz kaldı ki, ocak ve bu
cak teşkilâtı mümessillerine ücret dahi vermiyo
ruz. Niçin kendilerini bu siyasi haktan, bu si
yasi istikametten menedelim? 

Şu duruma göre, insan hakları ve hukuk dev
leti ilkeleri ile bağdaşmıyan bu fikrin kabul 
edilmesinde hakikaten arkadaşlar, muazzam za
rarlar mevcuttur. Biz memleketin % 70 ini köylü 
olarak teşkil eden bu zümre ile daima iftihar 
ediyoruz. Ve her şey bu memlekette Türk köy
lüsünün siyasi yönden olsun, içtimai yönden ol
sun, iktisadi yönden olsun medeni insan seviye
sine ulaşabilmesi için her türlü tedbirleri almak
la ve her türlü tedbirlerle bunları mücehhez kıl
makla mükellefiz. Türk köylüsünü bu haktan 
mahrum etmek hakkaniyet ve nasfet kaideleri 
ile kalbili telif değildir. Onun için bucak ve ocak 
'teşkilâtlarının hukuk devleti nizamını kabul et
memiz ve ideal bir siyasi hayata erişmemiz Türk 
Milletinin bir gayesi olduğuna göre kabulünde 
zaruret mevcuttur. 

Maruzatım bundan ibarettir, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Dalha 18 arkadaşımız söz almış 
durumdalar. Yeterlik önergesi gelmiştir. Aley
hinde Sayın Tahtakılıç söa aldılar. Yeterlik öner
gesini okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterliği
nin oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Ramazan Demirsoy 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Tahtakılıç, buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, dünkü görüşmeler, sırasında 
bilhassa Siyasi partiler Kanununun bu beşinci 
maddesini teşkil eden anaprensipler hususunda 
karşılıklı fikirlerin söylenmesine imkân veril
mesini rica etmiştik. Halbuki şimdi bir yeter
lik önergesi ile bu imkân ortadan kaldırılmak 
istenmektedir. 

Arkadaşlar, bugün üzüntüm şuradadır. Par
ti liderleri bu kanunun ehemmiyeti hakkında her 
biri ayrı ayrı konuşmuşlardır, Bir tek parti li
deri müstesna diğer parti liderlerini salonda 
görmüyoruz. Bu kadar devamlı az milletve
kilinin bulunduğu bir sırada bu kanunun bu 
maddesinin böyle bir yeterlik önergesi ile ge
çiştirilmesini doğru görmüyorum. Bu sebeple 
bırakınız devam eden arkadaşlar, fikirlerini 
söylesinler, devam etmiyen arkadaşlar geldiği 
zaman da hiç olmazsa takrirler okunsun, önerge
ler okunsun ve bu meselede hakikaten herkes 
fikrini söylesin. Bu madde zannettiğiniz gibi 
bir şekil maddesi değildir, Türkiye'nin sosyal 
durumu ile siyasi durumunu bağdaştıran bir 
maddedir. Biz arkadaşlar yasak konmasının 
aleyhindeyiz. Kurulur veya kurulmaz. Buna 
karşı olan arkadaşlarımıza da dinliydim, me
sele aydınlansın. Şu kanuna ehemmiyet veren 
liderler de lütfen teşrif etsinler, parti sözcüsü 
diye kimse çimiyor. Her mevzuda kırk defa 
parti sözcüsü olarak, söz alıyorlar; fakat bu 
mevzuda partilerin görüşlerini dinliyememiş bu
lunuyoruz. Rica ediyorum sizden, bu önergeyi 
veren arkadaş önergesini geri alsm. Biz, hiç 
olmazsa devam eden arkadaşlar, mesele hakkın
da görüşlerimizi ortaya koylım. Teşrif ederler
se liderler de, parti sözcüleri, görüşlerini ortaya 
koysunlar da bu mesele aydınlansın. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
bir arkadaşımız konuştular. Oylarınıza sunu
yorum. 
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Yeterlik önergesini kabul edenler... Etmiycn-

ler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Eren sizi en sona yazmak mecburiye

tinde kalıyoruz. 
Buyurun Sayın Sadettin Bilgiç. 

SADETTİN BİLGİÇ (İsparta) — Muhte
rem arkadaşlarım, dünden beri üzerinde görüş
müş olduğumuz 5 nci madde arkadaşlarımızın 
burada izah ettikleri gibi köye parti teşkilâtını 
götürmiyen değil, bilâkis parti teşkilâtını köye 
kadar götüren bir maddedir. Şöyle ki, bundan 
evvel 8 sayılı Kanunla kadırılan ocak ve bucak
lar, bilâhara 228 sayılı Kanun köylerde, parti
lere yalnız partiye kayıtlı üyeler arasında se
çim yapmak, delege seçmek hakkını tanıyan 
bir metin getirmiştir. Bugün biz bu madde ile 
köylere kaçlar parti teşkilâtını, tüzüklerimizin 
imkân verdiği parti teşkilâtını, götürüyoruz. 
Yalnız bir husus var, 25 nci madde ile bu mad
deyi beraber mütalâa ettiği için arkadaşlarımız 
ve 25 nci maddenin de ellerinde mevcut metin 
üzerinden münakaşasını yapmış olduklarından, 
köye parti teşkilâtlarının giremiyeceği şeklinde 
mütalâalar serd etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bizim par
tiler arasında yapılan anlaşma ile, getirdiğimiz 
metinde, il ve ilçe teşkilâtından ve parti tüzük
lerinin köy ve mahallelerde öngördüğü diğer 
teşkilât ile yardımcı kuruluşlardan ve varsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi 
ve belediye meclisi gruplarından müteşekkildir, 
demek suretiyle ilk getirilen metne nazaran 
çok daha geniş ve köy ve mahalleleri de içine 
alan bir hüküm getirmiş bulunuyoruz. 25 nci 
maddede ise, eski metinde, köylerdeki temsil
ciliklerin parti idare heyetleri tarafından tâyin 
ile tesbit edileceğini getirmiş bulunmaktadır. 
Ama biz bu metni de partiler arasında kesin 
bir anlaşmaya bağlamış değiliz. 13urada varı
lacak bir karara göre 25 nci maddenin müzake
resinde bir metin halinde buraya getirilecektir. 
Arkadaşlarımız 25 nci maddeyi şu şekilde ha
zırlamıştır. Köy ve mahalle muhtarlıklarında 
kayıtlı partili üyeler, parti tüzüğü öngörmüş
se, muhtarlık bölgesindeki parti islerinin yü
rütülmesi için, bir parti görevlisi ile bir de ye
değini parti tüzüğüne göre seçerler» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir husus 
daha var. Bu kanunu bir bütün halinde ele 
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almak mecburiyetindeyiz. Anayasa her ne ka
dar siyasi partilerin kurulmasına imkân ver-
mişse de, siyasi partilerin maddi denetimini de 
Anayasa Mahkemesine bağlamak suretiyle, par
tilere maddi denetim yönünden yepyeni bir kül
fet getirmiştir. Bir ünite olan ocak idare he
yetlerini parti kuruluşlarının alt kademesi ola
rak kabul ettiğimiz takdirde bu idare heyetle
rinin de kendilerine göre £elir ve giderleri ol ı 
çaktır. Türkiye'de 40 bin köyde teşkilâtı olan 
bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesiviirı iste
miş olduğu bir aylık müddet içerisinde o köy
lerden gelir ve giderlerini tesbit ederek, getirip 
mutlak mânada Anayasa Mahkemesine hesap 
verebilmeleri maddeten mümkün değildir. Mem-

. leketimizin şartlarını bilerek konuşalım, arka
daşlar. 

Ayrıca biz burada köye parti hizmetlerini gö
türüyoruz. Köyde partinin hizmetlerini görecek 
insanları da, partiye kayıtlı* üyeler arasından 
seçim yolu ile bir kişi, tüzük imkân vermezse 
iki veya üç kişi olarak seçtiriyoruz. Bu seçi
len arkadaşlar da, partinin hizmetlerini hem 
köye götürüyor ve hem de köyün hizmetlerini 
partinin kademelerine götürüyorlar. Böyle 
olunca partiye fiilen hizmetler giriyor, fakat, 
köye maddi külfetler gitmiyor, ister ve tüzük 
öngörürse, parti temsilcisi parti ocağı gibi Ada
let Partisi veya Cumhuriyet Halk Partisi tem
silcisiyim diye oraya bir levha da asabilir. 

Ama bu temsilci oraya partinin gelir ve gider
lerini harcamak, tutmak gibi büyük külfetlerin 
altına girmiyeceği için— partilerini de, genel 
merkezlerini de büyük maddi külfetlerin altına 
sokmamış olacaklardır. Biz bilfiil şimdiye ka
dar olmıyan ve 8 sayılı Kanunla kaldın lan ve 
228 sayılı Kanunla sadece hiçbir siyasi konuş
ma yapılmadan köyde delege seçimi yaptıran 
kanunları' kaldırıyor, bu kanunları bu mad
de ile köyde her türlü siyasi konuşmanın yapı
labileceği, delegelerin seçilebileceği ve o köyün 
parti işlerini tedvin edecek şekilde bulunan, kö
yün parti işlerini yürütecek bulunan parti temsil
cilerini, ister tomJsilci deyiniz, ister ocak deyiniz 
ister ocak başkanı deyiniz, ne derseniz deyiniz is
min şu veya bu olması bahis konusu değildir, köye 
parti hizmetlerinin gitmesi, köyden de parti hiz
metlerinin kademelere intikal etmesi bahis ko
nuşudur ki, bunu yapacak insanları da bizzat 
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o köyde partiye kayıtlı kimseler tarafından se
çim yolu ile, tüzüklerimizin imkân verdiği esas
lar içinde seçtirmek suretiyle seçtirmiş bulunu
yoruz. 

Hal böyle olunca ben muhterem arkadaşla
rımızın, efendim, Anayasa çiğneniyor, köye 
parti hizmetleri gitmiyor, köylünün ocak ve 
bucak kurma hakkı elinden almıyor gibi iddia
ları biraz mübalâğalı ve zait addediyorum. 
Ben şuna inanıyorum ki, muhterem arkadaşla
rımız, biz Türkiye'mizin ihtiyaçlarını, Türki
ye'mizin bünyesini, 40 bin köyümüzün hususi
yetlerini nazarı itibara alarak bir parti kanu
nu, bir kanun tedvin etmek mecburiyetindeyiz. 
Aksi takdirde hem kendimiz yaparız ve hem-
de tatbik kabiliyeti olmıyan bir kanun kadük 
hale gelir ve hiçbir fayda sağlanamaz. Biz bunun
la 5 nci maddede köy ve mahallelerde parti 
teşkilâtlarının kurulabileceğini 25 nci madde ile-
de bu teşkilâtların seçim yolu ile o mahalle ve 
köye kayıtlı insanlar tarafından... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Yeni bir teklif var, onda 
var... 

