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Sayfa 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/773, C. Senatosu 1/496) (M. Mec
lisi S. Sayısı 797 ve 797 e ek) (S. Sayısı : 
543) 103:122,123:148,149:150 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan dene] Ku
rulda ; 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanan tasarısının 
reddini tazammun eden Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu üzerindeki görüşmelere de
vam olundu. 

Cumhuriyet Senatosunda 'mevcut gruplar
dan sonra, topluluklar adına konuşacaklara da 
tercihan söz verilmesi kabul edildi. 

11 ÎŞŞubat 1905 .Perşembe günü saat 10,80 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,18 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekil i 

Fikret Turhancjü 
Kâtip 

tfakıp Önal 

Başkan 
Başkanvekil i 

Muhuttin Kılıç 
Kâtip 

tfırrı JJzunJıamnoğlu 
Kâtip 

(Unu hurbaşlkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. —. Avrupa Konseyi. Ayrıcalık ve Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek - 4 ncii 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun aşarisinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/080; C. Senatosu 1/482) (S. Sa
yısı : 542) 

2. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasmıu 28, 
27 ve (il nci maddelerinin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulanım 17 Aralık 190-°) tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şe
killerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna. 

dair kanun tasarısının Millet Meclisinee kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi 1/095; C. Senatosu 1/ 485) (S. Sayısı : 
541) 
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B I R I N C I O T U R U M 
Açılma Saati : 10.30 

BAŞKAN —- Başkanvekili ihsan Hamit Tigrel 

KÂTtPLER : Kudret Bayhan (Niğde), A. Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; müzake
relere başlıyoruz. 

4, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — Seçimlerle ilgili kananların bâzı 
hükümlerinin deği§tirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/773, Cum
huriyet Senatosu 1/496) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 797 ve 797 e ek) (S. Sayısı : 543) (i) 

BAŞKAN — Raporun konuşulmasına devam 
ediyoruz. Söz, Y.T.P. Topluluğu adına Turhan 
Kapanlı'nmdır. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Dün trupum adına söz istemiştim ve Sayın 
Başkan not almıştı efendim. 

BAŞKAN — Evet, efendim; sizin sıranız 
Turhan Kapanli'dan sonra, bana verilen isteye 
göre. 

Sayın Mehmet Hazer grup adına mı efendim? 
MEHMET HAZER (Kars) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kapanlı. 
YJT.P. TOPLULUĞU ADINA TURHAN 

KAPANLİ (Sakarya) — Muhterem Başkan, 
aziz Senatörler, 

Mületce İttifak ettiğimiz demokratik siyasi 
rejim; oluş devresinin önümüze çıkardığı çeşitli 
müşkülât, partilerimizin vatandaşları hissî ve 
mânevi baskı altında bulundurmaları ve yine, si
yasi partileri taraftarlarına menfaat sağlıyan 
müesseseler halinde tarif ve vatandaşı böyle bir 

(i) 543 S. Sayılı basmayazı 9.2. 1965 ta
rihli 38 nci Birleşim tutmağı sonuna eklidir. 

kanaat istikametinde tesbit gayretleri gibi se
bepler ile, Türk toplumu arasındaki siyasi müca
dele zararlı hale gelmek istidadındadır. 

Bugünkü tatbik şekli itibarîyle demokrasi; 
vatandaşı millî menfaatler etrafında birleştirici 
olmak vasfından, hatalı ve hissî politikacılar do-
layısiyle, mahrum bırakmıştır. Memleketimizde 
artık demokratik siyasi rejimin, tatbikatı 
sırasında partiler arasında meydana ge
lecek münakaşa ve mücadelelerin, kaybet
tireceği zaman ve imkânlar, millî hedefi
miz olan garp medeni âlemi seviyesine ulaş
ma gayretlerinden israf edilmiş zaman ve imkân
lardır diye tescil görecektir. İhtilâl son
rası, Parlâmentosunun onbre etmeye,- Ana
yasamızın öngördüğü hususları suretle 
tahakkuk ettirmeye, iktisadi ve içtimai ge
lişme istikametine devleti tevcihte tarihî mesu
liyetlerimiz bulunduğunu kabul etmeye mecbu
ruz. 

Milletimizin hür ve müreffeh bir toplum ha
line gelebilmesi her şeyden önce iktisadi gelişme 
meselesinin sağlam bir esasa bağlanmasiyle müm
kündür. Türkiye'nin menfaatlerini teslbitte realist 
olmaya ibu sebeple iktisadi ve malî gelişmeyi sağ
da ve solda aramanın faydasızlığma inanmalı 
yız. iktisadi kalkınmayı sadece millî refahı 
artırmaya yarıyan bir hâdise olarak değil; hür-
ve ileri bir Türkiye'nin temel meselelerinden biri 
olarak mütalâa etmeli ve bu mevzu bütün siyasi 
kuruluşlar tarafından aynı heyecan ile ele 
alınmalıdır, diyoruz. Yüzü Garibe dönük Türkiye 

- 103 — 



C. Senatosu B : 40 
ne sağda, ne de soldadır. Türkiye, menfaatleri 
istikametindedir. Türkiye'nin geleceği ve kade
ri ise Yüksek Heyetinizin elindedir. 

Aziz senatörler; muhterem Adalet ve Anayasa 
Komisyonu; Kurucu Meclis tasarrufu üzerinden 
3 - 4 sene geçmemiş iken bir iktidar partisi ve 
Hükümetinin secim sathi mailinde kanun değişik
liğine gitmesinin vatandaş vicdanında bedbinlik 
yaratacağım, ifade ediyor. 

Hiçbir arka hesaba tenezzül etmeden soruyo
rum. Tasarının geliş tarihi münakaşalı olmasay
dı, bu tasarıya evet diyecek miydiniz muhterem 
Senatörler? 

Endişe ve tereddütlere imkân verecek bir za
man içinde seçim kanunlarında değişiklik yapıl
masını öngören Hükümet, icabediyorsa, tenkid 
edilir. Ancak: Esas maksadı çöz önünde tutmaya, 
getirilen kanun adaleti, eşitliği ve haklılığı temin 
ediyorsa tasarıyı müspet mütalâa etmeye, zamanı 
tâyin de - iddia şekline göre - hatava düşen Hü
kümeti tenkid zevkine mukabil zatî meseleye ke
der getirmemeye mecburuz. 

Bakıveler şeklinin zayıf Parlâmento ve kuv
vetsiz Hükümetler gibi mahzurları tevlidedeceği 
Komisyonca ifade olunmuştur. 

Vatandaşlarımızın âmme haklarını, ferdi hür
riyetlerini zedelemeden, milletimizin istikrar için
de süratle iktisadi gelişmesini başarıya ulaştıra
cak, cemiyete özlediğimiz hızı verecek olan karar
ların istihsali, icrası ve takdim şekli itibariyle ye
niden seçilmek veya sadece seçilebilmek endişesi
ne bağlı sebepler karsısında cesur karar alabilen 
ve cemiyetin umumi temayül ve arzularını tesbit-
te realist davranan ve demokrasilerde mesuliyet 
alanların menfaat düşüncelerinin vereceği netice
lerden korkmadan ve savanı kabul olmıvan ta
lep ve arzuları reddetmesini bilen ve millî men
faatler etrafında samimiyetle birleşen partilerin 
teşkil ettiği parlâmentolar, komisyonumuzun 
endişeleri hilâfına kuvvetli, ve müessesatm hür
metine lâyık olurlar. Esasen demokraside bu mâ
naya gelen inanç içinde şayanı hürmettir. Par
lâmento ekseriyetini bu fikri hâkimiyet seviyesi
ne çeken milletler demokraside mesut ve payidar 
olmuşlardır. 

