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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dürt oturum yapan Genel Ku
rulda; 

1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
»•öpüşmelere devam olunarak; 

Maliye Bakanlığı il o 
1965 yılı Gelir Bütçesi kabul edildi. 
9 Şubat 1965 Salı g-ünü saat 15 te toplanıl

mak üzere, saat 19,20 de Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvckili Kırklareli 
İhsan Ifamit Tigrel Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

GELEN KÂĞITLAR 

liapor 
1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm

lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/773, C. Senatosu 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 797 ve 797 e ek) 
(S. Sayısı : 453) 

B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sakıp Önal (Adana) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Cumhu- riyet Senatosunun 38 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. -— Başkan'in, Son Havadis Gazetesinde 
«Bütçe nasıl kabul edildi» başlığı altında neşre
dilen yazının tamamen hilafı hakikat olduğuna 
dair demeci. 

BAŞKAN — (Umdeme geçmeden evvel, ge
çen bütçenin oylama, gününde benim Riyaset 
ettiğim oturumda yolsuzluk olduğuna dair bir 
gazetenin neşriyatı vardır. Bunu tavzih etmek 
mecburiyetindeyim. 

Cazete şöyle diyor: 
«Bütçe, Senatoda nasıl kaibul edildi? An

kara- Hususi» 

Senatoda yapılan bütçe müzakereleri, arife 
günü tanı anıl a mm iş ve C. II. P. İllerin talktiği 
ile 61 aleyhte \-vye karşı 72 reyle büfcçe kabul 

edil iniştir. Bütçe müzakereleri sırasında, daha 
evvel alınan bir karar gereğince Ramazan mü
nasebetiyle müzakerelere saat 17 de ara veril
mesi gerekirken, oylama günü C. H. P. liler bu 
karara riayet etmemişler ve Adaılet Partisinin 
iftara gitmesinden bilistifade bütçeyi Senato
dan çıkarmaya muvaffak olmuşlardır.» (Sağ
dan, «doğru» sesleri) Doğru, diyen arkadaşlara. 
burada- söz veriyorum, izah etsinler.- Yoksa, lüt
fen benim izahatımı dinlemek zahmetinde bu
lunsunlar. «Yarım saatlik bir iftardan sonra 
toplantıya iştirak eden» «etmiyen» olacak bu, 
yanlış yazılmış. «15 A. P. li Senatörün reyleri 
kullandırılmamıştır. 

.Cumhuriyet Halk Partisi ancak böyle bir 
.taktik-bilyesinde bütçenin Senatodan geçmesini 
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yor. Buraları doğrudur. 17,00 de girmemiştir, 
18,00 e çeyrek kala müşterek bir taleple o gün 
için, son gün için karar değişmiş, yani saat 
17,00 de müzakereye nihayet verilmesi lâzım-
geldiği halde 18 e 10 kalaya kadar müzakere
ler devam etmiş ve onun için müzakere kısa 
sürmüş ve her gün L7 den 1.Î) a kadar yemek 
tatiline gidildiği halde, ilk kararımız da böy
le olduğu halde, o gün için 20 dakikalık bir ye
mek için paydos kararı verilmiştir. Bu bakımdan 
gazetenin yazdığı doğrudur. Bunun bu şekilde 
zapta geçmesinde fayda mülâhaza ettim. Sayın Ri
yasetin ifade ettiği gibi tamamı yanlış değildir. 
Bunun dışında gazetenin yazdığında belki yan
lışlık vardır. Hürmetlerimle (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN —Efendim, ben Kiyaset Diva
nında bulunmam itibariyle bir yolsuz hareket 
yapmış isem ibeni ikaz ediniz. Fakat evvelâ, Kal-
paklıoğlıvnun, o güne kadar mütemadiyen 
17 de tatil yapıldığı, yalınız o gün yapılmadığı 
sözü hilafı hakikattir. Benden evvel Sayın Mu
hittin Kılı*;, Sayın Fikret Turhangil fasılasız 
17 ye kadar ara vermeden müzakereye devanı et
mişlerdir. Bu bir. 

İkinci, oylama, bütün müzakereler bitmiş, 
yalınız lehte ve aleyhte iki arkadaşın konuşma
sına imkân vermek ve iftar hazırlıklarını ta
mamlamak ve bu arada oruç olanlar iftar yap
mak üzere ve nihayet Heyeti Uııııımiyenin ka
rarı alınmak suretiyle üç çeyrek saat devamdan 
sonra ara. verilmiştir. Sayın Kalpaklıoğlıı bel
ki bululmuyorlardı o gün, belki vâkıf değiller
di. 

Onun için bu şekilde izah etmişlerdir. Vaziyet 
tamamen arz ettiğim gibidir. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
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temin edebilmiştir.» Burada yalnız Cumhuriyet 
Halk Partisi değil, diğer taraftan Riyaset Di
vanı da itham edilme'ktedir. Hattâ, Adalet Par
tili arkadaşların da vazifelerini ifa etmedikleri 
ima edilmektedir. 

Şunu ifade edeyim, 'bütçe müzakereleri saat 
17,40 a kadar devam etmiştir. Bâzı arkadaşla
rın, 17,40 da iftarlarını yapabilmesi için kısa. bir 
ara verilmiştir. Bu ara verildikten sonra 18 i 
çeyrek geceye doğru iki arkadaşımıza, Sayın 
Muzaffer Yurda kul er ve Sayın Âdemoğlu'na 
söz verilmiş ve bu sözler yapıldıktan sonra 
saat yediye doğru oylamaya geçilmiştir. Saat 
7 de ne iftar vardı, ne de sahur. Binaenaleyh 
gazetenin İm neşriyatı tamamiyle yalandır. Böy
le yanlaneı muhabirleri bulundurmamalarını 
ciddî addedtiğimiz gazetelerden rica ediyorum 
efendim. (Alkışlar) 

HÜ8EYÎN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Bu mevzuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 

Gazetenin yazısı tamamen yanlış değildir arka
daşlar. Bildiğiniz gibi, karar alan sizlersiniz. 
17 e kadar müzakere edilmek üzere, her gün 
için bu şekilde karar alınmış ve son güne ka
dar da böyle devam etmiş. 17,00 de ramazan ol
ması dolay isiyle, yemek paydosu verilmiş ve bu 
karar, bütün Senatonun bütçe müzakeresinin 
sonuna varıncıya kadar bu şekilde karar alın
mıştır. İlk günkü alman karar, (bütçe müzake
relerinin sonuna çıkıncaya kadardır, birgiin için 
değildir. Binaenaleyh, Muhterem Riyaset bu 
hususu yanlış beyan ettiler Heyeti Umumiyeye. 
O gün de böyle olması lâzım gelirdi. O günkü oy
lamadan evvel 17.00 de Senatonun yemek tati
line girmesi lâzımgelirdi. Gazete bunu söylü-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/. — Vazife ile ijurt dışına ç/ideeek olan Der
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Üatır'a, Devlet Bakanı Nüvit Yetkini?! vekillik 
etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/400) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumnuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile. yurt dışına gidecek olan Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, dö-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nüsüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Nüvit 
Yetkin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

C umhurbaşkan ı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN —• Bilginize sunulmuştur. 

2. -•-- Vazife ile ı/urt dışına gidecek olan Dev
let B ali anı 31. alile Yolaç'a, Gümrük ve Tekel 
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Bakam Mehmet Yüceler'in vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/401) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Malik Yolaç'm dönüşüne kadar kendisi
ne, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Bahir Ku-
rutluoğlu'ya izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/402) 

9 . 2 - 19C5 
BAŞKAN -

O :1 
Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sahir Kurutlu-

oğlu'nun mazeretine binaen 28 . 1 . 1965 tarihin
den itilbaren bir ay müddetle izinli sayılması 
Başkanlık Divanının 30 . 1 . 1965 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkan 

Enver Aka 

BAŞKAN — Sayın Sahir Kurutluoğlu'na 
ıbir ay izin verilmesi hakkındaki tezkereyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/773, C. Sena
tosu 1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 797 ve 
797 e ek) (S. Sayısı : 543) (1) 

BAŞKAN — İki takrir vardır, biri Sayın 
Nusret Tuna, biri Sayın Sırrı Atalay tarafın
dan verilmiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşme müddetinin çok az kalması dolayı-

siyle gündemde bulunan ve seçim kanunlarında 
değişiklik yapan tasarının Anayasa ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu seçimlerinden de evvele alın
mak suretiyle ve ivedilikle görüşülmesi karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bir de Sırrı Atalay'm takriri 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan seçimlerle ilgili kanunla

rın bâzı hükümlerini değiştirmeye ait kanım 
tasarısının gündemde bulunan bütün işlerden 

: (V 
dadır. 

543 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-

önco görüşülmesini saygıyla arz ve talebederim. 
Adalet Bakanı 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Efendim, aşağı yukarı her iki 
takrir de aynı mâhiyettedir. Yalnız Sayın Sırrı 
Atalay'm ki, diğer kanunlara da takdimen mü
zakeresini ileri sürmektedir. Bütün işlere tak
dimen görüşülmesini istemektedir. Daha şümul
lü olmak itibariyle, Sayın Atalay'm bu takri^ni 
oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyen!er... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim seçim kanununun müzakeresine ge
çiyoruz. Söz istiyenleri okuyorum efendim: izzet 
Gener, Sırrı Uzunhasanoğiu, M. Ali Demir, 
Kudret Bayhan, Ahmet Yıldız, Celâl Ertuğ, 
Mustafa Deliveli, C. Tevfik Okyayüz. 

Grup adına Ahmet Yıldız söz istemiştir. 
Şeref Kayalar grup adına söz istiyor. 
Niyazi Ağırnaslı, Kalpaklıoğlu, Fehmi Al

paslan, Kâmil Coşkunoğlu, izzet Birand, İsmail 
Yeşilyurt, Rasim Giray, Baki Güzey, Sikip 
önal, C. H. M. Grupu adına Zihni BeJil, Azmi 
Erdoğan, söz sayın Adalet Bakanımndır. İzahat 
vereceklerdir, efendim. 

ADAfiET BAKANI SIRRI ATALAY (Ka-s) 
— Muhterem arkadaşlarım, Seçim Kanunlarivle 
ilgili hükümlerde bâzı değişiklikler yapan, bâ&ı 
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ilâveler getiren ve bâzı hükümleri kaldran ta
san üzerinde Yüksek Heyetinize bilgi vermek 
isterim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonumuz tarafın
dan, üye adedi müsavatı içinde ve fak:t Baş
kanın bulunduğu tarafın ekseriyetiyle redde
dilen Millet Meclisi metninin mesnedinû teşkil 
eden Hükümet tasarısı üzerinde bilgi a.'z et ne
den önce bir, iki hususu Yüksek Heyetinizin hu
zurunda tespidetmek isterim. 

Seçim kanununlarmm bâzı maddelerini de
ğiştiren Hükümet tasarısı üzerine çeşitli kay
naklardan ge!en ve birbirini des'ekler mahi
yette görülen görüşlerin başında seçim sathı 
mailine girildiği bir sırada seçim kanunlarında 
değişiklik yapılamıyacağmın esas bir prensib-
olduğu ikincisi de, Komisyon rapo unda da yer 
alan seçim kanunlarında sık sık değişiklik ya
pılmasının doğru okmıyacağı iddiasıdır. 

Seçim sathı maili sırasında seçim kanurıla-
nnda değişiklik yapılmıyacağı hiç biryerde ve 
bizim geleneklerimizde ve mevzuatımızda bağ
lılık ifade eden bir husus yoktur ve mümkün 
değildir. Böyle bir prensip, bir gelenek yoktur 
ve olmıyacaktır. KaMıki, seçim kanunlarında 
umumiyetle değ'ş'kUkler seçime yaklaşılan ta
rihlerde yapılır. Bizim şimdiye kadar seçim ka
nunlarında yrpılan değişiklikler hep seçime 
yaklaşan zamanlarda olmuştur. B m m pisiko-
lojik ve sosyal mesnetleri vardır. Çünkü, serim 
kanunlarında yapılacak değişiklikler memle
kette «seçime girilir» havası yaratır ve bu at
mosfer içerisinde vatandaş nabzını uzun müddet 
atar tutmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu sebep
ledir ki, memleketlerde daima, seçim kanunla
rında değişiklikler, seçime yaklaşılan bir zaman
da yapılır. Bunun, sosyal ve siyasi bâzı fayda
ları da vardır. Bir önceki tatbik edilen kanunun 
ne kadar faydalı ve rrrhzuılu clduğu, aradan 
geçen zaman ve tecrübe ile sabit olacaktır. Bu 
zrman ve tecrübenin devresi, ilk seçimin yahut 
ilk kanunun çıktığı zamanda ne kadar uzaklrşır-
sa o kadar mümkün olacaktır. Bu sebeple bir se
çim kanununda görülen aksaklığın, hemen de
ğiştirilmesi yerine serin kanMıkla biraz daha 
uzıyan bir zamanda yapılması daha faydalı gö
rülmüştür ve hiç kimse gösteremez ki, meüeni, 
demokratik memleketlerde seçim kanunlarında 
seçimlerin hükümlerini değiştiren mevzuat 
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mutlak surette seçim sathı mailinden önce de 
yapılır. Böyle bir kayıt yoktur, olmıyacaktır da. 

ikinci husus, seçim kanunlarında sık sık 
ele alınmasının iyi olmıyacağı keyfiyetidir. Ni
tekim Komisyon raporunda, bu daha vahîm ola
rak ifade edilir ve Temsilciler Meclisinin bir 
vedia ve emaneti olan seçim kanununda kısa 
müddet geçtikten sonra, değiştirilmesine kıyam 
edildiği ifade edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim 1877 senesin
den bu yana 88 senedenberi tatbik etmekte ol
duğumuz çeşitli seçim kanunlan ve bir çok mem
leketlerin yüz yı lar ı aşan tat t ik t i i r indi gö
rülmüştür ki, seçim kanunlarında sık sık de
ğişiklikler yapılır ve yapılacaktır. 

Çünkü, daha insanoğlu ideal b 'r seçim şek'i 
bulamamıştır ve bulamıyacaktır kolay kolay. En 
ideal şeklini brlduğunu zannettiğiniz Ang'osak-
sonlar'da, ingiltere'de görmekteyiz ki, iki san
dalye ile ancak, dar bölge seçim sistemine göre, 
bir ekseriyet temin edilebilmektedir, ve bilirsiniz, 
Birinci Dünya Harbinden sonra ingiltere nispî 
temsil sistemine gidip gitmemenin şiddetli mii-
cade1 elerini yaptı ve bunun ıstırapları içinde 
kavruldu. Bunun dışnda alın Fransa'yı, İtalya'
yı, Almanya'yı, isveç'i, Norveç'i, Belçika'yı, 
hepsi çok sık seçim kanunları değiştirmişlerdir. 
Bir yandan öbür yana çeşitli seçim sistemleri 
denemiş1 erdir. Ve şu kanaat hâkimdir, memle
ketin iktisadi ve içtimai şartlarına en uygun 
ve siyasi hayatına en iyi intibak edebilecek bir 
seçim sistemini arayabi'mek iç'n daima tec
rübe yolundadırlar ve bu sebeble seçim kanun
larında deşiğiklikler yaparlar. Memleketin şart
larına ve bünyesine uygun olmıyan bir seçim 
kanunu madem ki bir defa yaptık, bir daha 
değişmiyecektir, şeklinde muhkem bir kaziyye 
mümkün değildir ve gelişen, merhale halinde 
olan insanlık daima iyiyi ve mükemmeli araya
caktır. iyiyi ve mükemmeli bulabildiği yerde 
arayacaktır ve en iyisini tatbike çalışacaktır. 

Bu hususları böylece tesbit ettikten sonra 
tasarımızın ana hatlanna geçeceğim. 

Tasarımızın ana hatlarında beş hususa deği
neceğim. Biri seçim başlangıç tarihi ve seçim 
günü, yani, oy verme günü ile seçimin başlan
gıç tarihine ait olan değişiklik, yani meri bulu
nan 306 sayılı Kanunun beşinci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesine ait olan hüküm-
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)erdir. 2 IM*.isi, tatbik edilen, nispî seçimin D'Horit 
sistcnııi yerine, basit seçim harici kısmetine gi
diliş, 3 neüsü, seçimlere siyasi partilerin katıl
masını temin eden hükümlerdeki değişiklikler, 
4ncüsü, tercih oyunun kaldırılması; 5 ncisi de, 
birleşik oy listesinin bünyemize getirilmesidir. 

Seçim başlangıç tarihi ve oy verme gününe 
ait hükümlerde biz o kanıdayız ki, mesele hiçjbir 
zaman ve hiçbir şekilde seçimler için müsaidolan 
zaman Haziran veyahut müsaidolan zaman Ekim 
dir, diye bir görüşü biz getirmedik. Koparılan 
yaygara, estirilen fırtına iki yönde... 

(Adalet Partisi sıralarından gürültüler.) 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Bakan 
olarak mı konuşuyorsunuz Senatör olarak mı'i? 

MEHMET NI7RÎ ADEMOĞLU (Adana) — 
Bu bir Bakana yakışacak bir konuşma tarzı de
ğil sayın Başkan (Gürültüler) 

M KUM ET ÜNAL'DI (Adana) — Bakanı 
lütfen ikaz ediniz. Ağza ahnmıyacak kelimeler 
sarf ediyor. Ölçülü konuşsunlar. 

İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Par
ti grııpu adına mı konuşuyor. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Ne diyorum? Koparılan fırtına, yük
selen yaygara nereden geliyor? Arkadaşlarımız
dan mı geliyor ki, üzerlerine alıyorlar... Değil. 
Çeşitli yerlerden gelmektedir. (Sağdan gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu kanunun.... 
ADALET BAKANİ SIRRI ATALAY (De

vamla) — Evet, muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sayın Atalay, 
müsade ibuyurun, görüyorsunuz ifade tarzınız 
asabiyet uyandırıyor, biraz yumuşak olsanız... 
Adalet Bakanı olarak konuştuğunuzu dikkate 
alırsanız çok iyi olur. (Sağdan alkışlar) 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — İfadelerini ben bâzı muhterem arka
daşlarımın, hiddet ölçülerine uydurmak mecbu
riyetinde değilim, bunu iyi bilmeleri lâzım. 
Bunu iyi bilmeleri lâzım! (sağdan gürültüler.) 

Ben Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi ve 
Adalet Bakanı olarak konuştuğum zaman, ko
nuştuğum her kelimenin mânasını bilir ve he
sabım da vermesini bilen bir insanım. Bu se-
beblc muhterem arkadaşlarım, eğer bu mevzuda 
bir yaygara, koparılmadığı, bir fırtına esmediği 
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iddiasında iseler gelirler bunu buradan ifade 
ederler. (AP sıralarmdan gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa
yın Atalay, mevzuu bu şekilde müzakereye yol 
açacak olursanız sözünüzü kesmek mecburiyetin
de kalacağım. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Muhterem Başkan, ifadelerim açık 
ve sarihtir. Eğer ifadelerimden dolayı Sayın 
Başkan benim sözümü keserse gam yemem. Çün
kü, bu kürsü fikirlerin ifade yeridir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay gene fikirlerimizi 
ifade edeceksiniz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Ve bu kürsüde seçimin, Haziran'da 
mı, Ekim'de mi yapılmasını biz getirmedik di
yorum sanki böyle bir şey getirilmiş gibi yay
gara kopar ve fırtınalar estirilir demenin, sivri 
veya bazı çok kıymetli arkadaşlarımızı telâş ve 
endişeye verecek nesi var? Bir türlü anjıyamı-
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem Atalay, hassaten rica 
ediyorum mevzuya geçiniz, karşı tarafın hattı 
hareketi sizce yanlış görülebilir, sizin hattı ha
reketleriniz onlar tarafından yanlış görülebi; 
lirler. Bunlar ayrı bir meseledir. Esasen giriniz 
lütfen. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Esası anlatıyorum. Esas şudur: Biz 
tasarıda seçimin Haziran'da veyahut Ekim'de ya
pılmasının daha müsait ve daha mümkün ola
cağının gerekçesini getirmedik. Getirmedik ki, 
çoğu yerde ifade edildi ve Komisyonun rapo
runda da sadece buna dokunulmaktadır. Biz bir 
Anayasa meselesini getirmemize rağmen Ko
misyon Reisi, ekseriyeti, her nedense, bunu gör
mez, raporunda sadece «Haziran ayı daha mü
sait, Ekim ayı daha müsait»... Yok arkadaşlar, 
biz seçimin başlangıç tarihiyle, oy verme günü 
için getirdiğimiz değiştirmenin gerekçesi olarak, 
seçim başlangıç tarihi ve oy verme günü için 
Haziran mı müsait Ekim mi müsait gerekçesiyle 
getirmedik. Niçin getirdik? Diyoruz ki, Anaya
sanın 69 ucu maddesinin 1 nci fıkrası der ki, 
«Milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır» ve 
2 nci fıkrasında da der ki, «bu müddetten önce 
seçimin yenilenmesine ancak Meclis karar ve
rebilir.» O halde diyoruz ki, Anayasanın 69 ncu 
maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarının âmir hükmü 
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şudur ki, milletvekili seçim dönemi 4 yıldır. 
4 yıldan önceki bir tarihte yapılmaz. Eğer ka
nun yapıcısı 4 yıldan önce yapılacağını derpiş 
etmiş olsa idi, 1 nci fıkrada vaz'ettiği hükmün 
yerine 2 nci fıkrayı getirdiği zaman derdi ki, 
«Milletvekili seçimlerini, Meclisin karar ver
mesiyle yenilemek daima mümkündür.» Bunu 
demiyor, ne diyor?. «Milletvekili seçimleri 4 yıl
da bir yapılır.» Bu müddetten önce ne müm
kündür?.. Ancak bu müddetten önce seçimi Mec
lisin karariyle yenilemek mümkündür. O,halde 
Anayasa 69 ncu maddesinin 1 nci ve 2 nci fık-
rasiyle açık ve kesin bir hususu tesbit etmiş bu
lunmaktadır. 4 yıllık bir süre. Halbuki yürür
lükte bulunan Seçim Kanununun 5 nci mad
desinin 1 .nci fıkrası seçimlerin, 1965 yılı Hazi
ran ayında yapılmasını âmir bulunmaktadır. 
Anayasanın 69 maddesinin 1 nci vo 2 nci fıkrası 
ile Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci mad
desinin 1 nci fıkrası arasında biz tezat görmek
leyiz. Dört ay bir fark ile. Çünkü, 1961 yılı 
seçimleri 15 Ekim'de yapılmış idi. Anayasa'nın 
69 ncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına göre 
4 yıllık müddete 1965 yılının Ekim ayının, 2'nci 
Pazarı 4 yıla en yakın bir müddettir. Bu sebeple 
Seçim Kanununun, 5 nci maddesinin 1 nci fık
rası ile Anayasa'nın 69 ncu maddesinin 1 nci ve 
2 nci fıkraları arasındaki bu tezadın giderilmesi 
lazımdır, diyoruz ve getiriyoruz. Bunun getir
diğimiz zaman şunu açıkça ve kesin olarak tes
bit etmek mecburiyetindeyiz. Hiç bir siyasi te
şekkül seçimleri geri bıraktırmak niyetinde de
ğildir. Halbuki büyük puntolarla ve büyük söz
lerle Cumhuriyet Halk Partisinin seçimleri geri 
bıraktırmak için ve bu maksatla, (Gürültüler) 
öyle değil mi? Bu kanunu getirdiği iddia edildi. 

BAŞKAN — Ortaya söyleyin Sayın Bakan. 
ADALET BAKANİ SIRRI AT ALA V (De

vamla) — Sayın Başkan, ben, şimdiye kadar bu 
şekilde bir tahdide mâruz kalmadığımı şurada 
itiraf edeyim. (A. P. Sıralarından şiddetli gü
rültüler.) 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — önce mü
dahale edenlerin sözlerini kesin, sonra Bakana 
müdahale ediniz. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim. 
ADALET BAKANİ SIRRI ATALAY (De

vamla) — Şunu iyi bilesiniz, ben neyi konuşacak-
sam, onu konuşacağım. Bunu, eski Meclislerde bu
lunan arkadaşlarım iyi hatırlarlar. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, sizin de sabırla din

lemeniz ve hatibin sözlerini' kesmemeniz lâzım. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Neyi konuşacaksam konuşurum. Sataş-
mâlarmış, şunlarmış, bunlarmış onları elimin 
tersiyle silerim ve konuşacağımı konuşurum. (A. 
P. sıralarından: Sana konuşma diyen yok, sesle
ri.) 

Ne diyordum? Bir siyasi teşekkülün seçimle
ri geri bırakmak maksadiyle ve seçimlere girme 
cesaretinde olmadığı için Haziranda, bu maksatla 
Seçim Kanununda bu değişiklikleri getirmekte
dir. Şimdi şunu ifade edeyim: Anayasanın 69 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrası, kesin hükmünü vaz'et
mektedir. Meclis yenileme kararını dilediği tarih
te verebilir. Bu mümkün, dilediği tarihte seçimi 
yenileme kararını verebilir. O halde, Millet Mec
lisinde her hangi bir siyasi teşekkül bir teklifle, 
bir milletvekilinin önergesiyle dahi seçimi, Hazi
randa şöyle dursun, önümüzdeki Mart ayında, Ni
san ayında, Mayıs ayında yenileme kararını geti
rip, aldırtabilir. Bu mümkün ve varitken, bu 
açıkça her milletvekilinin hakkı ve her siyasi te
şekkül bunu yapabilirken, C. II. P. sanki bu yol
ları kapatacak, sanki bu imkânlara set çekecek, 

, sanki, zinhar seçim mutlaka 10 Ekimde yapılacak 
bir hüküm getiriyormuş gibi iddialar ortaya at
mak haksızlıktır. (A. P. sıralarından, parti adına 
mı konuşuyor, sesleri.) Hükümet adına, O. 11. P. 
Hükümeti adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, konuşmaması icabet-
tiği zaman ben müdahale ederim. Sizin müdaha
lenize lüzum yoktur. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hükümet adına konuştuğum zaman o 
Hükümetin mesnedini teşkil eden en büyük unsur 
olan C. H. P. nin mâruz olduğu ithamlardan balı-
setmiyecek miyim muhterem arkadaşlar? Ve keski 
temenni edeyim ki, bir gün siz de Bakan olduğu
nuz takdirde, siyasi partinizle irtibatlarınızı bi
zim kesebileceğimiz derecede kesebilesiniz. Biz bu 
kanun tasarısı ile seçimlerin mutlaka 10 Ekimde 
yapılacağı hükmünü getirmiyoruz. Anayasa ile 
Seçim Kanunu arasındaki tezadı gideriyoruz. 
Anayasanın, 109 ncu maddesine göre, Cumhur
başkanı son onsekiz ay içinde iki defa düşen ve 
üçüncü defa güven oyu alamıyan Başbakanın ta
lebi üzerine Meclis Başkanları ile görüşüp seçim
lerin yenilenmesine karar verebilir. Bu hüküm 
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bakidir. Meclis karariyle seçim gününün diledi
ği tarihe gelmesi mümkündür. Bu suretle seçim 
her hangi bir tarihte yapılabilir. Biz seçimi, bir 
noktaya dönmek mecburiyetindeyim, biz seçimi 
Haziran veya Ekimde gidilir teziyle getirmedik. 
Bir mukadder suale ve bir mukadder sistemle pe
şinen cevap vermek isterim. Çünkü bununla çok 
karşılaştık. Bu mücadeleler geçtikten sonra da 
bir gazetede sütunlar dolusu yazı yazıldı. Sırn 
Atalay, Temsilciler Meclisinde seçimlerin Hazi
randa yapılmasını hararetle savunmuş idi. Görü
yorsunuz şimdi seçimlerin Ekimde yapılmasını 
kapsıyan bir tasarıyı getiriyor ve müdafaa edi
yor. Bu sadece bir gazetenin, ifadesi, değil, bu, 
komisyonlarda söylenen, Meclislerde dile getiri
len ve daha önceki kanun müzakereleri sırasında 
da ifade edilen husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Temsilciler Mec
lisinde Seçim Komisyonunun Mayıs 19 olarak se
çim gününü tesbit eden ve Mart başlangıcı, hatı
rımda pek iyi kalmadı, seçim başlangıcını 18 ola
rak tesbit eden bir hüküm geldiği zaman 
Doğu - Anadolu, ve Orta - Anadolu'da kış 
ve münakale bakımından çıkacak güçlükler se
bebiyle ilk karşı koyan ve bunun için bir öner
ge veren ve kaydırmasını istiyen ben olmuştum, 
seçim başlangıç tarihi ile müddetinin, yani oy ver
me gününün kaydırıl masını istemiştim. Şimdi 
komisyon getiriyor Haziran ayını değil, Mayıs 
ayını, Başlangıç tarihini de Mart ayını alıyor. Siz 
çıkarıyorsunuz, memleket şartlarını nazarı dikka
te alıyor, bunun Haziran ayma doğru kaydırıl
masını istiyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz. O hal
de siz orada Haziran ayından bahsetmiş, şimdi 
Anayasadan bahsederek aradaki tezadı gidermek 
için bir teklifi nasıl getirirsiniz, ithamlarını sa
vuran hassas arkadaşlarım, ondan sonra konuş
tuğumuz zaman, sen C. H. P. adına mı, Hükümet 
adına mı konuşuyorsun sitemini dahi bize lâyık 
görürler. 

İkinci husus, dont sistemi yerine seçim basit 
harici kısmetini getirmemizdir. 

Muhterem arkadaşlar; biz, Temsilciler .Mec
lisinde nispî seçimle dar bölgeden lıangis«ıin 
memleket şartlarına daha uygun, olacağını: uzun 
uzun tartışmış bulunuyor idik. Tems i l l e r Mec
lisinde ekseriyet sistemi o derççe malıkûm .edil
mişti ki, Milletvekili Seçimi Kanunn^ıda temsil 
prensibinin ne olacağı yolunda görüşmeler sı-
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rasında ekseriyete değinen dahi bulunmuyordu. 
İki. yönden münakaşa oluyordu; dar bölge mi, 
nispî seçim mi? 

Daha evvel İstanbul, Anayasa tasarısında, nis
pî seçimde yer alıyordu. Bir seçim sisteminin Ana
yasa içerisinde yer almasının mahzuru aşikâr. 
Memleketler kendi şartlarına göre seçim ka
nunlarında ve temsil prensibinde devamlı de
ğişiklik yapabilirler. Bu sebeple Anayasada don
durmaya imkân yoktur, dendi ve ilk lâhzada 
daha komisyonlardayken Anayasa içerisinden 
nispî seçim temsil prensibi olarak çıkarıldı. 
Temsilciler Meclisinde konuşulduğu sırada şu 
anda karşınızda konuşan arkadaşınız, dar böl
ge sistemini sunanlar arasındaydı ve hararetle 
bunun müdafaasını yaptım. Dar bölgeli nispî 
seçimle mukadder bir itiraza cevap vereyim. Çün
kü Millet Meclisinde de karşıma çıkardılar, ko
misyonda da karşıma çıkardılar, matbuatta da 
karcıma çıkardılar ve dediler ki, Sırrı Atalay 
nispî temsil sistemini şu derece mahkûm eden 
bir Adalet Bakanı olarak nasıl olur da millî ba
kiye sistemini getirir? Ama bir şeyi unutuyor
lardı arkadaşlarım. Yine bir şayi unutacaklar. 
Ben orada nispî seçimin varyantlarını temsil 
prensibi olarak nispî seçimin şu veya bu şekli
ni yermiş değilim. Ben dar bölge iLe nispî se
çimin münakaşasını ve tahlilini yapmış idim. 
Bu tahlili yaparken dar bölgenin fayda ve mah
zurlarım, nispî seçimin fayda ve mahzurlarını 
saymış idim. Dar bölge kabul edilmeyip de nis
pî seçim büyük bir ekseriyetle kabul edildiği 
zaman ekseriyetin bu görüşü memleketimiz için 
hayırlıdır ve mutlak surette ekseriyet bunu 
istediği için hayırlı olacaktır, temennisiyle ko
nuşmamı bitirmiştim. Ve orada benim görüşüm 
dar bölge ile nispî seçimin mücadelesi idi. Şim
di arkadaşlarım matbuatta sütunlar sütunu gün
lerce bunu yazdılar, günlerce konuştular, Mec
lislerde ve komisyonlarda karşıma çıkardı. «Nis
pî seçimi bu derece kötülemiştin, fakat şimdi 
sen, diğer şekli müdafaa ediyorsun». Ben dar 
bölge sistemini savunmuştum. Temenni ederim 
ki, bu itirazda bulunan arkadaşlarım, sizlere 
de nasibolsun, fikirlerinize bu derece sahip çı-
kabilesiniz. İnsanlar siyasi hayatta, evlâtları
na sahip çıkabildikleri kadar, fikirlerine de sa
hip çıkabilirlerse muvaffak olabilirler ve ken
dilerine salık vereyim ki, politikada bunun bir 
başka yolu yoktur. Ben orada dar bölge siste-
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mini savunmuştum. Eğer birgün dar bölge sis
temi ile, nispî temsil esası münakaşa edilirse 
Sırrı Atalay'ı yine dar bölgenin yanında gö
receksiniz. Şimdi anlatabildim mi arkadaşları
ma, nispî temsil esa?ı için niçin orada şu veya 
bu şekilde mütalâada bulundum ve şimdi niçin 
basit seçim harici kısmetinin savunmasını yapı
yorum?.. Ne diyorum; Temsilciler Meclisinde.. 
(Sağdan, anlaşılmıyan müdahaleler, mevzua 
gelelim, sesleri) 

BAŞKAN — Bir şey mi söylüyorsunuz 'efen
dim? Rica ederim müdahale etmeyin, 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Nispî seçim 
kabul edildikten sonra hangi şeklinin memleke
te daha uygun geleceğinin münakaşasında iki 
görüş çarpışıyordu; Brillânt sistemi ile D'Hont 
sistemi. 

Bugün basit seçim harici kısmetine tevcih 
edilen itirazların kâffesi, tamamı o zaman Bril
lânt sistemine karşı olan D,Hont sistemi için 
ifade ediliyordu deniliyordu ki, D'Hont küçük 
partiler meydana getirecektir, zayıf hükümet
ler meydana getirecek, D'Hont-kıymetleri kopa
racaktır, D'Hont Türkiye'nin kaderi için en ağır 
bir tuzak şekline getirilecektir, deniyordu. Ay
nen bugün basit seçim harici kısmeti için söy
lenenler o gün D'Hont için ifade ediliyordu, 
Ve Brillânt sistemine en iyi sistem olarak yak
laşılmak isteniyordu. Brillânt sistemi ki, ekse
riyet sisteminin kız kardeşidir. Ekseriyet siste
mine en yakın sistemdir. Brillânt sistemine gide
lim deniyordu; D'Hont sistemine gidilmesin, 
deniyordu. D'Hort sisteminin gerçekten bir tek 
faydalı tarafı vardır. Faydalı tarafı şudur: Ba
sit bir ameliye ile kısa zamanda netice almak 
mümkündür. Kısa bir zamanda kesin neticele
ri almak mümkündür. D'Hont sisteminin tek 
faydalı tarafı budur. D'Hont sisteminin mahzur
ları çoktur. Ve çeşitlidir. Çünkü, D'Hont siste
minde vatandaşların birçok reyleri hesaba ka
tılmamaktadır, heder olmaktadır. Yüz binlerco 
rey, kendisine vatandaş tarafından verilmiyen 
siyasi partilere devredilmektedir. Siyasi par
tiler haksız olarak vatandaşın reylerine sahibol-
maktadır. D'Hont sisteminin bu neticesini açık
ça gördük. 80 002 oy muteber olarak bir ilde 
hesaba katılsa bir siyasi teşekkül bunun 40 002 
reyini alsa diğer iki teşekkül 20 000 er oy alsa, 
40 002 reyi alan siyasi teşekkül DHont sistemi-
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ne göre iki milletvekilliğini de alaealctır. Yirmi 
bin, yirmi bin rey alan diğer pertiler hiçlbir 
milletvekili getiremiyeceklerdir. Sadece iki rey 
çoğunluğiyle bir siyasi teşekkül Parlâmentoya 
iki milletvekili getirecektir. Ekseriyet siste
minden bunun farkı rie? (Sağdanı dar bölge sis
temi de aynı, sesleri) Arz edeyim, dar bölge sis
temi ile büyük farkı vardır. Dar bölge tek mil
letvekilliği içindir. Bu kadar basit bir şeyi ha
tırınıza getiremiyor musunuz?.. Tek bir millet
vekilli içindir. 10 - 15 milletvekiliği için değil
dir. dar bölge, tek milletvekili içindir (Sağdan, 
oda. bir tek reyle kazanır, sesleri) kazanır, ama 
netice öyle olmaz. Netice İngiltere'deki gibi olur. 
Siyasi partiler arasındaki fark ancak olur. (Sağ
dan, olmaz öyle şey, sesleri, sadede gelelim, ses
leri) Müsaade edin efendim, siz de konuşacaksı-
niz. Ne acele ediyorsunuz? Aslolan dedikodu mu
dili', fikir midir?.. Esasa gel, diyen arkadaşlarım 
fikir mi istiyorlar, dedikodu mu?.. Eğer dedikodu 
istiyorsanız biraz dışarı çıkar, bir çay içer gelir
siniz, orada dedikidu olur, ona devam edersiniz. 
Burada aslolan fikirdir. Varsa bir fikriniz, bu
raya gelip cevap verirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen mevzua 
geçiniz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Fikirdir bu, dedikodu değildir. Fik
re tahammülünüz yok, fikre tahammülünüz yok. 
(A. P. den gürültüler) Ne söyliyeyim istiyorsu
nuz? 

D'Hont ile basit harici kısmet sisteminin 
size ilmî izahım yapıyorum. Ne istiyorsunuz.? 
Esasa gel diyorsunuz. Ne istiyorsunuz, söyleyin 
onu anlatayım. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Basireti 
bağlanmış. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Kıymetli arkadaşım basireti bağla
nanları biz çok iyi biliriz ve nasıl basiretlerinin 
bağlanacağını da çok yakın tarihlerde göreceğiz. 
Bu millet görecektir. Biz basiretleri bağlanan
lara bunu söylediğimiz zaman sizler gibi gülü
yorlardı. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu 
gördük. 