SADETTİN BlLGÎÇ (Devamla) — Efen
dim, teklif var, hazırlamışlar arkadaşlar. Eski 
metni okuduğunuz için böyle söylüyorsunuz. 
Yeni partilerarasmda yapılan anlaşmada, se
çim yoliyle bunun seçilebileceği esası vardır. 
Seçim yoliyle parti işlerinin köylerde görülme
sini temin edecek elemanların seçilmesini de 
bizzat o köyün partililerine bırakıyoruz ki, bu 
suretle köye hizmet gitmiş bulunuyor. Siz o 
25 nci madde burada müzakere edilirken, bu
nun adına parti temsilcisi demeyiniz, ocak 
temsilcisi deyiniz, ocak idare heyeti deyiniz, 
ocak âzası deyiniz, ne derseniz deyiniz; ama bu 
buraya gidiyor. Onu bilhassa tavzih etmek is
terim. Arkadaşlarımızın böyle Anayasaya ay
kırı bir kanun, bir madde tedvin ediliyor şek
linde iddialarının vâridolmadığını ve partilerara-
sı anlaşma ile getirilen 5 nci maddenin kabulü
nü bilhassa istirham edeceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar, bâzı arkadaşlar köyde ocağın ku
rulmasını savundular, Ve yine köyde temsil-
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cinin dahi bulunmaması fikirlerini ileri sür
düler. 

Arkadaşlar, devamlı olarak Atatürk ilkele
rinden bahsederiz ve Atatürk'ün «Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir» umdesini Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin salonuna asmış bulu
nuyoruz. «Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille
tindir» ibaresini seçimlerde ve siyasi hayatı
mızda bizzat tatbik edebilmek için seçmenin 
reyinin yoklamalarda mutlaka yerini bulma
sı şarttır. Bir temsilciden 'bahsedildi. Arka
daşlar, temsilciler nasıl seçiliyor, bunu hepimiz 
biliyoruz, köyde temsilci, ekseriya köye gitmeden 
ilçeden köylere gönderilen haberle veya isimler 
evvelce tesbit edilmek suretiyle kongrelere delege
ler çağırılmaktadır ki, bunları biz köy temsilcisi 
olarak ifade ediyoruz. 

Arkadaşlar, 27 Mayıstan sonra ocaklar kal
dırılmıştır. O zamanki kaldırılma sebepleri ne
dir, neden kaldırılmıştır?.. Meselâ diyorlardı ki, 
köye gittiğimiz zaman mezarlıklar dahi ayrıl
mıştır, köye gittiğimiz zaman camiler dahi ay
rılmıştır. Yani bunu şunun için ifade ediyor
lardı; köyde siyasi olgunluk yoktur. Binaen
aleyh, bu esbabı mucibeler ile ocaklar kaldırıl
mıştır. Arkadaşlar o zaman verilen istihbarat, 
benim kanaatime göre, yapmış olduğum bütün 
incelemeler sonunda doğru değil. Lütfen bu
raya çıksınlar ve desinler ki, falan köyde C. H. 
P. nin mezarlığı şöyledir, A. P. nin mezarlığı ya
hut D. P. nin, o zaman ismi geçen partinin mezar
lığı şöyledir desinler. Böyle bir şey yoktur, ar
kadaşlar. Ben köy köy gezen bir milletvekili
yim. 264 köyüm vardır, bulunduğum vilâyette. 
264 köyü 2,5 defa milletvekili olduktan sonra 
dolaşmış ve köy ruhiyatını, köy psikolojisini 
köyde yatmak suretiyle yakından tetkik etmi
şimdir. 

Arkadaşlar, şunu ifade etmek isterim ki, 
köydeki politika şehirdeki politikadan ileridir 
ve köyde dürüst bir politika vardır. Eğer 
köyde siyasi olgunluğun bu zamanda, 20 nci 
asırda yok olduğunu iddia edenler varsa, be
nim kanaatime göre kendi siyasi anlayışlarının 
köydeki dürüst politika anlayışından aykırı 
olduğunu ifade etmişlerdir. Arkadaşlar, Türk 
köylüsünde siyasi olgunluk çok ileri gitmiş
tir. Köye gittiğimiz zaman, evet hepinizi al
kışlarlar... Bu da köyde siyasi olgunluğu ifa

de eder. Geçen gün bir arkadaşım, partili mev
zuunu, iki partiye kayıt mevzuunu izah ederken 
bu kürsüden dediler ki, köylerde hem o parti
ye, hem bu partiye kayıtlıdır, her gelene ka
yıt beyanını göstermektedir, dedi. Arkadaşlar, 
Türk köyünde böyle bir şey yoktur. Böyle bir 
şey şehirlerde mevcuttur. Fakat köylerde yok
tur. ilk hazırlanan Partiler kanunu tasarısın
da ocak bucak kabul edilmemiştir. Sonra par
tiler arası anlaşmada ocak ve bucağın kurul
masına yetkiyi partilere bırakmaktadır. 

Arkadaşlar, Atatürk'ün ifade ettiği, köylü 
için ifade ettiği bir cümleyi zabıtlara geçirmek 
için tekrar ediyorum; «Bu memleketin hakîkî 
efendisi Türk köylüsüdür.» demiştir. Fakat bâzı 
arkadaşlar Atatürk'ün, «efendi» dediği Türk 
köylüsüne köyde ocağın kurulmasını çok gör
mektedirler. O arkadaşların köye gittiği zaman 
köylüden rey alabilmek için nasıl konuştuğunu 
biz yakından bilmekteyiz. 

Arkadaşlar, kıymetli arkadaşlarım bu konu
da geniş konuşma yaptılar, istirham ediyorum, 
Türkiye'de demokrasinin var olduğunu isbat ede
bilmek için mutlaka köydeki siyasi teşkilât olan 
- ismi ocak olur veya bir başka şey olabilir -
köyde mutlaka siyasi teşkilâtın kurulması şart
tır ve elzemdir. 

Bir temsilciden bahsettiler. Arkadaşlar, köy
deki temsilci Cemiyetler Kanununa göre hem 
kaydı yapacak ve hem de aynı zamanda üç kişi
den müteşekkil olan vazifenin yapılmasını bir 
kişiye vermekteyiz. Bu doğru değildir. Camiyet-
ler Kanununun ilgili maddesini tatbik edebil
mek için asgari köyde kurulacak teşkilâtın üç 
kişiden aşağı olmaması şarttır ve elzemdir. 

Sözlerimi özetle şöyle bağlamak isterim. Tür-
kiye^de demokratik nizamın var olduğunu ısbat 
etmek için bu çıkaracağımız kanunla köy teşki
lâtında, ocak ve bucak teşkilâtının mutlaka ku
rulması kanaatindeyim. Ve bunun savunueusu-
yum. Hepimizde savunucusuyuz. Fakat nedense 
maalesef evvelce bir kanunla ocak kaldırıldı di
ye, bu teşkilâtın kalkması tezi savunulmaktadır. 
Bir şey hatırlatmak isterim C. H. P. li arka
daşlarıma. 

RÜŞTÜ ÖZ AL (Konya) — Partiyi neye 
mevzuubahsediyorsun?.. öyle diyenler de var, 
böyle diyenler de var. 
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BAŞKAN — Sayın özoğul, lütfen partiye 

bitaJbetmeyin. 
NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Fikir ola

rak bir şey hatırlatmak isterim, ismet inönü'
nün bu ocaklar hususunda söylediği söz şudur... 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Sayın inönü... 
NAZMI ÖZOĞUL (Devamla) — Köyde ocak

lar b'ir mektep olarak, (siyasi mektep, sesleri) 
siyasi mektep olarak bulunur; binaenaleyh, bu 
kaldırılmamalı, demiştir. Fakat şimdi bâzı arka
daşlarımızın bunun aleyhinde olduğu görülüyor. 
Aklıma şöyle bir şey geliyor; o zaman, bu ifade 
edildiği zaman, Demokrat Partinin bilâhara ka
panacağı, ocaklarının kapanacağı düşüncesi ile 
mi, C. H. P. nin köyde bulunan ocaklarının kal
ması düşüncesi ile mi ifade edilmiştir? (Ortadan 
gürültüler, «Yok böyle şey» sesleri) Böyle bir 
şey olmadığı kanaatindeyim. Bunun için köyde 
ocakların kurulması lebinde arkadaşların rey 
kullanmasını istirham ediyorum. Türk köylüsü 
bu memleketin efendisi ise onun da siyasi teşki
lâtının köyünde bulunması lâzım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Rahmi inceler. Yok. 
Sayın Nurettin Ardıçoğlu, buyurun. 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ) — 

Mulhterem arkadaşlarım, hakikaten ocak, bucak 
mevzuu lehteki ve aleyhteki tartışmalarla bizim 
siyasi hayatımızın en mühim meselelerinden biri
sini teşkil edegelmiştir. iki günden beri de bu
radan bu mevzuun ehemmiyeti konuşmalarla ken
disini bir daJha göstermiş oldu. Şimdi, 5 nci mad
de olarak parti teşkilâtları hakkında birtakım 
hükümler sevk edilmiş bulunmaktadır. Evvelâ 
bu 5 nci maddenin, yani parti teşkilâtlarının ka-
demelerin'in sureti tanzimini gösteren bu madde
nin, bizden başka demokrasiyle idare edilen bir 
memlekette balhis konusu edilip edilmediğini in
ceden tahlil ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Dün burada Sayın Tahsin Demiray, harfi 
harfine benim de iştirak edeceğim çok güzel bir 
konuşma yaptılar ve hattâ dün söz almıştım, 
fakat kendisinin bu güzel konuşması üzerine Ri
yasete rica ettim ve söz isteme talebimi sildir
dim. Yaptığı konuşmaya hakikaten harfi harfine 
iştirak ediyorum. Bu işin Türkiye'deki tarihî 
seyrini çok güzel tahlil ettiler. 