Evet: Zayıf Parlâmento kuvvetsiz Hükümet
ler aziz senatörler. Bu kanun ne yapıyor ve neyi 
getiriyor. Meşru siyasi temayül ve kanaatleri 
Parlâmentoda temsil ve vatandaş reylerinin müm-

11. 2 .1965 O : 1 
kün ise tamamının değerlendirilmesine çalışıyor, 
nispî temsil kanunun basit harici kısmet usuliy-
le ıslah edilmesine imkân hazırlıyan ve üye adedi 
fazla olan kuruluşlara primi önliyen bu kanunu 
antipatik göstermede âdil bir mütalâa şekli de
ğildir. Zayıf Parlâmento, kuvvetsiz Hükümet 
sloganı bir kuruluşun menfaatleri hududunu te
cavüz edemez. Müstakar ve kuvvetli Hükümet 
müstakar bir rejimin icabıdır. Bu kanun hissi 
reddederek rejimi tesbit etmek gayretindedir. 

Nispî temsil sisteminin basit harici kısmet 
usulünü tatbik eden memleketlerde belli buhran
ları takiben diktatörlüklere gidildiği ifade olun
muştur. Bu tarz beyan yabancı müelliflerin 
tetkik ettikleri memleketlerin icabına uygun dü
şebilir, Garp âleminin o sıradaki rahatsızlığı ce
miyet şartlarının çok parti kuruluşlarına imkân 
vermesi idi. 

Bizim rahatsızlığımız vatandaşın 2 kutupta 
toplanmasından neşet ediyor. Buna mâni olacak 
her tedbir muhteremdir, faydalıdır, divoruz ve 
bu .n'örüs zaviyesinden tasarıyı tetkike aldırımız 
cihetle kanun getiren TTüknrnet partisinin ve 
yine kanunun karsısında olduğunu ifade eden di-
<"er sivasi kurulusun samimiyet ölçüleriyle alâ
kadar olmuyoruz. 

Aziz senatörler, secim tarihinin Ekim avına 
ılınması kanuni bir tezadı kaldırmaya matuftur. 
Bu halledildikten sonra erken seçim müessesesi 
daima tahrik olunabilir. Bu sebeple ciddî müna
kaşaya tabi tutulnmıvaeagı kanaatindeyiz. Tasa-
î'inm, Parlâmentoda emnu olan eski "partilere im
tiyaz tanıdığı, teşkilâtı olsun olmasın, bütün se
cim çevrelerinde seeime «'irmelerinin Anavasaya 
^vlnrı olduğu, düşüne^sin^ -nok tabiî iştirak etmek 
mümkün değildir. Teşkilâtı bozmanın ve bir si
vasi kurulusu seeime iştirak ettirmemenin mânevi 
müeyyidesini henüz bulamadığımız bu devranda, 
partisini secim sırasında müşkül mevkide bırakan, 
vefa dışı davranışlara senimde prim vermenin 
faziletle yeri olmamak lâzımdır. 

«Birleşik ov T»n"lnqnnı girift olması itibariy
le okuma, vazma bilmivenleri ov kullanmaktan 
mahrum eden bu ^ t ^ m Anavasaya avları görül
müştür.» tarzındaki bevanda za'fı telif vardır. 

Okuma, yazma bümiyenlerin irade izharında 
'«'•'"lük eekeeee;i idd:ası parti aday listesi ve oy 
kâğıtları müessesesinde de aynen varittir. Oarpı 
işaretinin, dörtgen veya iki santimetre çapında-
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C. Senatosu B : 4 
ki daire içine vurulması lüzumuna dair hüküm 
yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Ancak müşterek 
oy puslasmm getireceği ahlâkilik ölçüsünde mah
zurları kabili ihmaldir. Kaldı ki, gösterilen işa
retlerin haricine çarpmanın vurulması rey kaybı
na sebebolaeaksa bu mahzurun giderilmesinde 
fayda umarız. Muteber olmıyan oy puslalarma 
dair 4 ncü maddenin tetkiki sırasında Sayın Ada
let Bakanının izahat vermesini istirham ediyoruz. 

Muhterem Senatörler, 
Bu kanun içinde; Y. T. P. si olarak yaşamak 

değil rejimi yaşatmak istiyoruz. Heyecanımızın 
istikametini tâyinde lütfen müsamaha gösteriniz. 

Sözlerimi bağlıyorum. 

Gelişmemizi sağlıyacak gerekli reformları ta
mamlamak üzere iktidar veya muhalefetler bir
birinin ellerinden samimiyetle tutmalıdır. Bu 
memleket hepimizindir. Hepimiz bu yükselişte 
vazifeliyiz, gururu hepimize aittir. İktidara gel
mek, iktidarda kalmak veya iktidardan uzaklaş
mak rejimin tabiî icabıdır. 

Muhalefet, iktidarı ters anlayışla iyi çalışa
maz hale getirmemeli; iktidar inhisarcı, muhale
fet yıkıcı olmamalıdır. Biz muhalefeti iyiyi, gü 
zeli, doğruyu bulma ve bu ölçüler içinde iktidarı 
ikaz ve murakabe mânasına alıyor ve bu heye
can içinde muhalefet yapmanın vicdan huzuru
nu yaşıyoruz. 

Bu masum tarif ve anlayış sebebiyle çok hak
sız hitap ve istismara müteveccih bir politikanın 
ağır tazyiki altında bırakıldık. Yılmadık Devleti 
ve rejimi ayakta tutmayı namus vazifesi bildik. 
Parti zayıflıyor sözleri memleket sevgisi karşısın
da bizi telâş ve endişeye sevk etmedi. Evvelâ 
Devlet, sonra parti dedik. Yine bu heyecan için
de tasarının yanında ve lehinde yerimizi aldık. 
Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Çağlıyangil. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN SABRl ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Dünkü oturumda, grupumuza mensup arka
daşlarımızdan Sayın Celâl Ertuğ'un büvük bir 
samimiyetle, yüreğini açarak dile getirdiği şah
si fikirleri üzerine, sayın arkadaşımız Ahmet Yıl
dız, bu fikirlere ve ayrıca Komisyon sözcüsü de
ğerli arkadaşımın konu üzerindeki beyanlarına 
karşı, grupu adına bâzı mütalâalar öne sürdü. 

11. 2 .1985 O 1 
Biz grupumuz adına bu tartışmaya iştirakimize 
bir lüzum olmadığı kanaatindeydik, böyle bir ni
yetimiz de yoktu. Müzakerelerin sonunda diğer 
kıymetli hatiplerimizin görüşlerine arzı cevabe-
derken bu noktaya da değinebilirdik. Ama hangi 
düşünce ile derhal söz istediğimizi ve niçin bu 
münakaşaya katılmaya mecbur olduğumuzu izah 
eylemckliğime yüksek müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

Ancak, söze başlamadan evvel işaret etmek 
istediğim bir nokta var... Dünkü tartışmalar ha
kikaten çok olumlu, cidden açık yükrekli bir ik
lim içinde cereyan etti. Bütün hatipler görüşle
rini ne kadar aykırı olursa olsun, birbirlerini in
citmeden, saygı hattâ zaman, zaman sevgi hisle
riyle düşüncelerini açıkça ortaya koydular. Biz, 
dünkü iyi niyetli ve açık yürekli beyanları, Sena
tomuzun vâsıl olduğu seviye ve memleket yararı 
için takındığı tavır bakımından şükranla karşı
lıyor ve sayın hatiplere takdirlerimizi arz ediyor, 
bu anlayışın hiç bozulmadan devamını diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, Sayın Ahmet Yıldız'm, millî bakiye siste

mi ve müşterek liste usulünün rejime getireceği 
faydaları görmomezlikten gelerek buna aleyhtar 
olanları suçlandıran beyanları üzerinde duraca
ğız. Duracağız, çünkü biz bu sisteme ve bu usule 
karşıyız. Bu itibarladır ki, yöneltilen tarizlerin 
de muhatabı mevkiindeyiz. 

Değerli arkadaşıma göre, millî bakiye sistemi
nin, müşterek liste usulünün objektif ilim açısın
dan, teorik olarak çeşitli mahzurları bulunabilir. 
Tatbik edildiği memleketler pek mahdut, hattâ 
gayrimevcut olabilir. Fakat meselenin bu yöniy-
lo ilgilenilmekte bir fayda yoktur. 