BAŞKAN — Sayın Atalay rica ederim mev
zua geçiniz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Sayın Başkan, çok kıymetli genç ar-
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kadaşlarım, basireti bağlandı, diye bangır ban
gır bağırırken, Sayın Tevetoğhı, buna bir şey 
demiyorsunuz. Cevap verildiği zaman niçin di
yorsunuz '? 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurunuz, 
onların, basireti bağlandı demesiyle sizin basire
tiniz bağlanamaz. (Şiddetli gürültüler A. P. 
sıralarından Sırrı Bey salim konuş, dikkatli ko
nuş sesleri) Rica ederim efendim, müdahale et
meyin . 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De
vamla) — Bekliyorum irşatlarını bitirsinler de
vam edeceğim. İrşatlarını bitirdiler devam edi
yorum. 

D'Hont sisteminde reylerin değerlendiril
mediği çok basit misallerle izah edilebilir. 
Meselâ bir seçim çevresinde 600 000 muteber 
oy kullanılsa ve bu il çevresinden beş 
milletvekili çıkacaksa A. partisi 30 000, B. par
tisi 21 000, O. partisi 9 000 oy temin etse D Tlont 
sistemine göre A partisi üç, B partisi iki millet
vekili çıkarabilecek, 9 000 oy alan C partisi... 

MUSTAFA GÜLCÜGÎL (İsparta) — Sayın 
Başkan, hatip Yüce Senatonun karşısında elle
ri arkasında konuşmaktadır. Bu, Yüce Senato
ya karşı saygısızlıktır. 

BAŞKAN — Ben de buna dikkat ediyorum, 
doğrudur, fakat eli arkada konuşulamıyacağı-
ıın dair İçtüzükte ve Anayasada bir hüküm yok
tur. 

Devam edin efendim. 
ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De

vamla) — Ben elimi istersem cebimde, istersem 
göğsümde, istersem kalbimin üzermde taşırım. 
Dikkat edin, nelerden ümidediyorlar. Nelerden, 
nelerden ümidediyorlar. Yazık, hakikaten çok 
yazık. Siz burada hiç kendi arkadaşlarınızın 
aynı şekilde konuştuğuna dikkat ettiniz mi? 
O zaman bu büyük hassasiyetiniz niçin kabar
ın adı? 

BAŞKAN — Sayın Atalay çok rica ederim. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) —• Sayın Başkan, şunu bilsinler ki, 
neyi isterlerse derhal ona icabeden cevabı vere
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, çok rica ederim, 
her söylenene cevap verirseniz bunun sonu gel
mez. 
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KNVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. İl.) — 

Laf atmalara mâni olmazsanız bunun sonu gel
mez. 

BAŞKAN — Ufendinı. 
KNVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Lâf atmalara mâni olmazsanız işin içinden çı
kamayız. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Yine aynı şekilde 60 bin muteber oy 
kullanılan bir il çevresinde A partisi 25 bin, 
B partisi 20 bin, C partisi 15 bin oy alsa arala
rında 5 şer bin oy fark, 15 - 20 - 25 bin yâni 
5 şer bin 

MUSTAFA CÜLCÜÜİL (İsparta) — Saygı
sız. 

ADALKT BAKANI. SIRRI ATALAY 
(Kars) — Sayın Başkan dikkatli kullansın ke
limeleri, Biz birbirimizi biliriz. Saygı kelime
sini sen bana öğretecek değilsin, Beyefendi. 

BAŞKAN — Rica ederim siz biraz hazımlı 
olun. Yâni demokrasinin, bir icabı da hazımlı ol
maktır. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — 15 - 20 - 25 biner oy alsalar araların
da 5 şer bin riyazi oy farkı olsa biri bir, 
diğer iki, diğeri iki milletvekili çıkaracaktır. 
Dikkat buyurulursa beşer bin oy farkına rağ
men 'biri bir, diğerleri iki sandalya alacaktır. 
Aynı şekilde 60 000 mute'ber oy alan 'bir il 
çevresinde 'biri 40 000, biri di 000, biri 9 000 
oy alsa, bu oylara rağmen 40 000 oyu alan, 
yani oyların 2/3 nü alan bir siyasi teşek
kül, milletvekili sayısının 4[/5 ini 'alacaktır, 
dört; milletvekiliği alacaktır. .11 000 oy ala
cak olan bir millevekili çıkaracak, 9 0ÖO oy 
alan, hiçbir millevekili çıkaramıyacaktır. Aynı 
misali şöyle ifade edersek : 45 000 oy alan 
bir parti beş milletvekilinin beşini de ala
caktır. 8 900 oy alan bir parti hiç alamaya
caktır. 6 100 alan 'hiç çıkaramıyacaktır. Oy
lanıl dörtte üçünü alan bir siyasi parti mil
letvekilliğinin yüzde yüzünü alabilecektir. 
8 '900 ile 6 100 oy hesaba katılamayacaktır. 
Demek ki, D'Hont sistemi milletvekili sayı-
siyle oyların riyazi adaletini temin etme
mektedir. Yüzbinleree vatandaşın oyu hesaba 
katılmamaktadır. Demokratik nizamda 'tem
sil prensibinin esası, oyların çoğunluğu
nun değerlendirilmesi, hesa'ba katılması, de-
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gildiı*. Oyların tamamının hesaibediilmesi, oy
ların tamamının hesaba katılabilmesi ve 'bu
nun temin edilmesidir. Demokratik likanı 
'bu. bütün milletlerin ulaşmak istedikleri ne
tice budur. Bizi bu neticeye ulaştıracak ve 
bizi oyda eşitlik ve adalete, neticede adalete 
götürecek sistemi elbette ki, anyacağız. Yine 
biz, bir şeyi aramak mecburiyetindeyiz. De
mokratik nizam demek, Parlâmentoda meşru 
olan kanaat ve temayüllerin temsil edilebil
meğidir. D'Hondt sistemine göre küçük siyasi 
partilerin Parlâmentoda temsilleri müşküldür. 
Hele Türki'yenin bugün içinde 'bulunduğu 
şartlar muvacehesinde D'Hondt sistemi ile kü
çük siyasi partilerin Mecliste temsili im
kânsız hale gelmiş bulunmaktadır. O küçük 
siyasi partiler ki, şu vilâyette bu vilâyette, 
§\ı nispette bu ispette çeşitli temayül ve 
meşru kanaatlerin toplayıcısı olabilmektedir
ler. Ama D'Hondt sistemine göre kendilerine 
verilen rey nispetinde milletvekili getireme
mektedirler. O halde demokratik nizamı biz 
gerçek mânada kurmak iddia ve ısrarında 
isek ve ;biz, vatandaş reyini mutlak surette 
değerlendirmek iddia ve ısrarında isek bunu 
temin eden sistemi getirmek mecburiyetinde
yiz. Meşru olan siyasi temayül ve kanaatlerin 
Parlâmentoda temsilinden biz korkmamak
tayız ve korkmıyacağız. Kendilerine güveni 
alan ve gerçek bir alt tabakaya dayanan ve 
uyanık vatandaş şuuruna hizmetleriyle güve-
nebilen kütleler, Meclislerde meşru ve haklı 
tem'ayül ve kanaatlerin temsilinden çekinmez
ler. Aneak, bu meşru kamaaıt ve temayüllerin 
karşılığı olaeak reylerin eğer ıbir ıbaşka tem
sil sistemi gelmediği takdirde, vatandaşları iki 
büyük siyaısi partiden birinin diğerine verime -
sine icbar etmek, veyahut vermediği takdirde 
temJsil prensibinin bir şiekline dayanarak onun' 
reylerinin diğer 'ta.rafia .aktarılmasına müsaade 
etmenin demokratik Usul iodımıadığı kanaa
tindeyiz. İşte bunun içindir ki, hiz nispî se
çimin en iyi 'bir şe'Mimi aramak .mıeeJbuıriyetin-
deıyiz. D'Hondt sistemi aıçrkçaı (görülmektedir 
ki, iki şeyi lâyıkı veçhile temin etmemek
tedir. 

Meşru siyasi kanaatlerin Parlâmentoda tem
sil edilmesini baltalamakta ve imkân verme
mektedir. öyle ki, üçte bir Cumlhuriyet Sena
tosu seçimlerinin yenilenmesi sırasında yüz-
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binlerce muhalefet partisi reyleri hesa'ba 'katıl
mamıştır. Yeni 'Türkiye Partisinin şu kadaı, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin şu ka
çla i', vatandaş şu vilâyette, bu vilâyette, bu 
vilâyette bu siyasi teşekkülleri desteklemesine, 
rey vermesine rağmen, bunların reyiyle Cum
huriyet Senatosunda Adalet Partisinin senatör
leri 'temsil, edilmiş bulunmaktadır. Ve bu rey
ler değerlendirilmemiştir. Eğer D'Hont siste
mi yerine basit vseçinı harici kısmeti sistemi tat
bik edilseydi Cumhuriyet Senatosunda. A. P. 
en az daha 7 milletvekili daha az getirecektir. 
Bunun yerine C. K. M. P. ve Y. T. P. temsil edil
miş olacaktı. İşte vatandaşın vermiş olduğu 
reyi değerlendirmek ve Parlâmentoda meşru 
olan kanaat ve temayülleri temsil ettirebilmek 
için vatandaş reyini en iyi şekilde değerlendir
meye tabi tutacak bir sistem getirmiş bulunu
yoruz. P)iı sistem şu veya bu siyasi partinin 
çıkarma ve zararına değildir. P>u sistem, Türk 
seçmeninin gerçek ve anasının sütü gibi helâl 
olan oyunu mutlak surette değerlendirmek ga
yesine matuftur ve bu gaye ile gelmektedir. 
Nispî seçimin D'Hont sisteminin bu mahzur
larını telâfi eden sistem o halde hangisidir? 
Dunu aradığımız zaman görmekteyiz ki, kara 
Avrupa'sında ve bir çok memleketlerde tatbik 
edilen şekil, basit seçim harici kısmettir. 

Şimdi arkadaşlarım, bir hususta dikkatinizi 
rica edeceğim. Millî bakiye, ıbir sistem değil
dir. «Millî bakiye bir sistemdir» deniyor... Ha
yır. Bizim getirdiğimiz, evvelâ bilinmelidir ki, 
nispî seçimin seçim basit harici kısmet şeklidir. 
Seçim basit harici kısmetinin mânası şudur: 
Muteber oy sayısını mevcut milletvekili sayısı
na taksim edeceğiz, seçim sayısı çıkacak. Bu 
seçim rakamı siyasi partilerin topladığı oy ye
kûnu içerisinde ne nispette varsa, o nispette 
milletvekili çıkacaktır. En âdil, en iyi bir sis
tem olarak görmekteyiz. Şimdi, bu sistem iki 
mesele getirmektedir. Birisi açık milletvekil
leri meselesi, diğeri bakiye oylar meselesi. Açık 
milletvekilleri meselesi nasıl halledilecektir? Ba
kiye oylar nasıl halledilecektir? İşte bunların 
tatbik şeklini gösteren usuldür, millî bakiye. 
Millî 'bakiye bizatihi nispî seçimin bir varyantı 
değildir. Nispî seçimin varyantı basit seçim 
harici kısmetidir, biz bunu getiriyoruz. Bunun 
bir tatbik şekli, yani hakiye oylar meselesini 
ııasi'l halledeceğimiz meselesi, millî bakiye oy 
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meselesidir. Basit seçim harici kısmetini şu mem
leketler tatbik etmektedir: 

Bühtan ettiğjmiz Endonazya değil, İtalya 
Seçim Kanununun 54 neü maddesinde, Fransa 
13 ncü maddesinde, isviçre, Millî Konsey seci 
rainde, Avusturya 65 nci 'maddesinde ve 4 'bön-
gede millî bakiyeyi toplar. Yunanistan, bölge 
millî bakiyede toplar, isveç D'Hont'u bizim 
bildiğimiz mânada büyük siyasi partilere prim 
veren 1, 2, 3 e taksim yerine basit seçim harici 
kısmetine en yakın bir şekil olan 1, 3, 4, 5 e 
böV.mek suretiyle tatbik etmektedir. Bu mem
leketlerde basit seçim harici kısmeti, bizim ba
sit seçim harici kısmetimiz şeklindedir. Bizim 
onlardan ayrıldığımız husus, Avusturya, Yu
nanistan hariç diğerlerinde ıbakıye oyların ne 
şekilde değerlendirme ve hesaba 'katılması me
selesidir. Vatandaşa yanlış aksettirilmektedir. 
yanlış bilgi verilmektedir, maksatlı bilgi veril
mektedir. C. II. P. Hükümetinin veyahut ba
ğımsızlarla takviyeli C. II. P. Hükümetinin ge
tirdiği millî bakiye sisteminde, bu sis'tem yer 
yüzünde Endonezya'dan başka hiç bir yerde 
bulunmaz. Bizim getirdiğimiz sistem basit se
çim harici kısmet usulüdür. Millî baleye bu
nun, bakiyelerin nasıl hesa'bedileceği meselesidir. 
Başka memleketlerde bakiye usulü, ya milletve
kili sayısına bir ilâvesi suretiyle taksim yolr 
üe baikıye oylarını hallederler veya kuvvetli 
vasati usulünü tatbik ederek veyahut en 'kuv
vetli listeye yani mu'te<ber oyu milletvekilliği sa
yısına böleceksiniz. Bir, iki milletvekili açık
ta kaldığı takdirde bunu en çok rey alan lis
teye vereceksiniz, ikisini birden ki, ekseriyet 
sisteminden farklı olmıyan bir şekil meydana 
getirir. Veyahut açık olan bu milletvekillikleri 
sayısına göre kuvvetli listelere taksim etmek. 
Bu da vatandaşın vermediği listelere milletve
killerini vermektedir. En âdil bakiye oyların 
merkezde toplanması şeklidir ki, biz onu ge
tirmekteyiz. Ve bu sistem yâni, basit seçim ha
rici 'kısmet sistemi Norveç, Danimarka, Finlan
diya hariç diğer memleketlerde kullanılan sis
temdir. Ve bugün için hararetli müdafaası ya
pılan D'Hon't sisteminin tatbik edildiği üç mem
leket vardır, Norveç, Danimarka, Finlandiya. 
Biz DTIont sistemi yerine, basit seçim harici 
kınmctini işte bu anlayış ve bu görüş içerisinde 
getirmiş bulunuyoruz. 
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Üçüncü mesel3 olarak tasarıda yer alan husus 

siyasi partilerin ilçe seçim kurullarına nasıl üye 
verileceği veyahut bir başka deyimle siyasi parti
lerin seçime katılma şekilleridir. Bugün dünyada 
2 biribirine zıt kutup vardır. Birisi siyasi parti
lerin seçime katılmalarını tamamen serbest bıra
kan, hiçbir kayıt ve şart altına almıyan bir sistem
dir. Diğeri, seçimi sıkı bir kayıt ve şarta bağlı-
yan sistemdir. Bizim görüşümüz de odur ki, Tür
kiye'de ve bugünkü şartlar muvacehesinde siyasi 
partilerin seçime katılmalarının ne mutlak mâna
da serbest, ne de siyasi partilerin rahatlıkla gir
melerini önliyecek kadar takvidedici hükümler
dir. ikisi ortası bir yolu seçmiş bulunmaktayız. 
Bu yol da bâzı kayıt ve şartlarla siyasi partile
rin seçime katılmalarıdır. Değiştirilmesini iste
diğimiz hususlarda ise takyidden biraz daha uzak
laşmaktayız. Bu da demokratik hayatın bir ica
bıdır. Biraz daha demokratik usullere biraz da
ha sosyal adalete doğru gitmekteyiz. Yani mer
hale yapmaktayız. Takyideden hükümleri nere
de kaldırırsanız, meşru şekilde kalkmış ise de
mokratik ve âdildir. Eşit hükümler meydana ge
tirildiği müddetçe, meşru hudutlarda kaldığı müd. 
detçe mükemmeldir Bu sebeple daha demokra
tik olan bir yolu seçmiş bulunuyoruz. 

il kongrelerini yapmak kayıt ve şartı ile 15 
il çevresinde teşkilât kurmuş veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısında 10 üyesi bu
lunan siyasi partilerin seçime girmesini temin edi-
voruz ve bu hükümleri getirmiş bulunuyoruz. Ne 
olacaktır? il kongrelerini yapmış olmak kayıt ve 
şartı vardır. Ve 15 ilde altı ay evvel »kurulmuş olan, 
altı aydan beri değildir, altı ay evvel, böylelikle 
siyasi iktidarın veyahut çeşitli çevrelerin, her han
gi bir küçük partinin mevcut teşkilâtlarını şu ve
ya bu şekilde kapatmak cihetine gitmesi halinde 
siyasi teşekküllerin mağdur ve seçime girme im
kânlarından mahrum olmamasını temin edecek 
şartlar ve siyasi bir teşekkül eğer Parlâmentoda 
meydana gelmiş, 15 ilde teşkilâtı yoksa, Cumhu
riyet Senatosunda ve Millet Meclisinde 10 üyeye 
sahipse, bunların da, ilk genel kongrelerini yap
mak kayıt ve şartiylc seçime girme imkânlarını 
temin etmiş bulunuyoruz. Bunların hepsi demok
ratik. Bunların hepsi vatandaşın rey tercihinde 
daha çok imkân sağlıyan hükümlerdir. 

Getirdiğimiz diğer bir husus müşterek oy lis
tesi, hususudur. Bugüne kadar tatbik edilen her 
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siyasi teşekkülün en az beş misli olarak bastırdı
ğı oy kâğıtları yerine, adayların isimleri hepsi bir 
arada yazılacak ve baş tarafında siyasi teşekkülle
rin isimleri, kısaltılmış harfleri ve onların var ise 
bir şekille tesbit edilen remizleri yazılacak bir kâ
ğıtta ilçe seçim kurulunun mührü ve sandığa git
tiği zaman, sandık başkanının mührü suretiyle 
vatandaş kendisine, seçmen miktarmca sandığa 
tevdi edilmiş ve başkan tarafından kendisine ve
rilecek oy kâğıdını dilediği şekilde kullanma im
kânına sahibolarak ayrılmış haneye mühürle çar
pı işareti kullanmak suretiyle iradesini izhar ede
cektir. Şimdi, biz bir şeyi biliriz ki; seçimlerde, 
son üç günün mücadelesi, onüç günün siklet mer
kezi seçmene verilecek oy kâğıdı üzerinde topla
nır ve bu sırada hiç de hoş karşılanmıyacak, bu
nunla hiçbir siyasi partiyi kasdetmiyorum, tüm 
olarak alıyorum, hoş karşılanmıyacak, medeni ol-
mıyacak çarelere, usullere başvurulur. Kapı, ka
pı dolaşılır, vatandaşa koynundaki rey puslasını 
ver bakalım benim verdiğim pusla mı, bir başkası 
mı, sana erdiğim şu oyu kullan şeklinde vatanda
şın iradesinin sağlam bir şekilde izharına mâni ol
mak için her türlü çareye, her türlü vesileye baş
vurulur ve bunlar yapılır. îşte bütün memleketin 
sathını biz son üç günde mahalleler arasında bari
katlar kurarak, bir mahalleden Öbür mahalleye 
parti oy kâğıtlarını dağıtanları koymamak için, 
kavgalar çıkartılmasını önlemek, vatandaşın vic
danını tam mânasiylc rahat bırakabilmek ve san
dığa gittiği zaman orada vicdanı ve Allah'ı ile 
başbaşa kalarak oyunu tam bir serbesti içinde 
vermesini sağlamak için bu hükümleri getirmişiz. 
Şimdi bu kadar demokratik ve bu kadar şüpheyi, 
bu kadar tereddüdü, bu kadar mücadeleleri orta
dan kaldıracak bir usule, getirile getirile bir tek 
itiraz, bir kenarından tutularak karsısına çıka
rılmaktadır. Bu da; «Türkiye'de vatandaş okur -
yazar değildir, oyunu ne şekilde kullanacaktır? 
Ve çarpı işaretini yaptığı zaman isabetli yapacak 
mı, yapmıyacak mı? Yüzbinlerce oy muteber ad-
dedilmiyecektir. Bu bir ziyan değil midir?» De
nilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz nispî temsil mü
cadelesini yaptığımız zaman nispî temsil sistemi
nin karsısında olanların itirazlarının en mühim 
tarafı, nispî temsil sisteminin çok muğlâk olduğu, 
büyük bir ekseriyetin okur - yazar olmadığı iddia
sı idi. Gördük ki, seçimlerde Türk seçmeni, okur -
yazar olsun veya olmasın, iradesini rahat bir şe-

9.2-1965 0 : 1 
kilde izhar etmesini bilmektedir. Siyasi partiler 
olarak biz ona, gidip diyoruz ki, şu kâğıdı al ve 
bunu götür sandığa, at. Eğer okur - yazar değil
se durum aynı değil midir? Okur - yazar değilse 
ve seçim üzerinde, okuyarak inadesini izhar et
miyorsa o irade tam ve âdil bir irade izharı mı
dır? Elbette değildir. Aynı itirazlar bu şekilde 
bunlar için de varittir. Kaldı ki, burada aynı za
manda büyük bir israf da önlenmektedir. Bun
dan önce kullanılan oy miktarı 10 700 000 dir. 
Nüfus çoğalması aynı tempo ile devam ederse 
önümüzdeki seçimlerde muteber oy sayısı bu 
rakamın daha üstüne çıkacak, 12 milyonu bula
caktır. Her parti beş misli oy puslası basar. 60 
milyon oy .kâğıdı A partisi, 60 milyon oy kâğı
dı B partisi, 60 milyon oy kâğıdı C partisi 
25 - 30 milyon oy kâğıdı. Halbuki burada 12 
milyon seçmenin karşılığı 12 milyon oyu devlet 
basacaktır. Ve böylelikle Devletin tâ en ücra 
köye kadar götürmek külfeti de üzerinde ola
caktır. Siyasi partileri böylelikle bir külfet
ten de kurtarmış olacağız. Bir taraftan ihtisas 
Bağlıyacağız, »bir taraftan da bu külfetlerden 
kurtarmış olacağız. Şimdi, bu kadar iyi niyet
lerle ve bu kadar âdil ve eşit, her türlü şüp
heyi, her türlü hileyi, her türlü baskıyı önle
mek için bir sistem getirirsiniz, bir tek ucun
dan tutarak kıyamet kopardır; «vatandaşın 
iradesinin izharına mâni olunmaktadır, vatan
daş senin oyuna baskı yapılmaktadır.» Bunlar 
yaygara değil midir? Sözümün başında söyle
diğim gibi. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir hususa 
işaret etmek: istiyeceğim, Tercihli oy şekli. 

Seçimlerde gördük ki, tercihli oy işlemedi. 
Tercihli oy sistemi istiyen bir mekanizma hü
viyetinde değildir. Gerçekten hem nispî seçim 
diyeceğiz vatandaşın karşısına çıkacağız, hem 
de ona bu listelerden beğen beğendiğini, istedi
ğini ama, çizmiyeceksin ve karıma yapmıya-
caksm. Bu itirazlar varit ama çıkış yolunu ve 
daha iyi bir şekli eğer getirirlerse beraber olu
ruz. Bloke oy sistemini tatbik ediyoruz, diyo-
•uz ki, siyasi partiler yoklamalarını yaparlar 
r.ıühhn olan bu yoklamalardır, ıbaskıları önle-
Ack istiyorsak, siyasi partiler kanununda şu ön 
yoklamayı Devletin murakabesine verelim. Asıl 
ııesele budur. Bunu yapabilelim. Ama görüyo
ruz ki, bu hususta da tıpkı bu getirilen demok
ratik hususlar gibi, ön yoklamanın yapılması-
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nın karşısında olanlar da vardır, iyi, güzel, mü
kemmel ve demokratik olan her şeyin karşısında 
olan bir zihniyet bunun da karşısmdadır. îjtc 
asıl mahzur buradadır. Yoklamaları âdil bir şe
kilde yapmak yoklamaları o siyasi partinin fikri
yatını paylaşanlar arasında âdil bir şekilde ya
pabilmeyi temin edebilmektir. Yoklamalar bu şe
kilde yapılmamaktadır. Yurdun her yerinde şu 
ve bu parti için söylemiyorum, yoklamaların na
sıl yapıldığı malûm. Bu yoklamalar neticesinde 
tcsbit edilen listelere vatandaş rey vermek mec
buriyetindedir. Bunun için tek çare bir ter dh 
gördük ki, bu işlemiyor işlememesi yanında bü
yük mahzurları da vardır. Siyasi partiler, ken
di adayları içinde birbirleriyle yarışa girerler, 
birbirlerinin aleyhinde çalışırlar. Bu sebepledir 
ki, parti içerisindeki bu çekişmeleri, didişmele
ri kaldırmalı. Ama bunun yanında karma liste 
getirmek, karma şekil getirmek. Bunun mahzur
ları daha büyük, daha ciddî. Tercih oyundan da
ha vahim neticeler getiren bir sistem. Demkı ar
kadaşlarım kızıyordu, diyorlardı ki, bunları an
latıyorsun, yani dedikodu yapmıyorsun da, ter
cih şu şekilde bu şekilde niçin yaptık, bunları 
anlatacağım. Niçin bu yollara gitmedik de bu 
şekli getirdik? Bir Hükümet mecburdur bir sis
temi getirdiği zaman onun yanında veya akra
bası olan diğer sistemleri niçin getirmediğini ifa
de etsin ki, en iyi en uygun bulduğu bir siste
mi niçin getirdiğini söylesin. Buna 'arkadaşları
mızın tahammülü yok. Diyorlar ki, ders mi ve
riyorsun, seminer mi burası? Değil, seminer olur
sa daha başka türlü konuşmasını biliriz. 

Karma sistemin mahzurları şurada: Karma 
liste sisteminde vatandaş nispî temsilin neticesi 
olarak muayyen bir şekilde şu veya bu şekilde 
klik ve mücadele gruplarına katılmıyanları ve 
liste başında parti liderlerini diğer partinin, şu 
partinin, bu partinin adayları ile anlaşıp, hep
sini bir arada düşünmek ve böylelikle A partisi
nin, B partisinin, C partisinin rakip partinin şu 
veyahut bu adayı dilediği şekilde istikamet vere
bilmekte, şekil verebilmekte ve ona hâkim k:'a-
bii inektedir. Bu sebepledir ki, biz, daha uzun 
müddet karma listenin iyi olmadığı kanaatinde
yiz. Bu sebepledir ki, bunu da getirmedik, ter
cih oyunu da kaldırdık, bunun yerine müşterek 
oy listesini getirmiş bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, böylelikle seçim kanun
larının çeşitli hükümlerini değiştiren seçim ka-
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mum tasarısının kapsadığı hükümlerin ana pren
siplerini huzurunuzda kısaca ifade etmiş bulu
nuyorum. 

Şunu da kısaca ve son olarak ifade edeyim 
ki, biz en ideal, en iyi bir şekli, en mükemmel 
bir sistemi getirdiğimiz iddiasında değiliz. De
min de arz ettim, insanoğlu henüz seçim temsil 
prensibinde en iyi şekli 'bııl'inuş değildir. En âdil 
ve en *idil şekline yaklaşan seçim pren
sibi içinde ve temsil prensiplerinde Tür
kiye'nin şartlarına en uygun ve içtimai hayatı
mıza, siyasi hayatımıza en uygun gelebilecek şe
killeri getirmiş bulunuyoruz. Bunun dışında da
ha mükemmelini, daha ileri gidenini, daha âdil 
olanını eğer biliyorsanız, eğer şartlarımıza uy
gun olanı varsa, beraber mütalâa edelim. Ama 
biz, en mükemmeli meşru fikir ve 'kanaatlerin 
en iyi temsiline, vatandaşın teker teker tek oy
larının hesaba katılmasına vasıta olacak ve bu
nu gaye edinen bir şekli getirmiş bulunuyoruz. 
Ve ümidediyoruz ki, temennimiz odur ki, bu 
Türk Milletine hayırlı olacaktır, iyi olacaktır ve 
Türkiye'nin yarını için yeni bir merhale olacak
tır. 

Saygılarımla. (Soldan alkışlar) 

ÎJISAN SABIU CAfJUAYANGİL (Bum.) 
— Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun efen
dim. 

İHSAN SABRI (JAĞLATANGİL (Bursa) 
— Pek Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarını, 
memleket kaderi üzerinde önemli bir rol oynıya-
cağı şüphesiz bulunan bir kanunu müzakere ede
ceğiz. Elbette ki, bu kanunun lehinde, aleyhin
de görüşler vardır. Klbette ki, bu görüşler sa
hipleri tarafından müdafaa edilecektir. Yalnız 
bana öyle geliyor ki, bu kadar mühim bir mesele
nin müzakeresine çok gayrimüsait ve biraz da usul 
dışına çıkan şartlarla başlamış bulunuyoruz. Ben 
fuzuli bir müderris haline gelmemek için büyük 
bir üzüntü ile dinlediğim, muhterem Adalet Ba
kanının düştüğü hataya düşmemek için Yüksek 
Heyetinize ders vermek küstahlığında bulunacak 
değilim. Ama benim bildiğim, evvelâ bir kanu
nu, icra getirmişse, icra görünüşü müdafaa eder, 
açıklar. O kanun etrafında tenkidler yapılmış
sa mukabil görüşleri varsa onu ortaya koyar. 
Mümkün olduğu kadar anonimdir, mümkün ol
duğu kadar hâdisenin dışındadır. Ondan sonra 
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partiler görüşlerini bildirirler bir netice almaya 
çalışırlar. Muhterem Adalet Bakanının mcıısu-
biyetiyle iftihar ettiği siyasi partinin mensubu 
olarak 'burada konuşurken, «Ben Halk Partisi 
Hükümeti namına konuşuyorum» derken unut
tukları bir nokta o Hükümet benim de Hüküme
tim. Benim menfi reylerimle ayakta duruyor. O 
Hükümete iştirak etmişim. Rey vermişim. Reyim 
menfi ama benim de Hükümetim. 

O halde, siz, ben, diye araya iki fasıla koyup, 
grup adına, «siz böyle düşünüyorsunuz ne de
mek? Ben, Hükümetime itaat a mecbur olduğum 
kadar, Hükümet de benim emrimde olduğunu 
unutmamalıdır. Benim emrimde olması lâzımge-
len bir müessesenin, bana bu şekildeki hitabı kar
şısında, ben bir Hükümete malik olmanın lezzet 
ve zevkini nereden bulacağım? Muhterem C. H. P. 
(.Trupuna hitabediyorum: Grup başkanı olarak, 
grup sözcüsü olarak burada söylenecek neniz kal
dı? Bir Hükümet çıkar da bir kanunu bir siyasi 
zümre namına, hattâ o grupun başkasına dahi ya
kışmayacak bir üslûp ve eda ile müdafaa etmek 
yoluna giderse, bu mesele nasıl halledilecek? 
Söze muhterem arkadaşlarım, diye başlamak; hır
palamak istediği kimsenin isminin başına «Sa
yın» -kelimesinin ilâvesiyle muaşeret dışına çık
mış olmanın tâvizi veya bedeli midir? 

Bir Hükümet uzvu olmak için ilim ve liya
kat kadar, (Soldan gürültüler ve usul mü, ders 
mi sesleri) Bir kabineye girmek için ilim ve li
yakat kadar dâzımgelen başka şeyler de yardır. 
Bir Bakan konuşurken belki usul dışı bir ıı ü-
dahale olmuş olabilir. Ama bu müdahaleyi önle
meye elbette ki, Senato Başkanı kadirdir. Ama 
eski bir Başkanvekili olmak sıfatiylee fiilen her su
ale cevap yetiştirmeye çalışarak; hele «koparılan 
yaygaraya kulak asmıyacağım. Siz ne şekilde 
hareket ederseniz ediniz, ben neyi konuşacaksa m 
onu konuşacağım, Sırrı Atalay için şöyle söylü
yorsunuz, Sırrı Atalay bu adamdır.» Ve en so
nunda - dikkatinizi bilhassa rica edeceğim, ibret
le dinledim - «Basiretleri bağlıyanlarm ne h de 
geldiklerini çok yakından gördük, sizin de ne 
olacağınızı çok yakın zamanda, göreceğiz.» dedi
ler. Muhterem arkadaşlarım fuzuli bir müder
ris-veya meydan efesi haliyle bir Hükümet üre
sinin burada konuşması bizi üzer. (Sağdan al
kışlar) Bilhassa rica edeceğim, mühim meseleleri 
konuşurken birbirimizi üzmeden, kırmadan, fi
kirlere kıvmet verelim, derken hisleri rencide 
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edecek, hisleri hırpalıyacak bir yola girmiyelim. 
Fikri fikirle müdafaa ediniz, fikre hakaretle 
müdafaa etmek asla yer bulmıyacaktır. (Sağdan 
bravo sesleri ye alkışlar) 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz mü istiyorsunuz? 
Ne hakkında? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Hükümet tasarısını izah etti. Konuşma 
mevzuu, Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
na karşıdır. Bunun karşılığını da ifade etmek lâ
zımdır. Bu bakımdan komisyon adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, müsaade ederseniz 
grup sözcülerine, muhalefete söz verelim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Efendim, müsaade ederseniz usul hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Arkadaşlardan bilhas
sa rica ediyorum, ilişlerinizi aklınızın freni ile 
durdurun. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben her 
türlü hislerden azade olarak şu başlamış olan mü
zakerenin mihrakına oturması için komisyon na
mına konuşmak istiyorum. Esbabı şu; bugün, 
Yüksek Heyetinizin müzakere ettiği rapor, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporudur. Bu rapor
da, Hükümetin getirdiği teklifler, esbabı mucibe-
leri gösterilmek suretiyle reddedilmiştir. Hükü
met tuttu «Ben dedi, kendi tasarımın mucip se
beplerini arkadaşlarıma izalı edeceğim.» ve bildi
ğimiz veçhile bir saatten fazla izahatta bulunul
du. Şimdi, bir iddia yapıldı, karşısına müdafaa da 
olmalıdır ki, Yüksek Heyet bu konuşmaların ışı
ğı altında bir karara varmak imkânını bulabil
sin. 

İlk defa Hükümet, kendi görüşlerini ve ko
misyon raporunun, alâkalı maddelerini, biraz da 
münasip bir lisanla tecavüz ederek, izah ettikten 
sonra komisyon neden bu neticeye vardı, bunu 
izah etmesi kadar tabiî bir şey olmaz. İçtüzüğü
müzde komisyonun, her zaman tercihan söz alma 
hakkı vardır. Bu Komisyonun Sözcüsü sıfatiylç 
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Hükümetin şu şekilde konuşmasından sonra söz 
rica edeceğim, Başkanlığın bunu nazarı itibara al
masını istirham eylemekteyim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usûl hak
kında... 

BAŞKAN — Peki, siz de buyurun, usul hak
kında.. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu, seçimlerle ilgili kanun tasarısı, 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda reddedilmiş 
bulunmaktadır. Biz usûl bakımından, şahsi ka
naatim şu ki, yanlış bir yolla işe başladık. Evvele
mirde Sayın Başkanlık Divanının Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporunu Heyeti Celilenizc 
okuması ve bu okunduktan sonra müzakerelere 
başlamak icabederdi. Bu yapılmadı. Bendeniz 
bunu teklif ediyorum. Evvelâ Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu okunmalı, okunduktan 
sonra saym üyeler beyan ve mütalâada bulunma
lıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, seçimlerle ilgili 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısını müzakere ediyoruz. İçtü
züğümüze göre evvelâ bu husustaki raporunu 
okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım. 

Bu raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
sunuyorum. Okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Okunması kabul edilmiştir. 

Şimdi Komisyon raporunu okutacağım, ondan 
sonra muhalefet şerhini okutacağım, ondan sonra 
müzakereye bağlıyacağız. Şimdi hakikaten Artuk-
maç arkadaşımızın dediği gibi Başkanlık bir zü
hule, hataya düştü. Bunlar yapıldıktan sonra 
söz verilecekti. Şimdi bu hatayı tashih ediyoruz. 
Nereden tashih edilirse caizdir. Okutuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

31 . 1 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 
Mil1 et Meclisi Genel Kuru1 unun 22 Ocak 1965 

tarihli 44 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, seçimlerle 
ilgili kanunların bâzı hükümlerin'n değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi 
Başkanlığının 23 Ocak 1965 tarihli ve 10268 -
58738 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 
29 Ocak 1965 tarih1! Bireşiminde Hükümet adı-
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na Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ın da iştiraki 
ile tetkik ve müzakere olundu. 

I - Anayasa ve ona çok sıkı surette bağlı 
olan seçim mevzuatının hazırlanmasında Kuru-
' î Meclislere büyük kıymet ve ehemmiyet izafe 
olunur. Çünkü, bünyesinde sadece siyasi parti
ler değil, bütün müesseseleri temsil eden ehli
yetli ve tarafsız üyeler vard.r. Kurucu Meclisler 
aslolarak her hangi bir siyasi partinin menfaati
ni değil, memleket realitelerini nazara alarak, 
bünyesine en uygun mevzuatı kabul ederek 
dağılır. Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi de 
1961 yılında Anayasamızı ve seçim kanunları
mızı hazırlıyarak (hürriyete, adalete ve fazi'ete 
âşık evlâtlarının uyanık bekriliğine emanet) 
etmiş ve yerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bırakmıştır. Kurucu Meclis tasarruflarına alâka 
göstermek her vatandaş için hem hak hem de 
vazifedir. Hal böyle ve Kurucu Meclis tasarrufu 
'zerinden henüz üç dört sene geçmemiş iken, bir 

iktidar partisi ve Hükümetin, ilmî ve sosyolojik 
tetkik yaptırmadan seçim sathı mai'inde alel 
acele bu emaneti değiştirmeye kıyam etmesi, 
vatandaş vicdanında pek haklı olarak kendi 
çıkarma ve rakip partiler aleyhine harekete geç
tiği kanatini tevlideder. Bedbinlik yaratır. Bun
dan da sadece ve sadece demokratik nizam zarar 
görür. 