Şimdi o 'kısmın bizdeki tarihî seyrine geç
meden evvel hakikaten bu 5 nci maddenin tan-
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zim ettiği bu 'kademe teşkilâtı usullerinin, yol
larının, kademelerin Dünyanın sair memleket
lerinde olup olmadığını ortaya koyacağız iki, 
bizden bu işte daha tecrübeli olan memleket
lerdeki tatbikatı anlıyalım. Biz bunu demokra
sinin bütün sistemi ile kendimiz icadetmediği-
mizc göre, yeni bid'atlar gctirmiyelim, orada 
denenmiş, işlenmiş usullerin aksine yeni usuller 
gctirmiyelim. Klor gazı 200 sene evvel keşfe
dilmiş, biz bugün 'keşfine kalkışmıyalım, 
keşfedilmiş usullerden bu merhalede istifade 
edelim. 

Arkadaşlar; bütün arkadaşlarım da benim 
kadar takdir ederker ki, benim kadar bilirler 
ki,, bu 5 nci maddenin tanzim ettiği bu sistem 
il kademesinde, ilçe kademesinde, köylerde, bil
mem bucaklarda bir nevi teşkilâtlar kurmak, 
yardımcı teşkilât, kadın kolları, bilmem çocuk 
kolları falan gibi teşkilât, hakikaten arkadaş
lar Dünyanın başka yerinde yok. Bana bunu 
müdafaa eden arkadaşlar 5 nci maddenin getir-
ği; ben 'külliyen muhalifim, beşinci maddenin 
bu şekline muhalifim: beşinci maddenin Ibu şe
kilde bir teşfcilât getirmesini uygun bulan ar
kadaşlar lütfetsinler de, bugün meşkettiğimiz 
demokrasiyi asırlardan 'beri tatbik eden mem
leketlerde, Amerika'da, ingiltere'de, Norveç'te, 
isveç'te italya'da İsviçre'de bir misalini göster
sinler, bu şekilde parti teşkilâtları vardır diye... 
Yok. Ne vardır? Parti merkez idareleri vardır, 
icabettiği takdirde büyük merkezlerde klüp 
namı altında veya buna benzer isimler altında 
parti lokalleri vardır. Burada toplanılır, par
tiler tartışır, falan filân şeklinde. Böyle bizim 
bildiğimiz mânada dün Saym Demiray'm da 
çok güzel işaret ettiği gibi, bilmem işte, idari 
teşkilâta paralel örgütler halinde en ufak bi
rimlere kadar varan bir teşkilât o memleketler
de mutasavver değildir. Yoktur, öyle 'ise, biz, 
diğer demokratik memleketlerde tatbik edil-
miyen bir usulü, biraz da tarihî gelişmelerin 
şevki icrası sonunda bugün yeniden müdafaa 
eder hale gelmişizdir, bu 5 nci madde ile. Şim
di arkadaşlar bu 5 nci maddeyi de aşalım, 
diyorlar. Bu en 'küçük birimlere kadar giden 
ocak, bucak teşkilâtını, mümkün olsa daha 
cüzütamlara giderek, - ki oradan aşağı yok-
yapalım diyorlar. Daha çok, yani 5 nci madde
nin koyduğu hükümlerden daha fazla ifratına 
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işi götürmektedirler. Hakikaten dün Tahsin I 
Demiray arkadaşımızın da çok güzel ifade et
tiği gibi; bunun bir tarihî' gelişmesi var. 

Ne olmuş? Dün İttihat ve Terekkiden bura
da bahsettiler. Ben İttihat ve Terakkinin kur
duğu teşkilâtı tasvibediyorum. G-ayet güzel. Ya
ni vilâyetlerde parti teşkilâtları kurmuş, ora
dan aşağıya ilçelere kadar indiği de var, fakat 
bütün ilçelere kadar inmemiş. Ve binnetice 
memleketi bütün meşubuiyeti ile, halk arasın
da işini gücünü bırakıp da geceli gündüzlü parti 
faaliyetiyle meşgul olacak bir havanın yaratıl-
mas:na mâni olmuş. Çünkü bu teşkilâtı kurdu
nuz mu ister istemez orada parti hayatını I 
gürültüsünü, patırdısmı, mücadelesini seçimler I 
dışında yıllarca geceli gündüzlü idame ettirmek I 
mecburiyetinde kalıyorsunuz. Bir parti yaptı I 
mı öbür partide yapmaya mecbur oluyor. Bir 
parti ocak açtı mı artık bütün partiler de ocak 
açmaya mecbur ve mahkûm oluyor. Bu teşki- I 
lâtlarda kurulunca, karşı karşıya gelince ister I 
istemez, oraya parti hayatını, parti çekişmele
rini bütün ihtilâfları ile hâli - işbaa getiriyorsu
nuz. Durum budur. Sonra tek parti devrinde 
diğer memleketlerde tek partinin, Avrupa'da 
cari olduğu zamanlarda Almanya'da, İtalya'da, 
bu şekilde teşkilâtlar vardı, yardımcı teşkilât
larda vardı. Biz o zaman hakikaten bütün idari 
teşkilâta paralel, köylere varıncaya kadar ocak
ları hayata giriş çabaları başladı, başka parti
ler kuruldu; aynı teşkilâtı, bu defa yeni kurul
muş olan partiler de bir örgüt halinde en kü
çük cüzü tamlara varıncaya kadar memlekette I 
kurdular. Şimdi ne denirse densin, burada, 
1950 veya 1950 - 1960 arasında ocak bucak teş- I 
kilâtı ve bunun, demin arz ettiğim şekilde, bu I 
ocak bucakların karşı karşıya gelmeleri sonun- I 
da, parti hayatının son derece meşbu şekilde I 
köylü arasına, küçük ünitelere, küçük cüzü- I 
tamlara girmesi 1950 - 1960 seneleri arasında I 
bir daha dönmesini istemediğimiz hâdiselerin 
vukuuna sebebiyet vermiştir. Biz şimdi burada 
sayın arkadaşımızın dediği gibi, falan köyden 

misal gösterelim, filân köyden misal gösterelim. 
Arkadaşlar, bu işin içinde 20 seneden beri Mec
lisin ekseriyeti bulunmuştur. Bu denendi arka
daşlar. Köyde ocak bucak hayatı denendi. Ve 
köyde ocak bucak hayatının köylüyü muazze-
bettiği, vatandaşları biribirine düşürdüğü, ha- | 

I kikaten çok yıkıcı, çok bölücü neticeler doğur
duğu denenmiştir. Denenmiş olan şeyi bizim 
bulunduğumuz ahval ve şeraite göre yeniden 
denemek, binnetice bir darbı mesel ile ifade 
edildiği gibi pişmanlığa gidilecektir. Biliyor
sunuz, ihtilâl olduktan sonra yapılan ilk icraat
tan birisi de bu köydeki ocak, bucak spekülâs-

; yonunun önlenmesi olmuş ve bu kaldırılmıştır. 
Kaldırıldı da ne oldu arkadaşlar?... Şimdi, in
safınıza sığmıyorum, 1960 senesinden bu yana 
yani köyler karanlığa mı gömüldü ? Seçimleri 
de yaptık, köylülerle de konuştuk. Köylü siya
si faaliyete de iştirak etti. Mitinglere de katıl
dı, reyini de verdi, siyasi hâdiseleri de pekâlâ 
öğrendi, tartışdı... Hizmet de gitti köylere... Bir 

I şey de kaybetmedik. Koymuşuz; 10 senelik 
tecrübe meydanda... Kaldırmışız; 4 senelik tec
rübe meydana... İkisini karşılaştırdığımız za-

I man, on senelik köydeki karanlık devirle, bu-
I gün kaldırmakla hiçbir zararımız yok, bu da 

meydanda... Binaenaleyh, Sayın Tahtakılıç ar-
I kadaşım dün burada görüşürken hakikaten çûk 

idealizme kaçan bir konuşma yaptılar. Ama işin 
realitesi de böyle değildir, arkadaşlar. Yani 

I bu köylüye bütün hepsini yukardan gelenler 
öğretmedi; birbiriyle kapışın diye. Köylerde 
husumetler vardır, aile münaferetleri vardır. 
öyle oldu ki, bu yıllanmış aile münaferetleri 
parti bayrakları altında köyde temerküz etti, ta-
azzuv etti ve bunlara ordaki köylünün kendileri 

içtimai bünyesinden doğan birtakım şeyler 
I sebebiyet verdi. Menfaatler girdi araya. Ocak 

başkanı olmanın menfaati, partili olmanın men
faati girdi. Burada biraz köylüler o halin icabı 

I kendileri sebebiyet vermiş oldular. Hepsini de 
biz yapmadık. Tabiî politikacıların, yukarı ka-

I demenin icramın tesiri vardır. Ama bu kadar 
da idealist olmamak lâzımdır. İşin realitesi de 

I budur. Ama o imkânı verirseniz, yani silâh 
kullanmasını bilmiyen insanın eline mudil bir 

I silâh verirseniz, bu silâhı kullanana da zararı 
I olur. Bu olmuştur* Şimdi, hele bu ocak bucak 
I - teşkilâtını müdafaa eden arkadaşlarım dan -

hadi beşinci maddenin koymuş olduğu şeylerin 
I dünyanın başka yerlerinde olmadığını ifade et

tim - ama ocak bucak teşkilât filân memlekette 
de vardır diyerek şu kürsüden şu zabıtlara geç
mek üzere bir misal getirmelerine ben şahsan 

I istirham ediyorum. 
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KADRİ EROÖAN (Urfa) — Türkiye'de 

müesseseleşmiş, onu nasıl izah edeceksiniz? 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — 
Bizim bildiğimiz yok. Evet müesseseleşmiş; 
ama bu müesseselerin bu memlekete faydası ol
mamış. Bunu iddia ediyoruz. 10 senelik köy
lerdeki karanlık parti hayatının bu kürsüden 
ben bugün müdafaasının yapılacağı kanaatinde 
değilim. Kötü bir müessesedir, kötülüğü görül
müştür, kaldırılmıştır. Kaldırılmasının bir 
zararını görmemişiz. Arkadaşlar işi biraz şe
ye götürüyorlar. Yani bu ocak bucak teşkilâ
tını kurmazsak köylünün elinden siyasi hakkını 
alıyoruz, köylünün elinden tartışmak hakkını 
alıyoruz, siyasi hakkına müdahale ediyoruz, 
rey hakkını alıyoruz gibi bir havaya doğru gi
diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar.. Dört se
nelik tecrübe meydandadır. Ocak bucak teş
kilâtı kalkmıştır. Ama köylü vatandaş, hadi 

bunu köylüye inhisar ettirnıiyelim, bu teşkilât 
yalnız köylerde değil şehirlerde de var.. Altın
dağ'ın her sokağında bir parti ocağı vardı 
arkadaşlarım. Bilhassa bu fakir mahalleler 
ocak bucak teşkilâtına çok meraklı idiler. Me
selâ Yenişehir'den tutun da Altındağ'a kadar bu 
teşkilât vardı. Geceli gündüzlü bunun tartış
maları, mücadeleleri, mübarezeleri de devam et
mekteydi. Binaenaleyh, müesseseleşmiştir de
mek suretiyle, kötü müessese vardır, kaldırır
sınız; ihtiyaca cevap vermiyen müessese var
dır, kaldırırsınız. Eski Anayasa ihtiyaca ce
vap vermiyordu, koyduğu müesseseler ihtiyaca 
cevap vermiyordu; kaldırdık, yenisini yaptık. Ya
ni müesseseleşmiştir, demek suretiyle bir kon-
servatif harekete hiçbir zaman saplanamayız. 
Bâtıl makûsunaleyh olamaz diye eski şeyleri 
kaldırdık. 