Sayın Ahmet Yıldız : 

«Biz kendi bünyemize bakalım, memleketimi
zin şartları neyi icabettiriyorsa onu yapalım. Bu 
usulün mahzurlu olduğunu biz de biliyoruz. Ka
bul ediyoruz. Ama bir rejim buhranına düşmek-
tensc, sık sık Hükümet buhranlariyle karşılaş
mak, rejim buhranının tehlikeli güçlükleri yeri
ne, Hükümet buhranını gidermekle uğraşmak ev
lâdır.» Diyor. Amenna. Akıl için tarik birdir. 
Eğer hakikat bu merkezde ise, elbette en iyisi 
onun düşündüğü gibi yapmaktır. Ama, millî 
bakiye sistemini kabul etmezsek, müşterek liste 
usulünü reddedersek, neden rejim buhranına dü
şecek misiz? Sayın Yıldız insaflıdır, bizi merakta 
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40 11.2.1965 O - l 
I ıusunu/ (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Basta 

yirmi beş insan değişebilir. Anayasasiyle, adlî 
t emin atiyi e, bütün millî müesseseleriyle eski 
1'itum aynen devam etmiyecek midir1? Bu de-
; Eşiklikte ne gibi efsanevi bir kudret tasavvur 
v ülebilir ki, bugün hepsi rejim hayrına işliyeu 

I bu müesseseler birdim bire memleketin /ararına 
i 'emek imkânını bulacaklardır1? Bugün solâ-
ı etle işliycn çarkı, yarın hangi kuvvet fesada 

I <; virecek? Halk Partisi muhalefetine dayanı
lır mı Halk Partisi tek başına muhalefette 
kalırsa kıyamet mi kopar? Vakıa kıyamet ko
pacağı. iddia olunan devirler vardı. Ama ham-
dolsun bugün rejimimi/, mevzuatımız bu ihti
malleri önlemiş durumdadır. İtiz Adalet Partisi 
olarak şu anda, Meclis dışı siyasi şuurda, mev
cut iktidarın üstünde bir kuvvete sahibolduğu-
muzu, Yüksek Seçim Kurulunun resmen ilân 
ettiği neticelerden öğrenmemize rağmen kıya
met mi koparıyoruz? Sokaklara mı dökülüyo
ruz? Seçmeni alet edip iç huzuru perişan mı 

I ediyoruz? Bu örnek ortada iken Sayın 'Halk 
I Partisinin muhalefetinden bu şekilde kuşku duy-
I mak muhterem arkadaşlarımızı incitmez mi? 

0. Senatosu B : -
bırakmaz. Fikrini açıkça izah ediyor. Ne diyor 
Sayın Yıldız? Hafızamızı tazelemek için dünkü 
zabıtları beraber okuyalım: «Bu yılki seçimlerde 
tek bir partinin iktidara gelmesinden büyük kuş
ku duyuyoruz. Başka bir partiyi de muhalefette 
kalarak en az dört yıl sürecek bir sefere çıkış ha
zırlığında görmekten de büyük kuşku duyuyoruz. 
Onun için bu duruma düşmektense mukadder 
Hükümet buhranlarına göğüs germek evlâdır.» 

Bunlar Sayın Yıldız'm beyanlarına göre şim
di gelin partilerin adlarını koyalım. Bu kanunu 
çıkarmazsak Adalet Partisi tek başına iktidara 
gelir. Halk Partisi de tek başına muhalefette ka
lıp iktidarı almak için dört yıllık bir sefere çıkar. 
Bunların ikisi de çok fenadır. Allah milleti böyle 
bir âkibetten korusun. Bunu önliyelim. 

Evvelâ meseleyi bu kadar açık yürekle va'-
zettiği için kendisine teşekkür edelim ve şimdi 
bu mütalâalar üzerindeki fikirlerimizi söyliyelim: 

Bizim bildiğimi/, demokrasilerde milletin gü
venini kazanan ve oyların çoğunu alan bir par
tinin iktidara gelip milleti idare etmesi kadar 
tabiî ve zaruri bir hâdise olamaz. Halkın be
ğendiği, kendi seçtiği, (senin beni idare etmeni 
istiyorum) diye işaret ettiği bir partinin Hükü
met olması ayıp mı? Günah mı? Bundan ni
çin rejim buhranı çıkacak. Ama biliyorum ki 
Sayın Yıldız arkadaşım, şimdi içinden bana gü
lüyordu!'. Sen yine memleketin koşullarını bil-
memezlikten geliyorsun. Adalet Partisinin öy
le fücceten iktidara gelmesi o kadar kolay mı? 
Halk Partisinin muhalefetine dayanmak her 
babayiğitin kârı mı? Diye bu kürsüden bana 
seslenmek için sırasının gelmesini sabırsızlıkla 
bekliyordur. 

Biz de ona cevaben deriz ki, Adalet Partisi 
iktidara gelince niçin endişe duyulacak? El-
betteki bugünkü Hükümet erkânı milletin ira
desine uyup partilerine dönecekler, yerlerine 
yeni bir Hükümet gelecektir. Fakat Devlet, bü
tün müesseseleriyle Hükümet yine eskisinin ay
nı değil midir? Bu rejimi siz kurdunuz. De
mokrasinin soysuzlaşmasını önliyecek bütün 
müesseseleri siz yarattınız. «Bundan sonra rejim 
teminat altındadır. Kimse tek başına hiçbir 
şeye hâkim olamaz. Demokrasi bir kurumlar 
rejimi, bir kuvvet manzumesi, muvazenesidir» 
dediniz. Biz bu teminatla ve buna olan inancı
mızla buradayız. Siz kendi eserinize inanmıyor-

Rejim buhranı, muhterem arkadaşlarım; ne 
Adalet Partisinin iktidara gelmesinden, ne de 
Halk Partisinin muhalefette kalmasından doğar. 
Bize göre rejim buhranı, böylesine bir düşün
ceye sahibolanların yurt içinde mevcudolduğıı 
ve güç sahibi bulunduğunu, Parlömaııterleriıı 
kabul etmesinden doğar. Sakat düşüncenin, 
kem yolun sorumlusu ona sahibolandır. Millet 
vebalini göze alanın, tarihin sorumluluğunu 
hiçe sayanın mevcudolması ihtimali, milletin 
mutacolduğu Hükümetin teşekkül tarzı üzerin
de değişiklik yapmanın gerekçesi olamaz. 

Şimdi de sorabilir bana Sayın Yıldız, «mem
leketin muhtacolduğu Hükümet nasıl kurulma
lıdır?, İzah et bakalım» Haklı bir sual... Bu
gün el betteki Türkiye'nin iç problemleri, hattâ 
savcıları vardır. Buna bir çözüm yolu bulmak 
zorundayız. Bu vadide değerli arkadaşımla ne
relerde ve niçin ayrıldığımızı gösterebilmek 
için evvelâ onun bulduğu çözüm yolunu inceli
ydim : 

Sayın Yıldız'm Adalet Partisinin tek başına 
iktidara gelmesinden kuşkulandığı arz olunmuş
tu. Muhterem arkadaşımız, bunun sebeplerini 
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de izah ediyor. P>eyauları çok entresaııdır. di
yor ki : 

«Bizim memleketti', halk; asırlardan heri iki 
akım. etrafında toplanmıştır. 'Birinci zümre. 
muhafazakârdır, yeniliklere1 direnir» tabiî bu 
kelimeler Sayın VI diz'in değil, kendisinin ifa
desiyle evrimci geleneksel. Kimdir bunlar sayı
yor : Monarşi, hürriyeti itilâf, terakkiperver 
fırka, serbest fırka ve nihayet A. P. Bu beyanat 
entresaııdır, dedim; çünkü ilk defadır ki biz, 
Sayın Yıldız'm lûtuflariyle şeceremizi de öğren
miş bulunuyoruz. (Sağdan gülüşmeler, bravo 
sesleri, alkışlar). 