I I - Seçim Kanunu tatbikatında görülen 
aksaklıkları izale ve her oyu kıymetlendirmek 
için tasarının hazırlandığı bildirilmekte ise ds : 
Sevk edilen maddeler gerekçeyi kısman tekzibet-
mektedir. Yapılan seçimlerden, seçmen kütük-
lerindcki aksaklık dolayısiyle yüz binlerce va
tandaşın oyunu kullanamadığı ve teşekkül eden 
parlâmentoda kuvvetli bir hükümetin kurulma
sına imkan bulunamadığı hakikati meydana 
çıkmıştır. Tek oyu kıymetlendirme iddiasında 
olan tasarı, yüz binlerin oyunu kul1 anmasına im
kân vermiyen ve bir ıstırap kaynağı olarak va
tandaş vicdanında yer eden seçmen kütüklerine 
temas etmemiştir. Bu husus samimiyetin dere
cesine bir ölçü olarak nazarı dikkati celbettiği 
gibi, mevzuatımıza sokulmak istenilen basit ha
rici kısmet sistemi millî bakiyeler şeklinin do
ğuracağı zayıf parlâmento ve kuvvetsiz hükümet 
mahzurunu da zerrece nazara almamıştır. Kal
kınma çabasında ve reformlar yapma zorunda 
olan bir devletin her şeyden evvel kuvvetli hü
kümete ihtiyacı vardır. Meclis diktatoryasına 
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kayma tehlikesi varidolamaz. Çünkü, yeni Ana- | 
yasa ile egemenlik organlara tevzi olunmuş ve 
aralarındaki ahengi sağlıyacak müesseseler ku
rulmuştur. Hasreti çekilen huzura kuvvetli Hü-
küme1 vasıtasiyle ulaşılacağı hnkikati br. tasarı- I 
da ihmal olunmuş ve tamamen aksi bir yol tu- I 
tutmuştur. I 

I I I - Türkiye'deki nüfus hareketleri bakı- I 
mmdan, seçim için en münasip ayların Mayıs I 
sonu, Haziran başı olduğu Kurucu Meclisçe tes- I 
bit edilmiş, kısmî Cumhuriyet Senatosu se- I 
çimlerinin de bu gerekçe ile Haziran ayında I 
yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisince I 
kanunlaştırrmıştır. Yürürlükte olan mevzuata I 
göre milletvekilleri seçiminin Haziran 1965 te I 
yapılması Yüksek Seçim Kuranca karara bağ- I 
lanmış ve bu sebeple de ara seçimi yapılmamış- I 
tır. Kuvvetli bir hükümete ihtiyaç duvuld.ığu, I 
memleket şartları itibariyle takarrür edeı ta- I 
rihle seçime gitmekte iktisadi, siyasi, içtimai I 
faydalar bulunduğu meydandadır. Meclisten bir I 
karar alınması zarureti hiçbir ilmî tetkike da- I 
yanmadan topyekûn seçim tarihlerinin değişti- I 
rilmesine ve bu işin kanun yolu ile halledilme- I 
sine cevaz vermez. I 

IV - Bugünkü mevzuatımıza göre, genel I 
kongresini yapan ve en az 15 ilde il ve ilçe teş- I 
kilâtmı altı ay önce tamamlamış bulunan bü- I 
tün partiler, teşkilâtı olan yerlerde seçime işti- I 
rak edebilme'ktedir. Tasarı, Türkiye Büyük Mil- I 
let Meclisince grupu olan eski partilere bir im- I 
tiyaz tanımakta, teşkilâtları olsun olmasın bü- I 
tün seçim çevrelerinde seçime girebilmelerini I 
kabul etmektedir. Parti yeni burulmuş veya I 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu yoksa I 
seçime iştirak edebilmek için 15 ilde altı ay ev- I 
vel il ve ilçe teşkilâtını tamamlamış olması I 
aranacak, eğer grupu olan bir parti ise hiçbir I 
ilde teşkilâtı tam olmasa dahi 67 vilâyette seci- I 
me girebilecektir. Teşkilât bakımından aynı du- I 
rumda olan eski ve yeni iki parti, gerek seçime I 
girme ve gerekse seçim kurullarına üye vermek I 
bakımından kanun önünde eşit muameleye tabi 1 
tutulmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Mecli- I 
sinde hali hazırda 10 ve daha fazla üyesi bulu- I 
nan fakat teşkilâtı bulunmayan partilere tanınan I 
bu imtiyazın sebebi çok açık olduğu gibi Ana- I 
yasanın 12 nci maddesine muhalif bulunduğu da I 
çok açıktır. | 
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V - Yüıürlükte bulunan Seçim Kanununa 

göre, şartları haiz olan partiler, ancak teşkilâtı 
olan yerlerde seçime girebilmekte ve adaylarını 
demokratik esaslara uygun olarak seçim çevre
lerinde deneme yolu ile tesbit etmekte idiler. 
Yeni tasarı (teşkilât bulunma) şartım ikaldır-
mış, bütün vilâyetlerde Genel Merkezin aday tâ
yin edebilme esasını 'kabul etmiştir. Aynı Hü
kümet, Meclise sunduğu Siyasi Paı tiler Ka
nununda, birkaç bin kişi ile yapılan aday yok
lamalarının kifayetli olmadığını, adayların bü
tün partililerin iradesini gösterecek bir önseçim
le tesbit edilmesinin lâzımgeldiğini müdafaa ey
lemiştir. Bu tasarıda önseçimden ve denemeden 
birden bire, ayrılıp, tâyin suretiyle aday gös
terme usulünü kabul etmesi ne ile izah olunabi
lir? Adayları tâyin olunan, listede değişiklik 
imkânı tamnmıyan seçime demokratik seçim de
nebilir mi? Şu tutum her satırında demokratik 
esası müdafaa eden Anayasaya muhalif düş
mez mi? 

VI - Demokratik nizamda en fazla oy alanın 
seçilmiş olması esastır. Fakat, daha küçük fikir 
gruplarının parlâmentolarda temsil edilmeleri
ne imkân verilmek üzere nispî seçim sistemi ka
bul edilmiştir. Bu sistemin tevlidettiği adaletsiz
liği izale için de baraj v. s. gibi tedbirler alın
mıştır. Millî Bakiye sistemi bu tedbirleri tama
men kaldırdığı gibi meselâ, 80 bin oy almasına 
rağmen bir adayın seçilmemesi buna mukabil 
1 000 oy almış kimsenin seçilmesi neticesini do
ğurmaktadır. Bunun meydana getirdiği büyük 
mahzurlarla da iktifa olunmıyarak, yeni esasa 
göre seçilmiş sayılması lâzımgelen bir şahsın 
yerine, parti genel merkezinin gösterdiği şah
sın seçilmiş sayılması esasını kabul etmiş, Genel 
Merkez iradesini, millî iradeye tercih eylemiş
tir. Parti 'başında olanlara tanınan bu imtiya
zın Anayasaya uygunluğu nasıl müdafaa oluna
bilir? 

VII - Demokratik nizamlarda, her seçmenin 
en kolay şekilde iradesini izhar edebilmesini te
min edecek esaslar aranır. Hele bizim Anayasa
mızda olduğu gibi eşit ve tek dereceli genel oy 
esasları kabul edilmiş ise kolay yolun bulunma
sı kanuni zaruret olur. 

ileri sürülen birleşik liste sistemi, okuma 
- yazma bilmiyen bir seçmenin 'kolaylıkla ira
desini izhara imkân verecek nitelikte değildir. 
Tek oyu kıymetlendirmeyi amaç aldığını iddia 
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eden tasarı bu girift sistemle yüzbinleree oyun 
heder olmasına zemin hazırlamaktadır. Bahis 
mevzuu edilen aksaklıkları bertaraf edecek daha 
kolay usullerin [bulunması mümkündür. Okuma 
- yazma bilmiy enleri oy kullanmaktan mahrum 
etme neticesini doğuran bu girift »istem Ana
yasaya muhaliftir. 

Yukarda kısmen tadadedilen sebepler dola-
yısiyle tasarının tümü üzerindeki müzakereler
den sonra maddelere geçilmesi kabul edilmemiş 
ve tasarının tümünün reddi, 'toplantıya iştirak 
eden 14 üyeden ikisinin çekinser, beşinin mu
halif ve 'başkanın tla dâhil olduğu yedi üyenin 
oyu ile ka'bul edilmiştir. Komisyon gündeminin 
mütaakıp konusuna geçildiğinde çekinser ka
lan ilki üye oylama muhtevasında yanıldıkları
nı beyan ile oylamamınn tekrarını talebetmiş 
ve muhalif kalan üyeler de bu talebi destekle-
mişlerse de Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
106 neı maddesi esaslarında yapılan oylamada, 
üyelerden hiçbirinin oylama neticesine ilişkin 
bir itirazı .bulunmadığından ve oylanan bir ko
nunun ikinci bir kere oylama konusu yapılma
sına imkân görülmediğinden Başkanlık Divanı 
bahse konu madde muvacehesinde tekrara im
kân bulamamıştır. 

VIII - Tasarının Millet Meclisindeki müzake
re süresi 19 gündür. Anayasanın 92 nci maddesine 
göre metnin Cumhuriyet Senatosundaki görüş
me müddetinin de 19 gün olması ve raporun ya
zıldığı tarihten itibaren ancak 10 günlük bir za
man kalması dolayısiyle Örene! Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususnda bir is
temde bulunması da komisyonumuzca kararlaş
tırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur-. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Bu kanunda Kâtip 
Hatay 

M. Deliveli 

Bu kamunda Sözcü 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
M. Ataklı 

Tabiî Üye 
Kanunun reddine iştirak Cumhurbaşkanınca S Ü. 

etmiyorum Muhulifim 
K. Kaplan Â. Artus 

9 . 2 1965 0 
Ağrı 

Muhulifim 
S. Türkmen 

Canakkah1 

N. Altan 
Konya 

Muhulifim 
M. 0)buz 

Sivas 
11. Öçten 

1 

BAŞKAN — Şimdi 
yorum. 

Mrırn A<)\ 

mul 

'KT 

Bursa 
S. Kayalar 
Diyarbakır 
Muhulifim 

A. Erdoğan 

Sivas 
A. Cekemoğlu 

Uşak 
Muhalifim 

K. Coşkıınoğlu 

alefel" serilini ok 

SUHIIİ 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı bükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisi görüşmeleri sonunda kabul edilen 
metni, Anayasa ve Adalet Komisyonumuzda gö
rüşülmüş 7 komisyon üyesi maddelere geçilmesi 
ve maddelerin görüşülmesi için kabul oyu vermiş 
7 si ise metnin C. Senatosu (ieııel Kurulunda görü
şülmemesini temin için ret oyu vermiştir. Başkan 
bir usul çıkmazı ve tüzüğe aykırı bir tutumla 
maddelerin görüşülmesi yolunda iradelerini belli 
eden üyelerin çekimser sayıldığını ifade ile mad
delere geçilmemeyi 5 e karşı 7 oyla ifade etmiş
tir. Tartışması daima yapılacak usule ait bu ko
nuya işaretten sonra esas mesele hakkındaki gö
rüşümüzü özetliyeceğiz. 

1. Hükümet tasarısında seçimlerle ilgili ka
nunların bâzılarının değiştirilmesine ait gerekçe 
Millet Meclisi Ceçici Komisyonu gerekçesi ve Mil
let Meclisince kabul olunan metni, memleket ger
çeklerine , temsil prensiplerine mutlak mânada 
uygun, âdil ve objektif hükümlerdir. Seçimlerle 
ilgili kanunların, seçimlere yaklaşılan bir zaman
da değiştirilmesi çeşitli .söylentilere yol it çar id
diası mevcuttur Komisyonun Başkan tarafı ekse
riyeti bu görüşü paylaşmıştır. Böyle bir kaide, 
prensip ve gelenek yoktur. Bizde umumiye!!e 
Seçim Kanunları seçime yaklaşılan zamanda ya
pılmıştır. Bu davranışın sosyal faydaları da vardır. 
Yeter ki,seçime yakın bir tarihte seçme ve seçilme
ye engeller çıkaran maksatlı teşebbüsler olmas;n. 
(içtirilen hükümler, adaleti, eşitliği ve haklıbğı 
temin eden hükümlerdir, 
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2. Anayasanın 69 nen maddesi seçimlerıı 

4 yılda bir yapılacağını ve bu müddetten önce seci
min yenilenmesine ancak Meclisin karar verebile
ceğini kesin olarak tesbit etmiştir. Halbuki 306 sa
yılı Milletvekili Seçim Kanununun 5 nci madde
sinin birinci fıkrası, seçimlerin dönem sonunu 
Haziran ayının ikinci haftasında yapılacağını 
hüküm altına almıştır. 

1961 yılı Ekim ayında yapılan seçimler 4 yıl
lık dönemi 1965 yılı Ekim ayının ikinci Pazarı 
olabilir. Bundan önceki tarih, Anayasanın 69 
ucu maddesine aykırıdır. Çünkü 1965 yılının 
Haziran ayı 4 yıldan en az 4 ay noksan bir 
zamandır. Bu sebeple Anayasanın 69 neu mad
desi ile Seçim Kanununun söz konusu edilen 
maddesi arasındaki tezadın giderilmesi tamamen 
objektif ve Anayasaya uygun bir tutumdur. 
Tasarının bu haklı ve objektif hükmünü Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkan tarafı ekseriyetinin Anayasanın bu ko
nudaki hükümlerini görmemezlikten gelerek, ve 
tasarı gerekçesini ve Millet Meclisinin bu yoldaki 
kabulüne değinmeden reddetmesi her türlü hu
kukî mesnetten mahrumiyetin ifadesi bir dav
ranıştır. 

o. Nispî temsilin gayesi ve hedefi, seçmen oy
larının çoğunlu değil, hepsinin yani belli başlı 
meşru siyasi temayül \c kanaatlerin temsil edil
mesi ve hesaba katılması inancına dayanır. 
Nispî temsilin başlıca vasfı meşru ve haklı siyasi 
temayül ve kanaatlerin yasama organlarında 
temsili ve vatandaş oylarının mümkünse tamamı
nın değerlendirilmesidir. D'Hont sisteminde yüz-
binleıi aşan oyun hesabedilemediği ve bu hesabe-
dilemiyen oyun, değerlendirilemiyen oyun, kuv
vetli listelere verildiği ve sistemin bu işleyişi 
sebebiyle meşru siyasi temayül ve kanaatlerin 
yasama organlarında temsil edilemediğidir. 
Tesbit edilen bu kusur ve haksızlık sebebiyledir 
ki, nispî seçimin daha âdil ve temsilî daha objek
tif temin şekli aranmıştır. Tatbikatta en çok iti
bar gören ve en âdil sistem olarak tatbik edilen 
seçim basit harici kısmeti şekli tercih edilmiştir. 
Hükümet tasarısının bir merhale olarak ulaştığı 
bu sistemin açık milletvekillikleri ve bakiye oy 
meselesi için, millî bakiye oy şekli memleketimiz 
gerçeklerine en uygun şekil olarak tesbit edil
miştir. Seçmen oylarının değerlendirilmesi im
kânını ve temayülleri temsil imkânını veren bu 
sistemin 80 bin oy alan bir adayın seçilmemesi 

9.2-1965 0 : 1 
1 000 oy alanın seçilmesi gibi çok garip bir id
dianın Komisyon Başkan tarafı ekseriyet gö
rüşü olarakj'aporda yer alması meselenin ne 
derece tetkik ve tahlil edilmeden peşin ve mes
netsiz fikirlerin tesirinde olduğunu açıkça 
göstermektedir. Basit seçim harici kısmet usulü 
nispî temsilin en çok uygulanan ve âdil şeklidir. 
Varyantlarında memleket şartları icabı çeşitli 
farklar vardır. Memleketimizin şartlarına uy
gun, bütün meşru temayül ve kanaatleri temsil 
ettirecek bütün oyları değerlendirebilecek 
verilmiş oyların hakiki ölçüsü üstünde haksız 
sandalya iktisaplarını önliyecek, memleket ka
derinde nâzını rol oynıyacak siyasi partilerin 
hizmet imkânlarını temin edecek bir sistem ola
rak getirilen usulün tamamen sübjektif iddia
larla maddelerin görüşülmesinin önlenmesini 
yerinde görmüyoruz. 

4. Seçimlere katılan siyasi partilerin bâzı 
usul ve şekillere tabi olması, bu usul ve şekillerin 
çok bağlayıcı ve imkânsızlık şekline getirilmesi
ni gelişen demokratik hayatımız yönünden mah
zurlu görüyor ve hiçbir kayıt ve usule bağlı 
olmadan kuruluş şekil ve zamanı olmadan siyasi 
parti teşekküllerinin derhal seçimlere katılması
nın da mahzurları aşikârdır. Bu sebeple orta ve 
mantiki bir sistem temin eden Millet Meclisi de
ğiştirilmiş. metin sekilini münasip, görüyoruz. Bu 
görüşte, bir taraftan imtiyaz bir taraftan haksız
lık gibi tezat halindeki vâki itiraz ve iddialar 
yersizdir. 

5. Oy listelerinin birleşik olarak tazimi, ko
laylığı, iktisadiliği Bağlıyacağından çok oy kâğıt
ları tevzi ve bunların emniyeti, oyun tesir ve tel
kinden masum kullanılışı yönünden büyük fayda
lar temin edecektir. Okuma yazma bilmiyenlerin 
irade izharında güçlük çekmesi iddiası aynı şid
det ve surette parti listesi oy kâğıtları için de va
rittir. Birleşik oy listeleri şekli, çeşitli dedikodu
ları ve haksız mücadeleleri bertaraf edecektir. 

6. Tercih oyu işleyiş güçlüğü ve getirdiği 
mahzurlar yüzünden kaldırılmıştır. 

7. Hükümet tasarısında yer alan ve Millet 
Meclisi C4enel Kurulunda değişik ve ilâvelerle ye
ni bir metin haline gelen yukarıda özetlediğimiz 
hususları komisyonun başkan tarafı ekseriyeti 
maddelere geçmesini önlemiş ve fakat gerekçesin
de ise prensipler yerine maddeleri tahlil etmiştir. 
Komisyon başkan tarafı ekseriyeti görüşülmesine 
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komisyonda istemediği maddeleri gerekçesinde I 
teker teker tahlil etmiştir. 

8. Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız hu
suflar Seçim kanunlarında yapılacak değişik
liklerin, demokratik hayatımız için yapıcı ve ile
ri muhkem unsurlar olarak ortadadır. Millet 
Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun 
maddeler üzerinde günlerce devanı eden emeği 
ve salt çoğunluğunun görüşü vardır. Anayasa 
ve Adalet Komisyonumuzun, Başkan tarafı ek
seriyeti, maddelerin görüşülmesini öngören üye 
sayı farkı olmıyan kararının her türlü hukukî 
mesnetten mahrumiyeti sebebiyle reddini tasarı 
ile ilgili Millet Meclisi maddeler metninin go 
röjülmesini saygı ile arz ederiz. 

Uşak Ağrı I 
Kâmil Coşkunoğlu Salih Türkmen 

Konya Diyarbakır I 
Muammer Obuz Azmi Erdoğan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. I 
Âmil Artus I 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) —- Usul 
'hakkımda'söz istiyonıım I 

BAŞKAN — Usml hakkımda huyurum 
NÎYAZ A3IRNASLI (Ankara) — Çok 

muhteremi arkadaşlarıım, Yüce Senatonun hu-
zrarumda., Anayasa ve Adalet Komisy onumum 'bir 
raporu vardur. Kamumun tümü üz<erinde mrüza-
Ikeroye geçmemen bu rapor 'kabul veya redde
dildikten sonraya taliki lâzrmgeleceği inan
cımda olduğum içimdir ki, uısull hakkımda söz 
aldım. Niçin? Anayasa ve Adalet Komisyo- I 
numun bu raporu okundu1. Muhalefet şerhi de I 
.okundu. Hükümet 'aidine Sayın Adalet Ba-
'kanı MiICıet Me'CİJsimce 'kabul «dilen teklifin, | 
lâyihanın, tasarının nedenlerini .açıMadı. Yüee I 
Senaıtıo bu iki 'karşıt fikiıle-r 'hakkında bilgiye 
sahiptir. Şu halde, yapacağıımıız iş; Cu'mıhu-
riyet Senatosunun, Anayasa ve Adalet Komis- I 
yomu mazbatasını, raporunu -oylamaktan iıba- I 
rettir. Yani oylanınca, beyaz oy verilirse 
'kanunun raüzaık e resine ıgeçilmdyıeoek, kırmızı I 
•oy verilirse Anayasa ve Adalet Komisyonu I 
raporıı reddedilmiş olacağı için kanunun tü- I 
mıü hakkındaki müzakerelere ba'Şİanımış ok- I 
ca/k'tır. Niçin bunu takdimen bu .şekilde yap-
rn-ak lüzumu kendiliğinden mıeydana çıkıyor 
'arkadaşlar. | 

9.2.1985 O : 1 
Muhterem arkadaşlar; eğer Anayasa ve 

Adalet Komisyomrumun raporu kaıbuil edilecekse 
kan umun tümü üzerimde (beyhude yere saat
lerce, Cumlıuriyet Semt a tosumun kıymetli za:-
manlarımı israf etmeye, ıhareaımaya mahal 
kalmıyaealktar. Eğer Anayasa ve Adalet Ko-
ımisyonuın'iın raporu reddedilip, ıkanunum 
türaü üzerjrjde müzakereye geçilirse işte o za
man Başıkanhk Divanımın, .tanzim etimi'ş ol
duğu sıra üz'&rJnden gruplar adına ve şahıs-
lar adına kamunun 'tümü üzerinde müzake
reye .geçilmiş olacaktır. 

Muhterem.' arkadaşlar, Riyasetin de böyle 
düşünmüş olacağını sanıyorum. Ama ben ko
misyon adına söz istiyen değerli komisyon 
sözcüsü arkadaşımızın, raıporan reddedilmesi 
veya kaıbu! 'edilmesi karara iktiran etmeksi
zin kanunun tümü üzerinde müzakere yapı-
lamıyacağı ırmer-kezlnde gi'bi bir mütalâa 

•sendi için sıöz almış olduklarına da tahmin et
tim. Belki yan ılıyorum. Kamunun tümü üze
rinde müzakereye tgeçmıeksizim, 'bu husus ev
velâ karara bağlanmalıdır. Usulün buna âmir 
•olduğu inancmdayıım. Eğ'er, arz ettiğim gibi 
beyaz oy- verilmek suretiyle Anayasa ve Ada
let Komisyonu -rapora kabul edilirse 'kanu
nun tümü üzerinde müzakere yapma ihtiyacı kal-
mıyacaktır. Ama bu reddedilirse kanunun .mü
zakeresine girileceği için. eulbettıe iki, tümü 
üzerinde, maddeleri üzerinde 'şakaları adına, 
gruplar adına komuşmıalar yapılan ilecektir. 
Za<manıımıızı daha iyi değerlendirmek bakımın
dan, beyhude zaman israfına mahal dalma
ması bakımından bâzı değerli .arkadaşlari'im-
zın saıbırlarımım yıpranıp Senatoyu 'terk etme
leri suretiyle 'kanunun meımieketin hayrına en 
iyi şekli alamaması 'bakımından da, her hal
de her bakımdan ve 'bilhassa usul 'bakılman
dan bummum loylanmaısı lâzım geleceği mûitıa-
lâasındayımı, Karar Yüce Senatonundur, teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Senatonun kıy
met li 'komisyonu tapalımdan 'müdellel olarak 
tanzim edilmiş, getirilmiş, Umııımi Heyetçe de 
ıttıla peyda edilmiş raporun, ıhiç üzerimde 
münaıkaışa edilmeden reye vazedilmesi uısuıle 
muhalif olur. Bütün arkadaşlar ve parti 
sözcüleri esasen 'burada söz almış, isimlerini 
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kaydetıtıirmişilerldir. IBu raporun .esbabı mu'cı-
besi üzerimde, reddi esbabı ımuıcıbesi, muha
lif esbabı mueibesi üzerinde ariz ve amik bütün 
ıtefferruatiyle ve raporun, maddeleri ve fıkra
ları üzıerinde efâsallı Ibir ışelkilde mütalâalar 
söylenımöli, mesele etraflıca izah edilmeli, ıhe-
pLmkıee 'amija,şılmailı ve ondan sonraydır ki, bu 
raporun kabulü veya ademikabulü hususu re-
yiâliniıze iktiran etsin. Bu böyıe oümıaıdıkıga, 
şimdi 'hemen rapor okunduktan sonra, raporu 
kabul edenler... Btmiyenler... Mesele halLedi'l-
anıJŞ;, efkârı uımuımiye de tatmıJn edilmiş olmaz. 
Ve 'biz de vicdanen .tatmin edilımiş olmayız .ar
kadaşlar. 

Hürmıetilerimle.. 
ÎZZET BlRAND (İzmir). — Usuil 'hakkında 
(BAŞKAN — Buyurım usul 'hakkında. 
ÎZZET BÎRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın sehnatörler, kanunun reddi veya kabulü 
Yiiee Senatonun Umumi Heyetinin salâhi-
yetindedir. Anayasanın 92 nci maddesi bu 
hususu saralhatle zikreder. Senatonun ihti
sas komisyonları konuyu takdim ederler. Mevzu 
üzerinde Yüce Heyetinizi ihtisas yönünden 
aydınlatırlar ve ellerindeki mevzuu bdr sisteme 
bağlarlar. Komisyon, raporunda bir kanaate 
varmıştır. Binaenaleyh, bu raporlar okunduk
tan sonra müzakerelere geçilmiştir. Yüce Se
nato tasarrufunu tesis etmek için şartların 
olgunlaşmasını istiiyecektir. Müzakerenin de
vam etmesini, yani tümü üzerinde konuşma
lara geçilmesi iea'bedeceği kanaatindeyim. 
Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
rapor, Millet Meclisinden gelmiş olan, Millet 
Meclisince kabul edilmiş bir kanun tasarı
sının çoğunlakla reddi mahiyetindedir. Buna 
karşı 5 arkadaşın muhalefeti vardır. Hattâ 
mulhalefetslz ret kararları dahi, bundan ev
vel bütçeye takaddüm eden günlerde de şa-
şidolduk, günlerce müzakere mevzu edilirken, 
bu kadar açık muhalefette bulunan bir mev
zuun ki, rejimle alâkalı güdülmektedir, bu 
mevzuun Senatoda konuşulmadan geçmesi el
bette caiz olamaz. Bir rapor gelmiştir. O ra
porun aleyhinde konuşacaklar vardır, lehinde 
konuşacaklar vardır. Bu konuşulmadan reye 
gidilmesi hiçbir zaman caiz olamaz. Ve usul 
öteden beri bu şekildedir. Binaenaleyh ben 

9.2.1965 0 : 1 
eskidon beri tatbik edilen usule uyarak tea
müle uyarak ve bunu mantığıma vurarak, 
çünkü içtüzükte sarllhtir, söz istiyenlere söz 
vereceğim. Burada tekrar hata ettiğimi ifade 
edeyim, bu rapor okunduktan sonra, yine 
iSırrı Atalay'a ilk defa söz verecektim. Çünkü 
'59 ncu madde Hükümetin daima tercihan söz 
bakkına sahibolduğunu ifade etmektedir. 

Şimdi söz istiyen 22 arkadaşımız vardır. 
Bu 22 arkadaştan üç zat, Sayın Şeref Ka
yalar, Sayın Zihni Betil ve Sayın Ahmet 
Yıldız grupları adına söz istemişlerdir. Ay
rıca komisyon adına Sayın Nusret Tuna söz 
istemiştir, öteden beri vâki teamül, konuş
malardan sonra komisyona söz verilir. Hiç
birinin diğerine tercih hakkı yoktur, İçtüzüğe 
göre. Fakat sıraya da tabi olsa yine arka
daşlar, grup sözcüleri daha evvel söz istedik
leri için onlara söz vereceğim. 

Söz Sayın Şeref Kayalar'mdır. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ŞE

REF KAYALAR (Bursa) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım bendeniz Adalet 
Partisi Grupu adnıa komisyon raporunun le
hinde ve tasarının aleyhinde konuşmak üzere 
Yüksek Huzurunuzda sö zalmış bulunmakta
yım. Konuşmamı yazılı olarak hazırladım. H ü 
kümetin ve Hükümet adına Saym Adalet Ba
kanının Yüksek Huzurunuzdaki beyanlarını 
karşılıyacak hususlar hazırladığım metinde 
mevcut. Ancak, Saym Adalet Bakanı, Yüksek 
Huzurlarınızda konuşurken, her halde uzun 
zamandan beri bu kanun ilo hassasiyetle meş
gul olmasından mütevellit olmalı bâzı hâdise
leri bizim okuduğumuz kitaplara aykırı ola
rak huzurunuzda zikrettiler. O itibarla bir
kaç noktaya şu yazılı metne başlamadan ev
vel temas etmek istiyorum. 

Yalnız arkadaşlarım bendeniz bidayeten 
arz ettim; malûmunuz oldu. Komisyon rapo
runun lehinde ve kanunun aleyhindeyim. Ada
let Bakarandan çok istirham ederim kanunun 
aleyhinde oluşumu, yine şu kürsüden ifade etti
ği gibi kötü töhmetlerle suçlandırmasın İstir
hamım bu. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Bakanı bu
yurdular ki, bugün Avrupa'nın her tarafında, 
Batı demokrasilerinde basit seçim harici kısme
ti tatbik edilmektedir. Doğrudur, doğrudur... 

— 21 — 



O. Senatosu B : 38 
Yalnız muhterem arKadaşlanm, benim temas et
mek istediğim cihet şudur ki, bütün medeni 
Batı demokrasilerin basit secim harici .kısmeti 
tatbik edilmektedir, ama bunun, millî bakiyeler 
şekli Dünyenın hiçbir yerinde tatbik edilme
mektedir. Bunu sarahaten Faz'etmek -mecburi
yetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'da ekseri
yetle tatbik edilen nedir? Basit seçim harici 
kısmetinin, en yüksek vasati, sistemidir. 1961 
yılında Seçim Komisyonunu teşkil eden çok de
ğerli arkadaşlarımızın raporunu tetkik ettiği
miz takdirde, basit seçim harici kısmetinin, en 
yüfesek vasati usulü müsavidir. D'Hont siste
mi olduğu içindir ki, Komisyon 3961 senesinde 
D'Hont sistemini <kabul etmiştir. Bunu ilerde 
t af sili yi e arz edeceğim. Yalnız ehemmiyetle 
belirtmek isterim, Garp demokrasilerinde sure
ti kafiyede millî ibakıye şekli , basit seçim ha
rici 'kısmet sisteminin millî bakiye şekli, tatbik 
edilmemektedir. Bunlar yırtılmış, bir ara tec
rübe edilmiş ve sepete atılmış çok kötü 'bir sis
tem olduğu da tesibit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, yine Yüksek Senato
nuzu naçizane vuzuha vardırmak için kendi, şah
si kanaatime göre bir noktayı daha arz etmek 
isterim. Çok değerli arkadaşımız Adalet Baka
nı, Yunanistan'da dahi basit secim harici kısmet 
sisteminin tatbik edilmekte olduğunu belirtti
ler. Arkadaşlarım, Yunanistan 1938 senesine 
kadar, basit secim harici kısmetinin millî ba
kiyeler usulünü tatbik etmiş .bakmış ki, bir dik
te ryaya gitmiş ondan sonra bunu terk etmiş, 
halen majoriter sistemi tatbik etmektedir. Bu
nu da tasrih etmek isterim. 

Çok değerli arkadaşlarım, bir 3 ncü noktaya 
temas etmek isterim. Her sistemin bir mahzu
ru mevcuttur. Çoğunluk sisteminin iddiacıları 
bu mahzurların karşısında duramazlar. Nispî 
temsil, iddiacıları da mukabil mahzurların kar
şısında duramazlar. Fakat ittifak edilen bir 
husus var. O da şudur: Nispî temsil sistemi 
parti diktatoryasına sesebiyet veren bir sistem
dir. İdare edenlere namahdut yetki tanıyan 'bir 
sistemdir. 
Bu mahzuru üzerine bütün Dünya uleması, (bü
tün Dünya bilginleri ittifak etmektedirler. 

Arkadaşlarım; tercihli oy sistemi, işte size 
arza çalıştığım nispî 'temsil sisteminin, parti dik-
totaryasmm mahzurunu bertaraf eden bir sis-
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temdir, tercihli oy sistemi... O halde tercihli oy 
sistemi için, «efendim, ben arzu etmiyorum, is
temiyorum, bunun kanundan çıkarılması bana 
aykırı gelmiyor» gibi sözler söylenir fakat Sa
yın Adalet Bakanının beyan ettiği gibi burada 
nispî temsil sisteminin mahzurunu bertaraf eden 
bir sistem olarak bütün Dünyaca kabul edilen 
tercihli oya «vahîm» kelimesi istimal olunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususları kısa
ca arz ettikten sonra, bidayette de arz ettim, 
Sayın Adalet Bakanının buradaki izahlarına ko
nuşmalarımla temas etmiş olacağım. Konuşma
larıma başlıyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette ne 
kadar mükemmel bir Anayasa olursa olsun eğer 
seçim sistemi millî bünyeye uygun değilse, bu 
memlekette ıbaşarı sağlamaya imkân yoktur. 

Bu sebepledir ki, seçim kanunları üzerinde 
hislerden re heyecanlardan ve bilhassa menfaat
lerden ayrı olarak düşünmek zaruretindeyiz. 

Türkiye'nin içtimai vaziyetini ve içtimai ha
kikatleri göz önünde tutarak 'bir seçim sistemi 
tesibit ve 'kabul etmeye, yurdumuzun gerçekleri
ne karşılık veren, halkın arzuları'nı ve ihtiyaç
larını en iyi teinin eden ideal bir secim kanunu 
yapmaya metiburuz. 

İşte 'bu (sebepledir ki, (Kurucu Meclisi teş
kili) hakkındaki Kanunun ikinci maddesinde bu 
Medisin vazifesi tesibit edilirken: Demokrasi ve 
hukuk devleti esaslarını gerçekleştirip teminat 
altına alacak olan Anayasa ile yeni Seçim Ka
nununun en kısa zamanda tamamlanması öngö
rülmüş bulunmakta, idi. Kurucu Meclis kendisi
ne mevdu vazifelerden ilkini ilme başvurmak 
suretiyle yerine getirmiştir. Fakat Seçim kanu
nu üzerinde aynı hassasiyet gösterilmiş midirf 
Maalesef, buna müspet cevap vermeye imkân 
yoktur, 'bugünkü ıstırabımızın sebebi de 'budur. 

Oysa ki, seçim kanunları hazırlanırken, mü
him olan seçim meselelerinin prensiplerinden zi
yade bu prensibin tatbikat] ndadır. Seçim, emni
yeti, seçimin salâmetini, temin edemiyen, millî 
bünyeye uygun olmıyan bir prensibin kafbulü 
tatbikatta aksamalar yaratır. Seçim üzerinde 
söylentilerin devamına 'sdbelbolur. Takdir edersi
niz ki, bu konuda münakaşaların kesilmesinde 
memleket için büyük faydalar mevcuttur. Bu 
itibarla, seçim kanunları 'bütün iyi niyet sahip
lerinin makbulü olmalı, hassaten bir zümrenin 
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menfaatini . sağlamak gibi art bir düşünce ile 
kabul edildiği şüphesinden kurt an imalıdır. 

Demokrasinin temeli seçimdir arkadaşlarım; 
vatandaşın kendisini temsil edecek olanları eşit 
ve serbestçe seçebilmesini sağlamak hürriyet re
jimlerinin her zaman ve her yerde başdfıvası ol
muştur. Noktai hareketimiz bu olduğu takdirde 
de ilmin ve tecrübenin öğrettiği şekilde bir secim. 
kanununun tedvini, bu kanunun millî iradeyi da
ha iyi temsil eden bir hüviyette görünmesi fik
rinin hepimizde hâkim bulunması; parlâmento
muzun başlıca vazifesinin ıbu olması gerekmek
tedir. 

Bu 'kutsal vazifenin yerine getirilmesi için, 
yıllardan beri bu sahada, emek vermiş Garp mil
letlerini örnek olarak kabul etmeye, onların git
tikleri yollardan gitmeye meciburuz. 

Bir seçim sosyolojisi bilgisini genişletmeden, 
seçim coğrafyası, efkârı umumiye sondaj mües
seselerini kurmadan, kısaca en iyi (bir seçim ka
nunu yapmanın şartlarını evvelden hazırlama
dan ve hassaten, ilim ve tecrübeyi bir tarafa ite
rek bu sahada muvaffak olmamıza imkân yok
tur. 

ti im heyetleri teşkil edilmeli, ıbu heyetlere, 
bünyemize en uygun seçim sisteminin tesbiti için 
her türlü imkân verilmelidir. Âmme efkârının 
ifade ettiği kadar onu tahrif etmekten ziyade şe
killendirmek vazifesiyle mükellef olan partilerin 
ne düşündükleri bilinmelidir. 

Bu suretle partilerarasmda hepimizin özledi
ği bir muhavere de başlar, aksi sedalar son bul
muş olur. 

Kurucu Meclis, Garp memleketlerinin başvur
dukları bu müspet ve yurdumuzu selâmete ge
tirecek olan yola, maalesef, itibar etmedikleri 
gibi, önümüzdeki tasarıyı hazırlıyaınlar da, yine 
ilmi ve tekniği görmemezlikten gelmişler, Ana
yasamızda müdir fikir olarak kabul edilen, onun 
temelini teşkil eden partilerin ve hassaten ana-
mulhalefet partisinin fikirlerine önem vermemiş
lerdir. 

Memleketimiz için en önemli bir 'kanunun ted
vini sırasında yeter zamanın ayrılmaması ve bil
hassa seçim platformuna girildiği sırada bu ka
nunun ele alınması düşüncesiyle beraber olama
yız. 