Son bir meseleye daha temas etmek isterim, 
arkadaşlarım; içinizden bir arkadaşınız olarak 
arkadaşlarım gibi benim de temaslarım var. Be
nim seçim çevremde gezdiğim köylerde müşahe
dem şudur. İstirham ediyorum, aynı şeyi müşa
hede eden arkadaşlar da burada bunu ifade 
etsinler. Köylü, benim seçim çevremde tetkik
lerde gördüğüme göre, ocak, bucak teşkilâtının 
kalkmasından memnundur. Yani şimdi biz bura
da, köylü adına, efendim siyasi hakkıdır diye 
fuzuli avukatlık da yapmıyalım. Güzel, ama 
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köylümüz diyor ki, gelip de içime bir taraftan 
A. P., C. K. M. P., C. H. P. ocakları sokupta 
lokalini açmak suretiyle şu köyün geceli gün
düzlü huzurunu kaçırmayın diyor. Köylü bu
günkü durumundan benim kanaatimce memnun
dur, istemiyor. Binaenaleyh, burada müvekkili
ni aşan vekil edası ile, bu işi köylü istiyor, köy
lünün hakkıdır diye konuşmanın da ben pek 
yerinde olduğu kanaatini de taşımıyorum. İsrar 
ediyorum, seçim çevresinde bu kanaati almış 
olan arkadaşlar burada ifade buyursunlar da 
işin asıl realist tarafı - madem onlar adına ko
nuşuyoruz - tavazzuh etmiş bulunsun. Maruza
tım bundan ibarettir. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ben geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Bir de Nihat Berkkan arkadaşı

mızın var, onu okutucağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmştır. 5 nci madde üzerinde

ki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Nihat Berkkan 

BAŞKAN 
hinde. 

Buyurun Sayın Arar... Aley-

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar ; bir madde tedvin ediyoruz, Siyasi par
tiler Kanununun temelini teşkil eden beşinci 
maddede iktidara, muhalefete mensup sayısız 
arkadaşlarımız, kanaatlerini izhar buyurdular. 
Fakat bu kanaatlerden yekdiğerine yaklaşan, 
birbirini takviye eder mahiyette, kelimenin 
tam mânasiyîe memzuç bir sonuca varılmadı. 
Bâzı arkadaşlarımız böyle hayati konularda fan-
tazik faaliyete geçiyorlar. Çıkıyor bir arkada
şımız kifayet önergesi yerinde değildir, kâfi de
ğildir, diyor. Geri alıyor. Birkaç arkadaş ko
nuştuktan sonra olgunlaşmamış bir mevzua tek
rar su katma yolunu tutan arkadaşlarımız var
dır. Bunlar yapılmamalıdır. Eğer Siyasi par
tiler Kanununu bu memlekette bir nebze daha 
iyi istikamete yöneltmek gayesini güdüyorsak, 
kifayet takriri yerine konuşmaları tahdit yolu
na gitmek daha güzel olur. 20 senedir siyasi 
hayatta saçlarını ağartmış insanlar sıra bekli
yor, birkaç kelime konuşmak için. Siyasetle 
alâkası yok. Nazariyatçılar bir yığın lâf ediyor 
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burada. Siyasi edebiyat. Rica ediyorum; çok 
insan kalmadı. Birkaç kişi . birkaç kelime ile 
konuşacaklar. Konuşmaları beşer dakikaya in
diriniz. Fakat kifayeti sureti katiyede reddet
menizi rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Daha 18 arkadaşımız söz al

mış vaziyette. Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmemiştir. 

Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar; ben müzakere etmekte olduğumuz ka
nunun beşinci maddesi üzerinde konuşacak de
ğilim. Dün çok sevdiğim bir arkadaş, Tahsin 
Demlray, bu madde üzerinde konuşurken, siya
si tarihimizi alâkadar eden bir mevzuda, 1908 
İnkılâbından sonra memlekette hakikaten pusu 
kurmuş olan partilerin vaziyetini izah ederken 
esas memlekette parti hayatını meydana getirmiş 
olan İttihat ve Terakki Partisi ile onun muakki
bi olan Halk Partisi hakkında izahları sırasında 
«Yakın komşumuzun mukallididirler» diyerek-
ten garip bir cümle kullandılar. Bu hususta 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım Reşit Ülker 
Boy hakikaten iftihar ettiğimiz, takdir ettiğimiz 
şekilde müspet, bize cevap verdiler. Benim müda
halem, tekrar bir izaha karışmaMığım siyasi ta
rihimizin mühim bir mevzuu olması itibariyle, 
genç nesillerin bunu yanlış anlamasının mahzur
larını tashih etmek babındadır. Ne İttihat ve 
Terakki, ne Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir za
man mukallit olaraktan yakın bir komşusunu 
ele almış değildir. İttihat ve Terakkinin meyda
na getirdiği partinin, tüzüğünü, esasını ta eski
den beri Jön Türkler, Genç Türkler ismi altın-
da memlekete siyasi parti kurulması için tâ Av
rupa'ya giden, oralarda çalışan, birçok zahmet
lere katlanmış olan insanlar Avrupa'daki usulü 
tetkik etmek suretiyle meydana getirmişlerdir. 
Böyle bir şey yoktur. Bu şekilde konuşmanın 
parti tarihimizde abes olduğunu bilen bir insan 
sıfatiyle buna kimsenin tabi olmıyacağım tavzih 
ötmek için dikkatinize arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Emin Paksüt (Yok ses
leri) Yok. 

Savm Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, müzakeresini yapmakta olduğumuz be-
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şinci madde çok kısa; fakat mâna ve medlul iti
bariyle çok geniş bir şey ihtiva ediyor. Bu mad
deye göre «Siyasi partilerin teşkilâtı, merkez or
ganları ile il ve ilçe teşkilâtından, varsa 
T.B.M.M. deki gruplardan ve parti tüzüklerinin 
öngördüğü yardımcı kııraluşlard'an ibarettir.» 
25 nci maddeed arkadaşlarımın üzerinde hassa
siyetle durdukları ocak ve bucak teşkilâtını 
monedici bir 'hüküm olmasa idi, maddeniır bu 
hali, siyasi teşekküllere verilen geniş yetki; yani 
tüzüklerini kendi arzu ettikleri şekilde tanzim 
etmek yetkisiyle mahzur ortadan kalkmış olacak
tı. Maddenin gerekçesinde; «... kanun koyucu
nun partiler teşkilâtına müdahalesi konusunda 
Anayasanın tecviz etmediği bir (Tip statü) veya 
(ideal statü) tanzimi ve bunun bütün partilerce 
kabulünün şart 'kılınması d üşüntü eme'z...» cüm
lesi içinde siyasi partilere tam bir muhtariyet 
verilmesi, dilediğiniz gibi statünüzü kendi bün
yeniz içinde ve bünyenize uygun nitelikte tanzim 
ediniz, diyor. Siyasi parti liderlerinin Siyasi 
Partiler Kanununda sakıt ikalısının sebepleri de 
bu maddenin içinde saklıdır. 

Muhterem arkadaşlar, ocak, bucak, ilçe ve il 
teşkilâtı dediğimiz 20 seneden beri bu kazanın 
içinde bir kepçe gibi mütemadiyen yorulan ar
kadaşların bu teşekküllerin ne şekilde ve nasıl 
işlediklerini yakinen bilmeleri lâzımdır. Hepsi 
aşağıdan yukarıya kadar gelir ve yukarısı, mad
de üzerinde en küçük hassasiyet göstermiyen par
ti liderlerinin, o parti içinde tek parti devrini ih-
va etmelerine matuf hiç farkında olmıyarak kabul 
edeceğiniz; fakat arkasından bugüne kadar mü
şahede ettiğiniz mahzurları tekrar ettirecek, his
settirecek, nüfuz ettirecek hükümler göreceksi
niz. 

'Gerekçelerde, bilmiyorum, hukukî ve edebi 
cümlelerle dolu şeyler var. Bakınız şimdi devam 
ediyor gerekçe : «... Bu itibarla, 5 nci madde, 
derneklerin se r to t î ilkesini tanıyan bir görüş
le...» Hemen bir rücu.. «Ve fakat aşağıdan yuka
rıya bir kuruluşla parti içi idarenin serbes teza
hürüne imkân verecek bir teşkilât şemasmı dar 
ölçüde ifade etme3ri zaruri görmüştür.» 

ilçe teşkilâtlarımız, il teşkilâtlarımız bizim 
özlediğimiz mânada gelişmiş birer siyasi teşek
küller midir? Hayır. Acaba siyasi partiler hak
kında Anayasanın güzel .görüşünü gölgeliyen ve 
Türkiye'nin 20 milyon nüfusunu teşkil eden köy-
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lü vatandaşların, herkcGİn ittifak halinde bulun
duğu ve bir ekol mahiyetini taşıyan siyasi teşek
küllerine müsaade etmemenin antidemokratik ol
duğunu neden vo ncrecbn getirebiliyor. 