İkinci zümre için konan mümeyyiz vasıflar 
şunlardır : 

İlerici gidişin taraftarları, hızlı ve hamleli 
değişim sahipleri, devrimciler. Kimmiş onlar; 

Gene Türkler, ittihat ve terakki ve nihayet 
(1. H. P. 

Sevimli Halk Partili arkadaşlarımızın ecda
dı da Sayın Yıldız'a göre bu suretle taayyüm 
ediyor. (Gürültüler, Demokrat Parti de var, 
sesleri) Demokrat Parti öbür tarafta, okudum 
onu. Müsaade^ buyurursanız baştan okuyayım, 
bizim şecereyi bir daha okuyayım: Monarşi, 
hürriyeti itilâf, terakki perver fırka, serbest fır
ka, Demekrat Parti ve nihayet Adalet Partisi 
var, var Allaha şükür ki var. Yalnız itiraf edelim 
ki biz, Sayın Yıldızın bugünkü beyanlarında bir 
noktayı anlamaktan âciz kaldık. Çünkü muhterem 
arkadaşım, milletin asırlardan beri bu saflar et
rafında toplandığını izah ederken - ne sebeple 
lüzum ve zaruret gördü 'bilinemez - 27 Mayısın 
da yerini tâyin etmek istiyor ve aynen şöyle 
söylüyor : 

«27 Mayıs, reformcu vo devrimci gidişe, da
ha köklü ve özlü bir hukuk düzeni ve fikir or
tamı ile Anayasa teminatı sağlanmıştır.» Türk 
milletini sıhhat ve isabeti ancak sahibinin uhde
sinde olan, böyle karpuz gibi iki büyük parça
ya böldükten ve her birinin isimlerini saydıktan 
sonra, 27 Mayıs'ııı bunlardan devrimci ve re
formcu tarafın ecdadını yukarda saydım ek
sikliklerini tamamladığını öne sürmekle, hiçbir 
zümre veya şahıs için yapılmadığı, 27 Mayıs saba
hı ilân olunan tarihî bir aksiyon, yıllarca sonra 
bir zümrenin safında mı yer alıyor? (Sağdan 
bravo sesleri alkışlar) yoksa bu iddianın altın-
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da başka bir gerçek mi yatıyorf Umarım ki bu 
tereddüdümüzü Sayın Yıldız aydınlatmak lüt
fün da bulunacakla rdır. 

Bu izahlar gösteriyor ki, bugüne kadar ya
pılmış muhtelif seçimlerde diğer partilerden da
ha fazla oy alan ve görünüşe göre 1965 seçimin
de tek başına iktidarı kazanması muhtemel gö
rülen Adalet Partisi Sayın Yıldız arkadaşımın 
tasniflerine nazaran gerici, muhafazakâr zümre 
safında kaldığı için iktidara gelmeye lâyik gö
rülememektedir. 

«Kıvrimci ve geleneksel tarafta kaldığı için 
iktidara gelmesi kuşku uyandırır» mülâhazası 
üzerinde elbette ki durmak ve kendimizi savun
mak mecburiyetindeyiz. 

Evvelâ şunu söyüyelim ki. Sayın Yıldız'ın 
Türk milletinin asırlardan beri bölündüğünü 
iddia eylediği safların karakteri vazıh olarak 
çizil m (iniştir. Sayın Yıldız'ın maksadı anlaşı
lıyor, ama nezaketi ve siyasi mülâhazaları mak
sadına uygun kelimeleri rahatça kullanmasına 
mâni olduğu için işe müphemiyet getirmekte
dir. Çünkü bu zümre muhafazakârdır, diyor. 
Muhafazakâr olmak, politika sahasında ınerdut, 
menfur, bir hal değildir ki? İngiltere'de Muha
fazakâr Partinin iktidarı, muarızlarından çok 
daha uzun devreler taşır. Ama, Sayın Yıldız'ın 
muhafazakâr derken kasdettiği mânada hamle
lere, reformlara, inkilâplara karşı koyan, dire
nen, hadi Yıldız'ın söylemeye dilinin varmadığı, 
nezaketinin yetmediği kelimeyi biz kullanalım, 
«Gericilerin» safı var.. 

Dün, nurculuktan bahsederken, bizim tara
fımıza iltifatı çok ender olduğu halde, nurcu
luk mevzuunu sadece bizim saflarla dertleşmek 
suretiyle, kullanmadığı kelimeyi jestleriyle ta
mamlamaya çalışan Sayın Yıldız ile şu bapta da 
biraz istişare etmek mümkündür. Pek muhterem 
arkadaşlarım, dinsiz cemiyet kabili tasavvur de
ğildir. Din içtimai bir zarurettir. Dini inkâr 
etmek yerine, dini izah etmek, ona çalışmak çok 
daha hayırlıdır. O itibarla Adalet Partisini, 
nurcuların, gericilerin, yobazların safı olarak 
değil, dine lâyık olduğu değeri veren, dinden 
lâyık olduğu faydayı, içtimai faydayı sağlamayı 
gaye bilen bir teşekkül olarak kabul buyurur
sanız, o zaman bizden gericilik, bize gerici diyen
lerden de iftiracılık kalkar. (Sağdan bravo ses
leri, alkışlar) 
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Eğer yanlış anlamıyorsak, eğer Muhterem I 

Yıldız'm kasdı bu ise açıkça ve derhal söyliyc-
lim ki, kullanıla kullanıla artık söyliyenlcrin 
bile inanmadığı bu vasfı şiddetle ve külliyen 
reddediyoruz. Bize göre asıl gericilik, kendile
ri gibi dlnünmiyenlere, kendilerinin yanında ve 
paralelinde olmıyanlara hangi delile ve hâdiseye 
istinadettiğini tasrihe lüzum görmeden, sırf po
litik sebebplerle ve başka diyecek bir şey bula
mam amnm âeziyle gerici damgasını vurmak su
retiyle olur. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

Yok biz bunu yanlış anlamışsak, Sayın Yıl
dız gericiliği değil, sadece muhafazakâr olmayı 
dahi, tek basma iktidara gelmenin mahzuru di
ye telâkki ediyorsa, o takdirde bu mahzur nere
den doğuyor, onu bilmek isteriz. 