Komisyonda söylendi, burada Sayın Bakan 
da söyledi, Komisyon raporunun muhalefet şer
hinde de izahına çalışılmaktadır. Bugüne kadar 
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bütün seçim kanunları seçimlere takaddüm eden 
günlerde hazırlanmış ve o suretle tedvin edilmiş. 
Ve Sayın Bakanın ifade ettiğine ıgöre mevzuatta 
buna aykırı bir hüküm yok. Bu iddia doğru ola
bilir arkadaşlarım; fakat, geçtiğimiz Kasım'da 
125 ne i senesi dolan 1839 Hattı Hümayunundan 
beri hukuk düzenine kavuşamamamızm elbet se
bepleri vardır : 

Bunların başında kanun koyucuların samimi
yetsizliğinin geldiği de bir gerçektir. Artık bi
zim bir Parlâmento olarak aklımızı başımıza dev
şirmemiz, yeni bir Anayasa rejimine .girdiğimizi 
ve onunla beraber olduğumuzu kavlen değil fii
liyatımızla gerçekleştirmemiz, rejimimizin beka
sını temin edecek kanunların, şahıs, zümre ve 
parti çıkarlarına olduğu şüphe ve iddiasından 
münezzeh olmasına itina etmemiz gerekir. 

Ancak, ilim ve tekniğin üstünlüğüne kıymet 
vererek, siyasi partilerin iş birliğini sağlamak 
suretiyle her türlü kötü iddialardan uzak bir 
Seçim kanunu yapmak mümkün olur. 

Muhterem, arkad a şl arı m, 
Bu aziz vatanın sathını ıböyle bir kanunla 

teçhiz etmek zorundayız. Bunun da, seçim heye
canlarından uzak olduğumuz bir zamanda sağla
nabileceğini unutmamak lâzımdır. Bundan do
layıdır ki, seçim sathı mailine girildiği zaman
da böyle bir kanunun tedvin edilemiyeceği ka
naatindeyiz. 

Eski itiyatlarda ısrar ile yeni nizamın öncü
lük iddiasının (bağdaşmasına imkân yoktur. 

Tekrar ediyoruz: Efkârı umumiye sondaj 
müesseselerini teşkil ve seçim sosyolojisi ilmine 
itibar edelim... ti im heyetlerinin getireceği ra
porlar üzerine, şuurla ve her türlü hislerden 
uzak, konunun önemine lâyık bir şekilde eğilerek 
bir seçim kanunu tedvin edelim. Ancak bu su
retle millete lâyık olacağımıza ve rejimimizin be-
kasıinı sağhyacak tedbirleri alacağımıza olan 
inancımızı muhafaza ediyoruz. Bu tetkikat ya
pılmadan, Seçim kanununun değiştirilmesinin 
tehlikeli olacağına kaaniiz. 

Bir zaruret olmadan 'hukukî bir müessesenin 
değiştirilmesi tecviz edilemez. Daha iyisini temin 
etmek şüpheli görüldüğü takdirde mevcut iyiliğe 
dokunul .manialıdır. Demokrasiye yeni girmiş ve 
partileri henüz kuvvetle kök salmamış memleket
lerde, bir seçimle diğeri arasında sık sık seçim 
kanunlarının değiştirilmesi rejim için tehlikeli 
olur. 
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Arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz ki, Parlâmentomuz ve hassaten 

Cumhuriyet Senatosu çok yerinde bir teamül te
sis ederek, rejimimizle ilgili kanunların tedvi
ninde ilim otoritelerinin mütalâalarına başvur
muştur. Rejimimizin mukadderatiyle alâkalı bu 
tasarının hazırlanmasında bu teamüle sırt çevir
menin sebebi nedir? 

Memleketimizin bünyesine uygun, halkın re
yini en iyi aksettirecek seçim sistemi hangisidir? 

Zamanın iktidarı hazırladığı Seçim kanunu 
tasarısını 1949 yılında, Yargıtay Başkanının 
Başkanlığında teşekkül eımiş olan tarafsız ilim 
heyetinin tetkikinden geçirmişti. Sıddık Sami 
Onar ve Hüseyin Naili Kübalı gibi profesörlerin 
bulunduğu bu heyet, kendisine tevdi edilen ta
sarıyı dikkatle inceleyip bu konuda muhalefet 
partilerinin do yazılı mütalâasını almıştır. Bu
nunla yetinilmiycrek, bu hususta eski Fransız 
Başbakanlarından Poul Boncuor ve İngiliz Mü-
tahassısı Lord Nathat'm ve Belçikalı mütehassı
sın yine yazılı fikir ve tenkidleri elde edilmiş 
ve tasarı 17 Aralık 1949 da Türkiye Büyük Mil
let Meclisine tevdi edilmişti. Bununla da yetinil-
miyerek İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından se
çilmiş olan teknik elemanlar tarafından dünya 
seçim mevzuatından yapılmış tercümeler bu ilim 
heyetinin tetkikine sunulmuştu. Aynı yıl, Pem
be Kitap adiyle bastırılan dünya seçim mevzua
tını ihtiva eden bir eser de halen bu konuda baş
vurulacak değerdedir. 

Bu eseri tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 
nispî temsil usulünün bakiye sisteminin çoktan-
beri terk edildiği bu eserde yazılıdır. Ve D'Hont 
sisteminin ve <onu mütaakıp Brillant sistemleri
nin daha mütekâmil olduğunu, dünyanın bu 
sistemleri tatbik ettiğini bu eser tesbit ediyor. 
1949 senesinde teşekkül etmiş olan ilim heyeti
nin vardığı netice hakikaten dikkate şayandır. 

1. Türkiye iktisaden geri kalmış bir mem
lekettir. 

2. Kültür seviyesi düşüktür. 
3. Plânlı kalkınma zorunda olan bir mem

lekettir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı da, müstakar 
hükümetlere muhtaçtır. Bu gerçekler nazara alı
narak tatbik edilecek seçim sistemi, böyle hükü
metlere imkân veren majorİter sistemdir. 
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Mukni delillere müsteniden tanzim edilmiş 

olan bu rapordan mülhem tasarının encümende 
savunmasını yapan zamanın İçişleri Bakanı Şük
rü Sökmensüer'in, nispî temsil sisteminin nazari 
sahada inandırıcı .olduğunu fakat memleketimi
zin bünyesine uymadığını beyan etmesi üzerine 
tasarı Komisyonca kabul edilmiş ve sonunda da 
kanunlaşmıştır. 

Görülüyor ki, ilim yoluna başvurunca ger
çekler tezahür etmektedir. 1961 yılında Seçim 
Kanununu hazırlıyan komisyonun yegâne Âm
me Hukuku Profesörü Necip Bilge'nin de aynı 
neticeye varması şayanı dikkattir. 

Bugün, ilmen tesbit edilmiş gerçeklerin red
dini mümkün kılan karşı deliller mevcut değil
dir. Şu halde, yeni bir kanun yapılırken daha 
geniş ilmî tetkiklere imkân veren bir çalışma içi
ne girmeye mecburuz. 

Arkadaşlar; 
Tekâmül kanunlarının zaruri kıldığı taham

mül' ve tecrübe paylarını hiç düşünmeden sıç
ramalar yapmak, ancak tabiat sahasındaki hâ
diselerde olabilir; yoksa içtimai ilimlere ait mev
zularda aynı neticeye vanna'k mümkün değildir. 

Daha iyi bir seçim kanunu, ilmî yollarla ha
zırlanmadan, mevcudu değiştirmemen. Onun 
birkaç seçim devresi tecrübesine imkân verilme
lidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Nispî temsile sarılan milletler kısa zamanda 

bunun da seçim adaletini sağlıyamadığmı göre
rek, bu sistemden ayrılmışlardır. Nispî temsilin 
gerçek bir başarıya ulaştığı hiçbir memlekette 
görülmemiştir. 

Âzami hürriyetler rejimini kabul eden Ana
yasamızın yanında nispî temsili ve bilhassa bu 
sistemin en uç şekli olan basit seçim harici kıs
metinde, millî bakiyeler varyantını kabul ettiği
miz takdirde istikrarsızlıktan kurtulmamıza im
kân yoktur. 

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu en 
önemli problem, iktisadi kalkınmayı gerçekleştir
mektir. Bunu temin edecek ancak siyasi partile
rin elbirliği olduğuna göre, Anayasada gösteri
len nihai hedeflere varılması, Hükümetin sun
duğu Seçim kanunu tasarısı ile gayrimümkün 
bir hale getirilmektedir. 

Nazari alanda kalındığı takdirde, adaleti sağ
lama bakımi'ndan getirilen sistem, henimsenebi-
lir. 
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Ancak bir de siyasi hayatın gerçekleri üze

rine eğilip tetkik edildiği zaman ve demokrasi
nin diğer temel prensipleri de nazara alındığı 
takdirde, ıbilhassa Türkiyemizde nispî temsile 
iltifadedilemiyeeeği kolaylıkla anlaşılır. 

Bir kısım siyasi teşekküller buna angaje ol
muşlardır, ana edefler beyannamelerinde yer 
vermişlerdir, diye memleket gerçklerine uymı-
yan toir tasarı kabul edilemez. 

Muhterem arkadaşlar; 
305 sayılı Milletvekili Kanununu izhar eden 

Komisyon raporunda, çoğunluk sisteminin par
lâmentoda bir tahakküm zihniyetine vücut ver
diği mütalâa olunarak, bu sebeple nispî temsilin 
kabul edildiği öne sürülmekedir. Anayasamızın 
kurduğu müesseselerin majoriter sistemin bu 
mahzurunu tamamen önlemiş olmasına, Temsil
ciler Meclisinde bu hususu ısrar ile savunanların 
başında Sayın Adalet Bakanının da ıbulunması-
na rağmen milletvekili seçimlerinde çoğunluk 
sistemine yer verilmemiştir. 

Burada iki sistemin münakaşasını yapacak 
değiliz. Ancak tasarının 32 nci maddesinin mu
cip sebeplerinden anlıyoruz ki, partilerin kazan
dıkları milletvekillerinin tevzii konusunda belli 
başlı usulleri tetkik eden Komisyon, basit seçim 
harici kısmeti sisteminin <bir varyantı olan en 
kuvvetli vasati usulün diğer varyantlara ve bu 
moyanda millî ibakiıye vanyantına nazaran (Da
ha âdil) ve (Memlelketin Ibüny esine daha uygun 
olduğu sonucuna) varmıştır. 

Komisyon raporunda (Bu sistemin - yani 
en kuvvetli vasati sistemin - ıbir Ibaşjka hesap 
yıoliyle ve dalha kolay bir şekilde tatbik edil
mesine imkân veren D'Hont sisteminin kabule 
şayan) görüldüğünü derpiş ve bu sistemi umu
mi heyete getirmiştir. 

Temsilciler Meclisi de komfeyon gerçekleri
ni yerinde görerek milletvekili (seçimlerinde 
D'Hont sistemini kabul etmiştir. 

Muhterem arikadaşlar; 
Biraz evvel arza çalıştık ki, ıseçim kanun

larında, bilassa, ilmin mütalâasını almadan sık 
sık tadilât yapılamaz. Tekâmül kanunlarının za
ruri kıldığı tecrübe payım düşünmek lâzımdır. 
Garp memleketleri seçim kanunlarında, uzun tec
rübelerden sonra değişiklikler yapmaktadırlar. 
Adalet Bakanının şurada ifade ettiği gibi sık sık 
değil uzun tecrübelerden sonra değişiklikler yap
maktadırlar. 

9.2 .1925 O : 1 
Daha dört yıl evvel nispî temsil usullerinden 

en yüksek vasati sistem varyantının bir şekli di
ğeri olan D'Hont sisteminin, diğer basit seçim 
harici kısmetleri varyantlarına ve bu meyanda 
millî bakiye şekline nazaran (daha âdil) ve bil
hassa (memleket gerçeklerine ve bünyesine da
ha uygun) olduğu sonucuna varan ve bunu şid
detle savunan kimselerin, henüz tecrübeleri pek 
yeni olan bu sistemi neden dolayı değiştirmeye 
tevessül ettiklerini anlıyabilmek güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu sistem tebeddülünün, bâzı tarafsız gazete 

başyazarlarının tahmin ettiği gibi, Adalet Parti
sinin parlâmentoda büyük çoğunluk sağlamasına 
engel olmak maksadiyle kabul ettirilmek isten
diğine inanabilmek ise, bizim için, daha çok müş
küldür. Zira, bu derece sakim bir maksadın, si
yasi partiler temeli üzerine müesses Anayasa
mızı sarsacağına inanıyoruz. Onun içindir ki, bu 
kanunun karşısındayız. 

Dört yıl gibi kısa bir zamanda memleketin 
bünyesinde ne gibi bir tebeddül vukuagelmiştir 
ki, (memleket bünyesine daha uygun) bir usul de
ğiştirilmekte ve yine onun yerine, dört yıl evvel 
o bünyeye uymadığı kabul edilen bir usul getiril
mektedir?.. 

Anayasamızın adalet, anlayışında bir değişme 
mi vâki olmuştur ki, dört yıl evvel (daha âdil) 
olarak kabul edilen bir sistemin yerine, yine aynı 
süre önce (daha adaletsiz) olduğu tesbit edilen 
bir usul kabul edilmektedir? 

Şüphesiz ne memleket bünyesinde ve ne de 
âdil olanların adalet anlayışında bir değişme mev
cut değildir. Bir zümrenin menfaati ise adalete 
miyar olamaz, olmamalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Kayalar. 
Efendim, yazılı konuşma müddeti bitmiştir. De
vamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEREF KAYALAR 
(Devamla) — Arkadaşlarım, nispî temsil sistemi, 
her fikir ve temayülün Parlâmentoda temsiline 
imkân veren bir sistemdir. Hal böyle olunca 
D'Hont sisteminin yerine millî bakiyeler varyantını 
ikame ederken çok dikkatli olmalıyız. 

Bugün, bünyemize uygun olmadığı bir ilim 
heyeti raporiyle sabit bir sistemi tatbik etmekte
yiz. Bu ilmî raporun tesbit ve teşrii organın 
kabul ettiği bir sisteme nisbcten yaklaşan D'Hont 
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sisteminin tatbiki tecrübelerinden pek kısa bir /a- I 
man geçmiştir. Kaldı ki, (on âdil) ve (bünyemi
ze en uygun) olduğu dört yıl evvel tesrii organın 
kabulündedir. Sistemin getirdiği iyilikler veya 
tevlidedeceği mahzurlar tecrübe* edilmeden bunun 
değiştirilmesi tehlikeli neticeler* doğurabilir. I 

Basit secim harici kısmetinin millî bakiye şek
li gibi en uc bir usulün tatbikinin, Parlâmento
muzu güç işler bir hale getireceğinden ve nihayet 
bu huzursuzluğun memlekete sıçrayacağından en
dişe duyan rahmetli Cemil Sait Barlas'ı hatırla
mamak mümkün değildir. 

insanlar her şeyden önce güvenlik içinde yaşa
mak temayülündedirler. Parlâmentoda yaratıla
cak istikrarsız çalışmanın, bu insanlar üzerinde 
hangi özlemi yaratacağını düşünerek biz de endi
şe duymaktayız. Nispî temsil sistemini bugün han
gi Avrupa milletleri tatbik ediyor? Evvelce1 tatbik 
edenlerin akıbeti ne oldu? Bunları kısaca gözden 
geçirirsek sağduyu sahibi kimselerin endişeleri
mize katılmamalarına imkân yoktur. 

1939 yılında bu sistemi tatbik etmekte olan 
İtalya, Almanya, Avusturya, Polonya, Yunanis
tan, Estonya, Litvanya, Çekoslovakya, Bulgaris
tan... Hepsi diktatörlük rejimine; gitmişlerdir. 

Bu memleketti erin Avrııpa'daki nüfusları 198 
milyondur ve Avrupa nüfusunun €/<_ 80 ini teşkil 
ederler. 

Nispî temsile halen itibar eden devletlerin nü
fusu ise ancak 40 milyondur. Garp dünyasında 
sadece Lüksenburg, İrlanda, Tsviçre, Belçika gi
bi devletler bu sistemi muhafaza edebilmişlerdir, 
ama millî bakiyeye asla iftihar etmemişlerdir. 

Sarahaten belirtelim ki, bugün medeni Garp 
demokrasilerinde Hükümetin getirdiği millî ba
kiye sistemini tatbik eden tek bir devlet yoktur. 

Yakın komşumuz Yunanistan 1938 yılında bu 
sistemi terk edip majoriter sisteme geçmiş bulun
maktadır. Fransa 1958 de terk etmiştir. İtalya I 
aynı yoldadır. 

Bugün bâzı gazetelerde, malûm fikirlerin sahi
bi olan kimseler bu sistemin pek yakında terk edi
leceğini, fakat bu arada Parlâmentoda sarahaten 
bahsetmektedirler, beyana mecburum. Sol kanadın 
yerleşmesine imkân vereceğini, ileride sistem kal
dırılırsa Türk Parlâmentosunda kalacak hoş se- J 
danın bundan ibaret olduğunu açıkça yazmaktadır- j 
lar. Hattâ kendilerinin tervicettiği fikirlerin teş- i 
kilâtlanmasma veya diğer partiler içine yayılma- | 
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larma neşir voliyle yardımcı olmaya çalışmakta
dırlar. 

iler zaman Garp demokrasilerine hayranlığını 
ifade eden tasarı sahipleri, Garbin hangi memle
ketinde basit seçim harici kısmeti sisteminin mil
lî bakiye şeklinin tatbik edildiğini beyan edebilir
ler mi?.. Garp demokrasilerinden bir tek emsal 
gösterilemez. 

Arkadaşlar; şunu unutmamak lâzımdır ki, se
çim sistemleri bir partiyi iktidara getirmez ve 
orada tutmaz. Zira iktidar yolu halkın kalbinden 
geçer... 

Muhterem arkadaşlar; 
Getirilen tasarının, Cumhuriyet Senatosu ba

kımından hususiyetine, çok önemli bir noktaya de
ğinerek, bu konuda, sözlerimi ikmal edeceğim. 

Getirilen tasarı Cumhuriyet Senatosu seçimle
rini de şümulüne alan hüviyetiyle Anayasaya ay
kırıdır. İzah edelim: 

Her hangi bir kanun, Parla mentol arca, gerek
çesiyle birlikte ova konur ve kabul edilir. Bu ger
çeğe uyarak, birçok kanunların metinlerinde bu
lunması istenilen sarahatin gerekçede zikredilme-
siyle yetinildiği ve yasama organınca, bu metnin 
gerekçe ile birlikte kabul edilmesiyle maksadın ta-
hassul ettiği bir hukuk kuralıdır. 

Kanun gerekçelerinin, müphem olan metinlere 
ışık tuttuğu ve bu metinlerin müphem gibi görü
nen mânasını tavzihe medar olduğu da bu hukukî 
gerçek ve bütün dünya parlamentolarınca kabul 
edilmiş ve bizim yasama organımızca da tatbik 
olunan bir teamüldür. 

Bu kısa mâruzâtımızdan sonra, Anayasamızın 
gerekçesine ve ihlâl edilen maddeye temas etmek 
istiyoruz. 

Filhakika, Anayasamızın '32 nci sayfasındaki 
(tasarıda 69, 70, 71 ve 72 nci maddeler olarak 
Temsilciler Meclisine! takdim edilen fakat sonra
dan madde numaraları değişen) gerekçeyi tetkik 
edelim. 

Gerekçede aynen: (Bu maddeler ile yeni ku
rulan Cumhuriyet Meclisinin terekküp tarzı teshil: 
edilmektedir - sonradan Cumhuriyet Senatosu 
olarak değiştirilmiştir - )denildikten sonra, bâzı 
sebepler zikredilmekte ve (demokratik bir rejim
de kanaatimizce ikinci Meclise düşen vazifeler şöy
lece sıralanabilir.) diye işaret olunmaktadır. 

Vazifeler de şunlardır : 
(Kamu oyunun istikametleri muayyen zaman

larda ve siyasi partiler kanalı ile tecelli ettiğine 
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göre bizzarure global olmakta ve nüanslar kaybol
maktadır. Vatandaşlar kendi kanaatlerine uyan 
partiye oy vermekten çok, kanaatlerine en yakla
şık partiye oy vermektedirler; bu da bizzarure1 

kamu oyunun istikametlerini basite irca etmekte
dir. Şüphe yok ki, Hükümet fonksiyonunun işli-
yebilmesi bu basitleştirmeyi zaruri kılmaktadır. 
Ancak modern parlömanter rejimin gerektirdi
ği parti disiplininin daha az sert işlediği parti -
seçmen ayniyetinin mutlaklığını kısmen tadil 
eden temsilci - seçmen münasebetine de yer ver
menin faydalı olduğu düşünülebilir.) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Gerekçeden aynen aldığımız bu kısmı dikkatle 

incelediğimiz takdirde, Anayasa yapıcısının ikinci 
Meclisten bahseden bu mucip sebebinde bütün vu
zuhu ile, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde ço
ğunluk sisteminin kabulü zaruretinden bahsetti
ği, bu Meclis için tatbik edilecek seçim sisteminin 
(Nispî çoğunluk sistemi) olabileceğini âmir bir. 
hüküm halinde tedvin ettiğini görürüz. 

Gerekçeye göre Cumhuriyet Senatosu seçimle
rinde çoğunluk sistemi zaruridir. Çünkü : 

Kamu oyunun istikametleri muayyen zaman
larda ve siyasi partiler kanaliyle tecelli ettiğine 
göre bizzarure global olmakta ve nüanslar kaybol
maktadır. 

Son asrın yetiştirdiği büyük amme hukuku 
âlimi Profesör Moris Duverger'in ve Esmen'-
in eserlerini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 
kamu oyunu bizzarure (global) bir hale getiren ve 
(nüansları) kaybettiren sistem majoriter sistem
dir. 

Vatandaşların kendi kanaatlerine uyan parti
ye oy vermekten çok, kanaatlerine en yaklaşık 
partiye oy vermelerini temin eden seçim sistemi 
de, çoğunluk sistemidir. Zira, bütün dünya âlim
lerinin ittifak ettikleri cihet şudur ki, nispî tem
sil sistemi bir (kanaat) sistemidir, her fikrin Par
lâmentoda temsiline imkân veren sistemdir. Ka
nun yapıcımızın, vatandaşların kendi kanaatleri
ne uyan partiye değil, fakat ona en yaklaşık par
tiye oy verdiklerini tesbit etmiş olması ile Cum
huriyet Senatosu seçimlerinde çoğunluk sistemi
nin kabulü zaruretini derpiş ettiği aşikârdır. 

Kamu oyunun istikametlerini basite irca etme
nin de çoğunluk sisteminin karekteristik bir vas
fı olduğunda bütün bilginler müttefiktir. Tatbi
kat da bunu teyideder. Esasen nispî temsil sis
teminin en büyük mahzurlarından birisi, kamu 
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oyupnun istikametini muğlâk bir hale soktuğu bu
lunduğuna, basite irca etmenin ise çoğunluk sis
temi ile mümkün olduğuna göre iddiamızı tc-
yideden bu nokta üzerinde daha fazla durmıya-
cağız. 

Ne diyor vâzıı kanun? (Şüphe yok ki, Hükü
met fonksiyonunun işi ivebil mesi bu basitleştirme
yi zaruri kılmaktadır.) 

Bu mucip sebepten anlaşılmak lâzımdır ki, 
kanun yapıcı Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde 
(Hükümet fonksiyonunu iyi işletecek) bir sis
tem kabul etmiştir. 

1950 yılında tatbik edilen Seçim Kanununun 
hazırlanmasında büyük emeği gecen ilim heyeti
nin raporunda, Duverge, ve Sornıen gibi alim
lerin, hattâ nispî temsil taraftarı olan bilginlerin 
dahi eserlerinde kabul edilen husus şudur ki 
(Hükümet fonksiyonu iyi isliyen sistem) (ço
ğunluk sistemidir). 

Hassaten memleketimiz gibi iktisaden geri 
kalmış ve plân tatbikatı ile ilerlemeyi kabul et
miş olan ülkelerde (Hükümet fonksiyonunun 
iyi işlemesi) bir zarurettir. 

Kanun yapıcı da hiç olmazsa bu (iyi işle
meyi) gerçekleştirecek bir seçim sisteminin, ya- . 
ni çoğunluk sisteminin Cumhuriyet Senatosun 
seçimlerinde tatbikini zaruri görmüştür. 

d) Kanun yapıcı (parti disiplininin daha 
az sert işlediği) bir sistemi do gerekçesiyle ka
bul etmektedir. 

Profesör Düverger'dc Le parti politik adlı 
eserinde, nispî seçim usulünün mahzurlarını 
uzun uzun anlattıktan sonra (seçimle gelen ida
re edenlerin yerini parti idare heyetlerinin al
dığı veya idare edenler seçiminin, seçmenler
den partilere geçtiği an demokratik prensipler 
ihlâl edilmiş olur) dedikten sonra bu ihlâlin 
de ancak (sert parti disiplinini getiren ve liste 
usulüne dayanan nispî temsil yoliyle) vâki ol
duğunu beyan etmektedir. 

Yine bütün Dünya bilginlerinin, aynen Dü-
verger gibi, ittifak ettikleri husus şudur ki, nis
pî seçim (sert parti disiplinini) çoğunluk sis
temi ise (yumuşak parti disiplinini) sağlar. 

Şu halde kanun yapıcımız gerekçesinde Cum
huriyet Senatosu için (Parti disiplininin daha 
az sert işlediği) bir seçim sistemini öngörürken, 
maksudu, şüphesiz, çoğunluk sistemidir. 

Yine vazıı kanun gerekçenin 33 ncü sahife-
sinin 25 nci satırında Cumhuriyet Senatosu üye-
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lerinin (parti disiplini bakımından daha fazla ı 
serbestliğe sahibolmalan) hususunu zikreder
ken onlara bu (serbestliği) temin edecek olan 
çoğunluk sistemini sarahatla kabul etmektedir. 

Anayasa gerekçesinde şimdi arz edeceğimiz 
sarahat yukarıdaki izahatımızla birlikte, hattâ 
münferiden bizi vuzuha vardıracak, kanun ya
pıcının Cumhuriyet Senatosunda kabul ettiği 
seçim sistemini şüpheden tamamen âri olarak I 
tâyin ve tesbit edecek durumdadır. I 

32 nci sahii'enin sonlarında aynen şu cümleyi I 
görmekteyiz (Millet Meclisinden farklı bir se- I 
çim sistemi ile seçilen ve kamu oyunun istika
metlerini daha nüanse hale getiren Cumhuriyet 
Meclisi - Cumhuriyet Senatosu - bu faydayı sağ- I 
lıyacaktır.) I 

Görülüyor ki, kanun yapıcı Cumhuriyet Se- I 
natosu seçimleri için (Millet Meclisinden fark- I 
lı bir sistemin) kabulünü derpiş ve böyle bir 
Seçim Kanununun yapılmasını emretmektedir. I 
Millet Meclisinde tatbikt olunan seçim sistemi I 
nispî seçim olduğuna, bugüne kadar mevcut I 
seçim sistemleri ancak iki zıt sistemden ibaret I 
bulunduğuna göre Cumhuriyet Senatosunda I 
tatbik olunması lâzımge'en (farklı) seçim sis- I 
temi de ancak çoğunluk sistemi olacaktır. 

Bu, Anayasa koyucusunun tatbikini emretti- I 
ği bir hükümdür. Değiştirilemez. 

Bu hususu tespit ettikten sonra Cumhuriyet 
Senatosu Seçim-Kanununun gerekçe:i ıi da tet- I 
kik etmek zaruretini duymaktayız. Bu gerekçe- I 
nin 1.2 nci satırından başlamak üzere aynen 
şöyle denilmektedir: (Anayasa tasarısında, 
ikinci meclisin teşekkülü, yetkileri ve bu Mec
lise seçilecek üyelerin vasıfları farklı tutuldu- I 
ğundan bu Meclis üyelerinin seçimi için Millet- I 
vekili seçimi usullerinden farklı bir Ssçim Ka
nunu tasarısı hazırlanması zaruri görülmüş ve 
bu sebeble hazırlanan tasarı sunulmuş'ur.) I 

Görülüyor ki, gerekçe Anayasa tasarısına I 
atıf yapmaktadır. Bu sebeple yani yeni Ana- I 
yasa tasarısındaki sebeple Milletvekili seçimi I 
usullerinden farklı bir Seçim Kanunu tasarısı I 
hazırlanması zaruri görülmüş) tür. Bu zaruret I 
Anayasa vazıınm kabul e'tiği (farklı sisteme) I 
uymak (zaruretidir.) Muhterem arkadaşlarım, I 
bu konuda biraz sizi yordum. Fakat naçizane, I 
bilmiyorum, belki doğru belki yanlıştır, üzerinde I 
ehemmiyetle eğilmek mecburiyetinde kaldım. I 
Grupunı da ehemmiyetle eğilmek zorundadır, j 
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Onun için bir delilimi daha zikrettikten sonra 
bu bahse son vermek isterim. 

Bu gerekçede üstü kapalı geçilen (Cum
huriyet Senatosunun teşekkülü) ibaresi çok ma
nidardır. Buna en geniş zaviyesinden bakmak 
lâzımdır. 

Malumdur ki, bizim Meclisimizde bir de (se
çimsiz gelen Senatörler) grupu vardır. Bu 
Anayasamızın uygun gördüğü bir şeydir. Ban
ların yekûnu 35 dir. Ekseriyet sisteminin bi
zim bünyemiz için varit b.Junmıyan nazarı mah
zurları birçok içtimai sınıfları ve binaenaleyh 
doktrin partileri bulunan mem^ekejer için ba
his konusu olabilecek boşlukları Cumhuriyet Se
natosu içinde % 20 ye yaklaşan böyle bir kontr-
pua, yani (denkleştirme ağırlığı) g.dermiye 
yaramış olmalıdır. Eğer bir millet, her hangi 
bir partiyi bu seçim dışı üyeler rağmma Cum
huriyet Senatosunda salt çoğunluğu tutaca^ bir 
rağbetle seçecek ise bunu baltalamaya değil, bir 
vaKia olarak değerlendirmeye çalışmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir hususu 
tavzih etmek isteıim. Partiler hukukunda ge
niş üyesi olan partilere kütle partileri, daha az 
üyesi olan partilere de küçük partiler denmek
tedir. Bunu hassaten ve münhasıran partiler 
hukuku bakımından belirttiğimi, küçük partiler 
deyiminden Millet Meclisinde o duğu gibi arka
daşlarımın alınmamasını, kendilerinin hattâ çok 
büyük kütle partilerinden daha büyük kıymet
leri ihtiva ettiğine inandığımı da tasrihan arz 
etmek isterim. (Alkışlar) Fakat bir da tersini 
düşünelim. Nispî temsil usulü küçü'î partiler 
lehine 150 üyeyi birçok kısımlara ayıracak ve 
bu ekseriyet sisteminde muvazene sağ ama gibi 
bir göreve başlanabilecek olan bir ko ıtrpua bu 
defa ters yönlerden etkiler yapabilecektir. 

işte onun içindir ki temsilciler meclisi, yani 
nispî temsil usulünü bir kere seçimie.de dene
meyi akla koymuş olmasına rağmen (Cumhuri
yet Senatosunun teşekkülü) karşısında ve segim 
dışı Senatörlerin durumundan geVı bir zaru
retle, diğer sebeplerin hep aynı istikamette bir
leşerek nispî temsili reddettiklerini gördükleri 
içindir ki, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde 
ekseriyet usulünü kabule mecbur kalmıştır. 

Bu düşüncelerimizi teyideden, vazıı kanunun 
görünüşü tespit eyliyen diğer hususları sayacak 
değiliz. Bu kadarla iktifa ediyoruz. 
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Ancak, vazıı kanunun hiçbir şeklini tasvi-

betmediği nispî temsil usulünün en uç sisteminin 
Cumhuriyet Senatosu seçimlerinds tatbik edile-
miyeceği de Anayasamızın kabul ettiği bir ger
çektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi diğer bir ko
nuya temas etmek istiyorum, seçim zamanından 
bahsedeceğim. Seçim zamanı hakkındaki maru
zatımla, daha ziyade bir tesbit yapmak istiyo
rum. Şunu huzurunuzda tesbit etmek istiyorum 
ki, her memlekette çoktan hal yolu bulmuş hat
tâ teamül ve âdet plânında yeralmış hususlar, 
bizde hâlâ, bir mesele, bir dâva halindedir. 

Nitekim işte, seçimler, filân <ayda mı yoksa 
falan ayda mı yapılmak lâzımdır hususuna, Par
lâmentomuzda, hem de bir hayli münakaşalı ve 
hararetli celseler tahsis etmekteyiz. 

Genel seçimler tarihinin ehemmiyetsiz oldu
ğunu iddia etmekte değilim. Seçim tarihi elbet
te önemi olan bir iştir. Fakat, hemen bütün ol
gun demokrasilerde, bu tarihi tesıbidetmek salâ
hiyeti, iktidarda bulunan partiye, hattâ iş ba
şındaki Hükümetin reisine bırakılmıştır. Ve bu, 
sebepsiz yahut indî bir nokta da değildir. 

İş başındaki Hükümet, seçime filân tarihte 
gideceğiz derken, heyeti umumiyelerin en bü
yüğünden yani milletten, egemenlik çağında 
bulunan bütün vatandaşlardan, yaptığı işleri 
ortaya koyarak ve yapılmasını mümkün ve lü
zumlu gördüğü işleri de ayrıca izah ederek ev
velâ ibrasını istiyor, ikincisi de devam edecek 
bir itimadın delil ve nişanesi olmak üzere, ek
seriyet reylerinin yine kendisine verilmesini is
tiyor demektir. 

Bu, demokratik anlayışın icabı olan bir hu
sustur; iktidardakilere verilmiş, 'bir imtiyaz de- I 
ğildir. Ve böyle sayılmamak lâzımdır. Bundan 
dolayı, yani 'bu, demokratik tekâmülün tabiî 
bir tarafı olduğu içindir ki, Hükümetin şu de
ğil de bu tarihte seçimleri ilân etmesi «böyle 
olmasın» yahut «böyle olamaz» diye birtakım 
itirazlar ile karşılanmaz ve taraflar sadece bu
nun neden böyle yapılmakta olduğunu, kendi 
görüşlerine göre izah ile yetinirler, o kadar!... 

Misal istenirse, ingiltere'de, yani, muteber 
en klâsik ve sağlam demokraside seçim tarihiy
le Meclisin ne zaman feshedileceğini daima Baş- | 
vekilin tâyin ettiğini hatırlamak kâfidir. Şüp
he yok ki, ne İngiltere Başbakanı 'bu tarihi tes
bit ederken kendisinin çıkannı düşünür ve ne 
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de Garp memleketlerinde, iktidar partisi başka 
ıbir art düşünce içindedir. 

Hal böyle olursa, seçim tarihi meslesinin 
bu şekilde mütalâa edilmesi, şüphe yok ki, doğ
rudur. O kadar ki, bunun aksi yanlıştır, demek 
mümkün ve yerindedir. 

Bu, seçim tarihi meselesinin Garp demokra-
silerindeki umumi görünüşü ve Anayasa, âmme 
hukukunun olması lâzımgelcliği tarafıdır. Fakat 
bizde, hele içinde bulunduğumuz devrede, bu 
meselenin bir de hususi durumu, hususi görü
nüşü, hususi ehemmiyeti bulunduğu aşikârdır. 
Bizim Anayasa ve âmme hukuku sahasında, 
Garp demokrasilerinin aksine olarak, tesbit 
edilmiş muayyen kriteryuml arımız vardır. 

Müsaade •buyurursanız bir de bunu açıp deş
mek istiyorum. 

Biliyorsunuz, bizde Yüksek Seç/im Kurulu ka
rarının icabı ve bir de Seçim Kanunundaki sa
rahat clolayısiyle, umumi seçimlerin Haziran'da 
yapılması lâzımgelmektedir. 

Bu suretle, seçim tarihini tesbit ve ilân hu
susu, birtakım kazai kararlar ve kanunî mad
deler ile, hem de bunların mucip sebepler lâyi
haları tetkik edilecek olursa, memleketimizin 
önemli hususiyetleri üzerinde durularak, müs-
takillen ele alınmış ve peşinen tesbit edilmiştir. 

Bu yüzden bizde, balen bir hususi durum 
mevcuttur. Bunun böyle olduğu tamamen malû
munuzdur. Bu şekle göre, seçimlerin Ekim'de 
değil, Haziran'da yapılması lüzumu, keza malû
munuzdur. Sebeplerin başında da, memleketin 
münakalât ve muvasalat durumu ve % 80 e 
yakını köylü ve çiftçi olan vatandaş kütlemizin, 
Ekim ayında sandık başına gidemiyeceği ve ona 
böyle bir külfetin tahmil edilemiyeceği, Hazi
ran ayında ise nüfusa mukayyet -oldukları yer
lerde oturdukları noktası gelmektedir. Muhte
rem arkadaşlarım bu seçim zamanı konusuna 
diğer arkadaşlarım değinecek olduğundan ben
deniz bu mevzuda bu kadarla iktifa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun içinde 
getirilmiş olan bu tasarı içinde, çok ehemmiyet
li olduğuna kaani olduğum bir hususa ehemmi
yeti nisbetinde temas etmek mecburiyetinde
yim. 

Hükümetçe sevk edilen (Seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında kanun) tasarısının ihtiva etmediği ve Sa
yın Şefik İnan ile arkadaşlarının imzaladığı bir 
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takrirle doğrudan Millet Meclisi Umumi Heye
tine sunduğu ve iyice incelenmeden kabul edili-
veren bir kanun teklifi var. Birleşik oy pusla-
sı usulünü ihdas eden bu teklif yurdumuz için 
yepyeni bir şeydir. 

Mevcut usulü değiştirmenin sebebi nedir9... 
Buna neden lüzum görülmüştür. Bizim Anayasa 
sistemimize göre eşit, genel oyu tahakkuk etti
rebilmek için, yaıni, mümkün mertebe bütün 
seçmenleri oya iştirak ettirebilmek için bir ca
zip tarafı, bir kolaylık tarafı mı vardır? 

Acaba 10 milyonun üstünde seçmeni bulu
nan ve okur - yazar nisbeti bize uygun hangi 
memleket bu usulü tatbik etmektedir? 