•Bugüne kaçlar senelerden beri ocak teşkilâtı
nın faydalarından bahsederken, yanıbaşmda za
rarlarından da bahsettik. Şimdi ona da temas 
edeceğim. Ocak teşkilâtı dediğimiz zaman kolay 
bir «ey değild'lr. Bir siyasi partinin 40 000 köyün 
koıügrosini yapması o siyasi partiyi âdeta maddi 
vo mânevi yıpratmaya kadar götürebilecek ma
hiyettedir. Bu itibarla Saym Kırca arkadaşım, 
temsilcinin köylü tarafından seçilmesini demo
kratik, yine köylü tarafından bir idare heyeti
nin serilmesini; yani teşkilâta resmen giren bir 
kurulun mevcudiyetini antidemokratik olarak 
tâyin ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Yok öyle bir şey, deme
dim, antidemokratik demedim. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — öyle zaman
lar müşahede ettik ki, bilhassa 1946 ya takaddüm 
eden günlerde yine tüzüklerine göre köylerde 
kongerelerin yapılması zaruri idi. Fakat vr1 

zifdendirilen siyasi, bir Pazar günü kazalar^0 

bir kahvede oturur, köylüleri çağırır, orada 
matbu kongre zabıtları doldurmak suretiy1^ 
merkeze takdim ederdi. Yine eski bir alışkan
lıkla acaba - tek temsilciyi her yöne imaV 
maksadı asla varidolamaz. Tenzih ederim -
yani tek insanı çevirme mümkün olabilir mü-
talâasİyle bugüne kadar siyasi ahlâkın çeşitb' 
tezahürleriyle böyle bir yol mu tercih ediliyor 
gibi insan aklına bâzı kısımlar geliyor. Neden 
üç olmuyor da bir oluyor? Üç ile bir arasında 
biz bu uzun zamanımızı burada israf ediyoruz 
Bâzı kıymetli arkadaşlarım, burada söylemek 
meeiburiyetinde olduğum bir noktayı ileri sü
rerek bâzı konuşmacılara İtalya'da, İngiltere'
de, Fransa'da var mı gibi müdahalelerde bu
lundular. Dünyanın neresinde böyle bir siyasi 
partiler kanunu var? Almanya'da var, fiilen 
düşünülmüş, ama tatbik edilmemiş. Biz nere
ye benzeriz'? Dünyanın hiçbir tarafında ön-
görülmiyen, kabul edilmiyen, ele almmıyan, 
düşünül miyen şeyler bizim memleketimizdr 
her yolun siyasi modası haline gelmektedir. 
Eğer işimize geliyorsa yabancı memleketlerden 
örnek alıp, «efendim, biz henüz İngiltere ile, 
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Fransa ile boy ölçüşecek duruma gelmedik» de
riz. Geri kalmış, iktisadi, kültürel sahada, her 
yönden az gelişmiş memleketler arasında oldu
ğumuzu bilecek, kendi bünyemize göre bir par 
tiler kanunu getirecektik. Madem ki Anayasa 
emretmiştir bunu, tam demokratik düşünceyle 
bağdaşır mahiyette ve fakat böyle sadece na-
zariyatçılarm değil, bunu geniş bir anket aça
rak Türkiye'de siyasi hayatı olgun sahaya na-
cıl imal ederiz... Bugün, yarın önümüzde 1965 
seçimleri vardır. Göreceksiniz bir siyaset pa
nayırı haline gelecektir, bütün Türkiye. Bir 
yoklamayı müsahade eden her insan hatıraları
nı bir kitap gibi yazacak, fakat ele alınır ta
rafını göremiyecektir. Evvelâ siyasi ahlâka ta
allûk eden bir madde yoktur kanunun Vinde 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Her türlü fay
dayı temin ediyor. 

TCÂZTM ARAR (Devamla) — Evet, oradan 
başlıyacaksımz. Partiler bugünkü haliyle ıs
laha muhtaçtır. Ne gibi bir yenilik getiriyor 

u kanun ? 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Yenilik getir
miyor mu, siyasi hayatımızda her türlü yenil ik-
'eri getiriyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma yok. Mad
de üzerinde Sayın Arar lütfen. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu madde bu görüşmelerin ışığı 
altında komisyonca geri alınmalıdır. Partiler 
arası toplanan komisyonda bu husus öngörül
müş, yani ocak ve bucak teşkilâtının da kurul
ması düşünülmüş ve karara bağlanmıştıı. Sa
vın Kırca arkadaşım, eğer arkadaşlar konuş
madan önce söz aldığı halele bu partiler arası 
görüşmeden bahsetselerdi... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bahsettim canım insaf... 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Hayır.. Bah
setmekle beraber ocak ve bucak teşkilâtının kar
şısında gibi bir eda ile konuşmamış olsalardı biz 
çoğumuz sözlerimizden sarfı nazar edecektik, bu 
kadar zamanı da almıyacaktıik. Şimdi, Komisyon 
Sözcüsü Sayın arkadaşımızdan rica ediyorum; 
bu maddeyi burada okusunlar, eğer uygunsa bizi 
daha fazla yormasınlar. Mâruzâtım bu kadardır, 
teşekkür ederim. 
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BAŞKAN —• Komisyon. 
GEÇÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuza sık sık Komisyon Sözcüsü olarak 
çıkmış bir nâçiz arkadaşınız olarak Komisyon 
Sözcülerinin muhterem arkadaşlarımız tarafın
dan uğratıldıkları haksızlıklara tahammülüm 
artık son haddine çıkmıştır. Bu itibarla Sayın 
Kâzım Arar arkadaşımızın bana yaptığı itham 
karşısında huzurunuza çıktım. Zannediyorum ki, 
söyledikleri şey biraz insafsızlıktı. Ama bunu 
güler yüzle karşılamaya da çok şükür alıştım. 
Şimdi, daha evvel bu metni ilk söz aldığımda 
dkudum. Bugün tekrar ilk sözü aldığımda bir 
defa daha akudum. Şimdi kendi emirlerine itti-
baan tekrar okuyorum. Partileraraısı anlaşmada
ki metinler şunlar. 

«Madde 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı, mer
kez organları ile il ve ilçe teşkilâtından ve parti 
tüzüklerinin köy ve mahallelerde öngördüğü gö
revliler ile yardımcı kuruluşlardan ve - varsa -
T. B. M. M. ndeki, il genel meclislerindeki ve 
belediye meclislerindeki gruplarından ibarettir.» 

Şimdi ocağa mütaallik madde nerede? O 25 
nci madde. Okuduğum ne? Yine partilerarası 
anlaşmaları okuyorum: 

«Köy veya mahalle muhtarlıklarında kayıtlı 
parti üyeleri, 

Parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık bölgesin
deki parti işlerinin yürütülmesi için, bir parti 
görevlisi ile bir de yedeğini, parti tüzüğüne gö
re seçerler.» Görüyorsunuz ki, alt kademeden 
birisi seçilir. Bu vesileyle, Pek Muhterem Sa
dettin Bilgiç'in konuşmalarına virgülüne kadar 
iştirak ettiğimi arz etmek isterim. Daha önce be
nim de unuttuğum bir hususu kendileri burada 
mükemmel bir şekilde belirttiler. O da Anayasa
mızın bir hükmüdür. Anajrasa Mahkemesi par
tilerin malî denetimini yapmakla görevlendiril
miştir. Malî denetimi deyince de, bunu şu kade
mede istisna ederim, bu kademede istisna etmem 
demez. Şimdi takdir buyurulur ki arkadaşlarım, 
ocaklarda, bucaklarda defteriyle, hesabiyle, ma-
melekiyle, kendisine has mamelekiyle bu teşkilâtı 
eskisi gibi kuracak olursak malî denetimi yap
maya hiçbir partinin takati yetmez. 

Daha evvel söylediğim sözlerin bir kısmı yan
lış anlaşılmış. O sözleri burada tekrar tasrih 
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edecek değilim. Şu metni tamamen kabul etmiş 
bir insan olarak, köy ve mahalle kademelerinde 
parti teşkilâtlarının uzaması aleyhinde olan bir 
insan olarak telâkki edilemiyeceğim aşikâr. Bir
takım sosyolojik, tarihî hususlar ileri sürdüm. 
Biraz evvel pek sevgili arkadaşım Turhan Bil
ginle konuşurken, bu hususlarda tam mânasiy-
le mutabakat halinde olduğumuzu tesbit ettik. 
Binaenaleyh, bu kadar ocağın aleyhindedir, köy
lülerin siyasi hayata katılmalarının aleyhinde
dir, filân... Beni tanıyanlar burada bunların 
aleyhinde olmadığımı bilirler. Metin burada, Ko
misyon bu metinlere aynen katılmaktadır. Tabiî 
şimdi 25 nci maddeyi şu anda oylamamıza imkân 
yok; ama Komisyon olarak bu partilerarası an
laşmaya katılacağımız tabiîdir. Zaten bir garip 
tecelli de, belki de iyi bir tesadüf, hem Komis
yon Sözeüsüyüm ve hem de bu partilerarası mü
zakerelere de partinin temsilcilerinden bir tane
siyim. Bu itibarla bir ahengi ve tenazuru da bu 
suretle temin etmiş oluyoruz. Buna da katılaca
ğımız tabiîdir. Bu itibarla arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum; biz Komisyon olarak metinde 
yer alan maddeye taraftar değiliz badema. Bu 
metni kabul edeceğiz, bu metne iştirak edeceğiz. 
Bu itibarla hakikaten müzakereler bu derece 
uzarsa öyle zannediyorum ki - Komisyon Sözcü
sü olarak salâhiyetimin dışına çıkarak bir söz 
söylememe Yüce Meclisin müsaade etmesini arzu 
ederim - bundan böyle hiçbir kanun geçirmemi
ze imkân kalmıyacaktır. Çünkü Siyasi partiler 
Kanununu müstemirren görüşmeyi kararlaştır
mış bulunduğuna göre, her madde üzerinde böy
lesine görüşecek olursak - asla arkadaşlarımızın 
konuşma haklarına karşı bir hürmetsizlik ola
rak telâkki etmemelerini istirham ediyorum -
Ancak ne Sayın üyelerin ne de yeni Hükümeti
mizin bu Mecliste bundan böyle seçimlere kadar 
tek bir kanun geçiremiyeceğini de muhterem ar
kadaşlarımızın nazarı itibara almalarını rica edi
yorum. Zannediyorum herşey kâfi derecede an
laşılmıştır. Gerçi bir yeterlik yok, biz Komisyon 
olarak yeterlik önergesine çekinser kalmaya 
amadeyiz. Ancak zannediyorum ki, konu aydın
lanmıştır. Partilerarası şu anlaşmalar herkesi 
tatmin eder mahiyettedir. Ben de tekrar ediyo
rum; Sayın Sadettin Bilgiç'in sözlerine aynen 
iştirak ederek bu maddenin partilerarası pro
tokolde teslbit edilen şekilde kabulünü istirham 
ederim. 
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NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan köylerdeki levhalar kabul ediliyor mu? Su
al soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova?.. Yok. 
Bir kifayet var Sayın Bilgin'in, okutalım mı?.. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim gelmiş
se okutacaksınız, bize sormakla olur mu? 