îşte muhterem arkadaşlarım, muhafazakâr 
olan Adalet Partisinin tek basma iktidara gel
mesi ve muhalefetinin, iktidar arzusunun ne ya
man olduğu cümlece müsellem bulunan Cumhu
riyet Halk Partisinin muhalefette kalması son 
derece zararlı olacağı için Sayın Yıldız millî 
bakiye sistemini kabul etmemiz zaruridir diyor. 
E, ne olacak millî bakiye sistemini kabul eder
sek? Her iki parti de bu sistem kabul edilme
diği takdirde çıkarabileceği temsilci sayısının 
önemli bir kısmını kaybedecek, ikisi için de ik
tidara gelmek veya muhalefette daimî kalmak 
şıkları önlenmiş olacaktır. Ne olacak? Duruma 
küçük partiler hâkim olacak. Bunların da uzun 
müddet diyor Sayın Yıldız, bir kanaatla geçin
melerine katiyen imkân yoktur, mazide tecrübe
miz vardır, gördük diyor. Şu hale göre küçük 
partiler kâh birinin, kâh öbürünün yanma gide
rek sık, sık hükümet değiştirecekler. Millet dört 
senelik bir tecrübe devresinde bu partilerin her I 
ikisinin iktidarını, muhalefetini görecek, deniye- I 
cek, tartacak, fikir sahibi olacak, ondan sonra 
da 1965 senesinde kimi beğendiğini sarahatle 
işaret edecek, istikrarlı Hükümete de o tarih- j 
ten sonra kavuşacağız. Rejim meselesi de bu su- I 
retle halloeak. Fikirdir. Fikir olduğu için de el
bette muhteremdir. Ama; bu fikirlerle asla be
raber olamıyacağımızı derhal belirtmek mecbu
riyetindeyiz. Burada arzu etmememe rağmen bir 
mevzua temas etmek ihtiyacı doğuyor. Sayın I 
Yıldız, «Dışardan vâki bir müdahaleye istina
den, başka devletlerde tabiî Senatörlük mevcut 
mudur?» suali karşısında bir müdafaa yaptı. J 
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Haklı, müdafaa haklı, ihtilâl yapan bir kuvve
tin, başaran, neticeye ulaşan bir kuvvetin kendi 
arzusuyle iktidarı terk etmesi, kendisini hırpalı-
yacağmı bildiği zümreleri davet ederek, onlar 
arasında, yan yana karşı karşıya oturması tari
hin tesbit ettiği ilk hâdisedir. Büyük şeydir. 
Mühim şeydir. (Bravo sesleri alkışlar) Feraga
tin, tesanüdün, faziletin, sabrın örneğidir, kabul 
ediyorum. Bunu zaman zaman heyecan ve ibret
le seyrettik. Ama ne dediler: «Artık millete terk 
ettik.» güzel. Şimdi ne diyorlar? «Milletin ço
ğunluğu başka yere rey veriyor, bu doğru değil
dir. Biz bunu doğru görmüyoruz. Ne yapalım ve 
işin istediğimiz istikamete mecrasını değiştire
lim.» Hani millete terk ettinizdi. istediğiniz gi
bi idarede devam edecek misiniz? Milleti millet 
namına en iyi ben müdafaa ederim, diye Mille
tin hakkını ve kararını bir tarafa bırakıp, masa 
başında milletin menfaati hakkında kararlar ve
rip, onun hiçbir fikrini almadan, reyinin hangi 
istikamete teveccüh ettiğine bakmadan veya ona 
baktığı halde ehemmiyet vermeden, «doğrusu bu
dur» kararını vermek suretiyle demokrasi yapa
caksak o zaman rejime başka bir renk, başka bir 
ad takmak mümkün olacaktır. 

KAMÎL KARAVELlOĞLU (Tabiî Üye) — 
Demagoji, demagoji. 

İHSAN SABRI ÇAGLAYANGÎL (Devam
la) —• Kürsü efendimize açıktır, ben fikirlerimi 
söylüyorum, benden sonra teşrif buyurursunuz, 
fikirlerimin demagojilik taşıyan taraflarını izah 
buyurursunuz, hepimizin aklı var, dinliyoruz. 
hangi taraf haklı, karar vicdanlarda teşekkül 
eder. 

Bize göre, dünyanın bu kadar sıkışık, çetin, 
nazik bir devrinde istikrarlı, kuvvetli kükümet 
teşkili imkânlarını seçim kanunlarını kasden ta
dil ederek bertaraf etmek, rejim buhranını ön
lemek şöyle dursun; rejimle beraber bu mübarek 
yurdu da büyük bir muhataraya bilerek sevk ey
lemek demektir. Dört senelik bir devreyi mille
tin ancak % 2 veya 3 ünü teşkil eden partile
rin karar ve tasarrufuna terk etmek suretiyle 
iktidarı bir tahtaravalli oyununa çevirmekte ne 
dereceye kadar isabet olduğu uzun uzun düşün
meye değer. Hem böyle olmasa bile, bu usul Sa
yın Yıldız'm umduğu gibi hangi kanadın daha 
ehil ve liyakatli olduğunu ispat ve izhara medar 
olacak mıdır? Lütfen bana söyler misiniz, ikin
ci Koalisyonun işlememesinin mesulü kimdir? 
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Sayın Alican'a göre kabahat Başvekilde, her I 

türlü Halk Partisi kanadında. Sayın Başvekili
mize göre de her türlü siyasi mücamele kaide
lerinin dışına çıkarak, kendisi dışarda iken ahde 
vefasızlık ederek Hükümeti .dağıtanlardadır. 
(Yok öyle şey, sesleri) Zabıtlarda var, üstadım. 
Bu kabinenin iki bakanı arasındaki ve çirkin 
bir haldeki çekişmenin hesabı hâlâ görüldü mü? 
Hiç bu yolda kamu oyunda liyakat imtihanı ve
rebilir mi? Hem demokrasi bu mudur? Kısmi 
Senato oylarını hiç tetkik buyurdunuz mu? 
Eğer genel seçimlerde böyle bir netice ile kar- I 
şılaşırsak Türk demokrasisi siyasi partiler re
jimi olmaktan derhal ve külliyen çıkacaktır. I 
Tavzih edeyim. Kısmi Senato seçimlerinde alı- I 
nan reyler aynen bir genel seçimde de alınırsa 
Türk demokrasisi siyası partiler rejimi olmak- I 
tan çıkar. Bu iddiamı ispat etmek için şu ciheti 
arz edeyim. Biz kısmi seçimlerde oyların % 49,78 
ini aldık. Yarısından eksik, iktidar olamayız. 
(Gürültüler) Seçim kurulunun rakamlarından 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Durun arkadaşlar, karşılıklı 
konuşmayınız. I 

İHSAN SABRÎ OAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Bizim haricimizde kalan bütün siyasi parti- I 
ler bizden elli bin oy eksik aldılar. O da yüzde I 
50 yi aşamadı. Bizim haricimizdeki siyasi par- I 
tiler de yüzde 50 yi aşamadı, biz de yüzde 50 yi 
aşamadık. Arada 2 - 3 yüz bin oyluk fark müs- I 
takillcrde kaldı. Şimdi millî bakiyede müstakil
lerin oyları da değerlenecektir. 4 tane müstakil I 
mebus, hiçbir partiye mensup değil ama, Türk 
Milletine hâkim, hangi tarafa giderlerse ikti- I 
dar orda. Siyasi partiler rejimi olmaktan çık
tık. Siz buna millî irade mi diyeceksiniz? Millî I 
iradeyi ikisinin, rey toplamı yüzde 95 i geçen I 
büyük partilerin elinden alarak millette çok az I 
tesir bırakmış partilerin malı kılmak, yani külli I 
iradeyi terk ederek en küçük cüzü hâkim kıl
mak, ileri, reformcu, hamleci, âdil demokrasinin I 
en yeni, en modern ve mucizevi bir tezahürü 
müdür? Vazgeçelim sayın arkadaşlarım. Dün
yaca denenmiş en iyi hükümet şekli olan de
mokratik rejimi millet kararı, millet azmi, mem- I 
leket selâmeti aleyhine işlemez veya kötü işler 
bir rejim haline getirmenin ilk kötü örneğini 
Türk Milletinin icadı haline sokmaktan koru
mak bugün Yüce Senatonun vereceği karara | 
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bağlı kalmıştır. (Sağdan, alkışlar) Dikkatinize, 
insafınıza, takdirinize arz ettiğim husus budur. 
Cümlenizi hürmetlerimle selâmlarım. (Sağdan, 
şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şahsı adma söz isti-
yenler haricinde Sayın Yıldız, komisyon ve Meh -
met Hazer söz istemişlerdir. Buyurunuz Sayın 
Yıldız. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şahsı adma 
söz istiyenlere sıra ne zaman gelecek? 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, dün aynı şeyi 
ben yaptım, rica ettim, fakat bir netice vermedi. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, belki de huzurunuza yine çıkmazdım, 
evvelâ bizim grupumuzun bu kanunda beni söz
cü seçtikleri için ben de böyle sık sık çıkmak 
zorunda kalıyorum. Sonra Sayın Çağlayangil 
büyük bir nezaketle beni zaten davet ettiler 
ve «konuşsunlar, bana cevap versin» dediler. 
Hem bunu bana hatırlattığı için kendilerine 
teşekkür ederim, hem de bana oldukça büyük 
sermaye verdiler. Ve bâzı iyi konulara temas 
fırsatım verdikleri için de ayrıca teşekkür ede
rim. Ben evvelâ bir teklifte bulunacağım, 
müsaade buyurursanız. Şu sıraların, şu kür
sülerin altlarım boş bırakalım. Burada konu
şulunca arkadaşların ayaklarını görelim, ikisi
ni birden. Bunu her kürsüde, ve meydanlarda 
da yaparsak çok iyi olacağı inancı içindeyim. 
Çünkü birçok sözler, birçok yeminler, vaitler 
- şimdi değineceğim ki - bu kürsülerin altı boş 
olsa, konuşanların ayaklarının ikisini birden 
görsek, sanırım ki bâzı mahzurlar önlenirdi. 
Sayın arkadaşımın, sizi kasdetmiyorum, umumi 
bir teknik olarak teklif ediyorum bunu bütün po
litik hayatımızda meydan kürsülerinde ve mec
lislerde bulmak çok iyi olur diyorum. Benim 
görüşüm. 