Demokratik gelenekleri ve onun ayrılmaz 
'bir parçası olanı seçim düzenini bir memlekette 
yerleştirmenin birinci şartı halka her türlü ko
laylığı göstermek ive alışılmış bulunan formali
teleri büyük bir aksaklığı tesbit edilmeden de
ğiştirmemektir. Değişiklikler teminat ve kolay
laştırma istikametinde olmalı, fakat her değiş
menin bir aksama getireceği göz önünde tutu
larak, bu yola, büyük farklar sağlamadıkça, 
gidilmemelidir. Ufak tefek farklar için forma
litelerde yapılacak değişmeler menfi sonuçlar 
verir. İrat, masrafı kurtarmaz. Okur yazar ola
nı bizden çok yüksek ve seçim gelenekleri çok 
ilaha eski memleketlerde seçmeni teşvik için, 
külfetleri azaltmaktan başka, çare bulunama
mıştır. Meselâ; İsviçre'nin bâzı kantonlarında 
hastaların oylarını, yatak başlarına gidip toplı-
yacak ekipler kural makta, Kanada gibi mem
leketlerde seçmeni bir günün içine sıkıştırma
mak üzere oy sandıkları birkaç gün açık tutul
maktadır. 

Bütün bunlar seçmenin oy vermedeki kül
fetlerini azaltarak mümkün 'mertebe çok işti
raki sağlamak ve millî iradenin tam olarak te
cellisine imkân vermek içindir. 

Birdenbire ortaya atılan bu yepyeni usulün 
'bize hangi sadeliği ve kolaylığı getirdiğini ve 
seçmenin hangi külfetini azalttığını veya han
gi teminatı sağladığını ilk iş olarak ara tırmık 
gerekmektedir. Fakat bir bakışta göze çarpan 
Şey, oy puslalarmın muteber sayılmaması sebebi
nin artışından, Devlete birçok masraflar, seç
mene de birçok külfetler yükletmesinden ve en 
mühimini de seçmenler arasında bir tefrik ya
ratıp oy verme imkânlarını daraltmaktan ve 
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hattâ büyük bir seçmen kütlesinden bu hakkı 
fiilen ve büsbütün kaldırmasından başka neti
ce vermiyecek bir usulle karşı karşıya olduğu
muzdan ibarettir. Bu, aşağı - yukarı, genel oy 
sisteminden dar seçim sistemine geçiş gibi bir 
şey olur. 

Kamun Millet Meclisi Umumi Heyetinde pek 
az konuşulmuş ve tereddütlerin hiçbiri halle
dilmemiş, akla gelen soruların hiçbirine cevap 
verilmemiştir. Konuşanlar ise mahduttur. 

İlk olarak baş teklif ci Sayın Şefik İnan ko
nuşmuş. Hattâ elinde birleşik oy puslasın!n bir 
agrandismanımı da getirmiş ve işin mekaniz
masını izahtan sonra aynen şunları söylemiş : 

(»Seçmenin yapacağı iş, istediği paitinin hi
zasındaki işaretli yeve oradaki çarpı işaretli 
özel mühimi 'basmaktan ibarettir. Partilerin 
de yapacakları bir tek şey, parti işaretini seç
mene öğretmekten ibarettir, Gayret eder de 
partilerin ilk harflerini, okuma - yazına bilıı.i-
yen seçmen vatandaşa öğretirsek, alfabenin 8 
harfini öğrenmiş olurlar. (Tayret eder de her 
partinin tam metin adını öğretirsek vatandaş 
alfabenin 18 harfini öğrenmiş olur. Ben bizim 
seçmenin sağduyusuna, zekâsına, gayretine gü-. 
veniyorum. Bunu çok çabuk öğrenir. Böylece her 
türlü tesir dışında oy verebilir) 

Görülüyor ki, kanun teklif çişi de vatandaşı 
okuma - yazma öğrenme zorunda bırakmanın 
ötesinde herhangi bir gerekçe serd etmiyor. Ye 
(burada, oy verebilmek için her hakle az çok bir 
alfabe öğretimi ve öğrenimi zarureti ikrar ediü-
yor. 

Alfabeyi bir seçim devresinde öğrenen seçme
nin her 'türlü tesir dışımda oy verebileceği kana
atinin şümulü ve mıesnedi ise tamamen izahsız 
bırakılmış bulunuyor. 

Haddizatında bunun 'bir izahı da olamaz. İste
diği partinin listesindeki yere damgayı basabi
lecek olan insanı hangi tesirden kurtarmış olu-
yarlar ve bunu nasıl, yapıyorlar? Bunu kendile
ri anlatmıyorlar. Senato encülmeninde'ki konuş
malardan ve burada sayın bakanın ifadesinden 
anlıyoruz ki bu usulün taraftarları yürürlükteki 
usulde listelerin evvelden evlere dağıtıldığı, kar
şı partilerin bu listeleri toplatıp yerlerine kendi 
üstlerini verdikleri, seçmene yemin ettirildiği bu 
işe para ile rıza gösterenlerin ahlâk bozukluğu
na uğradığı, seçmenin serbest iradesinin ihlâl 
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edildiği idclasmdadırlar. Bunlar vaktiyle Temsil
ciler Meclisinde de ilerd sürülmüş ve cevaplanın 
almıştır. Bunlara, ileride temas edeceğim. Fakat 
bir taraftan sağduyusundan ve iffetinden bah
sedilen Türk seçmenine (reyini satan.) parti 
teşkilâtlarına da - ki onlar da bizim halkımızın 
insanlarından mürekkeptir - (ahlâk bozucu) 
sıfatlarını yakıştırmayı biz tasvibetmiyoruz. Ar
tık bu millete hakaret edilmemelidir. Bu haka
retleri edenlerin sözlerini kendi fiille fine inhi
sar ettirsek dahi, muhakkak olan bir şey var
sa, birleşik oy puslası usulü onların bu irtikâ
bından! hiçbirisine çare getirmemektedir. Bu 
defa yemin, para, tesir gibi şeyler eğer varitse, 
bu defa ela çarpı işaretli 'mührü 'bir listenin al
tına basmak için para verilecek, mukabilinde 
yemin alınacaktır. Oyunu satan adamın yemini
ne inanıp da ona para verenlerin bu usul saye
sinde akıllanacaklarını sanmak beyhudedir. 
Hem acaba hep seçimi kaybedenlerin ibu iddia
ları dillerine doladıklarının farkında değilmi-
yiz, sanıyoılar?... (Sağdan bravo sesleri alkık-
lar) 

Her sandığa dağıtılacak damgaların sapları, si
hirbaz değneklerinden mi kesilecek, yoksa her İs
tampanın 'mürekkebine keramet boyası inı.'karış
tırılacak ki, onu eline alan seçmen parayı, yemi
ni unutup, ahlâkı hatırlayıp mir başka partiye 
rey versin?.. Kapalı hücreye giren bir seçmenin 
damga b asm asiyle cebindeki veya oradaki bir 
puslayı kullanması arasında nasıl bir fark var
dır"? Seçmen hücreye hangi niyetle girdiyse 
onu yapacaktır. Binaenaleyh tesirdi, yemindi, 
para idi gibi hikâyeler bakımından ortada hiç
bir yenilik doğmamaktadır. 

Yine deniyor ki, evlere oy dağıtmak teşki
lâtın kuvvetine bağlıdır. Halbuki bu kanun teş
kilâtı olmıyan partileri korur. Bu doğru mudur, 
değil midir, ayrı mesele. Demokrasi bir siyasi 
partiler rejimidir. Anayasamız da bunu böyle 
kabul eder. Parti ise teşkilâtla varlık kazanır. 
Her 'aklına gelenin bir parti kurmasını teşvik 
etmek ve bütün teşkilâtı 15 vilâyete inhisar eden 
partileri teşkilât dahi kuramadıkları memleke
tin en az r/c 80 nüfusuna ait reyleri dağıtma
sına meydan vermek iyi bir şey midir? 

Ben bu noktalar üzerinde durmıyacağım. 
Ama meydanda, olan bir şey var ki, bu yeni 
usulü seçmenlere anlatabilmek için de g-eniş teş
kilâta ihtiyaç; vardır. Acaba teşkilâtlı partiler 

9 .2- 1965 0 : 1 
teşkilâtsız partilerin üyelerini davet edip sen 
kendi partine şöyle rey vereceksin diye fahrî 
bir vazife mi yüklenecekler... Yine her parti 
kendi sempatizanlarını bu işte eğitime tabi tu
tacak, teşkilâtsız partiler bu imkândan da 
mahrum kalacak değiller midir?... -Madalyanın 
bir de ters tarafı vardır. Birleşik oy puslaları-
nm filigranlı kâğıtlarını veya. basılmış fazla 
nüshalarını el altından temin, çifte mühürler 
yaptırıp kendi okuma - yazma bilmez seçmen
lerini hazır damgalı listelerle teçhiz ederek hüc
relere soktular ithamı bu işte en elverişli par
tiye yöneltilmiyecek midir?.. Bu daha mı az çir
kin olacaktır, yoksa daha mı az doğru olacak
tır?.. Çok rica ederim. Dedikoduları bıraka
lım. Her Türk ferdini en az kendimiz kadar 
namuskâr sayarak kanunlarımızı ona göre ya
palım. Bu kanunu destekliy enlerin zahiri ge
rekçeleri meşrutiyetteuberi öne sürülmüş ve il
tifat görmemiş şeylerdir. Bunları tam da yeni 
bir seçimin havasına girerken tazelemekte, eğer 
işin aslında 'bir iyi niyet payı varsa, bile, isa
bet görülemez. Kaldı ki bu ıkadar şüpheli se
beplerle insanlar 'değil seçim kanunlarının, alış
tıkları sigara çeşidinin değiştirilmesine 'bile ra
zı olmazlar. Münferit veya yüzde nisheti cüzi 
vakaları büyülterek bütün bir Anayasa siste
mini çiğnemeye ve 14 milyonluk bir seçmen küt
lesine hakaret etmeye hakkımız yoktur. Plajlar
da her yıl 8 - 10 kişi boğulur; bu yüzden hangi 
plaj kapanmış, kim, denize girmeden bir ha
vuzda imtihana tabi tutulmuştur. 

Bu zaruri sorulardan ve cevaplardan sonra 
Millet Meclisindeki müzakereye dönüyorum. 
Teklif üzerinde ikinci olarak Turhan Feyzieğ-
lu konuşmuştur. Sayın hatip kısa konuşacağı
nı ve bu konuyu bâzı ihtisas komisyonlarında 
incelemiş bulunduğunu belirttikten sonra aynen 
şunları söylüyor: 

(Şu kürsüden ifade etmek istiyorum ki, bu 
usul seçim emniyeti bakımından da, seçimin se
lâmeti bakımından da, beklenen sonuçlar bakı
mından da kendisine izafe edilen kıymetlerden 
mahrumdur. Faydaları sağla'iııaktan ziyade, çe
şitli zararlar getireceğini 'bir yıldan'beri her de
fasında bu konu açıldığımda savunmuş bulu ıl
ımaktayım. Şimdi de huzurunuzda muhalefeti
mi i ifade etmezsem vicdanıma karşı vazifemi 
yapmamış olacağını kanaatiyle söz almış bulu
nuyorum.) Diyor ve teklifin araya sıkıştırıldı-
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ğını halbuki ayrı bir kanun mevzuu olduğunu, bu 
'hususta teknik bilgi verilmediğini ifade ediyor. 

Bu konuda teknik bilgi sahibi olduğu bili
nen sayın hatibin seçim emniyeti ve seçim şea
meti bakımından teklifin aleyhinde bulunduğu 
görülüyor. Bu, masa başında dünyayı bozup ar
dından da düzeltmeye kalkışanlar için mühim 
bir müşahede olmak: gerekirdi. 

Üçüncü ve sonuncu olarak konuşan Anka
ra Milletvekili Sayın Ahmet Üstün sözlerine, 
bu kanunun büyük karışıklık getireceğini, bir 
birçok oyların hükümsüzlüğünü doğuracağını 
ve bu usulün millî bakiyeler yeniliğinden daha 
önemli olduğunu belirttiği halde Millet Partisi
nin bu 'kanunu millî iradeye karşı saymasını 
•doğru bulmadığını ifade ile bu teklifi bir ısla
hat teşebbüsü olarak kabulde zaruret gördüğü
nü .söyletmiş ve kürsüden inmiştir. Başlayış tar
zı ile, sonuç gerekçe ile hüküm arasında çe
lişmeye düşmüş olan Sayın Ahmet Üstün'ün 
işaret ettiği gl-bi bu teklif millî bakiyelerden 
daha büyük bir yenilik, hattâ bir sürpriz teş
kil etmektedir. Ve maalesef seçmene okuma 
- yazma öğretmekten başka neyi sağlıyacağı, 
teklif usulü veçhile Umumi Heyete intikal et- j 
medıiği ve binaenaleyh bir gerekçeye de bağlı ] 
bulunmadığı için, oy verenler bu kanunun le
hinde bir fikir edinemedikleri gibi aleyhindeki 
hususları da mütalâa etmek imkânına sa
hih olamamışlardır. 

Eğer seçim yoliyle memleketin maarif dâ
vasını halletmeyi arzu ediyorsak, buna başka 
çaremiz kalmadıysa herşeyden önce Anayasa 
yi tadil etmek gerekir. Bu noktaya daha sonra 
geleceğim için önce pratiğe dair bir iki tered
düdümü daha arz etmek isterim. Bu usul ile 
şu kadar sandık için gerekli damga, istempa 
masrafları, her kapalı hücremin damga ameli
yesine elverişli, yani mahfuz ve aydınlık bir 
halde •bulundurulabiliri esi şartları, imkânları 
düşünülmüş müdür?.. Damgalama ameliyesinin 
alacağı zaman bakımından secimin kaç günde 
biteceği sanılmaktadır.?.. Birleşik pusla usulü 
nasıl olsa iştiraki yarıdan aşağıya düşürecek
tir ve binaenaleyh gün uzatmaya, lüzum yok
tur denebilir. Fakat görülecektir ki, ne elverişli 
hücreler bulunabilecek ve ne de bu seçim bir güne 
sığacaktır. Çünkü her hücrede masaya ben
zer bir şey, yağmur ve rüzgârdan korunma ve | 
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bilhassa aydınlık şarttır. Yani her hücreye 
elektrik ve lâmba da lâzımdır. Bucak ve ilçe-
lerimizdeki resmî dairelerde bile kurulmuş 
ıstampalarla başedilememekte ve doğru dürüst 
mühür basılımamaktadır. Aylarca evvel hor 
sandığa verilecek bu ıstampaların ne hale ge
leceğini düşünmek bile istemiyorum. 

Bütün bu ufaktefek gibi görünen engel
ler bu yeni icat usul ile girişilecek denemeyi 
tatbikatta akamete uğratmaya yetecektir. Sayın 
Feyzöoğlu ile teklif sahibi arasında kesik cüm
lelerle yapılmış olan bir tartışma da bir seçi
min ne demek olduğunu bilenlerin bu akamete 
inandıklarını gösterir. Bu usul bir karışık
lık doğuracak ve onu seçim günü düzeltmeye 
imkân bulunmıyacaktır. 

Türkiye'de bir seçimin gülünç duruma 
düşmesini bekliyenlerin ve böyle bir şey arzu 
edenlerin bulunduğunu biliyoruz. Cumhuriyet Se
natosunun tümiyle bunun karşısında olacağı
na da eminiz. 

Okur - yazar olmıyanlann oy hakkına esa
sından muhalif olanların sözleri kulağımıza 
geliyor. 

Efendim, bu kadarcık bir külfete katla-
namıyan ve bir partinin işaretini ve harfle
rini tanımıyan kimselerin reyi de eksik olu-
versin diyorlar.. 

Bu, doğru veya yanlış, fakat her halde sa
mimî ve açık bir mütalâadır. Ancak, Anayasa
mız genel oy esasını kabul etmiş. Bu yüzden 
yapılacak bütiia seçim kanunlarının, vatandaş
lar arasında bilgi, kabiliyet, beceriklilik farkı 
gözetmeksizin ve bittabiî bu hususlarda bir 
fark istiyen ameliyelere ihtiyaç göstermeksi
zin seçime katılmalarını sağlaması gerekir" Bu 
vasfı haiz olmıyan bir Seçim Kanunu Anaya
samızın genel oy prensibine ve 55 nci madde
sine sarahaten aykırıdır. 

Asgari 8 alfabe harfi bilmeyi veya falan 
ve filân işareti öğretmeyi ve öğrenmeyi istil
zam edecek ve bunsuz oy vermeyi imkânsız 
kılan bir seçim kanuniyle oy verme hak-. 
kını - Anayasamızın 55 nci maddesine rağmen -
sarı saçlılara hasreden 'bir kanun arasında 
maddeten ve fiilen hiçbir fark olamaz. Bahu
sus bir memlekette okur - yazarlar halkın an
cak 1/3 nü teşkil ederse!.. 
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feti hoş görenlerin mütalâalarının doğru olup 
olmadığı 'hakkında henüz bir şey söylemedim. 
Bu noktaya da geleceğim. Ancak bir hususa 
daha önce temas etmek isterim.. 

Deniyor ki, Adalet Partisine oy verecekler 
arasında okur - yazar nisbeti öteki 'partile
rin kinden daha düşüktür ve bu kanun bu 
esası göz önündt. tutarak onları seçimden çek
mek için düşünülmüştür. Kimsenin iyi ni
yetinden şüphe etmiye ve tenkidleri bu şüp
heye dayamaya niyetimiz yoktur. Hem 'böyle 
hesap tamamen hatalı olur, hemhayal olur. 
1961 seçimlerinden önce getirttiği yabancı 
uzmana kendisi için 316 milletvekilliği sandfd-
yası hesaplatan politikacıların rüyası kabi
linden bir hayal. Önümüzde maddi deliller 
var. Geçmiş seçimler gösterdi ki, Adalet Par
tisi Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 
İstanbul, îamir gibi büyük merkezlerde ve 
bilhassa merkez ilçelerde, yani, okur - ya/.ar 
nisbeti enyüksek sandıklarda diğer partiler
den daha çok daha fazla oy almaktadır. 1961 

seçim sonuçlarını gösteren Başbakanlık İstatis
tik Enstitüsünün yayınladığı cetvellere lüt
fen 'bir bakınız. 

Mütaakıp seçimlerde Adalet Partisinin 
okur - yazar nnıhitlerdeki reyleri azalmamış 
bilâkis artmıştır. Şu halele, biz sırf parti 
mülâhazasiyle düşünse idik, bu kanunu iste
mez gibi gözüksek lüle aleyhinde bu kadar 
konuşmazdık. Biz parti kazancı ve kaygusıın-
da değiliz.. Bizim endişemiz Anayasa nizamı 
üzerinde tekasüf ediyor. Bizim endişemiz, te
mel haklar, vatandaşın oy hakkı üzerinde, 
oy vermekten mahrum kalacak vatandaşların 
teşkil edeceği, vatani vebal üzerinde topla
nıyor. (Bravo sesleri.) 

Bu memlekette daha dün bir Anayasa ya
pılmış ve referanduma, arz edilmiştir. Oylama 
sırasında vatandaştan neye rey verdiği sorul
muş ve bunu bilip bilmediği araştırılmış mı
dı r ! Yabancı memleketler tarihlerinde vâki 
olduğu gibi, oy salhibinden Anayasa madde
lerini okuyup anlama şartı aranmadan yapılan 
referandumun bu tarzı bizzat o Anayasanın 
demokratik bünyesi icabı idi. Anayasanın 
kabulü gibi en mühiım bir tasarrufa, kırmızı 
veya beyaz münferit oy puslalariyle ve okur -
yazarlık gibi hiçbir fark gözetmeden ehil sa-
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yılan vatandaşın elinden bu Anayasayı al
dıktan ve şimdi cahil denen seçmenin münferit 
oy puslalariyle Meclise de geldikten bir müd
det sonra ve tam yeni bir seçimin heyecanları 
için'e girildiği sırada elindeki kanun yapma 
hakkını, seni oraya getiren halkın oy hak
kını kısıtlıyacak tedbirlere tevcih et.. Buna hu
kuk anlayışı ve vicdan rıza göstermez.. 2/3 
ten fazlasının okur - yazar olmadığı bilinen bir 
memlekette 'böyle bir davranış tatsız bir oyun
dan başka bir mâna ifade edemez. 

Tarih karşısında,Türk 'milleti ve dünyanın 
ibret nazarları karşısında böyle bir oyuna 
kalkışmayınız. 

Bu kanun bir deneme imiş. Bâzı şeylerin de
nemesi olmaz arkadaşlar. Bâzı şeylerle, Ana
yasanın temel haklariyle oynamak onları tec
rübe tahtası yapmak caiz değildir arkadaş
lar. Neden Parlâmento üyeliği -için yüksek 
tahsil, birkaç dil bilme şartlarını denemiyo
ruz'? İşte tecrübesine girişilmiyecek konular
dan biri!.. Hem seçimlerimiz üzerinde dene
meye de lüzum yoktur. İstatistikler mey
danda. Diyelim ki, partiler gayret etti. Şu 
5 - 6 ay içinde memleketlin bütün okur - ya
zarları seferber oldu. Seçmenler 8 harfi, kâğıt 
damgalamayı öğretti... Bu gayretler 2/3 okur -
yazar oranına ne kadar tesir edebilir?.. Bu 
gayretler birleşik oy puslasmı kullanabilecek 
seçmen adedini, umumi yekûnun % 50 sinin 
üstüne asla çıkaramaz. Matematik ve istatis
tikteki büyük Adedler Kanunu her partinin 
4 - '5 milyonluk fiilî ve zayif iştirak içinden ala
cağı payı, bu yuvarlak hesap 12 milyona ba
liğ bir iştirakten alacağı paya nisbet bakı
mından müsavi kılacaktır. Bunda hiçbir par
tinin ne kârı ve nede zararı mevzunbahsolmı-
yacaktır. Hattâ Adalet Partisi okur - yazar 
nisbeti yüksek bölgelerden geçmiş seçim
lerde alman oyların oranı baklanından ölçüsü 
ne olursa olsun okuma 'bilgisine ihtiyaç gös
teren bir ameliyeden 'binnetice faydalanacaktır 
da denebilir. 

Ancak yeni Anayasanın yepyeni Parl am mi
tosunu milletin oy hakkını baltalamış duruma 
düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Sanki mil
let ile bir 'takım siyasi parti veya partilerara-
sıında 'bir yarışma varmış da millet onlardan 
reyini esirgedikçe onlar da milletten oy hakkını 
esirgiyor gibi 'bir durum doğmamalıdır. 
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iştiraki yarıdan aşağıya düşürünce ekseriyet, 
iktidar, Hükümet şöyle dursun Parlâmentonun 
bizzat Ikendisi ancak % 40 .civarında yuvarlanan 
bir itimadın mahsulü olarak nasıl vazife göre
cektir? Böyle bir Parlâmento yurtta ve uluslar
arası alanda nasıl itibar bekliyecektir?... 

Görülüyor ki, arkadaşlar; Millet Meclisinde 
konuşan Sayın Ahmet Üstün'ün, dediği gibi bu 
seçim çok 'karışacaktır. Ve Sayın Feyzioğlu'nun 
belirttiği gibi böyle bir seçimde teminat ve 
selâmet mülâhaza etmek mümkün olamıyacak-
tır. 

Sonra bir noktaya yükseîk dikkatinizi çek
mek isterim. Millî bakiyeler usulünü teklif eden 
Hükümet, D'Horit sisteminin büyük ölçüde seç-
iinen reylerini değerlendirmemekte ve hesaba 
katmamakta olduğunu ve bunu telâfi için bu 
tasarıyı sunduğunu öne sürmüş ve görüşü be-
nimsiyen Millet Meclisi Geçici Komisyonu da bu 
noktayı böylece gerekçesinde ifade etmiştir. Fa- I 
kat aynı kanuna Millet Meclisi Umumi Heyetinde 
bir sürpriz halinde katılıveren biıleşük oy pusu
lası hükümleri, esas tasarının değerlendirmek 
istediği ve 2,5 milyona yaklaştığı söylenen rey, 
sırf kaybolmasın diye belki de oy sahiplerinin I 
arzu etmecVği kimselere dağıttıktan wnra. bu 
defa da 2,5 milyon kazandık, 6 . 7 milyonu har-
cıyabiliriz diye bir hesapsızlıkla, iddia olunan 
titizlikle uyuşamaz bir oy kırımına yönelmek I 
aklın alacağı bir şey değildir. Aynı 'kanun içinde I 
neticeler bakımından ibu kadar çelişmenin göze I 
batmaması, ancak aceleye getirilen iş1!erde olur. 
S?nato da, zaten hikmeti vücudunu bilhassa böy
le hallerde bulmaktadır. 1 

Bakınız 1961 milletvekili seçimlerinde, seç- j 
menlerin yaptıkları bir hata yüzünden iptal edi- 1 
len oy adedi 384 681, Senato seçimlerinde ise j 
478 129 dur. Bu da her iki seçime ait sandık
ların yan yana olmasından doğmuştur. Biz 'bu 
yanlışlığı önliyecek tedbirleri alırsak 862 000 -
küsur oy kazanmış oluruz. Bu kadarcık basit 
bir karışıklık yüzünden bir milyona yakın oy 
iptal ediliyorsa, bu usulü biraz daha karıştırma
nın mânası var mı? I 

Bir de okuma gibi bir marifete taallûk eden 
bir usul yürürlüğe ıkonursa ıkaçan, heba olan oy 
miktarı ne olacaktır?... 6 - 7 milyon rakamı bir 
asgari olmakla beraber bunu dilediğiniz Ikadar 
azaltınız. Göreceksiniz ki ; bu rakam, en iyim- | 
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ser hesaplarla millî bakiyeler sisteminin değer
lendireceği oydan çok fazla olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasamızın 55 nci maddesinin 2 nci fıkra

sı seçimlerin eşit, tek dereceli genel oyla yapı
lacağını tasrih etmiş bulunmaktadır. Temsil
ciler Meclisi Anayasa Komisyonunun raporun
da da bu madde dolayısiyle aynen şunlar yazıl
mıştır : 

(Kişinin millet iradesine ve Devlet idaresi
ne katılması yolunu teşkil eden seçime ve se
çimle haklarının anayasalarda düzenlenmesi, 
normal yolu teşkil etmektedir. 1924 Anayasasın
da da aynı yol tutulmuştur. Seçimlerin tabi ol
duğu prensiplerde, yeni Anayasalardaki usule 
uygun olarak, 2 nci fıkrada belirtilmiştir) 

Görülüyor ki, gerekçe dahi Anayasamızın ka
bul ettiği sistemin eşit ve genel oy sistemi ol
duğunu tekrarlıyor. Anayasa ve âmme hukuku 
sahasında bunun mânası vardır. Bâzı anayasa
larda ve bütün ilim kitaplarında genel seçimin 
karşısına dar seçim veya kısıtlı oy sistemi konul
muştuk. 

Dar veya kısıtlı usulde, oy vermek, bir hak 
değil bir vazife sayılmış ve bu vazifeyi yapa
caklar tahdidedilmiştir. Fakat demokratik zih
niyetin gelişmesiyle artık hemen her yerde ge
nel seçim usulüne gidilmiştir. Bizim Anayasa
mız ve onun ruhuna uygun olarak yapılan 
Seçim Kanununda da dar ve kısıtlı sistem red
dedilmiştir. Kabul edilen eşit genel oy sistemin
de rey verme bir haktır. Bunun neticesi şudur 
ki: Kadın, erkek, zengin ve fakir, tahsilli - tah-
silsiz muayyen bir yaşı doldurmuş her fert bu 
hakkı kullanacaktır. 

Esasen oy vermede eşitlik prensibini de seç
menler arasında sadeee tahsil farkını değil fa
kat en küçük bir bilgi ve beceriklilik farkını 
renk farkı giıbi ve onun kadar nazara alınmaz 
bir unsur olarak mütalâa etmemizi zaruri kı
lar. Eşitliğin başka bir mânası yoktur. 8 harf 
bilenle bu 8 harfi bilmiyen arasındaki fark eğer 
Anayasa ile tanınan oy verme hakkını kullana
maz hale getiriyorsa, orada Anayasa ihlâl edil
miş, Anayasanın genel seçim ve eşitlik pren
sibi çiğnenmiş demektir. 

Burada okur - yazar olmakla olmamanın ara
sındaki umumi farkları mütalâa edecek değiliz, 
Çünkü biz sadece oylama konusu üzerindeyiz 
ve Anayasa oy hakkı karşısında bu farkı kabul 

^ u -
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etmemiştir. Demokrasinin yegâne temeli se
çim midir, değil midir diye münakaşa edilebilir 
vo nitekim edilmektedir de. Fakat en büyük 
temelinin, bizim Anayasamızın anladığı mâna
da bir seçim olduğunda kimsenin ihtilâfı yok
tu.'. 

Modern siyasi hukukun en büyük otoritele
rinde ve siyasi partiler ve seçim mevzularında 
ise idare ettiği büyük bir enstütüdeki faaliyet
leri ve derleme ve bilgi edinme imkânlan ve 
neşriyatı ile en büyük otorite olduğunda şüphe 
bulunmıyan ve birçok eserleri Türkçeye tercü
me edilmiş ve ilim kitaplarımızda yer almış 
olan profesör Düverger demokrasinin tek te
meli olarak seçimi kabul ediyor ve eşit genel 
oyu, yani bizim Anayasa sistemimizi bunun 
çar ti saymakta bulunuyor. 

Siyasi partiler adlı eserindeki demokrasi ta
rifi şöyledir: (İdare edilenlerin serbest ve dü
rüst seçimler yoliyle idare edenleri seçebildik
leri rejim!) bu tarifi okuduktan sonra sormak 
lâzımdır: Acaba kanun teklif çileri, idare edilen
leri teşkil eden seçmen kütlesi içinde okuma ıbil-
miyenleri bir kalemde atarken nereden kuvvet 
alıyorlar. İnsan haklarından, temel haklardan 
mahrum edilen bir okuma bilmezler zümresi 
vatandaşlar veya idare edilenler değilmidirler?.. 
Onların okuma öğrenmemesinden mesul olan 
kimdir?.. 

İdare edenler bir taraftan halkı cahil bı
raksın öbür taraftan onlardan vekâlet alma
dan onları idareye kalkışsın!.. Sağlanmak iste
nen durum bu mudurl 

Muhterem arkadaşlar!.. 
Üzerinde konuştuğumuz birleşik oy pusula

sı bahsi bir pusla olarak değil de onun kullan
masının bağlı bulunduğu esas bakımından tem
silciler meclisi zamanında konuşulmuş ve halle
dilmiş bir konudur. Seçim Kanunu, sözü geçen 
Mecliste görüşülürken oy hakkının; okur - yazar
lara, hattâ muayyen tahsil derecesini haiz va
tandaşlara hasrını teklif edenler olmuştur. 

Sayın Şefik İnan'm getirdiği teklif endi-
rekt bizi bilfiil aynı münakaşaların içine ata
caktı?. 

Temsilciler Meclisi Seçim Komisyonu rapo
runda biraz önce savunmak istediğim Anayasa 
•"uzamımızın gerekleri hakkında güzel sözler 

rardır. Ortak oy pusulası taraftarlarının yü
rürlükteki usul aleyhine soyliyebilecekleri hat-
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tâ söyliyemiyecekleri her şeyleri E-min- Soysal 
kürsüden ifade etmiş, oy hakkının okur - yazar
lara hasrım savunmuştur. 

Profesör Necip Bilge buna cevap vererek 
memleketin % 70 i okuyup yazma bilmediğine 
göre bir nevi oligarşi yaratılmak istendiğini, se
çimde meydana gelecek aksaklıklar bulunsa 
bile buna katlanmak gerektiğini meselenin de
mokrasiyi istemek veya istememeye müncer bu
lunduğunu ifade ediyor. 

Şimdi, size, bugün Adalet Bakanı olarak 
konu ile ilgileneceğini umduğum Sayın Sırrı 
Atalay'm konuşmalarından, 25 . 3 . 1961 tarih* 
li Tutanak Dergisinin 551 nei sayfasından bir
kaç satır okuyacağım: 

Fakat yine Sırrı Atalay, hiç şüphe etmiyo
rum ki buraya çıkacak, «O zaman Iböyle söyle-
dimse, şimdide böyle söylüyorum. Fakat mut
laka politikada karakterli olun» tavsiyesinde 
bulunacak. (Alkışlar) Diyor ki Sayın Atalay: 

(Emin Soysal arkadaşımızın okur yazar ol-
mıyan vatandaşları mahkûm eder gibi onları 
oy kullanmaktan mahrum etmek istiyen noktai 
nazarına iştirak etmeye imkân yoktur. On yıldır 
büyük bir ıstırap çeken, büyük bir kütle içinde 
okur yazar olmıyan köylüler şehirliden daha 
çok zulme dayanmıştır. Vatandaşı, hâkimiyet 
hakkına iştirakten alıkoymaya, okur yazar ol-
mıyanları bu haktan mahrum etmeye ve bunu 
aklımızın bir kenarından dahi geçirmiye hak
kımız olmamak gerekir) Emin Soysal'a Mehmet 
Hazer de gayet sert cevaplar vermiş ve «Kon
go'daki Zenci bile bugün siyasi haklarına ka
vuşmak üzeredir» diyerek, vergi alırken, aske
re celbelerken okur - yazar olup olmadıklarına 
bakılmıyan vatandaşlardan oy hakkının esirge-
nemiyeceğini ifade etmiştir. 

Mütaakıben meseleyi tarihî safhalariyle ele 
alan Feyzioğlu, sözlerine aynen şöyle devam edi
yor-., 

«Bu mesele bu memlekette çok konuşulmuş
tur. Fakat bilhassa halk içinde olan ve halk için
de mücadele etmiş olanlar şunu kabul ederler ki 
bu memleket diplomalıdan çektiğini sade vatan
daşından çekmemiştir. Bu memleket münevver
den çektiğini halk kütlesinden çekmemiştir» 

Sayın Feyzioğlu'nun bu sözlerini zabıttan ay
nen okuduktan sonra hemen ilâve edeyim ki, 
burada ne cehaletin öğülmesi ne de aydınların 
yerilmesi bahis konusudur. Maksat; toplumun 
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ancak eşit ve genel oy ile tezahür edebilen ka
rar ve tercihlerinin üstünlüğünü ifadeden iba
rettir ve bu yeni bir şey de değildir. 

Aristo'dan bu yana İngiliz işçi Partisi Lider
lerinden 1G50 de ölen Profesör Lâkiye ve bugün 
yaşıyan ve Garp demokrasisine bağlı büyük dü
şünürlere kadar birçok misaller Türkçe ilim 
kitaplarında da yer almıştır. 

. Avrupanm bahtiyar birkaç küçük memleke
ti hariç her millette okur - yazar olmıyanlar mev
cuttur. Halkın sesi hakkın sesidir sözü bir Ro
ma veeizesidir. İki bin sene evvelki Roma'da ve 
ondan daha önceki Aristo zamanında okur - ya
zar nisbeti ise dünyanın hiçbir yerinde yurdu
muzdaki bugünkü nisbeti bulmamıştır. Binaen
aleyh, biz bu vecizeyi bahis konusu kanunu 
destekliyenler gibi değiştirerek (Okumuşların 
sesi hakkın sesidir) haline getiremeyiz. 

Türkiye'de de halkın sesi hakkın sesidir. Ana
yasamız bunu böyle kabul etmiştir. 

Birleşik oy pusulası usulünü destekliyenler 
(mesele bir okur yazar meselesi değildir.) Te
ziyle karşımıza çıkabilirler. Fakat kanunun 
baş teklif çişi bile Millet Meclisinde bu şekilde 
oy kullanmanın en az 8 alfabe harfi öğrenmeye 
tevakkuf eden bir marifet, şu veya bu bilgiye 
muhtaç bir keyfiyet olduğunu ikrar etmiştir. 
Zaten görünen köy kılavuz istemez.. Seçim Ka
nununda yeni bir tadil yapılır. Oy vermeyi bir
takım masraflar ihtiyar edilmeksizin seçmen 
için imkânsız kılarız. Fakat oy hakkı için zen
gin olmak veya para fedakârlığında ibulunmak 
gibi bir sarahat koymayız. Böyle bir halde ka
nundaki sükûtun arkasına gizlenip nasıl (Böy
le bir şart yok) diyemez isek, icrası en azından 
okuma öğrenme şartına fiilen bağlı bu yeni usul 
dilayısiylc de kanun metninde, (Ancak okuma 
bilenler rey verebilir) diye sarih bir itiraf ara
maya öylece lüzum yoktur. 

Şu halde mesele, eşit . genel oydan endirekt 
bir kanunla ayrılıp ayrılamıyacağımıza karar 
vermekten ibarettir. Bu karar, tek harf bilmiyen 
veya yan yana duran birçok parti amblemlerin
den birini seçecek ve bir mührü alıp İstampada 
ıslatarak nereye basabileceğini tâyin edecek bir 
imtihana da rıza göstermiyen, çekingen fakat 
seçmen yaşında ve başka engeli bulunmıyan va
tandaşları ki, bunlar halkımızın % 70 i içinde
dir - oy verme hakkından mahrum edip ede-
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miyeoeğimi'zi tâyin edecektir. Eğer masele harf
leri ve amblemleri seçmekle hallediliyorsa ilk 
mektebin 3 ncü sınıfında bulunan 10 yaşındaki 
çocuklar bunu pek mükemmel yapabileceklerin
den, başı dara gelenlerin yarın bu teklifleri ge-
tirmiyeceklerinden de emin olamayız. 

Seçim meselesi mekanizmayı mümkün oldu
ğu kadar komplike etmekle halledilemiyeceği 
gibi bir tahsil meselesi de değildir. Eğer tahsili 
yükseltmekle ve mekanizmayı zorlaştırmakla 
seçimlerde ideal neticeler elde edilmek müm
kün olsaydı Anayasa Mahkemesi veya Yüksek 
Hâkimler Kurulu seçimlerinin müşahede etti
ğimiz, bütün memleketin gördüğü ve herkesin 
şikâyet ettiği hazin sonuçlariylc karşılaşmaz
dık. 

Muhterem arkadaşlar, oy vermenin heyecanlı 
bir hâdise olduğunu, oy vermek için hususi bir 
itina sarf etmek lâzınıgeldiğini lâlaet'tâyin bir 
hâdise olmadığını, Yüksek Senatomuzda geçen 
gün cereyan eden bir hâdiseyle de müşahade 
etmiş bulunduk. Yılların y.lları Parlâmento 
arası ve filhal şu kanunun müdafii Sırrı Ata-
lay'm, dahi oy vermede nasıl bir tegafüle uğ
radığını geçen gün gözlerimizle müşahade eyle
miş olduk. (Şiddetli alkışlar.) 