BAŞKAN — Efendim okutmamamı söyledi
ler. («Gelen takrir okutulur» sesleri) Müsaade 
buyurunuz, Riyaset yaptığı işi bilir. Bir kifayet 
önergesi verdiler okutmamamı söylediler. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — öyle şey olur 
mu? Gelen takrir okutulur. 

BAŞKAN — Efendim geri alıyorum dediler. 
Okutmadık, burada duruyor. Son bir tane daha 
geldi. Ama Komisyondan sonra bir arkadaşımızı 
konuşturacağım. Sayın Kazov&?... Yoklar. Sayın 
Kaptan?.. Yoklar Sayın Ferda Güley?.. Yoklar. 
Sayın Şefik İnan buyurunuz efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın arka
daşlarım, Siyasi partiler kanun tasarısının en 
önemli maddelerinden birisi üzerinde görüşüyo
ruz. Parti teşkilâtı, genel merkez, il, ilçe; sonra 
biraz önce partilerarası anlaşma üzerinde parti
lerin anlaştıkları metinden de anlaşılacağı üzere 
temsilciler işin içine girmektedir. Yani, coğrafi 
bakımdan lokal, parti lokali bakımından ilçede 
durmaktadır, hâdise. Fakat üye olmak, temsilci 
olmak bakımından köye kadar gitmektedir. Bu 
bilhassa sözcü arkadaşın son izahatını ve daha 
önceden Sayın Sadettin Bilgiç arkadaşımızın 
izahatını dinledikten sonra esasen ben bu metin
le de mutabıktım. Sözü uzatmamak için burada 
kesmek istiyorum. Yalnız bendeniz şahsan ya
bancı memleketlerdeki bu parti teşkilâtı mesele
siyle ilgilendim. Müşahedelerim de vardır. En 
demokratik memleketlerde, ne İngiltere, ne Fran
sa, ne İtalya, ne İsviçre'de, ne Amerika'da böyle 
en küçük insan toplulukları diyebileceğimiz yer
lerde parti teşkilâtı yoktur. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Vardır, 
kitabı gösteririz. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ne ise, yoktur 
efendim. 

Şimdi ayrıca şu müşahedemi de arz etmek is
tiyorum. 

Bendeniz Çanakkale köylerinde köylüleri zi
yaretlerimde konuşmuşumdur, anketler yapmı-
şımdır. Köylümüz - Çünkü çok küçük insan top-
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Tuluklarıdır - bu ocak, bucak teşkilâtının kaldı
rılmış olmasından memnundurlar. Benim müşa
hedem, anketlerim neticesinde elde ettiğim sonuç
lar budur. Gayet memnundurlar. O eski ayırıcı 
şeyler; bir kahvenin üzerinde bir tabelâ, diğer 
kahvenin üzerinde bir tabelâ, bunlar kalkmıştır, 
birbirleriyle karışmışlardır. Tabiî herkes kendi 
inancına göre nereye isterse oraya oyunu ver
mektedir. Bunu Anayasamız teminat altına al
mıştır. Geçirdiğimiz seçimlerde vardır, tecrübe
ler de vardır. Köylümüz bundan memnundur. 
Benim müşahedem bu, yaptığım anketlerin neti
cesi olarak edindiğim kanaat budur. İsabetli bir 
maddedir. Bütün bu verilen izahat sonunda, bil
hassa sözcü arkadaşımızın, Sadettin Bilgiç arka-
şımızın verdiği izahat sonunda madem ki, bütün 
partiler anlaşmışlardır bu maddeye müspet oy 
verelim ve ilerliyelim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde üzerinde yeteri kadar konuşuldu, ye

terliğin oya konulmasını arz ederim. 
Bolu 

Kâmil İnal 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci madde üzerindeki görüşmelerin yeter

liğini arz ve teklif ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Kifayetin oya arzını 

teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Erzurum Edirne 
Turhan Bilgin llhami Ertem 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Yeterliği kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge önergelerini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Beşinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Madde 5 : 
Siyasi partilerin teşkilâtı, merkez organları: 

Merkez teşkilâtı, il ve ilçe teşkilâtı ile, bucak 
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merkezlerinde bucak mahalle ve köylerdeki, ocak 
teşkilâtından kurulur. 

Partilerin varsa Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki grupları ve parti tüzüklerinin öngör
düğü yardımcı kuruluşları, siyasi partilerin teş
kilâtlarından sayılır. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Siyasi partilerin teşkilâtı merkez organları 
ile il ve ilçe, köy, bucak, mahalle teşkilâtlarından, 
varsa Türkiye Büyük Millet Meclisinin, il genel 
belediye meclislerindeki gruplarından ibarettir. 
Ancak; köy, bucak, maıhallelerdeki teşkilâtın ku
rulması partilerin ihtiyarına bırakılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 

5 nci maddeye, (Bucak ve ocak) isimlerinin 
de ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasarının beşinci maddesinin birinci satırı
nın sonundaki (il ve ilçe) kelimelerinin siline
rek yerine: (il, ilçe ve bucak ve kasaba) keli
melerinin konmasını aşağıdaki gerekçe ile saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 
1. Bucaklar ve kasabalar, gelişen Türkiye'

de (ilçe) lere yakın önem kazanmaktadır. 

2. Bunlar, köylere, ilçeden daha yakındır. 
Köylü vatandaşlara, siyasi haklarını kullanmak
ta bir kolaylık olacaktır. 

3. Halk oyunun çoğunluğu bu tadil eğili
mindedir. 

4. Köy sayısını ve köy nüfusunu bilmiyen, 
bu sebeple siyasi hayatta daha mutedil bir ölçü 
benimsenmiş olacaktır. 

5. Tasarıda diğer maddelere de bu tadilin 
teşmili zaruri ve kolaydır. 
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I Sayın Başkanlığa 

Madde 5 hakkındaki teklifimi arz ederim. 
istanbul 

Muhiddin Güven 
Teklif : 
Madde 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı, mer

kez organları ile il, ilçe ve bucak teşkilâtından 
ve köy ve mahallelerdeki temsilcilikler ile yar
dımcı kuruluşlardan ve varsa T. B. M. M. deki, 
il genel meclislerindeki ve belediye meclislerin
deki gruplarından ibarettir. 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan Partiler kanun 

tasarısının 5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve talebederim: 

Madde 5. 
«Siyasi partilerin teşkilâtı, merkez organları 

ile il ve ilçe teşkilâtından varsa T. B. M. Mec
lisindeki parti gruplarından ibarettir. Bunlar 
haricindeki teşkilât kademeleri kaldırılmıştır.» 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 3 ncü satırında (yardımcı 

kuruluşlardan) tâbiri vazıh olmadığından çıka
rılarak maddeye (iktisadi, tarihî, hukukî, siyasi, 
ilmî ve istişari gibi kurullardan) kaydının ilâ
vesini arz ederim. 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
«Siyasi partilerin teşkilâtı 

Madde 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı, mer
kez organları ile il ve ilçe teşkilâtından ve parti 
tüzüklerinin köy ve mahallelerde öngördüğü gö
revliler ile yardımcı kuruluşlardan ve - varsa -
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel mec
lislerindeki ve belediye meclislerindeki grupların
dan ibarettir.» 
A. P. Grup Başkanı C.H.P. Grup Bask. Vekili 

îzmir Maraş 
Ali Naili Erdem Kemalî Bayazıt 

C. K. M. P. Grupu Adına M. P. Grup Bask. V. 
Konya Yozgat 

irfan Baran I. Hakkı Akdoğan 
Y. T. P. Grup Başkanvekili 

Hatay 
. Sekip inal 
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(Niğde Milletvekili Asım Eren'in önergesi 

tekrar okundu.) 
ASIM EREN (Niğde) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Eren takrirlerini geri aldılar. 
(istanbul Milletvekili Muhiddin G-üven'in 

önergesi tekrar okundu.) 
MUHlDDİN GÜVEN (İstanbul) — Geri alı

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Güven takrirlerini geri 

aldılar. 
(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 

tekrar okundu.) 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takriri izah 

için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Geri almıyacaksınız, yeterlik 

önergesi de kabul edildi, neyi izah edeceksiniz?. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Takriri izah 

edeceğim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyladık, ka

bul edildi. Komisyon Sayın Ülker'in takririne 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, Sayın Ülker'in 
takririnde bahis mevzuu olan husus biraz evvel 
Komisyonumuzun katıldığını belirttiği partiler 
arası takrirden farklı olarak ayrıca bucaklarda 
teşkilât kurulmasıdır. Bucaklar ekseriyetle iki 
yahut üç mahalleden ibaret kuruluşlardan iba
rettir. 

Ayrıca Sayın Sadettin Bilgiç'in de belirttiği 
gibi, Anayasa Mahkemesinin malî denetimi ba
kımından çıkan zorluklar neticesinde bucakların 
kurulması hususuna Komisyonumuz katılmamak
ta ve binaenaleyh, Sayın Ülker'in takririne de 
Komisyonumuz iştirak etmemektedir. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Partiler Kanununun 5 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Madde 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı mer
kez organları ile il ve ilçe ve bucak teşkilâtından 
ve parti tüzüklerinin köy ve mahallelerde öngör
düğü diğer teşkilât ile yardımcı kuruluşlardan 
ve varsa Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, il 
genel meclislerindeki ve belediye meclislerindeki 
gruplarından ibarettir. 

Siyasi parti teşkilâtı ancak kurulduğu idari 
mahallin ismini taşıyabilir. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Madde 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı mer

kez organı ile teşkilât kademelerinden ve parti 
tüzüklerinin öngördüğü yardımcı kuruluşlardan 
meydana gelir. 