Şimdi büyük bir samimiyetle konuştuğunu 
muhterem Çağiayangil ifade buyurdular. Mü
saade etsinler bu samimiyet niteliğini payla
şalım. Şimdi grupu adma konuşmasının sebep
lerini söyledikten sonra iyi niyetlerimize yap
tığı teşekkürü ben de tekrar edeceğim. Yal
nız noktalara daha derinliğine, eğer bağışlar
sanız. dinlemek zahmetine katlanırsanız, biraz 
derinliğine girerek dokunacağım. Ben bir de
fa bu kanunun aleyhtarlarını suçlamadım. De-
rokrasiye inancımı her zaman ifade etmekten 
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büyük bir zevk (kıyarını. Arkadaşlar ını in adı
na da konuştuğu in zaman hepimiz aynı fikri 
benimsediğimize güre bu inanç içinde konuşu 
yorum. Binaenaleyh; suçlamadım da bâzı fi
kirleri ileri sürdüm. Diyor ki s<aym a rkada
şım; rejim buhranlar ı yerine Hükümet buhran
larını tercih edelim, dedim. Neden rejim buh
ranları olacağını bir ik t idar ve muhalefet ça
tışması hususundaki görüşlerimi ele aldılar . 
Ben burada hiçbir suretle kendisinin çok tatl ı 
hayaline kat ı lmadım. Ben Adale t Part is ini 
ik t ida rda görmedim ki ; ben dedim ki, bir ta
nesi ik t idara gelebilir, bir tanesi muhalefet te 
kalabil ir . 

İHSAN SABRI GA.fi LLAYANGtL (Bursa) 
— İşte biz adını koyduk. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA A H M E T 
YfLDTZ (Devanda) Sizin koyduğunuz adı 
benini tasdik etmeye de pek mecburiyetim 
yoktur . O halde ben görüşlerimi arz ediyo
rum. 

Sizin koyduğunuz adlara siz inanabilirsiniz. 
Onlar da ona İnanabilirler. Ben buna kar ış
mam. Faka t , ben dedim ki, ben adını koyma
dım. O halde sizin koyduğunuz ad sizindir, be
nim değil O halde benim görüşümü, sizin adı
nıza mal etmeyin. Ben görüşümde dedim ki 
«iki par t inin bir tanesi ik t idarda, bir- tanesi
nin de - doğrudur okuduklar ı , öyle söyledim -
dör t yıl sürecek bir sefer 'hazırlığına girmesini 
görmek istemiyoruz. Bu memlekette 194(> dan 
beri neler olduğunu, 1900 a bizi nasıl getirdiği
ni bü tün poli t ikacı lar yaşadı , biz de ,ya şad ık . 
Ve o baskı altında hareke t ett ik. Buraya git-
miyelim diyoruz. Kimdir bu? Hayale kapılma
yın. Bugün belki siz olursunuz. Yarın da 
onlar olabilir. Bu mümkündür . Hiçbir tane
nizi ben almadım ki. Dedim ki «bir tanesi 
böyle, bir tanesi şöyle. Memleket henüz bu 
derecede1 o turma di. Bu derecede görüşler, ku
rumlar , pa r t i a ras ındaki fa rk lar İndirmediği 
için böyle bir kat ı çat ışmaya gitmesini mahzur
lu görüyoruz. Ve esasen bu mahzuru yaşad ık 
da. ikiniz bir koalisyon kurdunuz . Açık söy-
liyclim ki, Adalet Par t i s i ve Halk Par t i s i Ko
al isyonunu en çok ist iyenler biz idik. Ve bu
na her yerde aracıl ık ett ik. İllâ kurulsun di
ye. Grup başkanlar ınız benim odaya geldi. Bu
nun faydalarını dak ika la r ve saat lerce anlat-
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tını, arkadaşlar ını adına., komisyon kurduk an
lattık. Bir baktık ki, memleket bir sarsıntı 
geçiriyor sizler de beraber yaşayamadınız . 
Demek ki, böylesiniz. Açıkça böylesiniz. Ya-
şıyanııyorsunuz beraber, niye inkar edelim. 
İkiniz birden... (A. P. s ı ralar ından sadece suç
lu lıiz miyiz sesleri) Yaşıyamıyorsunuz bera
ber.. f Alkışlar) 

BAŞKAN •-- Sayın Yıldız, muhterem arka
daşlarını... 

AHMET YİLDİZ (Devamla) •• - Şimdi ya
şıyamıyorsunuz beraber, dedim. Şimdi bu ke
sin bir şey değil. Ama yaşayamadığınızı gör
dük ve biz bundan çok üzüldük. Açık söyliye-
yim, İstanbul 'a gi1 mistim, buhran gelecek di
ye, anlaşma bozuldu diye t rene bindim, geri 
döndüm. Haziran başındaki buhranda . Aman 
beraberce bu iki büyük parti yaşasın memle
ket te istediğimiz birçok şeyler var onları yalı
sın diye. Bu yapılmadı . Demek ki böyle ay
rılık var. O ayrılık olunca, biri muhalefette, 
biri ik t ida rda olduğu müddetçe bu seri çatışma 
olacak diyoruz. Ye bu da dürt senelik bir sü
re içinde sertleşe sertleşe gidecek. Bunun ye
rine yumuşakça bir ikt idar değişmesi, birkaç; 
sem1 öbür tehlikelerden daha az tehlikelidir ka
naat indeyim. (Sağdan gürül tü ler ) 

BAŞKAN — Muhterem a rkadaş l a r ; bir tin
dik a müsaade Oilvv misiniz Sayın Yıldız. Sayın 
(jağiayangil çok güzel, zarif konuştu. Zatı fili
niz de öyle konuşuyorsunuz, (jağlayangil ko
nuştuğu zaman kemali dikkatle arkadaşlar din
ledi. Bilmem neden Sayın Yıldız'ı dinlemek 
istenıiyorsunz. anlayamıyorum "\ 

AHMET YILDIZ (Devamla) Sayın Baş
kana elbette yargısını ben onaylayacak değilim 
ama saygı ile ben arz edeyim efendim: Gürül
tü buradan geliyoı. Sayın (Jağlayangil de ora
dan konuşuyor da onun için o dinleniyor da 
ben dinlenemiyorum. Onun için lütfen siz de 
beni dinleyin. 