Deme'k ki, bir prensibi kabul ederken bâzı 
mahzurları göze almak gülün dikenine katlan
ma kabilindendir. Tahsil dikensiz bir seçim 
gülü veremiyor. Bilâkis bu dikenleri çoğaltıyor. 

Esefle kaydetmek gerekiyor ki, tatbikat, 
seçmenlerin tahsilleri yükseldikçe, seçimlerin 
mekanizması marifetlere muhtacoldu'kça netice
lerin kÖtülendiğini göstermektedir. 

Alışılmamış, münferit oy pusulaları sistemiy
le yapılmış bulunan seçimlerdeki selâmet dere
cesi ile yüksek kademede yapılan diğer seçim
lerdeki manzarayı karşılaştıran insanın nerede 
ise bu hakkın kullanılmasında tahsil ile ters 
orantıya başvurulmasını tavsiye edeceği geliyor. 
Böyle bir tavsiye elbet garip sayılır. Fakat 
bunun altında, seçimleri salim, emin ve düzgün 
kılan unsurun tahsil olmadığını ve olamıyacağı-
nı gösteren bir gerçeğin yatmakta bulunduğu 
irikâr edilemez. 

Eğer teklif çiler seçimlerin selâmetini düşü
nüyorlar idiyse seçmen kütükleri hakkında bü
tün muhalefet mensubu üyelerin de ittifakiyle 
Karma Komisyonda tanzim edilmiş ve 1960 Ma-
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yısında gündeme alınması da Meclisin oy bir- I 
ligi ile kabul edilmiş bulunan mazbatayı ele alıp 
benzerini getirebilirler ve böylece seçim selâme
ti ve dürüslüğü bakımından sahiden iyi bir ni
yet örneği göstermiş olurlardı Yoksa bir seci- I 
mi, şu veya bu nispette daraltacak ve kısaltacak 
usul değişmelerine götürmek veya oy vermeyi I 
komplike etmek makbul bir gayret değildir. 

Biz parti menfaatleri bir tarafa, her şeyden 
evvel burada Anayasa nizamımızla alâkalı bir I 
husus görüyoruz. Anayasa tadil edilmeden 'bu 
kanun kabul edilemez. Anayasanın tadiline ge
lince, bu husustaki nokta i nazarlarımızın ne ola
cağını ise, sanıyorum ki, maruzatımın tümü gös- I 
termeye kâfidir. Fakat biz Yüksek Senatonun 
Anayasanın böyle yan yollardan 'tadiline mey
den vermiyeceğinden, hattâ bu kanun kendisi
ne iade edilirse Millet Meclisinin de aceleye ge
tirilen bu hükümleri geri alacağından eminiz. 
Görülüyor ki. Senatomuz, tam hikmeti vü
cudunun ortaya çıktığı bir konu karşısındad.r. 
Çünkü; Millet Meclisinde aceleye getirilmiş, ma
hiyeti ve Anayasaya aykırılığı incelenmeden, 
hattâ bir gerekçeyle bile bağlanmadan kabul 
edilmiş bir kanunla karşı 'karşıya bulunuyor. 
Yalnız 'bu kadarı bile bunun iadesi için kâfi bir 
sebeptir. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi uzun izahatım
la yormuş bulunuyorum. Konuyu naçizane ehem
miyetle ifade ettik. Onun için bu kadar bir gay
ret ile Yüksek Huzurunuza geldik. Bu itibarla 
sizi üzdümse, sizi yordumsa tekrar tekrar özür 
dilerim. 

Fakat ben, grupum adına şunu ifade etmek 
isterim: 

Muhterem arkadaşlar, demin de ifade ettim, 
hiç kimsenin kötü niyetinden şüphemiz yoktur. 
Herkesin iyi niyetinden ve samimiyetinden emi
niz. Ancak şunu te'krar ve vuzuh ile ifade ede
rim, seçim kanunlarında ilme müracaat etmeden, 
ilmin fikrini almadan, bilhassa muayyen mü
esseseleri kurmadan kendiliğimizden bir tadile 
gitmekte acele etmlyelim ve şunu bilelim ki, se
çim kanunları sureti katiyedc hiçbir teşekkülü 
ne iktidara getirir ve ne de iktidarda tutar. 
Çünkü demin de arz ettiğim gibi, iktidar a gi
den yol halkın kalbinden geçer. Kanunla değil, 
onun kalbini kazanmakla seçilmeye bakalım. 

Hürmetlerimle. (Sağdan şiddetli alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Yıldız. | 
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MİLLÎ BİRLİK ÜEUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, görüşmekte 
olduğumuz bu çok önemli konu hakkında müm
kün olduğu kadar geniş bir çerçeve içinde ve 
geleceğe ilişkin etkilerini de beliıtme'k suretiyle 
Millî Birlik Grupunun görüşlerini sunmağa ça
lışacağım. 

Bizim samimî inancımıza göre bu kanuna 
göre seçim yapılması hususunda kesin bir yar
gıya varabilmek için bugünkü Türkiye'de ko
nuyu türlü açılardan eleştirmek gerekir. Teorik 
plânda kalan ve bize benzer koşulların bulunma
dığı ülkeler için yazılı reçetelerin bizdeki has
talıkları tedaviye yeterli olmasına şimdiye ka
dar beslediğimiz aşırı tutkudan 'bir an için hiç-
olmazsa sıyrılalım. Bu araladığımız gerçekçi 
görüş açısından konuya (bakalım. Sanırız ki en 
akılcı yöntem de budur. Teorik sonuçlarla yurt 
gerçeklerinin birlikte değerlendirilerek, yapıla
cak akılcı bir sentezden ancak olumlu çözümle
re varılabileceğini belirtmek isteriz. 

Saym arkadaşlarım; bizim için hiç kimse kitap 
yazmadı. Herkes kendisi için kitap yazdı. O 
kitaplar bize reçete olamıyacağı inancındayız. 
Bir partinin lehine, ya da öteki partinin aley
hine olusu açısından bakış, yanlış hattâ konu
yu bencil amaç ve kavrayışların daracık sınır
ları içine sıkıştırmak g'bi bir sonuca götürür. Te
orik plânda ileri sürülecek nedenler ve sakın
calar da tek başlarına gerçekçi bir tartışmaya 
yeterli değildir. 

Sayın arkadaşlarım, seçimlerin tarihi, seçi
me katılmaktaki şartlar ve genel merkez kon
tenjanlarına ilişkin hükümlerle ilgili görüşle
rimizi maddeleri gelince belirteceğiz. Bu ko
nuşmamızda kanunun esas niteliğini teşkil eden 
millî bakiye sistemini ve birleşik oy pusulala
rına ilişkin görüşlerimizi genel bir eleştirmeğe 
dayanarak sunacağız. 

Millî bakiyeler sistemi bir görüşe göre, oy
ların eksiksiz değerlendirilmesi, millî iradenin 
en âdil şekilde Parlâmentoda temsili ve yurtta
şın yapacağı türlü tercihlere fırsat vermesi gi
bi gerçeklerle konu savunulmaktadır. Karşı 
görüşe göre de, güçlü Parlâmento ve istikrarlı 
Hükümet kurulmasını önliyeeektir. Yurttaşla
rın yapacağı, tercihlere sadelik, kolaylık, ve 
açıklık sağlamayacaktır. 
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Halk iradesinin sade, karışık olmıyan yön- I 

temlerle belirmesi engelliyecektir gibi sakınca- I 
lar ileri sürülerek sistem kötülenmektedir. Bu I 
amaçla işine el verdiği sürece millî irade para- I 
vanasını en bolca kullananlar dahi o iradeyi en I 
iyi şekilde temsil edecek olan bu sistemi, onu I 
gölgeler gibi göstermekten kaçınmazlar. Teorik I 
plânda her iki görüş de haklı sayılabilir. Hattâ I 
bu sistemde Parlâmentoda sandalyası azalacağı I 
kaygısında bulunanlar yaşama gücünü bu sis- j 
teme bağlıyanlar ve j^arışmayı bu öyntemde da- I 
ha elverişli sayanlar haklı sayılabilirler. Fakat I 
teorideki doğrulukların ve hattâ kendi açıların- I 
dan haklı görülebilecek görüş ve çabaların öte- I 
sinde çok daha derinlik'.e yatan yurt gerçekleri I 
olduğuna dikkatlerinim çekerim. Evvelâ ileri I 
sürülen nedenler ve sakıncalar, sistem hakkın- I 
da kesin bir yargıya varılamıyaeağma inanıyo- I 
ruz. Diğer taraftan seçimlerimizin amacını da I 
bu türlü dar bir çerçeveye sıkıştırmak sosyo- I 
politik gerçeklerimizi yeter ölçüde değerlendire- I 
memek olur kanısındayız. Kor-uyıı bu teorik I 
ve özel amaçlara dayalı tartışma plânına alıp I 
yurdumuzdaki politik gelişmelerin ışığı altında I 
ve geleceğe ilişkin projeksiyonlarımız açısından I 
ele alırsak görümlerimizi daha sağlam bir teme- I 
le dayamış oluruz. Bizim gibi parti ve baskı ve I 
çıkarları dışında kalan ve konuyu teorik alan- I 
dan çıkarıp ideal edindiği toplumsal düzenin I 
gerçekleşmesi amacını her şeyin üstünde tutan- I 
lara da bu türlü bir eleştirici yöntemin yarasa- I 
cağı inancındayız. \ 

Sayın senatörler, konuyu geçmişten bugüne I 
gelen talihsiz bir akışın ve geleceğe ilişkin ön- I 
görülerimizin ışığında incelersek şöyle bir olu
şun görüntüsü kendiliğinden gözlerimizin önün
de canlanır. Biz, böyle derinliğine gidiş ve 
sonra ileriye yönelişle bu konunun daha iyi an-
şılaeağı inancındayız. Yüzeyde teorilerin alış 
verişiyle çözümlemiyeceği hep söylediğimiz se
çim sosyolojisi için böyle eleştirici bir yöntemle 
seçim sosyolojisine temel olacak yargılara hat
tâ kurallara götürecek bir eleştirmeye ihtiya
cımız olduğu inancındayız. 

'Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de monarşiden 
haçlıyarak, Hürriyet ve itilâf, Terakkiperver 
Fırka, Serbest Fırka, Demokrat Parti ve son 
olarak da Adalet Partisi teşkilâtına dayalı 
ve yavaş 'bir evrimci gidişle gelişen .geleneksel 
bii' politik gidiş vardır. Evrimci gidişi seç- | 
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mistir. Bunun karşısında Genç Türkler, Ittiîıat 
Terakki, C. H. P. paralelinde de hızlı ve ham
leli değişme fikirlerine dayanıldık görevini 
yaparak ilerliyon bir gidiş daılıa vardır. 27 
Mayıs, reformcu ve devrimci gidişe daha 
köklü ve özlü bir 'hukuk düzeni ve fikir orta-
miyle Anayasa teminatı sağlanmıştır, iki para
lelde politik iktidarın sahibi olma yarışına 
giren partiler, şimdiye kadar, Devlet, Hükü
met, parti 'birliği esasına göre teşkilâtlan
mışlardır. Yönetimlerini de bu zihniyete göre 
süregelmişlerdir. Hukuk Devleti de gereği gibi 
kurulamadığından iktidar dışındakilerin hiç
bir güçlü güvenliği sağlanamadı. Bunun so
nucu Devlet kudretini eline geçirenlerin güç
lerine ve hareket alanlarına demokrasilerde 
zorunlu olan sınır koyma olanağı ancak teo
ride düşünülebilir halde kaldı. Böyle olunca 
iktidarların saflarında olmıyan onun sevgi, 
şefkat ya da sempatisini kazanamıyanlar hangi 
sosyal sınıftan olurlarsa olsunlar, karşı cep
heye üşüştüler. Bunun sonucu radikal sosya
listim, diyenler'e klâsik liberalistleri, aynı par-
tilei' içinde görmekteyiz 'hâlâ. C. H. P. nin 
vadettiği ve kendisinden umulan reformlara 
güçlü karşı koymaların kendi içinden ge
lişi 'bundandır. Belirtmeye çalıştığımız geliş
me toprak ağasından, ırgatlıkla geçinen ta
rım işçisine kadar en büyük kapitalistten en 
basit işçiye, liberalistten, sosyaliste en dev
rimci aydından ümmî ve hattâ gelenekçi yurt
taşa kadar her sınıf ve türleri saflarına alan 
iki büyük kütle 'bölünmesiyle sonuçlandı. Ge
lişmemiz bu noktaya gelir. Millet iki hasını 
kampa 'bölünerek çekişme ve itişmelerden va
kit bulup gerçek sorunlarına yönelemedi. 
Bunda çıkar bulan yeteneksiz, çıkarcı poli
tikacılar da bölünmeyi cepheleşmeye kadar gö
türmek için alabildiğine çaba gösterdiler. Par
tiler do kaynaklık ve yataklık ettikleri hınç, 
öç nöbetleşe birbirini ezme ve elo geçire
ceği iktidarı tapulu malı gibi sayma hırsın
dan sıyrılıp yurt sorunlarına ilişkin farklı 
görüş, yöntem, sistem ve felsefeyi esas alan 
bir nitelik kazanamadılar. Partiler arası çekiş
melerin düşmanca'bir nitelik kazanacak şe
kilde hınçlı olması da işte bundandır. Nispî 
temsili uyguladığımız sürede bir yumuşama 
görülmüş, kutup sayılan yanyana gelmesi 
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umulmıyan kişiler ve partiler, bir araya gel- i 
diler. Bir yumuşama havası oldu. Fakat 
bunu uygun bulmıyan aşırıların, aşırı çabala-
rûyle bu durum yıkıldı. Şimdi aynı aşırıların 
etkilerinin Parlâmentoya kadar sirayet etti
ğini görmek bize üzüntü vermektedir. 

Bilimsel yöntemlerle fikir plâtformunda yapı
lacak politik yarışmada bu tip hınçlı davranışlara 
gidilmez. Çünkü, kazanılacak tartışma seviyesi, 
kişileri hedef alma yerine farklı görüş ve felsefe- ı 
lere dayanarak, bir fikir yarışması halinde olaca
ğından böyle olumsuz bir yöne gidilmesi ön
lenil*. 

Sayın arkadaşlarım, Türk milleti, bu 
hınçlı ve bilinçsiz kör gidişin sonucu olarak, 
iki kamp haline gelmiştir. Fakat birçok kavga
lara çekişmelere vo uzlaşmaz boğuşmalara rağ
men, parti grupları arasındaki temel fel- j 
şefe ve görüşlerdeki büyük benzerlik ve hattâ 
'beraberlik gösteren örnekler de az değildir. 
Bazan Meclis aynı partinin türlü hizipleri 
halinde görülmektedir Böyle olunca da mu- i 
halefetin ödevi, yurt sorunlarına farklı çö
züm ve bunun için 'başka yöntemler göstere
cek yerde sadece mu'halefet şeklinde anlaşıl
mıştır. Açıkça belirtmek yerinde olur ki, 
iktidardan gelen her şey fena, ona karşı olan 
her şey iyi, yargısı muhalefet ödevinin değil, 
'bağışlarsanız arz edelim, münaferet hastalığı
nın bir gereğidir. Hattâ iktidarların başarısında 
rolü olmadığı kaygısı içinde takıma almmıyan 
oyuncuların takımlarının yenilmesini arzulıyan 
ilkel, bencil psikolojisinin etkisinde kalındığı ka
nısını veren birçok örneklere tanık olduk. Parlâ
mento, alternatiflerin açıkça beliremeyişi, yurtta
şa doğru bir tercih yapma olanağını vermiyor. 
C. H. P. deki bâzı görüşler tamamen A. P. mar
kasını, ve A. P. deki bâzı görüşlerin de katık
sız C. H. P. markasını taşıdığını 'her gün gör
mekteyiz. Bu yüzdendıir ki, partiler arasında 
bir ayırım yapmada yurttaş güçlük çekiyor. 
Bundan ötürü, kişilerin arkasına diziliyor ve I 
çatışma kişilerin çevresinde oluyor. Bir kavram i 
ve düzenlere ilişkin konseptler anarşisi de var
dır Türkiye'de. Bunu açıkça belirten bir örnek I 
vermek isteriz: 17 Ocak tarihli Milliyet Gazete- j 
sinde Adalet Partisi Gençlik Kolları Başkanının 
bir yazısı çıktı. Son paragrafa kadar, tebrike i 
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değer bir yazı. Fakat sonda dünyadaki ekonomik 
sosyal ve politik konseptlerle açıkça çelişen bir 
tez gerçekmiş gibi savunuluyor. Yazar, ya buna 
gerçekten inanıyor ya da kütlenin bilinçsiz bö
lüşmesini doğal bulup bundan yararlanmak isti
yor veya toplum bu şekildeki görüşlere itibar 
ediyor kanısı vardır, özet olarak yazar şu salı
ğı veriyor: «Yurttaş, partilerden soğuyor. Bu du
rumda C. H. P. biraz daha sola gidip aydın
ları hoşnut etmelidir. A. P. de esas dayanağı 
olan işçi ve köylüyü sosyal adalet açısından hoş
nut etmelidir.» Yani, C .H. P. sola gitmeli ama 
her memlekette solun esas desteği olan, olması 
gereken hal'k sınıfları A. P. nin kalmalıdır. Gö
rülüyor ki, sağcı liberal eğilimli A. P. işçi ve 
köylüyü, devletçi C. H. P. de eşraf ve ağayı, ken
di desteği saymaktan kurtulamıyor. Biri diğeri
nin malzemesine sahip çıkması meşru bir politik 
kazanç yolu sayılamaz. Bu bize özgü anlaşılmaz 
durum ekonomik ve sosyopolitik fikir ve görüş
lerin yeter ölçüde toplumca anlaşılamamasmdan-
dır. Bundan başka sosyal sınıfı ne olursa olsun, 
ben şu cephede, karşımdaki falan da öteki cep
hede mevzilenmelidir diyen inatlı bir bölünme de 
bu gidişin ifadesidir. îşte bizim temel politik so
runumuz, her tedbiri etkisiz kılan ve her çıkar 
yolu engelliyen bu politik çıkmazı aşmaktır. Yok
sa falan parti şu kadar üyelik kazanacak ya da 
öteki parti şu kadar üyeliği kaybedecek yahut 
da illâ şu parti de yaşasın kaygısiyle ilgilenme
ye hiç de niyetimiz yok. Millî bakiye sisteminin 
iki cepheye bölünerek katı hale gelen ve fikir te
meli olmıyan sert bir gidişe yumuşaklık getir
mesi, partilerin fikir, konsept, yöntem ve felsefe 
ayrıntılarına göre kendilerine bir çeki düzen ver
melerine yardım edici etkisi olacağı umulmakta
dır. Sistemin sakıncalarına inanıyoruz. Fakat 
büyük sakıncaları da önlemenin özlemini duyu
yoruz. Hükümet buhranları yaratacağını biliyo
ruz fakat rejim buhranlarını önleyici etkisi ola
cağına da inancımız vardır. Bu yılki seçimler
de tek bir partinin iktidarda ve muhalefeti de 
en az dört yıl sürecek bir sefere çıkış hazırlığın
da görmekten büyük kuşku duyuyoruz. Politik 
çekişmeyi tam bir savaş haline getirmekten de 
bir yarar bekliyenlerden değiliz. Bir süre, diğer 
küçük partilerle takviyeli C. H. P. yi iktidarda 
görelim, sonra A. P. yi de aynı şekilde görelim 
diyenlere bu sebeple katılıyoruz. Bu durumda da 
hiçbir küçük parti bunlardan biriyle dört yıl 
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sürecek aralıksız bir iş birliği yapacağı umula-
mıyaeağmdan birkaç değişiklikle dört yıl bitin
ce her partiyi iktidar ve muhalefetteki rollerin
de iyi bir değerlendirme fırsatı ele geçtikten 
sonra 1969 seçimine gitmemizin halkın tercihle
ri yönünden daha olumlu olacağı inancındayız. 

Partilerden kurulu politik alternatiflerin ge
lişmesine bu yoldan hizmet edileceği inancında
yız. Bu şekilde toplumsal yargıdaki isabet ve 
ulusal iradenin benimsenmesindeki doğruluk de
recesi de artar. Küçük partilerle takviyeli ikti
darların, değiştirilmesindeki yumuşaklık ve ko
laylığa karşı tek partili cephelerin katılıkları ve 
nöbetleşmeyi de bir ölüm kalım sayan hınçlı tu
tumlar, cok daha büyük güçlükler, buhranlar ya
ratabilirler. Bâzı kimselerin ifade ettiği gibi bir 
partinin iktidar hırsının önlenmesi, ya da diğer 
hır partinin efsane balonunun sönmesinden du
yulacak haz yerine biz, memleketin aradığı çı
kar yolu bulmaya, hizmetin daha yüce bir dav
ranış olduğu inanciyle konuya eğilmenin gerek
tiği inancındayız. Gelecekteki yumuşak dönem, 
partizanlıkların azalmasiyle fikir ve felsefe ay
rıntılarına göre politik örgütlenmeye gidildiğini 
görmekten çok daha büyük haz, hattâ kıvanç 
duyacağız. Aşırılığa gitmiyen, politik kuruluş ve 
yarışmalarla ancak rejimimiz güç kazanabilir 
ve kökleşme şansı artar, işte sayın arkadaşlarım, 
millî bakiye sistemi politik çatışmayı yumuşata
cak, aşırı buhranlara götüren hınçlı çekişmelere 
gitmeden iktidar nöbetleşmesine alıştı racaktır. 
Küçük partilere etkili katalizörlük olanağı sağ-
lıyacaktır. Kamp ve cephe ayrımı yerine görüş, 
yöntem ve felsefe farkına göre partileşmeye ya-
rıyacaktır. Son olarak da 1969 seçimleri için 
halkın isabetli tercihlerine yardımı olacak, da
ha olumlu ve kesin yargılara varmasına hizmet 
edecektir. Bu inanç iledir ki, millî bakiye siste
mine taraftarız. 

Değinmek istediğimiz ikinci nokta, tasarıda 
öngörülen oy puslularıdır. Bu oy puslası yönte
mine ilişkin görüşmüz şudur: İleri sürülen sa
kıncalara rağmen, oy puslalarmda seçeceği par
tiyi ayırdedemiyecek insanların çok olacağı gö
rüsüne katılmıyoruz. Parti adı, parti sembolü 
en acık şekilde belirtileceği, ve bunun defalarca 
da seçmene öğretileceğine ve seçmene de belir
tilmiş yere bir mühür basmaktan ibaret kolay 
bir iş düşeceği düşünülürse hâlâ yanlış yapan
ların çok olacağını sanmak, haklı çok becerik

siz ve yetersek saymak, günler ve hattâ aylar
ca kendisine öğretilen basit sembolleri ayırdet-
me yeteneğinden yoksun kabul etmek olur ki, 
biz bunu Türk Ulusu için insafsız bir küçümse
me sayıyoruz, ile m halkı bu derecede küçüm-
siyeceksin ve hem de onun iradesiyle öğünecek-
sin. Bu müthiş bir çelişme olur. 

Hakaret edilmemeli doğrudur. Bu sistem 
hakaret etmiyen bir sistemdir. Bunu halk bece-
remiyecek, Altıoku tanıyamıyacak, teraziyi ta-
nıyamayacak Adalet Partisinin sembolünü tanı
yamıyacak, demek halka hakarettir. Her yer
de bunu görüyor, bunu çok iyi tanıyacak. Bi
naenaleyh biz, bu sistemi anlamıyor demek, 
halkı bu derecede basit sembolleri nerde ise renk 
ve şekil körlüğünde görmeyi, ciddet halka 
hakaret sayarız. Ayrıca yeni oy puslasmm eko
nomi sağlıyacağı, partileri ve özellikle küçük 
partileri, malî yüklemlerden kurtaracağı, oyla
rı kişi iradesinin yanıltıcı etki ve telkinlerden 
koruyacağı, seçimlerde ahlâkiliği ve oy haysiye
tini sağlıyacağı, üzüntülü olaylara, kavga ve 
cinayetlere fırsat vermiyeceği, türlü dedikodu
larla seçimleri gölgelemeyi önliyeceği inancıyla 
uygun bulmaktayız. Bu ölçüde iyi yönlerine 
karşılık ileri sürülecek sakıncaların önemi üze
rinde durulmıyacak kadar küçük olacağı inan
cındayız. 'Hele tercihli oyu savunanlar bunu 
ondan daha güc göstermeleri, akıl prensipleri
ne sığmaz. Tercihli oyda insanlar okuyacak, 
istediğini seçecek, bu iyi. Koca bir şekli tanı-
mıyaeak bu fena. Sanırım ki, arada büyük 
bir çelişme var. Tercihli oyu söyliyen herkes, 
bu oy puslası önünde susar. Hangi memlekette 
varmış bu? Hangi memlekette bizdeki oyunlar 
var ki, bu yok? Bu, hakkı kısıtlıyormuş. Kı
sıtlıyor, oyunları kısıtlıyor ve oyuncuların ha
reketlerini kısıtlıyor. Doğrudur bu. Halkı kı
sıtlamıyor. Gayet açık şekilleri halkın görme
sine maske takmıyorki... 

Parlâmento nasıl itibar görür, eğsi* bu ka
bul erilirse, bunu da gerçekte ı çok yadırgadık. 
Çünkü bundan çok daha farklı sistem'e i uygu-
lıyan-memleketlerin Parlâmento1 arı çok itibarlı. 
Bununla Parlâmentonun itibarı sarsılmaz. Em
sali kabıtl eden, Anayasayı verip okuyamaz 1a oy 
hakkı tanımayan yerlerdeki üyeler de itibarlı 
nayılabiliyor. Bu sistemde öyle bir şey yok. 

Bu araçla Kurucu Meclise ilişkin bir iki nok
ta var, müsaade ederseniz onlara Kumc .ı Mec-
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lis üyesi olarak dokunmak istiyoruz. Kurucu 
Meclis Ödevini yapamadı, dedi Sayın Kayalar, 
yeter zaman bulamadı ve muhalefet görüşlerine. 
yer verilmedi, onun için kanun iyi çıkmadı de
diler. Kendileri de sonra ifade buyurdular ki, 
bir seri tasarı, saydıkları bütün tasarılar Kuru
cu Mecliste vardı. O bilginlerin hepsinin görü
şüne müracaat edildi, belki hepsinin değil ama 
çoğunun. Sonra orada muhalefet diye de bir şey 
yoktu. Eğer Sayın Adalet Partisini kasdediyor-
sa orada yoktu elbette. Ona müracaat imkânı 
da yoktu, çünkü, Kurucu Meclis kurulduktan 
sonra kuruldu. Raporda Kurucu Meclisin bü
tün yaptıkları övülüyor, Sayın Kayalar, yeri
yor arada bir denge kuruluyor, demekki nötr 
oluyor görüşler. Bundan da bir şikâyetimiz 
yok. 

Sayın arkadaşlarım sonuç olarak yeni oy pu
sulaları sayesinde ulusal iradenin daha inan
dırıcı şekilde belireceği, ve ulusal kalıntı yönte
miyle memlekette türlü görüşlerin temsili ola
nağı daha kolay gerçekleşeceği inancındayız. 
Belirttiğimiz kanılarda yanılmıyacağımız umu
du ve kanunun memleketimizin geleceği için 
hayırlı olması temennisiyle grupum adına he
pinizi saygıyla selâmlarım. (Soldan ve orta sı
ralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Divanın evvelce verdiği karar 
gereğince saat 19 da tatil yapılacaktır. Yalnız 
bir takrir fvandır Sayın Tuna tarafından veril
miştir. Onu okutup oylatim.am.ıız icalbediytor. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim Kanunlarında değişiklik yapılması 

hakkındaki tasarının .görüşülmesi için çolk az za
man kalmıştır. Bu itibarla Çarşamba ve Cuma 
günlerinde sabah 10,30 dan itibaren Senatonun 
çalışmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu 

A. Nu'sret Tuna 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
takrir sarihtir. Hem Çarşamba günü toplanalım. 
hem Cuma günü toplanalım, hem de sabahleyin 
saat 10,30 da toplanalım, diyor (C.H.P. sırala
rından, saat 15,00 te sesleri) 

Efendim; müsaade buyurun, lütfen. Herkes 
oturduğu yerden konuşmasın lütfen. 

Eğer bu takrir kabul edilmezse Tüzüğümüze 
göre Sah ve Perşembe günü saat 15 te toplanaca-
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ğımız için Perşembe günü saat 15 te talike Di
van mecburdur. Başka da bir teklif yoktur. Ar
kadaşlar oturduğu yerden bâzı arkadaşlar şöyle, 
böyle olsun diye teklifler yapmaktadır. Başka 
bir teklif varsa arkadaşlarımız lütfen yazılı ola
rak versinler. 

FEHMİ Aid3ASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Tuna arkadaşımın tek
lifi kanun üzerinde enine boyuna görüşmeyi 
mümkün kılmak için vâki olan bir tekliftir. Gru
pum da aynı görüşte, bu kanunun enine boyuna 
görüşülmesi prensibinde bulunmaktadır. O iti
barla bu imkânın verilmesi için hakikaten Cum
huriyet Senatosunun tabiî toplantı zamanlarının 
dışında toplanmasına zaruret vardır. Yalnız Sa
yın Tuna'nın teklifinde Cuma gününü de kapsı-
yan bir ibare mevcuttur. Biz belki yarın toplana
cağız, Perşembe günü toplanacağız ve bitirece
ğiz. Mevzuumuzu. O itibarla Cuma'ya kadar mese
leyi götürmek yerine yarın meseleyi ele alalım. 
Perşembe zaten toplanacağız. Gerekirse Cuma 
günü toplanmak üzere (bir karar alırız. Mesele 

biterse Cuma'ya kadar uzatmak için bir mesele 
yoktur, zannediyorum. Teklifim gayet yerinde
dir. Hürmetlerimle. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) —• Kanun bitinceye kadar diye önergemi 
tashih ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bunun konuşma 
müddeti Senatoda mahdutttur. Bu kanunun ko
nuşma 'müddeti bitinceye kadar yerine Senatoda 
konuşma müddeti bitinceye kadar olarak teklif 
etmeniz lâzım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hayır, konuşmanın ikmaline kadar, Çarşamba 
biterse Çarşamba, Perşembe biterse Perşembe, 
Cuma biterse Cuma gününe kadar. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okuyoruz. 
(A.N. Tuna'nın, önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bunu oylarınıza arz ediyorum, 

yani Çarşamba ve Cuma günleri saat 10.30 da, 
Sayın Alpaslan'ın tavzihi de dâhil olmak üzere 
Sayın Tuna'nın teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... (Saat kaçta sesleri) 
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Sayın arkadaşlar; Sayın Tuna'nın, teklifi I 

Tüzüğümüze ve yapılan 'tekliflere göre en aykırı 
tekliftir. Hem her gün toplanalım diyor, Ihem de 
sabahleyin toplanalım diyor. fBu itibarla oya arz 
ediyorum. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkan öy- I 
la anlaşılıyor ki, bundan sonra böyle. Yalnız bu 
kanunla ilgili değil. (Sağdan, hayır hayır sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Betil; öyle anlaşılması 
ihtimaliaıe binaen Riyaset bu tavzihi yapıyor. 

9.2-1965 O : 1 
Kendisi de oturduğu yerden bu tavzihi yaptı. 
Eğer yarın bitmezse, Perşembe günü normal top
lantımızı yapacağız. Perşembe günü de bitmezse 
Cuma günü saat 10.30 da toplanacağız. 

Bu tavzihe göre Sayın 'Tuna'nın teklifini ka
bul edenler,. Etmiyenler... Çok büyük bir ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10.30 da toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

38 NCÎ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1965 Sah 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal 
Satır'a, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik 
etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/400) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek alan Dev
let Bakanı Malik Yolaç'a, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Mehmet Yüceler'in vekillik etmesine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/401) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sahir Ku-
rutluoğlu'ya izin verilmesi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/402) 

4. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
5. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi

mi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat Özdeşin, Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282N 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) (Görevli) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/297) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/302) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Milliyet Gazetesinde neş
redilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) (Görevli) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üyelerle, 
bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları tah
sisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/305) (Görevli) 
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15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusn (6/310) 
(Görevli) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mus
tafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler mensupları
nın terfilerine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/311) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Podgorni'nin, Türk Parlâ-
metonsundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/780, C. Senatosu 1/465) (S. Sayısı : 
535) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/781; C. Senatosu 1/466) (S. Sayısı : 
536) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/772; C. Senatosu 
1/463) (S. Sayısı : 538) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1965] 

X 4. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/773, C Se
natosu 1/496) (M. Meclisi S. Sayısı 797 ve 
797 e ek) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1965] (Ret) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Nüfus Plânlaması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/480; C. Senatosu 1/438) (S. Sayısı : 530) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 
19 . 3 .1965) 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/586; C. Se
natosu 2/149) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tari
hi : 19 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 



ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/752, C. Senatosu 1/473) (S. Sayısı : 
539) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1965 (Bitiş ta
rihi : 19 .4 . 1965) 

X 4. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına müteallik milletlerarası Andlaşma (CIV) 
ve ekleriyle demiryolu ile eşya taşınmasına 
müteallik milletlerarası Andlaşma (CİM) ve 

eklerinin, Ek Protokolün ve nihai Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Bayındırlık ve Ulaştırma ve 
İmar ve İskân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/714; C. Senatosu 1/451) (S. Sayısı : 540) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 
9 . 4 . 1965) 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının M. Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/773; C. Senatosu 1/496) 

(M. Meclisi S. Sayısı : 797 ve 797 ye ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10266 - 58738 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1985 tarihli 44 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, seçimlerle ilgili kanunların bası hülâimlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 4.1. 1965 tarihinde Başkanh kca ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 20, 21, 22 . 1 . 1965 tarihli 42, 43, ve 44 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 797 ve 797 y e ek) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 12 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/2381/5419 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
30 . 12 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak .sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 
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Seçimlerle ilgili kanun la r ın bası hükümler in in değiştirilmem b a k k m d a kanun tasarısı 

d- M u K K •; M 

{ı (•>!(/ <jt ll-'İi'i'C 

!) Temmuz llhil tarihli ve '>Ö4 sarı l ı Türkiye ( huııkuı iyeii Aiıayasasınuı (if) ucu maddesinin ilk 
fıkrası, milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını uvrekt irmektedir. "Halbuki, ha 
ii'iı yürür lük te bulunan 25 "Mayıs ibbl larihli \ e .*!()(> saydı M i i k t v k b i Semmi Kanununun ."> um 
maddesinin ilk fıkrası hükmüne göte milletvekili genel se--i a s r i n i n Na/draM eyin.ua yapılması 
gerekmektedir. Bu gelişmenin sebebi, süz konusu kanunun Kı-nue-u Meebsee Aua.yasa.dan tita-e 
kabul edilerek kanuniyet kesbetmiş olmasıdır. Yürürlükteki An;ş\e.-;a M-IS-İ inde ilk j»'ue! midei -
vekili seçimleri J5 Ekini l!)61 günü yapılmış olduğuna p.dre, düri şüim s 'd" Iböö kükimi orlakü ar la 
dolmaktadır. Bu durumda ; yürür lükteki kanun hükümlerlmu iaş ,üs . . !uu a Aülb-i Ab-d/ inu; ilk 
döneminin dört aydan fazla, bir süre kısalması sunucu duğuraeaki e. Huyla olunca, \ ; ! ıdiıd :îkiid- i 
kanun hükümlerini Anayasa hükmüyle bağdaşır b:>* hala sokmak, bir kuraki /urruduk olarak orî:iy:ı 
çıkmaktadır. 

Anayasa bakımından mevcut bu hukukî zu ı iudugnu v^ria- g.-nmhıırsi. 1!-Xİ:> yılında yapılaeak 
milletvekili genel seçimlerinin tarihinin her iı-.K!;• Kikim ayma bırakdaeayi anlamını da tasıma/. 
Gerçekten, "Millet Meclisinin ilk dönemini Anayasaya uvynn bir süreye <riş!irmek i(;in kanun çıka
rılması başka: .Millet Meclisinin Anayasanın aynı maddenin :.' nei fıkrasından ahimi yetkiye da
yanarak seçimi daha önceki bir tar ih te yenilemesi başkadır; kaldı ki .\na\amanm U)^ nei maddesi 
uyarınca, bazı şarllarbı, Cumhurbaşkanı da Başbakanın istemi iia.aine I s î t- kararname İh-, millet
vekili genel seçimlerinin dönemin normal vaktinde sona ermesinden önce yapdmasını sağityabiiir. 
Halen yürürlükte, olan kanun hükmünde Anayasa hükümleriyle başdaşamıyan nokta, milletvekili 
genel seçimlerinin, Millet Meclisinin bir kararı veya bâ/.! sar ı lar gm-çckle.şmisso Cumhurbaşkanı
nın Başbakanla birlikte çıkaracağı bir ortak kararname olmaksızın bîr kanun hükmünün gereci 
olarak: dönemin normal bitiminden tince yapılmasıdır. 'Kamımın bu tasarıda öngörülen tarzda 
değiştirilmesi, özellikle, Millet Meclisinin milletvekili gene! semailerinin dönemin normal bitimin
den. önce yapılması veya yapılmaması konusundaki hadis in i açıklamasını hirbir .suretle- engebemi.. 
yecektir. 

Diğer taraftan, "halen milletvekili ve Cumhur.iyei Senatosu üyeleri seçimlerinde uygulanan 
d 'Hondt sistemi ve sadece milletvekili seçimlerinde uygulanan baraj usulü millî iradenin Millet 
Meclisinin kuruluğuna, olduğu gibi aksetmesini bir dereceye kadar önlemekledir. {'ygulama ile 
açıkça meydana çıkan bu gerçeğin yanısıra. mmnleketimi/in siyasi hayahnea yerleşmiş olan bü 
tün part i lerin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda ım'inıkün ulan mı adaletli (ar/da temsil 
edilmelerinin vatandaşlar arasındaki siyasi barış ve huzuru laa nmsk ve pekleştirmek bakımından 
bugün, taşıdığı önem, diğer bütün mülâhazaların üstünde sarılmak gerekir. Bu sekenle milletve
kili ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde, basit harici keauet sisteminin 'Millî bakireler 
şekliyle uygulanması ve ayrıca milletvekili "oçimlerirtde d<> baraj usulünün kaldırılması yerinde 
görülmüştür. 