Teşkilât kademelerinin kuruluş şekli partile
rin tüzüklerinde gösterilir. Ancak muhtarlık ka
demesinde birden fazla ocak kurulamaz. 

Uşak 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılıklarına göre 
okutup oylatacağım. 

(Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun 
önergesi yeniden okundu.) 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Fahir Giritlioğlu önergesini 
geri aldı. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in önerge
si yeniden okundu.) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — önergemi 
geri aldım. 

BAŞKAN — Sayın Diler'de önergelerini geri 
aldılar. 

(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

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

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

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. Na
zara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

(Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan?.. Yok 
mu?.. (Burada, sesleri) Komisyon katılıyor mu?. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazarı 
itibara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. Kabul edilmemiştir. 
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(Uşak Milletvekili Ahmet Ta'htakılıç'ın öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

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

nazarı itifbara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Kırşelhir Milletvekili Ahmet Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim. Zaten görüşme
ler sırasında ve gerekçede de bu husus kâfi de
recede açıklanmıştır. Yardımcı kuruluşlardan 
maksadın ne olduğu bellidir. Bu itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
lammasını oylarınıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Siyasi partiler grupları başkanlarının müş
terek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon yeni metin olarak 

getiriyor. Yeni metni oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi Komisyonun getirdiği ve şim
di kalbul ettiğiniz şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

İkinci kısım 
Siyasi partilerin teşkilâtlanması 

Birinci 'bölüm 

Kuruluş 

Partinin kurulması 

MADDE 6. — Siyasi partiler, milletvekilli
ğine seçüme yeterliğine sahip en az onbeş Türk 
vatandaşı tarafından kurulur. 

Siyasi parti, kuruluş bildirisinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Bu 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalan
ması ve imzalarının yanında kurucuların ad, 
soyadı, meslek veya sanat ve ikametgâhları ile 
siyasi partinin adının ve genel merkez adresinin 
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I belirtilmesi ve partinin tüzüğü ile programının 
I bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 
I İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile ekle-
I rinde noksanlık görürse noksanlıkların tamam-
I lanmasmı yaziyle ister. 
I İçişleri Bakanlığı, tüzüğüne göre partinin 
I merkez organlarının seçilmesine kadar, kurucu-
I ların kanunda gösterilen şartları haiz olduklan-
I nın tevsik edilmesini yaziyle istiyebilir. 

I 3 neü ve 4 noü fıkralarda söz konusu istemin 
I tebliği tarihinden başlıyarak 30 gün içinde nok-
I sanlık giderilmediği veya tevsik sağlanmadığı 
I takdirde, siyasi partilerin kapatılmasına dair hü-
I kümler uygulanır. 

I BAŞKAN — Efendim, parti meclis grupu 
I başkan ve başkanvekillerinin müşterek bir tek-
I lifi var, okutuyorum. 

I Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I Siyasi partiler kanun tasarısının her bir kıs-
I minin ihtiva ettiği maddeler birbirleriyle âhenk-
I li birer bütün teşkil ettiklerinden ve Anayasa-
I nın 7 nci geçici maddesi gereğince süresi içinde 

çıkarılmıyan bir tasarı bahis konusu olduğundan, 
j bu tasarının ikinci kısmından itibaren (İkinci 

kısım dâhil müzakeresinin kısım kısım yapılma
sını arz ve teklif ederiz. 

P. Grup Başkanı Y. C. H. P. Grup Bşk. V. 
1 Erzurum Maraş 
] Turhan Bilgin Kemali Bayazıt 

C.K.M.P. Grup Bşk. V. Y.T.P. Grup Bşk. V. Y. 
Sivas Gümüşane 

Cevad Odyakmaz Necmeddin Küçüker 
M. P. Grup Bşk. V. Geçici Komisyon Sözcüsü 

Kırşehir İstanbul 
Ahmet Bilgin Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Parti meclis grup başkanvekil
lerinin önergelerini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.^ 

Kısım kısım görüşülecektir, müzakereleri kı-
I sim kısım oylarınıza sunulacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
I KIRCA (İstanbul) — Usul hakkında bir söz ri-
! ca edebilir miyim efendim? 
! BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın

da komisyon. 
GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Yüce Meclisin kabul bıı-
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yurduğu takririn usul bakımından mahiyetinin 
şu olduğunu zannediyoruz. Görüşmeler kısım 
kısım cereyan edecek. Fakat maddeler de pek 
tabiîdir ki ayrı ayrı okunacak, takrirler hcr-
bir madde için malûm usulümüze göre muamele 
görecektir ve maddelerin bu şekilde ayrı ayrı 
oylanması iktiza etmektedir. Sadece görüşme
ler kısım üzerinde tüm olarak yapılacak, fakat 
maddelerin ve herhir madde üzerindeki takrir
lerin oylanmasının gayet tabiîdir ki ayrı ayrı 
yapılması gerekir. Bu hususta bâzı arkadaş
larda tereddütler gördüm. Bu itibarla bu hu
susu, takrire imza koymuş olan arkadaşlarınız
dan biri olarak belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Usul hakkında Saym Ertem. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Kısım kısıra 

olduğuna göre yeniden söz almak icabediyor. 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — İkinci kısım 6 ncı maddeden 
itibaren 77 nci maddeye kadar olan kısımdır. 
Buna göre arkadaşlarımız L;ÖZ alarak konuşur
lar. Şimdi buraya yazdığımız arkadaşlar Emin 
Paksüt arkadaşımız var. Saym Emin PaksüU 
Yoklar. Sayın Zeytinoğlu? Yoklar. Sayın Diler. 

Buyurun Saym Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, ben kısım kısım arz edecek vazi
yette olmadığım için yalnız üzerinde hazırlıklı 
bulunduğum 6 ncı ve 7 nci maddeler üzerinde 
kanaatlerimi açıklıyacağım. Diğer hususlarda 
da gereken şeyleri tekrar hazırlıyacağını, Yüksel' 
Başkanlığa vereceğim. («Olmaz»1 sesleri) Niye 
olmaz?.. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar. 
Siyasi partiler kanun tasarısının 6 ncı maddesi, 
siyasi partilerin kuruluşunu derpiş etmiştir. 
Anayasanın 56 ncı maddesi, siyasi partilerin 
kuruluşunu öngörmüş, hükümler serd etmiştir. 
56 ncı madde şöyle demektedir: 

«Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usu
lüne göre partilere girme ve çıkma hakkına sa
hiptir.» 

Vatandaşlar dediğine göre, bir hukukî ehli
yeti haiz ve hukukî muamele yapabilecek va
tandaşlardan bahsetmektedir. Binaenaleyh her 
hangi birtakım vasıflar vatandaşlarda aranma
maktadır. Halbuki 56 ncı maddenin derpiş et
tiği bu hüküm muvacehesinde 6 ncı madde si
yasi partiyi kuracak olanlarda birtakım nite-
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likler aramaktadır. Ve Anayasanın 68 nci mad
desinde tesbit edilmiş olan milletvekilliği nite
liği aramaktadır. Anayasanın hükümlerini ve 
Anayasanın bahşetmiş olduğu bir salâhiyeti yi
ne Anayasanın tahdidetmesi icabeder. Bu ba
kımdan altıncı madde siyasi partilerin millet
vekilliğine seçilme yeterliğine haiz en az 15 
vatandaş tarafından kurulması hali doğrudan 
doğruya hukukî bakımdan, hukukî muamele 
yapmak imkânını haiz bulunan vatandaşların 
siyasi parti kurmak imkânlarını ellerinden al
maktadır. Ve onların haklarını tahdidetmek-
tedir. Bu yönden Anayasaya aykırıdır. 

İkincisi; yine Siyasi partilerin kuruluşu 
hakkında 56 ncı madde hüküm serd etmiştir. 
«vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne gö
re partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir. 
Siyasi partiler, izin almaksızın kurulur ve ser
bestçe faaliyette bulunurlar.» Yine altıncı mad
dede, «siyasi parti, kuruluş bildirisinin İçişle
ri .Bakanlığına . verilmesiyle tüzek kişilik kaza
nır» diyor. Fakat bu fıkranın yanında, «İçişle
ri Bakanlığı Tüzüğüne göre partinin merkez or
ganlarının seçilmesine kadar, kurucuların ka
nunda gösterilen şartları haiz olduklarının 
tevsik edilmesini yazıyla istiyebilir» demek su
retiyle Anayasanın 56 ncı maddesinin hilâfına 
bir hüküm serd etmiş 'bulunmaktadır. Ve 57 nci 
maddede partilerin doğrudan doğruya İçişleri 
Bakanlığı tarafından kapatılması gibi bir ne
ticeye vardırmaktadır. Esasen bu partiler ku
rulduktan sonra partileri denetmek ve kapat
mak Anayasa Mahkemesine verilmiş bir selâhi-
yet hududu içindedir. Burada İçişleri Bakan
lığına verilmiş bir duruma gelmektedir. Bu 
bakımdan bu madde Anayasaya aykırıdır. Bu 
hususun Saym Sözcü Coşkun Kırca tarafından 
açıklanmasını istirham ediyorum. 

Yine sekizinci madde Türk vatandaşı olamı-
yanlar, reşidolmıyanlar, kısıtlı olanlar, kesin 
olarak mahkûmiyeti olanlar partilere üye ola
ra lyacaklardır, şeklinde (bir hüküm ortaya kon
muştur. Haddizatında Anayasanın yine 56 ncı 
maddesi her vatandaşın partilere üye olma im
kânını bahsetmiştir. Bu meyanda 119 ncu mad
desi ile, memurların Anayasa muvacehesinde si
yasetle meşgul olmaları Devlet idaresinde ay
kırı bir netice meydana getireceği için, memur
ları bizzat Anayasa istisna etmiş durumdadır. 
Anayasanın bahsetmiş olduğu bu selâhiyctin de 
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'birtakım menfi şartlarla vatandaşların elinden 
alınması gibi bir neticeye müncer olmaktadır. 
Bu da Anayasaya aykırı 'bir durumdur. Be
nim şimdilik maruzatım .bundan ibarettir, öbür 
hususlarda ki tenkidlerimi yine arz edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım bir 
dakikanızı rica ediyorum, şimdi ıkabul buyurdu
ğunuz önerge ile kısım kısım müzakeresine bağ
lıyacağımız Siyasi Partiler Kanun tasarısında 
madde madde söz almış arkadaşlarımız var. 
Vaktin gecikmesi dolayısiyle bu arkadaşları
mız 'burada bulunmamaktadırlar, vaziyeti bil
medikleri için, söz haklarını ne şefkilde 'kul
lanacaklarını bilmezler. Onun için bunun kı
sım kısım görüşülmesi altıncı maddeden, ikinci 
kısım 77 nci maddeye kadar olduğuna göre, bu 
77 nci maddeye kadar olan ikinci kısımdaki 
mütalâalarını beyan edebilmek, fırsatını vermek 
için müzakereleri burada 'keseceğim. 
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ÎLHAMl ERTEM (Edirne) — Usul hakkın

da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim ne usulü? Usulü yok 
bunun. Diyorum ki... 