BAŞKAN -— Ben de bunu rica ediyorum. 
A H M E T YİLDİZ (Devamla) — Siz diyor, 

bu rejimi ve bu müesseseleri kuran sizsiniz. 
O halde bu müesseselere sahip çıkacaksınız. 
Eve t bu vazifemizdir ve t ek ra r ediyorum. Yal
nız insafla, biraz ha t ı r layarak geçmişi düşü
nelim. Müesseseleri biz kurduk, ama son 4 
yıl. içinde bunlara en çok t ah r iba t a yel tenenler 
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de sizin saflarınızdan çıktı. Onları saflarınız
da bırakmayın. Bu yargımıza karşı koyabilir 
misiniz? Kurulan bu müesseselere en çok tah
ribat verenler de sizin saflarınıza sığınıyor. 
Sizin içinizde çok muhterem ve çok sevdiğini, 
çok saygı duyduğum kimseler var, onların hep
sini tenzih ederim. Fakat bu hareketlerde bu
lunanlar da sizin içinizden çıktı. O halde siz de 
aynı ölçüde bunlar hakkında tedbir alırsanız, 
hakikaten müesseseleri bizim kuruşumuza hep 
beraber göstereceğimiz saygı ile bu müessese
ler güç kazanır. Onun için burada katılıyo
ruz, iakat sizden de ricamız bu tahribi yapa
cak kimselere fırsat vermeyiniz. Kendi eserine 
inancı elbette sanırım ki, ispat edilmiş ve bu 
inancımızda devam edeceğimizi tekrar vadedi-
yoruz. Tekrar söz vermek değil, inancımızı 
ifade ediyorz. 

Şimdi, ben Sayın ÇağlayangiPe bir şey arz 
edeceğim. Efendim, bizim grpumuz yarını 
değil, öbür günü, uzak geleceği içine alan 
bir düşünce tarzının benimsenmesini istiyor. 
1965 senesi seçiminde ne olursa olsun, diyen, 
geleceği fala, kadere bağlıyan bir görüş yerine, 
uzak geleceği hesabeden, memlekette gerçek
ten bu rejimin oturmasını istiyen, gelişmele
rin Öngördüğü çerçeve içinde tedbirler alınma
sını istiyen bir işbirliği yapalım diyoruz. He
pinize söylüyoruz bunu. Gördük ki O. H. P., 
D. P. bölünüşlerin sert çatışmaları sonunda her 
halde hiçbir memleketin arzu etmediği bir du
ruma geldi. Ve o durumun bir gereği olan 
ihtilâl zorunluğn oldu. Ben daima derim ki 
eğer açıkça bütün kusurları incelemek lazım
sa, 1960 dan önceki iktidarın en büyük suçu 
ihtilâli tek çıkar yol kılışıdır. O halde, o ay
rı, onun sempatizanı olmadığım, bir ihtilâlci 
olduğum halde ihtilâlin bir memlekette gerekli 
hale gelmemesini en az sizler kadar ben de ar
zu ediyorum. (Alkışlar) Yalnız bu yumuşak
lığı savunurken bir gün önce konuşan sayın 
grup sözcüsü burada, gördüm ki ya eskiden 
bir düşüncesini veya istikbale ait bir projesi
ni okudu (Sağdan gürültüler) öyle... Bu millî 
bakiyeleri bıraktı. «Nispî temsil olmamalıdır, 
çoğunluk olmalıdır» diye tutturdu. Demek da
ha peşinen bunu ifade etti. Değil siz bu nis
pî temsilin bir kısmını, nispî temsili tüm olarak 
beğenmiyerek, bu sistemi istemeyen, çoğunlu-

11. 2 .1965 O ; 1 
ğa gitmek istiyen ve daha evvel Sayın Çağla -
yangil'in bu kürsüden 1963 yılında ifade ettiği 
bir kelimeyi, bir beyanatı gerçekleştirmek is
tiyen bir özlemin ifadesini gördüm... Dedi ki 
Sayın Çağlayangil «Parlâmento, -İngiltere'de
ki bir söze göre - erkeği kadın, kadını erkek 
yapmaktan başka her şeyi yapar» diyorsunuz 
ki «öyle bir iktidar gelecek ki, bilhassa biz 
umuyoruz, bize geçecek, onlara geçeceğine 
ümitlenmediğinize göre, pek o hakkı vermiyor
sunuz. Erkeği kadın, kadını erkek... Türkiye'
nin hepsini kadın, hepsini erkek yapmanın 
fırsatı bize geçsin özlemi içindesiniz. (Sağdan, 
gülüşmeler. Yarısı yarısı sesleri) Böyle bir de
ğişikliğe varacak lanlar bir güc özlemindesiniz. 

Ben nöbetimi bitirdim, ben şimdi yalnız si
ze anlatıyorum. 

Şimdi, rejim aleyhtarlarına gelelim; -bu 
nokta gerçekten çok önemli, üzerinde dura
lım - rejim aleyhtarlarına Parlâmento içinde 
verilen örnek, noktasından. Bunu evvelki gün, 
dün de arz ettim. Gerçekten bütün rejim aleyh
tarlarını önlemenin tek çaresi onların propa
gandalarına, onların yıkıcılıklarına çekiciliği 
önlemektir. Toplumda müşterilerini azaltmak
tır. Sayın Çağlayangil'le beraber katıldığımız 
açık oturumdan bir örnek vereceğim. Zanne
diyorum Çağlayangil'de gayet iyi hatırlıya-
caklardır. Beş kişi konuşacaktı. İki kişi ko
nuşmasının başlangıcında gayet şiddetli alkış
landı. İşçi Partisi Genel Başkanı ile Cumhuri
yet Halk Partisinden Turhan Feyzioğlu. Es
kiden rektör idi. belki ondandır bilmem. Sa
yın Alican şöyle böyle alkışlandı. İkimize de 
ayıp olmasın diye onlarda burada diye bir, iki 
tane de şak şak bize yaptılar. Sonra hattâ bir 
profesör arkadaşım dedi ki, «üzüldüm dedi» 
«konuşma hevesiniz azalacak diye» Ben de ora
ya hiç gitmemiştim, hiç o çocukları görmemiş
tim, diğer üniversitelere gidiyordum ada Orta- -
Doğu Teknik Üniversitesine ilk defa gittim. 
Konuşmaya başladık. Sayın Çağlayangil'in 
güzel hitabesine, kuvvetli mantığına ve bilgi
sine rağmen, savunmak zorunda kaldığı fikir
lerden ötürüdür ki, - kendisi de bu yargıya ka -
tılır - ona alkış devam etti. Başlangıçtaki gi
bi ve hattâ önlemek sitiyenler dahi çıktı. Ben, 
aşırı fikirlere çatarak konuşmama başladım. 
Kimse itiraz edemez. Basmakalıp fikirleri al
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kışlıyanlarm kargısında, çatarak konuştum. 
Dakikalarca nakarat tutarak beni alkışladılar. 
Demek ki o çocuk ar. - bu vaziyet iki konuş
mamda da devam et t i - oradaki gençler, aydın
lar, hepsi üniversite talebesidir veya üniversi
teyi bitirmişlerdir, onlar aşırılığın esiri değil
ler, çözüm arıyorlor. Aşırılığı alkışlarken çö
zümü bulunca daha çok alkışlıyorlar. İşte di
yorum ki, bu güzel bir örnektir. O zaman 
Sayın Ertuğ, dün buna örnek verdi. Ben Ada
let Partisinden ve Ertuğ'un yerinde olsaydım, 
geldiğim zaman derdim ki «arkadaşlar; tehlike 
çanı var. O fikir alkışlanıyor, aydınlar alkış
lıyor. Ama çözüm bulunca da alkışlıyorlar ve 
en sert şekilde katı doktrinleri tenkid ettim 
hücum ettim; gericiliktir, dedim. Sonuna ka
dar alkışlandı, sonra talebeler geldiler, konuş
tum...»1 Demek ki bu bir örnektir. Tekrar edi
yorum: Çözüm budur. Bu çözümü bulduğu
muz zaman ne a^rı sacdaki gerici, ne aşın 
soldaki gerici hiçbiri etkiliyomez. Devam et
tim, söyledim, ikisi de gericidir dedim farkı 
birinin cübbesi siyahtır, öbürünün ise kırmızı
dır. Birisi dergâhtan, diğeri ise hücreden ta
limat alır. Ama bunun çözümü, arz ettiğim 
Anayasanın esprisine uygun - dilimiz kurayım- t 
caya kadar- söylediğimiz şekilleri yapmaktı1 

diyoruz. Mukabil çözüm şeklini de siz getirin. 
Onu da benimseyelim. 