Tşbıı kanun tasarısı genel olarak bu amaçlarla se\ k edilmiş bulunmaktadır . 

Mailde gerekçe!eri, 

Uygulama bakımından yapılan bütün değişikliklerin bir tek. madde içinde ver alması tatbikat -
ç.ılar için t ü r l ü kolaylıklav sağlayacağından, bütün bu hususlar I nei maddede tedvin edilmiştir. 

B u maddenin 1 nei bendi, Türkiye Büyük Millet. Meclisi birleşik toplanı ısında g-runu olup «la 
altı a3^dan beri onbeş seçim çevresinde il. ve ilçe teşkilâtını kurmamış olan siyasi partilere (ki 
bir diğer hükümle bunlara seçime katılabilmek hakkı tanınmaktadır .) ilçe seçim kurubma katılmak 
lıakkı verilmektedir. 

C. Senaitosu ( S. Sayış i ; 543 ) 
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Aynı bend ile, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 

Kütükleri hakkındaki Kanunun 19 nen maddesinin l / a bendi ile 23 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sında işbu tasarının kabulü ile yapılacak değişiklikler sonucunda lüzumsuz hale gelecek olan 
25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Şeyimi Kanununun 41 nci maddesinin son fıkrası 
kaldırıl m akt adır. 

Bu maddenin 2 nei bendi, birinci bendde söz konusu olan aynı hakla sandıklar bakımından 
da tanımaktadır. Bu maddenin 3 neû bendi, milletvekilleri genel seçimlerinin tarihi Ekim orta
larına alınmakla beraber, seçmen kütüklerinin, sandık seçmen listelerinin ve seçmen kartlarının 
düzenlenmesi ve bunlarla ilgili itirazlar ve şikâyetler hakkındaki hükümlerin uygulanmasına 
eskiden olduğu gibi devam edileceğini hükme bağlamaktadır. Bu suretle, seçmen kütüklerinin dü
zenlenmesinde her hangi bir aksaklık iddiası önlenmiş olacaktır. 

Bu maddenin 4 ncü bendi, 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 
besinci maddesinin ilk fıkrasını, genel gerekçede izah edildiği şekilde, Anayasanın 69 cu madde
sinin ilk fıkrası hükmüne uydurmaktadır. 

Bu maddenin 5 nei bendi, haikoyuııda sahiboldukları yerle orantılı olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısında grupu olan siyasi partilere, altı aydan beri onbeş seçim 
çevresinde il ve ilçe teşkilâtı kurmuş buluumasalar dahi, milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimlerine katılmak hakkını taşımaktadır. Bu hükümle, ayrıca, secime katılmak hak
kına sahibolan siyasi partilerin -behemelud yukarda zikredilen onbeş il olmaması imkânı da 
açılmak sureliyle- onbeş ilde 1am üste ile seçime katılmalar] zorunluğu muhafaza edilmekle be
raber, bu partilerin secime tanı liste ile kalıklıkları, onbeş ilin dışındaki illerde aday göstere
bilmek için bu illerde il veya ilçe teşkilâtına sah 11 •• olmaları mecburiyeti de kaldırılmaktadır. Nispî 
temsil sisi fiilinin teknik bir zorunlu ğu olarak, mezkûr 30G sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer 
alan mecburiyet yani bir partinin seeime katıldığı her ilde tam liste ile seçime girmesi esası mu
hafaza edilmektedir. 

Bu maddenin 6 nci bendi, siyasi partilerde dayanışma ahlâkına aykırı davranışlara yol açtığı 
anlaşılmış bulunan tercih oyu sistemini kaldırmaktadır. 

Bu maddenin 7 nci bendi, basit harieikısmet sisteminin millî bakiyeler şeklini getirmektedir. Bu 
bendde, partilerin ve bağımsızların çıkaracakları milletvekili (ve Cumhuriyet Senatosu üyesi) sa
yısının hesaplanması de ilgili hükümler sevk edilmiştir. 

Bu maddenin 8 nei bendi, millî bakiyeler sistemine uygun olarak, her bir partiden seçilen 
kimselerin hangilerinin olduğunu teshile yarıyan hükümleri sevk etmektedir. 

Bu maddenin 9 nen bendi, mezkûr 306 saydı Kanunun 35 nci maddesinde işbu tasarı muva
cehesinde yapılması gerekli bâzı teknik değişiklikleri sevk etmekledir. 

Tasarının 2 nci maddesi yürürlük tarihine dairdir. 
Tasarısının 3 ncü maddesi yürütmeye dairdir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı • 543 ) 
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Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/772 16 . 1 . 1965 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Meclisin 8 . 1 . 1965 tarih ve 36 ncı B irleşiminde kurulması kararlaştırılan komisyonu
muz Sayın Adalet Bakanı Sırrı Atalay'm da iştirakiyle kendisine havale buyurulan «Seçimler
le ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» nı 14 . 1 . 1965 ta
rihinden 16 . 1 . 1965 tarihine kadar devam eden süre içerisinde müzakere etmiş ve alman karar 
gereğince hazırlanan gerekçe ile tasarının komis yonumuzca tadilen kabul edilen son şekli ekli olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi saygı ile arz ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Tekirdağ 
II. Mumcuoğlu 

G E R E K Ç E 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 ncu maddesinin ilk 
fıkrasında Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı ve yürürlükte bulunan 25 Mayıs 1961 
tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci maddesinin ilk fıkrasında ise mil
letvekili genel seçimlerinin Haziran ayında yapılacağı yer almış bulunmaktadır. 

Her iki kanunun seçim tarihine ait hükümleri arasında çelişmezlik bulunduğundan Yüksek 
Meclisin seçimlerin hangi tarihte yapılması gerektiği konusunda iradesini açıklaması ve seçim
lerin de o tarihte yapılması kanuni bir zarurettir. 

Her ne kadar Anayasamızın Milletvekili Seçimi Kanunundan sonra yapılmış olması sebebiyle, 
Seçim Kanununda mevcut genel seçim tarihine ait hükmün Anayasa tarafından zımnen kabul edil
miş olduğu ileri sürülebilir ise de, Komisyonumuzca Milletvekili Seçim Kanununda genel seçimlerin 
Haziran ayında yer aldığı halde bu hükümün mevcudiyetini bilen kanun vâzımın bilâhara yapılan 
Anayasada seçimlerin 4 yılda bir yapılacağını hükme bağlaması muvacehesinde böyle bir iddianın 
makbul ve muteber olmıyacağı kabul edilmiştir. 

Türkiye'mizin iklim ve iktisadi şartlarını nazarı itibara alan komisyonumuz genel seçimler için 
Haziran ayının müsait bulunmadığını, bu bakımdan Ekim ayının tercihe şayan olduğunu ayrıca Ana
yasamızın seçimlerin 4 yılda bir yapılacağına dair sarih hükmüne rağmen bu müddetin hitamından 
evvel seçimlerin yenilenmesinin mümkün olacağını bu takdirde Meclisin bir erken seçim kararı ver
mesi gerektiğini tesbit etmiştir. 

Genel seçimlerin tarihinin tesbiti emrinde Hükümetçe hazırlanan bu tasarıda yer alan «Her 
seçim döneminin son toplantı yılının 3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir. Ve Ekim ayının 
2 nci Pazar günü oy verilir.» hükmü Anayasamızın ruhuna en uygun bir şekil olarak mütalâa edil
miştir. 

Meriyette bulunan D' Hont sisteminin partilerin parlâmentolarından aldıkları oy nisbetinde 
temsil edilmelerine imkân verilmediğini ayrıca bu sistemin tatbikinde büyük ölçüde seçmen reyleri
nin değerlendirilmemekte ve hesaba katılmamakta olduğunu bu bakımdan mevcut tasarı ile teklif 
olunan basit harici kısmet sisteminin Millî Bakiyeler şeklinin kabul edildiği takdirde sistemden bek
lenen gayenin elde edilebileceği mütalâa olunmuştur. 

Netice olarak «seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı» na dair Hükümetçe hazırlanan gerekçenin mevcut kanunlara ve memleket gerçeklerine kanun 

Ç. Senatosu ( S. Sayısı : 543 ) 
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tasarının ise bu gerekçeye uygun bulunduğu Komisyonumuzca tesbit olunmuş ve maddelerde yapı
lan değişiklikler hakkında komisyonumuzun görüşü maddeler gerekçelerine yazılmış olduğundan 
burada tekrarında fayda mütalâa edilmemiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarıda uygulama bakımından yapılan bütün değişikliklerin bir madde içinde yer alması. 
tatbikatçılar için türlü kolaylıklar sağlıyucağmdan bahisle, derpiş edilmiş ise de komisyonu
muz getirilen hükümlerin ayrı ayrı maddeler içinde yer almasını kanun yapma tekniği bakı
mından daha uygun mütalâa etmiştir. Komisyonumuz aynı zamanda tasarının 1 nci maddesinin 
birinci ve altıncı bendlerindeki ilga hükümlerini, tasannm sonuna müstakil bir madde olarak 
almış ve üçüncü benddeki ek maddenin tasarının sonunda yer almasını uygun görmüştür. 

1 nci madde : Hükümet tasarısındaki pcrekçe prensib olarak komisyonca benimsenmiş, an
cak yukarda belirtildiği gibi ilga hükmü bu maddeden çıkarılmıştır. Ayrıca eski metne uygun 
olarak küçük harflerle gösterilen satırbaşları çıkarılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iba
resinden önceye (ancak ilk genel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle, siyasi partilerin seçime katildi ıs
ları ibaresinin önüne (o ilde) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

2 nci madde : Birinci maddedeki ilgaya ait değişiklik dışındaki değişiklikler aynen bu mad
dede de yapılmıştır. 

3 ncü madde : Tasarının birinci mad leşinin 4 ncü bendindeki hükümler gerekçesi benimse
nerek aynen alınmıştır. 

4 ncü madde : (Tasarının birinci maddesinin 5 nci bendi) Hükümet tasarısındaki teşlilâtı 
olsun olmasın ibaresi ilk cümleden çıkarılmış, geçen maddelerde işaret edildiği gibi derişikliğe 
tabi tutulan maddedeki tedvine uygun obın.k satırbaşlarım gösteren küçük harflerin çıkarılması 
uygun görülmüştür. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ibaresinin Önüne (tik genel kongrele
rini yapmış olmak kaydiyle) ibaresi eklenmiştir. 

5 nci madde : (Tasarının birinci maddesinin 7 nci bendidir.) 
Hükümet tasarısındaki matlap esas kanundaki matlapla aynı olduğundan tasarıdan çıkarılmıştır. 

Bâzı kelime değişiklikleriyle madde yeni redaksiyona tabi tutulmuş ve tek milletvekili çıkaran yer
lerde ne gibi işlem yapılacağına dair hükümleri kapsıyan bir fıkra eklenmiştir. 

6 nci madde: (Tasarının birinci maddesinin 8 nci bendidir.) 
Yukarıdaki maddede işaret edildiği gibi Hükümet tasarısındaki matlap bu maddeden de çıkarıl

mıştır. Hükümet tasarısının (C) paragrafının bir numaralı bendinde Millî Bakiye hesabından siya
si partilere isabet eden milletvekili sayısının hangi seçim çevresine aidolacağımn tesbiti bakımından 
derpiş olunan usul daha sarih ve pratik hale getirilmek için ve 2 numaralı benddeki işlemlerde ko
laylık temin edilmek gayesiyle değişikliğe tabi tutulmuştur. 

Hükümet tasarısının birinci maddesinin 8 nci bendinde tadil edilen 32 nci maddesinin I I ve I I I 
numaralı bendlerinde yer alan her partiye millî seçim çevresinde düşen milletvekili sayısının üçte 
ikisinin Yüksek Seçim Kuruluı.ca, üçte birinin siyasi partilerce tesbit edileceği prensibi komisyonu
muzca uygun görülmiyerek tamamının Yüksek Seçim Kurulunca tesbiti esasına göre madde değişti
rilmiştir. Bu suretle tasarıdan tamamen çıkarılan I I I numaralı bend yerine siyasi partilerin yetki
li genel merkez organlarının bu madde gereğince Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak işlemler sı
rasında Yüksek Seçim Kurulunda temsilci bulundurabilecekleri hükmü vaz'edilmiştir. Yine yapı
lan değişikliğin neticesi olarak bu maddenin 5 nci bendi tassarıdan çıkarılmıştır. 

7 nci madde: Seçim, basit haricikısmet usulünün millî bakiye şeklinin kabul edilmesiyle her han
gi bir seçim çevresinde seçimin iptaline karar verildiği takdirde ne gibi işlem yapılacağı hususunun 
Hükümet tasarısında yer almadığı görülmüş, bu zaruretle Milletvekilleri Seçimleri Kanununun 
38 nci maddesine 3 fıkra eklenmiştir. 

8 nci madde : Tasarının birinci maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan ek birinci madde 
aynen 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 543) 



9 ncu madde : İlga hükümlerini kapsamaktadır. 
10 ve 11 nci maddeler yürürlük ve yürütmeye aittir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Tekirdağ Yozgat Kayseri M araş 

/ / . Mumcuoğlu Bâzı maddelerde söz hak- M. İfökcr Muhalifin. 
kim mahfuz Muhalefet Kesinin i i i lktir 

/. / / . Akdoğan K. Bağcı oğlu 
Çorum Bolu İçel Çorum 

Muhalifim Z. Baliacıoğlu Muhalifim. Bu kanun si- F. Küreli 
Muhalefet şerhim ilişiktir yası istikrar gelirmi/ecektir 

/ . Tombuş M. Arıkan 
Çanakkale Giresun Tekirdağ Ankara 
Muhalifim A. Cüceoğh T. Kui B, Apaydın 

Muhalefet şerhim ilişiktir' 
R. Sezgin 

Not : Saat 12,10 da getirildi ve o zaman da <*.v? ••'i.daııdı. 
R. Sezgin İL Bağcıoğlu L T>ml:-< 

W . t . L9ö5 
Suat : l(),4n 

Muhalefet şerhi 

1. Seçim tarihinin 10 Ekim İ.0G5 olarak teshili : 
a) Yüksek Secim Kurulunun 14 . 3 . 1004 gün ve 1333 sayılı Kararı ile, buna mesnet teşkil 

eden ara seçimlerinin genel seçimlere bir yıl kala yapnumıyaeağum dair hükme, süre yeminden 
aykırılığı, 

1)) Seçim zamanı bakımından, memleketimizde frenci olarak en ii}ç»un tarihin Haziran a n oldu
ğuna dair, Kurucu Meclis zabıtlarında muharrer, mevcut Seçim Kan mumu yapan orya um teshil 
ettiği zamana aykırılığı yönünden. 

c) Memleketimizdeki politik sosyal ve iktisadi sebep ve gerçekler öngörülüp biran önce seçime 
gidilerek, hemen herkesçe üzerinde birieşilcn hu/ursmlukkua ıddormek için sayıssz millî menfaatleri 
dikkate almaması yönünden, 

2. Basit, haricikısmet sisteminin millî bakiyeler seklinin tatbiki ; 
a) Seçim sathı mailinde seçim kanım!armda yapılacak değişikliklerin, vatandaşlarda ciddi şüphe 

ve endişeler tevlidetmesi, 
b) Kudretsiz hükümetler ve zayıf psrltimenbdar teşkiline sebebolacağı, 
c) Teklif olunan şeklin gerekçesi olarak ileri sürülen, seçmen oyların! âdil. olarak değerle irdir

me imkânını hâsıl etmiyerek bizzat gerekçesini tekzibetmesi, 
d) Genel olarak memleketimizin gerçeklerine aykırı ve menfaatlerine zararhr olmadı, 
Noktalarından tasarının tümüne muhalifiz. 

Çorum Çanakkale 
K. Bağcıoğhi / . Tombuş R. Sezgin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
! 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin j 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ! 

! 
MADDE 1. - - 1. Seçimlerin temel hüküm- I 

leri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan j 
1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun. 25 Mayıs j 
1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi ile değiştirilmiş olan 19 ncıı maddesinin 
l / a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 j 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile j 
değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 j 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi 
Kanununun 1 nci maddesi gereğince Cumhuri
yet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 
41 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır : 

«1. llee seçim kurulu, başkanı tüzüklerine 
göre, 

a) İlk genel kongrelerini yapmış olup, 
b) En az onbeş seçim çevresinde altı aydan 

beri il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulunan veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında grupu olan ve, 

c) Seçime katılan siyasi partilere, 
Birer kişinin adını iki gün içinde bildirmele

rini tebliğ eder.» 

2. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 
kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs .1901 tarihli \e 
306 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ile değişti
rilmiş olan 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İlçe seçim kurulu başkam, tüzüklerine göre, 
a) tik genel kongrelerini yapmış olup, 
b) En az onbeş seçim çevresinde altı aydan 

beri il ve ilce teşkilâtını kurmuş bulunan veya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında grupu olan ve, 

c) Seçime katılan siyasi partilere, 
Her sandık için birer kişinin adım bildirme

lerini tebliğ eder»; 
3, Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 

kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

LLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDİ] 1. — Seçimlerin genel hükümleri 
ve seçıneıı kütükleri hakkındaki 26 Nisan .1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs .1961 
tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile değiştirilmiş olan 19 ncıı maddesinin 1. a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. a) İlçe seçim kurulu başkam, tüzük
lerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup, en 
az onbeş seçim çevresinde en az altı ay evvel il 
ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulunan veya ilk 
genel kongrelerini yapmış olmak kavdiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında grupu olan ve o ilde seçime katı
lan siyasi partilere, birer kişinin adını iki gün 
içinde bildirmelerini tebliğ eder. 

MADDE 2. —- Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 1961 
tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ile 
değiştirilmiş olan 23 ncü maddesinin 2 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İlçe seçim kurulu başkanı; tüzüklerine göre, 
ilk genel kongrelerini yapmış olup, en az on
beş seçim çevresinde en az altı ay evvel il ve ilçe 
teşkilâtım kurmuş bulunan veya ilk genel 
kongrelerini yapmış olmak kaydiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında 
grupu olan ve o ilde seçime katılan siyasi par
tilere, her sandık için birer kişinin adım bil
dirmelerini tebliğ eder. 
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«EK MADDE 1. — îşbu kanunun il ve ilçe 
seçim kurullarının kurulması ile seçmen kütük
lerinin, sandık seçmen listelerinin ve seçmen 
kartlarının düzenlenmesi ve bunlarla ilgili iti
razlar ye şikâyetler hakkındaki hükümlerinin 
uygulanmasına her seçim döneminin son toplan
tı yılının 30 Mart günü başlanır ve bu konular
daki işlemler, itirazlara ve şikâyetlere dair olan 
hükümler saklı kalmak kaydiyle, en geç 30 Ma
yıs günü akşamına kadar tamamlanır.» 

4. 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Her seçim döneminin son toplantı yılının 
3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve 
Ekim ayının ikinci Pazar günü oy verilir.» 

5. 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimin
de de uygulanan 10 ncu maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi partilerin genel merkezlerindeki 
yetkili organları, teşkilâtı olsun veya olma
sın bütün seçim çevrelerinde aday gösterebi
lirler; şu kadar ki, siyasi partilerin seçime 
katılabilmeleri için, kendi tüzüklerine göre, 

a) îlk genel kongrelerini yapmış olmaları 
ve, 

b) En az onbeş ilde altı aydan beri il re 
ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmaları veya Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısında grupa sahibolmaları ve, 

c) Teşkilâtı olsun veya olmasın en az on
beş ilin herbirinde o seçim çevresinin çıkara
cağı milletvekili sayışma eşit sayıda aday gös
termeleri gerekir.» 

6. 25 Mayıs 196.1 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 ta
rihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde de 

8 — 
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MADDE 3. — Seçimlerin temel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 ta
rihli ve 298 sayılı Kanunun 78 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Sandık kurullarında, kapalı oy 
verme yerine konmak üzere, o seçim çevresinde 
bağımsız aday varsa, boş ve beyaz kâğıt bulun
durulur. 

Bağımsız adayların seçmenlere dağıtacakları 
basılı oy puslası renkli olabilir ve bunlarda ken
dilerince kabul edilmiş ve 2596 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun özel işaretler basılı bulunabi
lir. 

Bağımsız adayların oy puslalarında kullana
cakları renk ve özel işaretlerin, aday gösterme 
süresinin bitmesinden en çok üç gün içinde, Yük
sek Seçim Kuruluna bildirilmesi gerekir. 

Bu süre içinde bildirmiyenler renkli oy pusla
sı ve özel işaret kullanamazlar. 

Renk ve işaretler birbirine bernaerse, önce 
'bildirilen kalbui ve diğeri red.dolun.utr. Ret iki 
ıgüın içinde (bağımsız adaya Ibildiriii'ir. Bunlar 
üç gün içinde yemişini vermezlerse veya verdik
leri renk ve özel işaret yine kendisinden, önce 
verilmiş d'iğer renk ve işarete benzerse artık o 
bağımsız aday renk ve işaret kullanamaz. 

Bağımsız adayların oy verme yerlerine ko
nulmasını istiyecekkıri basılı oy puslaları, oy 
verime günümden bir güm önce samdık kurulları 
başkanlarıma besilim olunur. 

Bir siyasi partinin, 259'6 sayılı Kanun, hü
kümlerine uygum olarak, 'kendMn.ce kabul edil-
mliş buluımam öael işaret ve benzerleri, diğer 
siyasi partileır ve bağımusıız adaylar tarafımdan 
'kullanılamaz. 

;Siyaısi partilerim özel işaretleri hakkımda, 
bağımsız adaylarımı kuıll.an.aıcakiarı ö'zel işaretler 
hakkımdaki yukarıki hükümler uygulanır. 

/Siyasi1 partili erim katıldıkları seçimu'erde, par
tilerin oy puslalaırı, aşağıdaki esaslar dâhilinde 
hazırlanır ve kullanılır : 

1. Oy puslaları, 14 meü maddesinin I nm-
maraılı fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâ
ğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kuruılu» filigranı bulunan, özel surette imal 
'edilmiş kâğıtlara, Yüksek Seıçıiim Kuruılu tara
fımdan bastırılır. 
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uygulanan 25 ve 26 ncı maddeleri hükümleri, 
31 nci maddesinin 7 nci bendinde yer alan «7 nci 
siyasi parti adaylarından her birine verilmiş 
bulunan tercih işaretlerinin sayısını», ibaresini ve 
40 ncı maddesi hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

7. 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 ta
rihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 
1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gere
ğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçiminde de uygulanan 32 nci 
maddesi tüm olarak aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde 
ettikleri milletvekilliği sayısının hesaplanması. 

Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağım
sız adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı 
aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Her seçim çevresindeki muteber oyların 
toplamı, o seçim çevresinin çıkaracağı mil
letvekili sayısına bölünür; bu suretle bulunan 
rakama «Seçim Kakamı» denilir. Her iki parti 
listesinin aldığı muteber oy toplamında «Se
çim Rakamı» ne kadar var ise o parti o seçim 
çevresinde o kadar milletvekilliği kazanmış olur. 
O seçim çevresinde tek başlarına seçime girmiş 
olup da en az «Seçim Rakamı» na eşit sayıda 
muteber oy alan bağımsız adaylar seçilmiş olur
lar. 

Yukardaki fıkra hükmünün uygulanması so
nucunda herbir partiye ait geriye kalan mu
teber oyların seçimin yapıldığı bütün seçim 
çevrelerini içine alan millî seçim çevresi içe
risinde toplamı yapılır. Bu toplam yukardaki 
fıkranın uygulanması sonucunda bölüşüleme-
miş olan milletvekillerinin toplamını teşkil 
eden sayı ile bölünmek suretiyle «Millî Seçim 
Rakamı» bulunur. Daha sonra, her bir par
tinin millî seçim çevresi içinde sahibolduğu 
muteber oy sayısı Millî Seçim Rakamı ile bö
lünmek suretiyle bu milletvekillikleri de par
tiler arasında bölüşülür. Bu işlem sonucunda 
da doldurulamamış milletvekillikleri kalırsa, 
bunlar, artık muteber oyların büyüklük sıra-
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2. Oy puslaları her biri yüz yapraklı blok
lar halinde hasırlanır. 

Her yaprağın !bir yüzü, seçjime katılan' si
yasi partilerin oy puslalarını, kâğıt ebadının 
icaplarına göre, yanyana veya alt alta ihtiva 
edecek ve birbirinden belirli kalınlıkta birer 
çiziği ile ayırdedilmiş «Birleşik oy puslası» şek
linde düzemi enir. 

Birleşik oy puslası üzerinde, siyasi partile
rin oy pusla!İarının< soldan sağa veya yukardan 
aşağıya sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan, siyasi partilerin temsilcileri önünde ad
çekme suretiyle tesbit olunu/r. 

3. Birleşik oy puslası, her partinin oy pus
lası üzerinde, en baştıa ve ortada, partinin özel 
işareti; ö'zel işaretin altında adımın! 'baş (harfleri; 
baş harflerin altında, tamı ya.zı halinde adı; 
belirli bir aralık veya çiagiden sonra eni boyu 
ikişer santimetre olan' belirli bir kalınlıkta çiz
gilerle yapılmaş bir dörtgen veya çapı iki san
timetre olan bir daire; belirli bir aralık veya 
çizgiden sıonra adaylarımın adları ve soyadları; 
sayılan bu 'hususlarda, partiler arasında tanı 
bir eşitliği sağlıyaeak renk, büyüklük ve pnım>-
tolaırla bast irilir. 

4. Birleşik oy pusluları, sandık seçmen 
listelerine dâlhil seçmen sayısını karşılıya cak 
miktarda, her yaprağım arkası ilçe seçimi kurulu» 
'başkanîlığı mülhrü ile rmilhürlenanilş olanak, blok
lar halinde, 68 nci madde ile teslbit edilen usu
le ıgöre, sandık kurıülaıri; başkanlarına teslim 
edilir. 

5. Sandık kurulu başkanı, 77 nci madde 
ıgereğlince, özel zia.rfla.nn müfhürlemmesi işlerini 
bitirdikten sonra, birleşik oy puflalarının ilçe 
seçim kurulu mtüıhrü ile mühürlenmiş, olan 
arka taraflarını, sandık kurulu mührü ile de 
mühürler. 

6. Sandık kurulu önüne alman seçmene, 
91 nci madde gereğince çift mühürlü özel zarf 
verilirken, arkasında biri ilçe seçim kurulu baş
kanlığını, diğerr sandık kurulunun mührü bu
lunan, çift mühürlü bir aded, birleşik Oy puslası 
da verilir. Çift mühürlü birleşik oy puslası, san
dık kurulu başkanı tarafından seçmene verilirken, 
hiçbir tarafında her hangi bir işaret bulunma
dığı, çift mühürlü olduğu kurul üyelerine, mü-

J şahitlere ve seçmene gösterilir. 
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sına göre, partiler arasında bölüşülür. Son mil
letvekilliğinin bölüşülmesinde değişik partile
rin artık muteber oy savdan birbirine eşit Ne, 
serimin yapıldığı, bütün serim çevrelerinde 
daha fazla muteber oy alan parti tercih edilir.» 

S. 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Serimi .Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kamımın 1 nci maddesinin 
! nei bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 19(1.1 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin Serimi Kanununun t nei maddesi 
gereğince (tumlmriyel Senatosu üyeleri seçi
minde de uygulanan. 33 nen maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi parti adaylarından serilenlerin les-
biti. 

Madde 33. Siyasi parti adaylarından 
serilenler aşağıdaki şekilde tesbit edildi. 

A) Herbir seçim çevresinde 32 nei madde
nin 2 nei fıkrası gereğince partilere düşen mil
letvekilliği sayısı kadar milletvekili, herbir parti 
listesinin başından itibaren sayılmak suretiyle 
seçilmiş sayılır. 

B) Bu işlemler acık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunabilirler. 

1.1 Seçim Kurulu Başkam, mille! vekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir örneğini, o se
cim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir 
örneğini de bir hafta süreyle il seçim kurulu
nun kapışma astırır. 

O) Yüksek Seçim Kurulu, her setim çevre
sindeki. ilk seçim kurulu başkanlığının kendisi
ne yıldırım telgrafın, bildireceği ve ayrıca ya
zıyla teyidedeeeği sonuçlara göre derhal 32 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasını uygııhyarnk herbir 
siyasi partinin millî seçim çevresinde ne kadar 
milletvekilliği, kazandığını tevhit eder. 

Bu milietvekillikîerinin dağıtımı ve- bunların 
hangi adaylar olaeağ; aşağıdaki şekilde tesbit 
edilir : 

i) İlk önce, milletvekillikleri t ama m i yi e 
doldurulamamış her seçim çevresin;ie herbir 
partinin arlık muteber oylarım gösteren raka
mın o seçim çevresinin «Secim Kakamı» na göre 
yüzde oranı bulunur. Bu seçim çevreleri, her 
bir par! i için ayrı ayrı olmak üzere, bu yüzde 
oranlarının büyüklük sırasına göre birer birer 
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7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehinde 
kullanmak ist iyen seçmen, kapalı oy verme yerin
de, birleşik oy pııslası üzerinde, dilediği siyasi 
partinin puslasında. bul iman eni boyu ikişer san
timetre olan dörtgen veya iki santimetre çapın
daki daire içine Viiksek Secim Kurulunca imâ' 
eli irilip sandık kurlularına kadar ulaştırılmış 
bulunan ve kapalı oy verme yerinde oy verme sü
resince bulundurulması mecburi olan çarpı isa-
reli mühürünü basar, birleşik oy puslasım lam 
olarak zarfa koyup iyice kapatır. 

S. Kulanıl m syan birleşik oy puslaları hak
kında, her yaprak, karşılıklı köşeleri arasında 
çaprazlama iki çizgi çekmeli suretiyle birer bü
yük çarpı işareti ite iptal edildikten sonra, kul
lanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci maddesi ay
nen uygulanır.» 

MADiMj •-!. - Seçimlerin temel hüküm 
lerİ ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 
19(11 tarihli ve 298 sayılı Kanunun 103 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 103. Aşağıda yazılı oy puslaları mu
teber değildir : 

I. Sandık kurulunca verilen tek. biçim ve 
renkteki çift mühürlü bir zarftan başka zarla ko
nulmuş bulunan oy puslaları. 

2. Hangi seçmen taralından atıldığı belli oia 
: eak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 
| konulmuş oy puslaları. 
, 3, İmzalı veya mühürlü ve\a seçmenin kim 

olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıran 
oy puslaları. 

-İ-. Sandık kur.ııiunca verilen, kâğıdında (.Tür
kiye (huııhnriyei: Yüksek Secim Kurulu) filigranı 
bulunan özel surette imal edilmiş kâğıttan başka. 
bir kâğıda, basılı oy puslaları. 

o. Arkasında biri ilçe seçim kurulu başkan
lığına, diğeri sandık kuruluna ait çili mührü 
havi. olmıyan oy puslaları. 

0. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığını 
belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya daire
lerden birden fazlasının içine çarpı işareti mü
hürlenmiş olan oy puslaları. 

7. Hangi siyası parti lehine, oy kullanıldığını 
belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya. daire
lerden hiçbirisi içine çarpı işareti mühürlenmc-

J mis olan oy pastaları. 
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Ikae halinde sjj-.iA .1 konulur. Anca';, b-kıa üş 
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çevresinde gösterdiği İmlan aday'nr asAn a. 
çilmisse, o seçim <>A resini \\ adı kUe-.'eu •aikA 
L»u üsteye girmesi gereken bir :•:•. y a r r a v s n 
de doldurulamamış akdet vekklkd eayra M1 

den tkzlay. y o eeeku '•^•'•resinia adı. /, ia 
söz konusu yikslJe oranın büyüklüğüm- gön 
sıvanın an sonuna, >• 'a-çün '"vrosinı!:' ilaha:.-. 
lamamış nıilh-lvrkilüği adrdinee vasiiır. 

• • i s a i "i a ; <s 

i .0 ' 

emreskiae Aü-jon i,küm vekilliği ?::•> 
ikisine tayı. ssyals milks v.-kiliikhmi 
, - •, a v - - ,,,.•), ..,:, m-e,- A-, m-, ....!. 

u iu-tc 

yA- a a i „ a mu 
22 Hâi amadan '> .-...; :a 

O !.; İ l g , i ' \ ' .•* : . 

Amuda Udi; bir 
Aim Sakim adaA 
rasuıa a ar;1 amali 
iv, o seçim eevresbıd"l;i yAs> eda e la-.I.-, mm ! as
lan ilil'ai'^M m ev. al a l a ya göre lesed (An::-. 

bu ana kaderin, k,];>ımer soıımmnda -a-ekmiş 
olan mille! vekillerinin. adlarını korbir par t in in 
genel başkanlığına dmha: yasayla -kdlrk-. 

Y k . a ! : ;'- y ki -; k -a nüm bu mdd , — A •. -a •-. a1 

ea. iıeelkr y ı S a - ' a gemk merkezindeki yetkili 
organ veya. kurul veya merciin inak - ^ a a a -
resinde o part iye d'kaaı iıiîlloî-\ ;--!-i'i! ?•-••! sayasaa ;ı 
no kasları * M sem"vk i k j ; a a - a ;•,•:•••• g e - a : •• 
belirtir. .Hu sekildi a k i . a k a k a "k'ylıaiM 
sayısı, n part inin akil? re-mm <y-- ê  - - a - - ka ..a 
dığı miüe: ••;•!-!•: " • e eam; i-.y : ' a • m/ a-' 
niak geSakkdb, k a İka kki; - a l a : ,akk : a 
n a l m e r A - A n d : ' 1 " ' v a k i k < « y a i ı \ g e - :a; •! 

ya m erek hildiamin a lnaamaades a :-;k ea>-e!; 

madde uye;nae, iesku, edîkAs alan aka a Paya 
sinde akimin bulunması şariı î'e <> a ; A y - z i a 
rlndon veya o "partinin listesine!" y a j edam a a ^ 
bağımsızlardan kimlman miliel vekili seelimA 

likieri dehlnrıuamamış secim eovrekss aı-sAa- ; • 
j a i l Ü ş k ' l a a a : k a ü f A f k A A r s a d : ; ;-:•• İ r i i l : - ! ! 

şekilde ycmüğm dik'-mlonecek kale ^ .mv g-> 
; „ a ; k o ]aa-AJra arasmda yeiddan a'M ' '/!a<a ..,-
aha1 İA'lans saaiıa eaa. akakn-A'H kanyk^iÂ.ıdea ij-

Aİıilai Alecüainiıı tral.nıl. ettiği nıelin 

a- !-5ird( n i" a. al a. oy pnslasnıa i)asılmıs A A işa-
-̂v1 k iek damyalı oy ımslakua. 

!l. n y zarf! idinden, el ilânı, IHT naıı-i bir 
InA.': \eva 1) -1 y; i n s i a ad;ıya ait oy ınısîasi ile !.)ir-
MlAa (akan birîaaik vy pmAdan II»1 baymış!:/; adâ\'-
kn a ak oy pnslaları. 

İO. ^'i!ka^ki basi le: ' dışında kalası w (Ael 
kaiinnkasmaı reni i an T sayıimıyan oy puslalai'!. 

RA /a-!rt'ia laıri iler«- \-.--ya bakımsız adaylara 
ak bnaksi -i'sı/ia ıaa!ı1eliı' oy puslalaıı (yktıyı tak
dirde bn ı;\ p!'e;!alaı.-,.ndan hi''biıi^i aunebei' ok 
aıaa. 

.\!ÂL)i>M ;'). - -20 kLayıs JîîJil ijıı-'ıkli ve 
:ka. aaşalı Al'iHıdvekili Seeirni Kanımıınnn k n(-i 
maddA-slniıı I nei fıkra.--a asaysbıbi selAldc de-
îki:;; tiril iniştir : 

i {'er Si'eiın dönomiııiıı son toplatıl ı yılının 
'> Aynstus yilnü seeiıiıiıı başlaiı§>ıe tar ihidir YO 
lakiın ayının 2 m-i I'azar yünü oy verilir. 

MAi)l).K (i. - 2k ylayıs Iköl tarihli ve 3Ü(İ 
sayılı Milletvekili Serîmi Kanununun , 17 Ni
san .19(14 tarihli ve 147 sayılı Kanunun I nei 
siaklkc-.bdn î nei bendi üe d e y ş t i n l m i ş Asn 
24 'Mayıs .İOfil tnrihli ve 3AJ sayılı Ouınliüriyet 
Aaiiaîoau üyelerinin serimi Kanununun 4 mi 
maddesi gereğince (hımiıuriyet Senatosu üyehua 
seçiminde de uygnbuıan 10 nen maddesinin son 
fıkrası asayMaki s'-kildı1 dıyaştiri lmistir: 

Siyasi partilerin yeme merkezlerindeki yetki
li oryanJarı, bütün sarkıl rev:ek>rinde aday göste
rebilirler. Bu îcadar ki, siyasi par t i ler in seçime 
kat ıkıbilmeka-i iein. kendi tösülvKAİlu1 yöre ilk 
yesua kı.aiyaeP^-îiii yajıinıs olmaları u eıı az on-
kea ikle en az alh ay ee\el II \e iiee teşkilatı kur
muş bu! nıı inala el \'eya ilk genel koîit"»Telerhıi ya])-
]mş olmak kaydîvle Türkiye Büyük kLilbd Meclisi 
Birleşik Toplantısında ^rııpa sahibolmaları ve 
teşkilâtı olsun ,ay a olmasın en az 15 ilin her bi
rinde o seçim çe\ resinin çıkaracağı milletvekili 
sayısına eşil sayıda, aday göstermeleri gerekir. 