ÎLHAMl ERTEM (Edirne) — İzah edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Tatil etmek hakkımdır, Mec
lisi kapatmak.. Ne usulü söylüyorsunuz. Söz 
almış arkadaşlarımız var, 'kısım kısım görüş
meyi kabul ettik, onların hakkı zayi olacak. 
Kendileri böyle her madde üzerinde söz almış
lardır ve fakat burada yoklar, kısımlar üzerin
de söz alınacağından haberleri yoktur. Onun 
için 16 Mart Salı günü saat 15 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 18,05 

...... 
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na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
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Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç arkadaşının, 
1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara Milletvekili Ferhat Nuri 
Yıldırıman, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'ın, Askerlik hizmeti
nin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi ile Cumhu
riyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet 
Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil 
eden 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki 
kanun tekliflerine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2 /62 , 2/145, 2 / 2 0 4 , 2 / 3 6 0 ; C. Senatosu 2 /142) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . i • 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4093 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlıgi : 16 . 7 . 1964 >giin ve 580-226 sayılı yazımıza karşılıktır : 
Cuımihnriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve üç .arkadaşının, 1111 sayılı Kanuna bir 

madde eklenmesi 'hakkında kanun teklifi, Konya Milletvekili Ahmet G-ürfcan ve Ankara Milletve
kili Ferhat Nuri Yıldırıım'ın, 5585 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi, Takat Millettvekili H. Ali Bizmam'ın, Askerlik 'hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması (hak
kında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Îzımir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili 
Mehmet Ya,vas/ın>, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla ftra kanunu tadil eden 5585 ve '6724 
»aydı kanunlara !bâzı maddeler ilâvesi .hakkındaki kanun ıtekli'finin reddine dair Oumıhuriyet Se
natosu! Bütçe ve Plân Komisyonu raporu Genel Kumlun 22 . 1 . '19(65 tarihli 28 nei Birleşimin
de benimsenmemiş, yeniden hazırlanan ve ayna Birleşimde açık ıoy ile kaibnl edilen metin ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Enver Aka 
Cumlhuıriyet iSenatosm Başkanı 

Not : 
Açık oya arz edilen maddelere ait oy panslalari 
Bu kanun Genel 

7 . 
12 , 
21 , 
22 , 

. 1 , 
, 1 . 
. 1 . 
, 1 . 

ilişiktir. 
Kurulum aşağıda yazılı ıbirkşimflerinde 

, 1965 
, 1965 
. 1965 
, 1965 

Birleşim 
» 
> 
* 

23 
24 
27 
28 

göriişül'mıüşitür. 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ile bir geçici madde ve bâzt 
maddelerine fıkra eklenmesine veya filer a değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenımiştir. 

Ek Madde — Emekliliğe tabi vazifede bulunduktan sonra muvazzaf askerliğini er olaray yapmış 
bulunanlarla emeklilik hakkı tanınmış "bir vazifeye ilk defa girenler veya çalışımıaıkta olduğu vazi
fesi emekliliğe taibi hale getirilenler emeklilik ile ilgilendirildikleri tarihten itibaren .altı ay içinde 
dilekçe ile T. C. Emekli Sandığına ımüracaat ederek istedikleri takdirde yallniız muıvaızzaf er -olarak 
geçirdikleri süreler fiilî hizmetlerine eklenir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanunun 12 nıci maddesinin ikinci .bendine aşağıdaki «î» fıkrası ek
lenmiştir. 

î ) Muvazzaflık hizmetini er olarak ifa eden iştirakçiler borçlanımıaık suretiyle (Çavuş, onbaşı 
ve Yedek Suihay Okulunda muvaffak oiamıayıp er olanlar dâhil.) 

MADDE 3. —54)34 sayılı Kanunun 14 ncü mıaddesinıe aşağıdaki «m» fıkrası eklenmiştir, 

m) Muvazzaf askerlikte .geçen sürenin (borçlandırılma suretiyle fiilî hizmetinden sayılmasını 
istiıyen .iştirakçinin müracaat tarihinde almakta olduğu aylığın yüzde 14 ü hesabiyle hu süre tu-
tarmca borçlandırılır ve her ay ödemekte olduğu emekli keseneklerinden aynca aylıklarından 
yüzde 14 kesilmek suretiye tahsil olunur. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun değişik on yedinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.^ 

a) (a, b, c, 'd, e, m) fıkralarında yaaıilı alanlarla 125 nci maddede derpiş edilen kesenek ve 
ıkarşılıMarı aylık ücret ve tahsisatın tediyesi gününü takibeden günden başlamak üzere bir ay için
de ; 

Üçünıoü fıkra : 14 ncü •maddenin (a, b, c, ç, d, e, g, m) bendle rinde yazılı sandık varidatı ile «j» 
fıkrasında zikredilen 34 ve 38 nci maddeler varidatı ve 125 nci maddede derpiş edilen kesenek 
karşııkkları için kurumlarınca sandığa aylık "bordro gönderilmez. 

Kurumlar bu ıgelirlerin bordroları yerine her takvim yılındakini. ihtiva etmek üzere şahsi 
emeklilik fişlerine kesinti yapıldıkça tarihi de gösterilmek suretiyle 'bu çeşit varidatı kaydederler» 

MADDE '5. — 5494 sayılı Kanuna aşağıdaki 'geçici madde eklemmiş'tir. 

G-eçdıci madde — Muvazzaf askerliğini er olarak yapmış ve halen emeklilik hakkı tanınmış va
zifelerde 'bulunan iştirakçilerden <bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına dilekçe ile başvuranların muvazzaf askerliklerinde er ola
rak geçirdikleri süreler borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetlerine 'eklenir. 

Bu hizmetlilerin 'her ay için ıbu kanun yürürlüğe girdiği .tarihte emeklilik keseneğine esas de
rece tutarlarınım yüzde 14 ü Sandıkça adlarına borç kaydedilir. Bu Iborçlar 'geçici 66 nci mad
dedeki esaslar dairesinde ve yüzde 7 nisbetinde talhsil olunur. 

Çeşitli kanunlara göre borçlandırılmış bulunanların' evvelki borçlanmıaları ile "bu maddeye 
göre borçlandırılacak müddetler toplamı on yılı igeçemeız. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 445 e 1 nci ek ) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Esas No, 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

C. S, 2/142, 2/62, 2/145, 2/204 ve 2/360 
Karar No, : 23 

12 . 2 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisince reddedilerek Cumhuriyet Senatosuna sevk edilen ve Cumhuriyet Senatosunca 
bir metin hazırlanarak kabul edilen, «Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 3 arka
daşının 1111 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi», Komisyonumuz da yeni
den incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifinde er olarak askerlikte geçen hizmetin emekliliğe sayılması derpiş olunmaktadır, 
ancak; Bütçe ve Plân Komisyonunda, Millet Meclisi Genel Kurulunda, Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi işler Komisyonu ile Bütçe ve Plân Komisyonunda reddedilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu ise Millet Meclisi Maliye Komisyonunun hazırladığı metni benimsiyerek Cumhuriyet Sena
tosu metni olarak aynen kabul etmiştir. 

Komisyonumuz askerlik hizmetini mağduriyet saymayıp mükelefiyet olarak kabul.etmektedir. Bu 
mükellefiyet sürekli bir hizmet değildir. Bu sebepten prensibolarak kanunun şümulüne girmemekte
dir. Malî yönden de tasvibi imkânsız olmaktadır. Şöyle ki : Bugün Emekli Sandığının 500 bin 
civarında iştirakçisi bulunmaktadır. Bu teklif kanunlaşırsa 250 bin civarında iştirakçi istifade ede
cektir. Bunlardan alınacak borçlanma aidat yekûnu 680 milyon lira olacak, buna mukabil gelecek 
yıllara sarî olmak üzere 2 milyar lira yüklenilmiş bulunulacaktır. 

Şöyle ki : Ortalama iki sene askerlik müddeti dikkate alınınca bu kanundan istifade edecekler 
vasati ikişer sene erken emekli olma durumunu ihraz etmiş olacaklardır. Yani, 15 sene sonra bağla
nan emekli maaşını 13 senelikken, 25 sene sonra emekli olacaklar, 23 senelikken bu hakkı kullanabile
ceklerdir. Böylece eski iştirakçilerin hukuku da ihlâl edilmiş olacaktır. 

Bu sebeple Komisyonumuz eski kararında olduğu gibi Cumhuriyet Senatosunun değiştirişine uy-
mıyarak kanun teklifinin reddini yerinde görmektedir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Konya 
B. özal 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Aydın 
t. Sezgin 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

M. Güven 

Konya 
F. özfakih 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
C. Sungur 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

S. 0. Avcı 

Trabzon 
A. Şener 

İzmir 
/ . Gürsan 

Mardin 
Ş. Aysan 

A. 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İzmir 
İV. Kürşad 

Sakarya 
Muhalifim, muhalefet 

şerhi eklidir. 
M. Gürer 

Trabzon 
R. Uzuner 

M. Meclisi ( S- Sayısı : 445 e 1 nci efe) 



Muhalefet Şerhi 

Kanun teklifi askerliğini er olarak yapan memurların büyük kaybını önliyecektir. Aynı gö
reve intisabeden kadın ve erkek memur arasında erkek vatani hizmetten dolayı yerine göre 3 - 4 
yıl kayba uğramaktadır. Bu eşitsizliği kaldıracak bir tekliftir. 

Emekli keseneğine esas derece tutarlarının % 14 ü sandıkça adlanna borç kaydedileceğine 
göre, esasen büyük bir malî külfet teşkil etmiyeçeklerdir. Adaletsizliğin giderilmesi lâzımdır. 

Bu sebeblerden Komisyonun red kararına muhalifim. 

Sakarya Milletvekili 
Muslihittin Gürer 

>>»<< 
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