M A D D E 7. -•• 25 Mayıs 19(54 tarihli \ e 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun .17 Ni-

İ san !9(i4 tnrihli ve 447 sayılı Kanunun .1 nei 
| maddesinin 4 nei bendi, ile değiştirilmiş obuı, 
İ 24 Mavıs 1961 tarihli \o 304 savın fhunhurivef 
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Hükümetin Teklifi 

gili partinin genel başkanlığının yazısında ad
ları geçen adayların hangilerinin seçilmiş sayı
lacağı, Yüksek Seçim Kurulunca ad çekme yo-
liyle tesbit edilerek sonuç derhal ilgili siyasi 
partinin genel başkanlığına yaziyle bildirilir. 

iv) Yukardaki (i), (ii) ve (iii) fıkraları 
uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Seçim 
Kurulunca derhal birer seçim tutanağı verilir 
ve bu tutanakların birer örneği Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilir; Tutanakların ikişer 
örneği de Yüksek Seçim Kurulunca saklanır. 

v) tş bu (c) bendi hükümlerinin uvgulan
ması, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organ veya kurul veya mercilerin, kanun, 
parti tüzüğü ve genel kongre karan uyarınca 
gösterebilecekleri aday sayısının aşılmış olduğu 
tarzında yorumlanamaz.» 

9. 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 ta
rihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 
1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde 
dıe uygulanan 33 ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğin
ce bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır, 
tamamlanmaz, tasdikli tutanak örneklerinin 
alınması veya itiraz varsa bu itirazların incele
nerek karara bağlanması ve 33 ncü maddenin 
(C) bendinin (iii) fıkrası gereğince siyasi par 
tilerin Yüksek Seçim Kuruluna kimlerin genel 
merkezce milletvekili seçilmiş sayılacağını bil
dirmesi beklenmeksizin her partinin kazandığı 
milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad 
ve soyadları Yüksek Secim Kurulunca Devlet 
Radyosu ile ilân olunur; bu ilânda, parti liste
lerinde kazanan bağımsızların kimler oldu
ğu da belirtilir. 33 ncü maddenin (C) bendinin 
(iii) fıkrası gereğince milletvekili seçilenler 
belli olduktan sonra, bu ilân, bu milletvekille
rinin ad ve soyadlarını, mensuboldııkları par
tileri ve parti listelerinden bağımsız olarak se
çilenleri gösterecek şekilde tekrarlanır. 

33 ncü maddenin (O bendinin (iii) fıkrası
nın uygulanması ve seçim sonuçlarını gösteren 
tutanakların bütün illerden gönderilmesi üze-

1 2 -
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 
32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 32. — Siyasi parrilerin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı aşağı
daki şekilde hesaplanır : 

Her seçim çevresindeki muteber oyların top
lamı, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sa
yısına bölünür; bu suretle bulunan sayıya «se
çim sayısı» denir. Her parti listesinin aldığı mu
teber oy toplamında «Seçim Sayısı» ne kadar var 
ise, o parti o seçim çevresinde o kadar milletve
killiği kazanmış olur. O seçim çevresinde tek 
başlarına seçime girmiş olup da en az «seçim sa
yısı» na eşit sayıda muteber oy alan bağımsız 
adaylar seçilmiş olurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmünün uygulanması so
nucunda her partiye ait geriye kalan muteber oy
ların, seçimin yapıldığı bütün seçim çevrelerini 
içine alan «millî seçim çevresi» içerisinde toplamı 
vapılır. Bu toplam yukarıdaki fıkranın uygulan
ması sonucunda bölüşülemiyerek açık kalan mil
letvekilliklerinin toplamım teşkil eden sayı ile bö
lünmek suretiyle «Millî Seçim Sayısı» bulunur. 
Daha sonra her partinin milli seçim çevresi için
de sahibolduğu muteber oy puslası sayısı «Millî» 
Seçim Sayısı» ile bölünmek suretiyle bu milletve
killikleri de partiler arasında bölüştürülür. Bu iş
lem sonucunda da doldurulamamış milletvekillik
leri kalırsa, bunlar, bakiye muteber oylarının bü
yüklük sırasına göre partiler arasında bölüştürü
lür. Son milletvekilliğinin bölüştürülmesinde de
ğişik partilerin «bakiye muteber oy sayıları» bir
birine eşit ise, seçimin yapıldığı bütün seçim çev
relerinde daha fazla muteber oy alan parti ter
cih edilir. 

Bir seçim çevresinde tek milletvekilinin seçil
mesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en fazla mu
teber oy alan siyasi parti adayı veya bağımsız 
aday seçilmiş olur. Diğer siyasi partilerin aldık
ları oylar hakkında yukarıdaki fıkra gereğince 
işlem yapılır. 

MADDE 8. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 543 ) 
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rine, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda 
Devlet Radyosu ve Resmî Gazete ile ikinci bir 
bildiri yaymlıyarak, iller itibariyle, milletvekili 
seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, 
oy kullanan seçmen sayısını, seçime katılma ora
nını, muteber oy puslası sayısını, her partinin 
ve bağımsız adayların kazandıkları muteber oy 
puslası sayısını, millî seçim çerçevesinde her par
tiye düşen muteber oy sayısını, millî seçim çerçe
vesinde kaç milletvekilliğinin hangi partiler 
arasında bölüşüldüğünü ve sonuç itibariyle par
ti listelerinden seçilen bağımsızlar haricolmak 
üzere her partinin kazandığı milletvekilliği sa
yısını ve parti listelerinden seçilenler dâhil ol
mak üzere bağımsızların sayısını açıklar.» 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin Secimi Kanununun 1 nci madde 
si gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçi
minde de uygulanan 33 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçi
lenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir. 

A) Her seçim çevresinde 32 nci maddenin 
2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletve
killiği sayısı kadar milletvekili her parti listesi
nin başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş 
sayılır. 

B) Bu işlemler açık olarak yapılır ve aday
larla müşahitler hazır bulunabilirler. 

il seçim kurulu başkanı milletvekilliğine seçi
lenleri gösteren tutanağın bir örneğini o seçim 
çevresinde derhal ilân ettirir, diğer bir örneğini 
de bir hafta süre ile il secim kurulunun kapısına 
astırır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevre
sindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisine 
yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile te~ 
yidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci madde
nin 3 ve 4 ncü fıkralarını uygulayarak her siya
si partinin millî seçim çevresinde ne kadar mil
letvekilliği kazandığını tesbit eder. 

Bu milletvekilliklerinin dağıtımı ve bunların 
hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde tesbit 
edilir : 

I - ilk önce milletvekillikleri tamamiyle dol
durulamamış her seçim çevresinde her partinin 
bakiye muteber oylarını gösteren sayının o seçim 
çevresinin (Seçim Sayısı) na göre yüzde oranı bu
lunur. Bu seçim çevreleri, her parti için ayrı 
ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlarının büyük
lük sırasına göre birer birer liste halinde sıraya 
konulur. 

I I - 32 nci maddenin 3 neü fıkrasının uygu
lanması sonucunda, her partiye millî seçim çev
resinde düşen milletvekillikleri yukardaki (T) 
numaralı bendde yazılı listenin başından başlıya-
rak o partiye verilir. 

Milletvekillikleri tamamiyle doldurulamamış 
bir seçim çevresi, birden fazla parti listesinde 
yer aldığı takdirde, boş milletvekillikleri parti-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 543 ) 



Hükümet in Teklifi 

14 

İJıiyüKRü. a 
j!;i!!ci,vi'kiHi ı!oklı.ii'!!İ-?!!Î-:i;n! 

. i , >L 

l mır. 
B i ! ş . , L i k ! a b e d i » H e y k a <;^\'l't.rli-l*] i Kİ.v- ka l . J İ \>'\V 

'("liU-lİVı' > ; ; , ; i ; ' ; ! li) i H a h . ' İ r i IİI k i ! l'İ 1 = - f - e y İ k i ! a k a . ' . -

İMİ', k k iV.'\ i ı i ' . i a e n İ J i i! iü 'İ İ ' î k i a a iNU y k j a aa-

tu] ilik; •'l)lîi.'!!n"!jii:,'r k a r k ; o ! ı aa .k. İ k ' a r e , •.) aaa k a 

;>:: i ! i. a k a ; " k a ı o a k a k a t k a y î a h it î 

!' '•;' aa '. .-!. P'aa<> 1 «ak ı l aU1 11 ;•• V û i-;' • 
yov'î'osınu 

' f i l Ül e ••;<.-,>: i S M : ? | \ .'!. y u , " i 

sek karim K'ui'iii.!!, bu aua, kakarak î̂ î*• iÎ>I;1-;.- so 
nucınıri'! aa-akaîs okm nnik' tvekinarkım ak la ra 
nı kor yuıainin t?;*"-1 = •-•' kaşkanhym"! <kaiaa vaat 
i!** kiidirlr, 

İli - k;i tau naalykaku a naj t'(k;aau aa; a. ya-
_1 Î 11 i 111;!'~ ı si.iiu.:v;r-i;.kı. akr -uy ;;•••! jauai ^ h k i , ,k a-, la
dinin yanai (iyin sarkau İha i a • > JH:]> î- -: ;n;; 1/'.= 
<! i -i ı ika I a nkka; \ Hakiyi kaaumuaauias ,-••/ v ; n 
.-a'k Şayka K.muky ' ;i! n<k hiHil^'ün: '•':• t ak i':N;ı\u 
UüUil l!Vf;!'k;'.i!^'!'-t a-a a • i U i '•: • k ; k i l ( i J M İ İ y o 1 - i î_! J I 

S a y l a , <y. V : a a k u [•.' k a s a u i ik! k'l Vakkl İİf''İ fü y ia l l i i l ı 

k / k a k a - a a k a . y a j u k t a k a a a a k i ! i I k k a k u -:! iici 

b e u k u u y k a k a i k a ! r a a s k ı i ' i i a k f a a k a k j i ' " k u l ; <><k r 

VC L)Lİ l a l a m ; i ' î i U " ' ! ! ; k : ı a a y k a k ş O.İUİİ iıi i i k k V-"' k i k 

Hklenum ukkuunş yaKinla yanal kaykaalıyına 
derhal yaaı ik1 kiakri ika :âu î>:klirhlo :ıyr!c;! aa>-
p'uklrkj! yana! merke^nakk i yetki l i ui 'yaaau 
i . k k i K a a k a a O V !'t;;-; U \di: i- p i ! t ' ! İ > î ' l î k ' î ' i i a k M e ' \ e 

k H k a j a ; e , , a a a a- ; k a n a a J U i aeeoa» k k i k l k ' a e ' K İ 

;.y r o î i l k y i : ' '!• ' k".' 1; i'"i i r_ ' ' . i ! a a k i k k a .ak ! a r a : : a k u t 

akaykuuu aa'-r-a. a i aak rkn akut raa in r e v n a k a 
ık- kaaaukyy mHka-vakîiijyi aayiauna J/'J 3a> !:;';ii 
olmak aauakkk-k'. İki bkkliriJivi alan a.uaînin a'a 
! ' ( . ] y ; . - a ,u .-i- a11 k i i j O i İ l l i 

a ,,,., .. a . ' i l l i 

! ,. 
1 !'t i ! 

laaaiiHjai; aaaarva rı\ a -.» yıu; ayma; •-, 
k i P a k a i l a , ! a- ı > r- ] ra t-u.klo l i y a l a u c u i 

oitıp auay üsla^kalr akııiii; kukan 
o pal't İ kyaUai'kaJan \'e\;ı o t.sa.L'i ini1'! kaia'aafla 
yar akusa k a n kıyiıaalikaiMa!! kiajiarl;! nklaa 
T,akiil| saeıkaki aayılutayitiı yaaı ile ikkîn-ir. kauı-
Ini'iu iuîlky \aki! l iklari ikviaurulaiaaunş scciju 
(•ovıaktaa araHiucla köikaûliiit-al İanı aia ia-i beınk 
«!" ğ 'Oaiaa ' ika i Nt 'kik-ia j a a i k k a ; î l i ' a a î i i a a a r - ! ; ü s i c 

fsa.stıv, r.iii siMa'i'a fanaika' ai-asuakî yaîik:'- a '>k-
iüşilieu «akya k a k a a saikta yavrua-ı kukaı kat^ 
^i!('riıa](y üyili ) KI i.'kin m ytua'! başkan! ı^u) m ya-
ziauukt ndbü-ı a^acr! a 'knki iaa 'iaa'kl-'i 'inia '••(•!!• 

0. Senatosu ( S. Sayası : 54o ) 



— lö — 
rKikümeftin Teklifi î Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

! 
1 

ı 
I mis sayılacağı. Vükse-k Seçim Kurulunca ad çek-
] ine yolu ile teshil edilerek sonuç derhal ilgili si-
j .vasi ])artinin genel başkanl ığına yazı ile hiidiri-
I lir. 
J l \ r - Yukar ıdaki I, 11 ve İ l i neii fıkraları 
I uyarında seçilen millet vekillerine Yüksek Seçim 
j Kurulunca derhal birer seçim tutanağı verilir. 
| Ye bu tu tanaklar ın birci- örneği Millet Meclisi 
| Başkanlığına gönderilir . Tutanaklar ın ikişer ür-
! ııeği de Yüksek Seçim Kurulunda .saklanır. 
I V - İş bıı «.('» fıkrası hükümlerinin u \ g u l a n -
i ması, siyasi part i ler in gene! merkezlerindeki 
| yetkil i organın kanun, par t i tüzüğü ve genel 
I kongre ka ra r ı uyar ınca gösterebilecekleri aday 
I sayısının asılmış olduğu larzında yorumlana-
| maz. 
| AT - Yukarıdaki işlemle!' sırasında seçime ka-
! t ıhın siyasi part i lerin yeikili genel merkez or-
j ganları Yüksek Seçim Kuru lunda birer temsilci 
İ bulundurabil i r ler . Bu takdirde Seçimlerin temel 
I hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 

sayılı Kanunun 17 nei maddesi hükmü uygula-
j nır. 

M A D D E i). — 25 Mayıs 1.96i tar ihl i vo 
:•){)() sayılı Milletvekilleri secimi Kaıııınuııun 

j 88 nei maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 
I İ l e r hangi bir seçim çevresinde yapılan se-
j cimin iptaline karar verildiği takdirde, bu karar 
i millî seçim çevresinde 82 ve 38 neii maddeler 
j gereğince yapılmış veya yapılacak olan isiem-
! lere tesir icra etmez. 
j İ l e r hangi bir secim çevresinde seçimi;' ipfa-
I üne karar verildiği takdirde, o seçim çevrem 
I nin çıkaracağı bütün millet vekillikleri için y--
| niden seçim yapıhr . 

Yııkardaki fıkralar gereğince, seçimin yeni-
lenmesine karar \:eriJen seçim çevrelerinde yeni-

ı don yapılacak secini neticesinde 82 nei madde 
gereğince yapılan işlem sonunda, acık milletve
killikleri kaldığı takdirde bos milletvekillikleri 
bakiye oyların sayılarının büyüklükleri sırasına 

ı göre siyasi partilere veya bağımsız adaylara ve
rilir. 

M A D D E İD. - - Seçimlerin temel hükümleri 
| ve Seçmen kütükleri hakkındaki 2 fi Nisan 1961 
] tarihli ve 298 sayılı Kanuna aşağıdaki madde 
! eklenmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 548 ) 
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Hükümetlin Teklifi Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

EK MADDE 1. — İşbu kanunun il ve ilçe 
seçim kurullarının kurulması ile seçmen kütük
lerinin, sandık seçmen listelerinin ve seçmen 
kartlarının düzenlenmesi ve bunlarla ilgili iti
razlar ve şikâyetler hakkındaki hükümlerinin 
uygulanmasına her seçim döneminin son toplan
tı yılının 30 Mart günü başlanır. Ve bu konu
lardaki işlemler, itirazlara ve şikâyetlere dair 
olan hükümler saklı kalmak kaydiyle, en geç 
30 Mayıs günü aksamına kadar tamamlanır. 

Sandık seçmen listelerinin asikıya çıkarılma
sında 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri hak
kındaki Kanunun 41 nci maddesinin birinci fık
rası uygulanmakla beraber, Yüksek Seçim Kuru
lu tarafından Türkiye radyoları vasıtasiyle uy
gun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına baş
landığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler 
ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildirilerle 
halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurul
larının bu konudaiki her türlü bildirilerinden 
Türkiye radyolarınca ücret alınmaz. 

Seçmen kütüklerinin tanziminde bir önceki 
seçmen kütüklerinden de faydalanılır. 

MADDE 11. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci madde
si gerekince Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçiminde de uygulanan 25, 26, 40 nci madde
leri ve 41 nci maddesinin son fıkrası hükümleri, 
31 nci maddesinin 7 nci bendinde yer alan «si-
vasi parti adaylarından herbirine verilmiş bu
lunan tercih işaretinin sayısını,» ibaresi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri 
seç'minde de uygulanan 35 nci maddesinin 2 nci 
ve 3 ncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 543 ) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Yutardaki maddenin birinci fıkrası gereğin
ce (bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanın
ca derhal tasdikli tutanak örneklerinin alınması 
veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek ka
rara bağlanması ve 33 ncü maddenin (C) fıkra
sının III ncü bendi gereğince siyasî partilerin 
Yüksek Seçim Kuruluna kimlerin genel merkez
ce milletvekili seçilmiş sayılacağını bildirmesi 
bekleııımeksizin her partinin kazandığı milletve
kili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soy
adları Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye radyo-
lariyle ilân olunur; bu ilânda, parti listelerinde 
kazanan bağımsızların İkimi er olduğu da belirti
lir. 33 neü maddenin (C) fıikrasınm II nci ben
di gereğince milletvekili seçilenler belli olduk
tan sonra, bu ilân, bu millet vekili erinin ad ve 
soyadlarını, mensuboldukları partileri ve parti 
listelerinden bağımsız olarak seçilenleri göstere
cek şekilde tekrarlanır. 

33 neü maddenin (C) fıkrasının I I I ncü ben
dinin uygulanması ve .seçim sonuçlarını gösteren 
tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzeri
ne, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda Tür
kiye radyoları ve Reamî gazete ile ikinci bir bil
diri yayınlıyarak, iller itibariyle, milletvekili se
çilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy 
kullanan seçmen sayısını, seçime katılma oranını, 
muteber oy puslası sayısını, her partinin ve ba
ğımsız adayların kazandıkları muteber oy puslası 
sayısını, millî seçim çevresinde her partiye dü
şen muteber oy sayısını, millî seç'm çevresinde 
kaç, milletvekilliğinin hangi partiler arasında 
bölüşülıdüğünü ve sonuç itibariyle parti listele
rinden seçilen bağımsızlar lıaricolmak üzere her 
partinin kazandığı 'milletvekilliği sayısını ve 
parti listelerinden seçilenler dâhil olmak üzere 
bağımsızların sayısını açıklar. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

C. Senaitosu ( S. Sayısı : 543) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 31 . 1 . 1965 

Esas No. : 1/496 
Karar No. : 116 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 22 Ocak 1965 tarihli 44 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek işari oy ile kabul edilen, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 23 Ocak 1965 tarihli ve 10266 - 58738 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 29 Ocak 1965 
tarihli Birleşiminde Hükümet adına Adalet Bakanı Sırrı Atalay'm da iştiraki ile tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Anayasa ve ona çok sıkı surette bağlı olan seçim mevzuatının hazırlanmasında Kurucu Mec
lislere büyük kıymet ve ehemmiyet izafe olunur. Çünkü, bünyesinde sadece siyasi partiler değil, 
bütün müesseseleri temsil eden ehliyetli ve tarafsız üyeler vardır. Kurucu Meclisler aslolarak her 
hangi bir siyasi partinin menfaatini değil, memleket realitelerini nazara alarak, bünyesine en 
uygun mevzuatı kabul ederek dağılır. Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi de 1961 yılında Ana
yasamızı ve seçim kanunlarımızı hazırlıyarak (hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının 
uyanık bekçiliğine emanet) etmiş ve yerini Türkiye Büyük Millet Meclisine bırakmıştır. Kurucu 
Meclis tasarruflarına alâka göstermek her vatandaş için hem hak hem de vazifedir. Hal böyle ve 
Kurucu Meclis tasarrufu üzerinden henüz üç. dört sene geçmemiş iken, bir iktidar partisi ve Hü
kümetin, ilmî ve sosyolojik tetkik yaptırmadan seçim sathı mailinde alel acele bu emaneti değiş
tirmeye kıyam etmesi, vatandaş vicdanında pek haklı olarak kendi çıkarma ve rakip partiler 
aleyhine harekete geçtiği kanaatini tevlideder. Bedbinlik yaratır. Bundan da sadece ve sadece 
demokratik nizam zarar görür. 

I I - Seçim Kanunu tatbikatında görülen aksaklıkları izale ve her oyu kıymetlendirmek için ta
sarının hazırlandığı bildirilmekte ise de : Sevk edilen maddeler gerekçeyi kısmen tekzibetmekte-
dir. Yapılan seçimlerden, seçmen kütüklerindeki aksaklık dolayısiyle yüz binlerce vatandaşın oyu
nu kullanamadığı ve teşekkül eden parlâmentoda kuvvetli bir hükümetin kurulmasına imkân bu
lunamadığı hakikati meydana çıkmıştır. Tek oyu kıymetlendirme iddiasında olan tasarı, yüz bin
lerin oyunu kullanmasına imkân vermiyen ve bir ıstırap kaynağı olarak vatandaş vicdanında yel
eden seçmen kütüklerine temas etmemiştir. Bu husus samimiyetin derecesine bir ölçü olarak na
zarı dikkati celbettiği gibi, mevzuatımıza sokulmak istenilen 'basit 'haricikrsmet sklıemi millî 
bakiyeler şeklinin doğuracağı zayıf parlâmento ve kuvvetsiz hükümet mahzurunu da zerrece na
zara almamıştır. Kalkınma çabasında ye reformlar yapma zorunda olan bir devletin her şeyden 
evvel kuvvetli hükümete ihtiyacı vardır. Meclis diktatoryasma kayma tehlikesi varidolamaz. Çün
kü, yeni Anayasa ile egemenlik organlara tevzi olunmuş ve aralarındaki ahengi sağlıyacak mües
seseler kurulmuştur. Hasreti çekilen huzura kuvvetli hükümet vasıtasiyle ulaşılacağı hakikati bu 
tasarıda ihmal olunmuş ve tamamen aksi bir yol tutulmuştur. 

III - Türkiye'deki nüfus hareketleri bakımından, seçim için en münasip ayların Mayıs sonu, 
Haziran başı olduğu Kurucu Meclisçe tesbit edilmiş, kısmî Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin de 
bu gerekçe ile Haziran ayında yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisince kanıınlaştırılmıştır. Yü
rürlükte olan mevzuata göre milletvekilleri seçiminin Haziran 1965 te yapılması Yüksek Seçim 
Kurulunca karara bağlanmış ve bu sebeple de ara seçimi yapılmamıştır. Kuvvetli bir hükümete ih
tiyaç duyulduğu, memleket şartları itibarı ile takarrür eden tarihle seçime gitmekte iktisadi, si
yasi, içtimai faydalar bulunduğu meydandadır. Meclisten bir karar alınması zarureti hiçbir ilmî 
tetkike dayanmadan topyekûn seçim tarihlerinin değiştirilmesine ve bu işin kanun yolu île halledil
mesine cevaz vermez. 
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IV - Bugünkü mevzuatımıza göre, genel kongresini yapan ve en az 15 ilde il ve ilçe teşkilâtını 

altı ay önce tamamlamış bulunan bütün partiler, teşkilâtı olan yarlerde seçime iştirak edebilmek
tedir. Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisince grupu olan eski partilere bir imtiyaz tanımakta, 
teşkilâtları olsun olmasın bütün seçim çevrelerinde seçime girebilmelerini kabul etmektedir. Par t i 
yeni kurulmuş veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu yoksa seçime iştirak edebilmek içini 
15 ilde altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtını tamamlamış olması aranacak, eğer grupu olan bir part i 
ise hiçbir ilde teşkilâtı tam olmasa dahi 67 vilâyette seçime girebilecektir. Teşkilât bakımından 
aynı durumda olan eski ve yeni iki parti, gerek seçime girme ve gerekse seçim kurullarına üye 
vermek bakımından kanun önünde eşit muameleye tabi tutulmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde hali hazırda 10 ve daha fazla üyesi bulunan fakat teşkilâtı bulunmıyan partilere tanınan bu 
imtiyazın sebebi çok açık olduğu gibi Anayasanın 12 nci maddesine muhalif bulunduğu da çok açık
tır. 

V - Yürürlükte bulunan Seçim Kanununa göre, şartları haiz olan partiler, ancak teşkilâtı olan 
yerlerde seçime girebilmekte ve adaylarını demokratik esaslara uygun olarak seçim çevrelerinde de
neme yolu ile tesbit etmekte idiler. Yeni tasarı (teşkilât bulunma) şartını kaldırmış, bütün vilâyetler
de Genel Merkezin aday tâyin edebilme esasını kabul etmiştir. Aynı Hükümet, Meclise sunduğu Si
yasi Partiler Kanununda, birkaç bin kişi ile yapılan aday yoklamalarının kifayetli olmadığını, aday
ların bütün partililerin iradesini gösterecek bir önseçimle tesbit edilmesinin lâzım geldiğini müdafaa 
eylemiştir. Bu tasarıda önseçimden ve denemeden birden bire ayrılıp, tâyin sureti ile aday gösterme 
usulünü kabul etmesi ne ile izah olunabilir? Adayları tâyin olunan; listede değişiklik imkânı tanm-
mıyan seçime demokratik seçim denebilir mi? Şu tutum her satırında demokratik esası müdafaa eden 
Anayasaya muhalif düşmez mi? 

VI - Demokratik nizamda en fazla oy alanın seçilmiş olması esastır. Fakat, daha küçük fikir 
gruplarının parlâmentolarda temsil edilmelerine imkân verilmek üzere nispî seçim sistemi kabul edil
miştir. Bu sistemin tevlidettiği adaletsizliği izale için de baraj v. s. gibi tedbirler alınmıştır. Millî 
Bakiye Sistemi bu tedbirleri tamamen kaldırlığı gibi meselâ, 80 bin oy almasına rağmen bir adayın 
seçilemcrrıesi buna mukabil 1 000 oy almış kimsenin seçilmesi neticesini doğurmaktadır. Bunun mey
dana getirdiği büyük mahzurlarla da iktifa olunmıyarak, yeni esasa göre seçilmiş sayılması lâzım ge
len bir şahsın yerine, parti genel merkezinin gösterdiği şahsın seçilmiş sayılması esasını kabul etmiş, 
Genel Merkez iradesini, millî iradeye tercih eylemiştir. Parti başında olanlara tanınan bu imtiya
zın Anayasaya uygunluğu nasıl müdafaa olunabilir? 

VII - Demokratik nizamlarda, her seçmenin en kolay şekilde iradesini izhar edebilmesini temin 
edecek esaslar aranır. Hele bizim Anayasamızda olduğu gibi eşit ve tek dereceli genel oy esasları ka
bul edilmiş ise kolay yolun bulunması kanuni zaruret olur. 

İleri sürülen birleşik liste sistemi, okumıa - yazma bilmiyen bir seçmenin kolaylıkla iradesi
ni izhara imıkân verecek nitelikte değildir. Tek oyu kıymetlendirmeyi amaç aldığını iddia eden 
tasarı bu giırift sistemle yüzibimlerce oyun heder olmlasuıa zemin hazırlaımaiktaJdıır. Bahis mevzuu 
©dilen aksaklıkları bertaraf edecek daiha kolay usullerin, bulunması mıümikündür. Okuma - yaz
ma bilmiyenleri oy kul 1 anmaktan mahrum etme neticesini doğuran bu girift sistem Anayasaya 
muhaliftir. 

Yukarda kısmen tadaded'ilem selbepler dolayısiyle tasarının tümü üzerimdeki mıü^afcereılerden 
sonra maddelere geçilmesi kalbul edilmemiş ve tasarının tümünün reddi, toplantıya iştirak eden 
14 üyeden ikisinin çekimser, beşinin mulhalitf ve başikanamj da dâhil olduğu yedi üyenin oyuı ile 
kalbul edilmişıtrr. Komisyon gündeminin mütaaıkıp konuşuma geçildiğinde çekimser kalan iki üye 
oylama muhtevasında yanıldıklarım beyan itle oylamanın tekrarımı talelbetmiş, ve muihalif kalan 
üyeler de bu talelbi de^teiklemişlerse de Cumlhuriyet Senatosu içtüzüğümün 106 ncı- maddesi esas
larımda yapılan oylamada., üyelerden hiçbirinin oylamıa neticesine ilişkim bir itirazı buduaım'adı-
ğından ve oylaman bir konunun ikinci bir kere oylama konusu yapıLmasıma imlkâm görülemediğim
den Başkanlık Divanı bahse konu madde muvacehesinde tekrara- imkân bukımıamıştır . 
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VIII - Tasarınım Millet M'e'clisimde'ki müzakere süresi! 19 gündür. Anayasamın 92 nci madde

sine göre metnin Cumhuriyet Senatosumdaiki görüşme •müddetinin de 19 gün oimıası ve raporun 
yazıldığı tarihten itü'baıren an.ealk 10 .günlük bir zaman kakması dolayısiyle G^nel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmıesi hususunda bir istemde bulunulması da komisyonumuzca karar
laştırılmıştır. 

Genel Kurulum tasviplerime sunulmak üzıere Yüksek Başikanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
M. Ataklı 

Ağrı 
Muhalifim 

8. Türkmen 

Diyarbakır 
Muhalifim 

A. Erdoğan 

Sivas 
R. öçte* 

Bu kanunda Sözcü 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
Kanunun reddine iştli: 

etmiyorum 
K. Kaplan 

Bursa 
8. Kayalar 

Konya 
Muhalifim 
M. Obuz 

ı 

rak 

K. 

Bu kanunda Kâtip 
Hatay 

M. Deliveli 

Crannurbaşkanmca S. Ü, 
Muhalifim 
Â. Artus 

Çanakkale 
N. Altan 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Uşak 
Muhalifim 
Coşkunoğlu 

MUHALEFET ŞEBHÎ 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanım tasarısının Millet 
Meclisi görüşmeleri sonunda kabul edilen metni, Anayasa ve Adalet Komisyonumuzda görüşülmüş 
7 komisyon üyesi maddelere geçilmesi ve maddelerin görüşülmesi için kabul oyu vermiş 7 si ise 
metnin O. Senatosu Genel Kurulunda görüşülmemesini temin için ret oyu vermiştir. Başkan bir 
usul çıkmazı ve tüzüğe aykırı bir tutumla maddelerin görüşülmesi yolunda iradelerini belli eden 
üyelerin çekimser sayıldığını ifade ile maddelere geçirmemeyi 5 e karşı 7 oyla ifade etmiştir. Tar
tışması daima yapılacak usule ait bu konuya işaretten sonra esas mesele hakkındaki görüşümüzü 
özetliyeceğiz. 

1. Hükümet tasarısında seçimlerle ilgili kanunların bâzılarının değiştirilmesine ait gerekçe Mil
let Meclisi Geçici Komisyonu gerekçesi ve Millet Meclisince kabul olunan metin, memleket gerçek
lerine, temsil prensiplerine mutlak mânada uygun, âdil ve objektif hükümlerdir. Seçimlerle ilgili 
kanunların, seçimlere yaklaşılan bir zamanda değiştirilmesi çeşitli söylentilere yol açar iddiası 
mevcuttur. Komisyonun Başkan tarafı ekseriyeti bu görüşü paylaşmıştır. Böyle bir kaide, prensip 
ve gelenek yoktur. Biz de umumiyetle seçim kanunları seçime yaklaşılan ?amanda yapılmıştır Bu 
davranışın sosyal faydaları da vardır. Yeter ki, seçime yakın bir tarihte seçme ve seçilmeye engel
ler çıkaran maksatlı teşebbüsler olmasın. Get'n'ilen hükümler, adaleti, eşitliği ve haklılığı temin eden 
hükümlerdir. 

2. Anayasanın 69 ncu maddesi seçimlerin 4 yılda bir yapılacağını ve bu müddetten önce seçi
min yenilenmesine ancak Meclisin karar verebileceğini kesin olarak tesbit etmiştir. Halbuki 306 aa-
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yılı Milletvekilleri Secim' Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrası, seçimlerin dönem sonunu 
Haziran ayının ikinci haftasında yapılacağını hüküm altına almıştır. 

1961 yılı Ekim ayında yapılan seçimler 4 yıllık dönemi 1965 yılı Ekim aynım ikinci Pazarı ola
bilir. Bundan önceki tarih, Anayasanın 69 ncu maddesine aykırıdır. Çünkü 1965 yılmm Haziran 
ayı 4 yıldan en az 4 ay noksan bir zamandır Bu' sebeple Anayasanın 69 ncu maddesi ile Seçim 
Kanununun söz konusu edilen malddosi arasındaki tezadın giderilmesi tamamen objektif ve Anaya
saya uygun bir tutumdur. Tasarının bu haklı ve objektif hükmünü Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu Başkan tarafı ekseriyetinin Anayasanın bu konudaki hükümlerini görme-
mezlikten gelerek, ve tasarı gerekçesini ve Millet Meclisinin bu yoldaki kabulüne değinmeden red
detmesi her türlü hukukî mesnetten mahrumiyetin ifadesi bir davranıştır. 

3. Nispî temsilin gayesi ve hedefi, seçmen oylarının çoğunlu değil, hepsinin yani belli başlı 
meşru siyasi temayül ve kanaatlerin temsil edilmesi ve hesaîba katılması inancına dayanır. Nispî 
temsilin başlıca vasfı meşru ve haklı siyasi temayül ve kanaatlerin yasama organlarında temsili 
ve vatandaş oylarının mümkünse tamamının değerlendirilmesidir. Dikon sisteminde yüzbinleri aşan 
oyun hesabedilemediği ve bu hesaıbedilemiyen oyun, değerlendirilemiyen oyun, kuvvetli listelere ve
rildiği ve sistemin bu işle; işi sebebiyle meşru siyasi temayül ve kanaatlerin yasama organlarında 
temsil edilemediğidir. Tesbit edilen bu kusur ve haksızlık sebebiyledir ki, nispî seçimin daha âdil 
ve temsilî daha objektif temin edilecek şekli aranmıştır. Tatbikatta en çok itibar gören ve en âdil 
sistem olarak tatbik edilen seçim basit haricî kısmeti şekli tercih edilmiştir. Hükümet tasarısının bir 
merhale olarak ulaştığı bu sistemin açık milletvekillikleri ve bakiye oy meselesi için, millî bakiye 
oy şekli memleketimiz gerçeklerine en uygun şekil olarak tesibit edilmiştir. Seçmen oylarının değer
lendirilmesi imkânını ve temayülleri temsil imkânını veren bu sistemin 80 bin oy alan bir adayın 
seçilmemesi 1 000 oy alanın seçilmesi gibi çok garip bir iddianın Komisyon Başkan tarafı ekseriyet 
görüşü olarak raporda yer alması meselenin ne derece tetkik ve tahlil edilmeden peşin ve mesnetsiz 
fikirlerin tesirinde olduğunu açıkça göstermektedir. Basit seçim harici kısmet usulü nispî temsilin 
en çok uygulanan ve âdil şeklidir. Varyantlarında memleket şartları icabı çeşitli farklar vardır. 
Memleketimizin şartlarına uygun, bütün meşru temayül ve kanaatleri temsil ettirecek bütün oyları 
değerlendirebilecek, verilmiş oyların hakiki ölçüsü üstünde haksız sandalya iktisaplarını önliyeeek, 
memleket kaderinde nâzım rol oynıyacak siyasi partilerin hizmet imkânlarını temin edecek bir sis
tem olarak getirilen usulün tamamen sübjektif iddialarla maddelerin görüşülmesinin önlenmesini 
yerinde görmüyoruz. 

4. Seçimlere katılan siyasi partilerin bâzı usul ve şekillere tabi olması, bu usul ve şekillerin 
çok bağlayıcı ve imkânsızlık şekline getirilmesini gelişen demokratik hayatımız yönünden mah
zurlu görüyor ve hiçbir kayıt ve usule bağlı olmadan kuruluş şekil ve zamanı olmadan siyasi 
parti teşekküllerinin derhal seçimlere katılmasının da mahzurları aşikârdır. Bu sebeple orta ve 
mantıki bir sistem temin eden Millet Meclisi değiştirilmiş metin şeklini münasip görüyoruz. Bu 
görüşte, bir taraftan imtiyaz bir taraftan haksızlık gibi tezat halindeki vâki itiraz ve iddialar 
yersizdir. 

5. Oy listelerinin birleşik olarak tanzimi, kolaylığı, iktisadiliği sağlıyacağından çok oy kâğıt
ları tevzi ve bunların emniyeti, oyun tesir ve telkinden masun kullanılışı yönünden büyük fayda
lar temin edecektir. Okuma yazma bilmiyenlerin irade isharında güçlük çekmesi iddiası aynı şid
det ve surette parti listesi oy kâğıtları için de varittir. Birleşik oy listeleri şekli, çeşitli -dedikodu
ları ve haksız mücadeleleri bertaraf edecektir. 

6. Tercih oyu işleyiş güçlüğü ve getirdiği mahzurlar yüzünden kaldırılmıştır. 
7. Hükümet tasarısında yer alan ve Millet Meclisi Genel Kurulunda değişik ve ilâvelerle ye

ni bir metin haline gelen yukarıda özetlediğimiz hususları komisyonun başkan tarafı ekseriyeti 
maddelere geçmesini önlemiş ve fakat gerekçesinde ise prensipler yerine maddeleri tahlil etmiştir. 
Komisyon başkan tarafı ekseriyeti görüşülmesine komisyonda istemediği maddeleri gerekçesinde 
teker teker tahlil etmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 543 ) 
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8. Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız hususlar Seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin, 

demokratik hayatımız için yapıcı ve ileri muhkem unsurlar olarak ortadadır. Millet Meclisi Genel Ku
rulunun salt çoğunluğunun maddeler üzerinde günlerce devam eden emeği ve salt çoğunluğunun görüşü 
vardır. Anayasa ve Adalet Komisyonumuzun, Başkan tarafı ekseriyeti, maddelerin görüşülmesini 
öngören üye sayı farkı olmıyan kararının her türlü hukukî mesnetten mahrumiyeti sebebiyle 
reddini tasarı ile ilgili Millet Meclisi maddeler metninin görüşülmesini saygı ile arz ederiz. 

Uşak Ağrı Konya Diyarbakır 
Kâmil Çoşkunoğlu Salih Türkmen Muammer Obuz Azmi Erdoğan 

C. Bşk. S. Ü. 
Âmil Artus 
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