Şimdi bir benzetmeyi de Sayın Çağlayangil 
beni bağışlarsa, pek esasına sözlerimin esasına 
bağlı kalmadan yorumladılar. Ben hürriyeti. ih
tilâfı ve şeceresini kendi partisini de içine ka
tarak saydığı yönü gelenekçi, evrimci bir gidi- I 
şin temsilcisinden ziyade bu fikirleri bu örgüt- I 
leri esas aldılar, dedim. (Sağdan, ne demek, ses- I 
leri) Yani evrimci olanlar yavaş bir değişmeyi 
kabul eden muhafazakârlar bu akış içine girdi
ler. Bu partileri bu teşkilâtları dayanak aldılar. 
Muhafazakârlar Demokrat Partiye girdi. Muha
fazakârlar hürriveti itilâfa rritti. Y filan mı bn ? I 
Terakkiperver Fırkaya girdi. Muhafazakârlar. 
Bugün burada söylüyorsunuz, Adalet Partisine 
girdi. Öbür taraftan devrmieiler, reformcular, 
jön Türklerle başladı, ittihadı terakkiye girdi. 
Cumhuriyet Halk Partisine girdi. Bunu da kim
se inkâr etmivor. işte dedim, yoksa teşekkül
leri sonra birbirine karıştırdım, sizde övle fikir- I 
ler vardır ki, Cumhuriyet Halk Partisinin mar- | 
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kasını taşır, orada öyle fikirler vardır ki, Ada
let Partisinin markasını taşıyor, dedim. Yani 
bir partiye tüm olarak biriniz gelenekçi deme
dim. Ama o fikirler o teşkilât içinde gelişti 
öbür fikirler sizin içinizde gelişti. Bu bizim 
sosyo - politik gelişmemizdir. Bunu inkâr etme
ye lüzum yoktur. Tarih böyle yazıyor. 

Şimdi bu noktada anlaştıktan sonra; bir teş
kilât içerisinde kendilerinize dayanak bulurlar, 
dedim. 27 Mayıs öyle bir, kendi güzel mantığı 
ile, ama bana da sanki bunu benimsetmek isti-
yen bir baskı ile - kusura bakmasınlar sempa
tik bir baskıdır - öyle hale getirdi ki, sanki ben 
27 Mayısı, onu gölgelemek istiyenlerin söyledik
leri şeye burada belge vermişim gibi bir duru
na düşürülmek istendim. Hayır dedim, 27 Ma
yıs, devrimci, reformcu gidişe daha köklü, daha 
özlü bir fikir ortamı ve Anayasa teminatı sağ
lamıştır. Bıı devrimci, reformcu gidişin esas 
kaynacı 27 Mayıs sabahından beri tekrarladığı
nız gibi Atatürkçülük, Kemalizmdir. Buna 

hangi parti sahip çıkarsa onundur. Bütün par
tiler sahiptir, Sayın Tevetoğlu'na geçen konuş
mamda dedim ki : Altı ok içinde sizin görüşü
nüzü savunanlar bu tarafa geçsin, o zaman dedi 
ki Sayın Tevetoğlu, «Biz de altı oka tarafta-
"iz» ben bu altı oktan bahsediyorum. Kemalizmin 
boğanlarıdır. Ama mutlaka Halk Partisi bunu 
yüzde yüz yapıyor, diye iddiada bulunmadım. 
Ama bu gidişin temsilcileri orayı siyasi gidiş 
yolu olarak seçtiklerini söyledim. Sonra, serze
nişleri iki tarafa da yaptım. O konuşmada grap 
a lma Halk Partisine söylediklerim oldu. Onlar 
dediler ki, «haklı söyledin ama biz çoğunlukla 
doğru yoldayız, Ötekiler de bizimle beraber ola
cak» sizinkiler hiçbirini kabul etmiyor, hep tep
ki gösteriyor. B*z bu durumla aracılıkla biraz 
daha taraf tutmadan söyledik bunu. 

Şimdi, arkadaşlar; arz ettiğim gibi bir fikir 
akımının Türkiye'de yarattığı bölünmeleri ve 
bu bölünmeler fikir akımından çıkıp kişiler et
rafında toplanması ve kişiler etrafında çatış
maya gitmesinin partiler arasında farkların be
lirli şekle gelmeyişinden olmuş ve bu devam 
ediyor, dedim. 

Şimdi, muhafazakârlık konusuna dokunul
du. Halbuki bunlar temel konudur. Ben de gö
rüşümü arz edeyim. 

Arkadaşlar; hepimiz kabul ederiz ki, topiu-
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mun moral güçlerinin anlamına gelen, moral 
güçlerini ifade eden, muhafazakârlıkta hiçbir 
sakınca yoktur. Bunlar, her topluma kuvvet ve
rir. Moral güçlerin milliyeti, gelenekleri, göre
nekleri, dinî en güzel örnekleri birisi çok Batı'-
da, birisi çok Doğu'da. İngiltere ve Japonya her 
ikisi bu arz ettiğim kavramlara en büyük say
gıyı gösterdikleri halde dünyanın en il'ori mem
leketleri halinde gidiyorlar. Ama ekonomik 
alanda, sosyal alanda, politik alanda muhafa
zakârlık olamaz. Bu o topluma 19 ncu asırda 
olduğu gibi bâzı düşünürlerin kafaları, top
lumu istediği yerde stop ettirmektir, ki, bu 
asırda mümkün değildir. Onun için ekonomik 
alanda, sosyal alanda politik alanda muhafa
zakârlık olamaz. Eğer anlaşırsak, derseniz 
ki, biz ekonomik alanda, sosyal alanda, politik 
alanda muhafazakârlığı reddediyoruz, berabe
riz. Yok bu hususta da muhafazakârlık diyor
sanız; iktidarınız korkunçtur, açıkça söyliye
yim. (Sğdan, bu alanlarda muhafazakârlığı 
reddediyoruz, sesleri.) Tamam o zaman anlaş
tık. Ekonomik alanda, sosyal alanda, politik 
alanda muhafazakârlık yoktur deyin, reddedin 
anlaşırız. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Bizim alâkamız yok. (Sağdan, «evet yok» ses
leri.) 

MİLLÎ BİRLİK GRTTPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Tamam, anlaştık. Geri-
cillerdo de anlaştık. Ben dedim ki, sağda da 
gerici vardır, solda da gerici vardır. Biz bu 
iki gericiyi de istemiyoruz. Yalnız burada bir 
fırsat bularak dün söylediğim bir konuya 
Sayın Çağlyangil'in dokunmasına biraz da ben 
cevap vermek durumundayım. Dinsiz cemi
yet olamaz. Kesin olarak doğrudur. Bunun 
aleyhinde söyliyecek bir kimse en azmdan sağ
duyudan yoksundur. İnanmasa da yoksundur. 
Bunu dememiş, basarı kazanmış hiçbir millet 
olmamıştır, olamıyacaktır da. Bunda da an
laştık. Ama Nurculuk bu değildir. (Sağdan 
gürültüler) değil yani... Şimdi, bakın, müsaa
de edin, iyi hasbıhal ediyoruz. Bunlar «ora
da bırak» demiyorlar, siz «orada bırak» diyorsu
nuz neden, «aman bunu gıdıklama»' diyorsu
nuz. Neden? (Sağdan : Bizim bunlarla alâka
mız yok sesleri.) Sizin alâkanız yok, onların 
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alâkası var ama alâkası olanlara söyliyeyim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu sizin 
isnadınız. Siz isnadediyorsunuz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Size de
ğil, isnadetmiyorum, var diyorum. Zaten efen
dim, ben size birşey arz edeyim. Sizin ta
rafa geldimi birisi, temizleniveriyor. Size bir 
örnek söyliyeyim : Ben bir sistemin başkanı 
idim, Diyanet Sitesi Başkanı idim. Bana de
diler ki, sonra baktım, Adalet Partili imiş
ler... «sen buraya kürsü, şuraya sandalya ko
yacaksın, böyle namaz kıldıracaksın.» Deli 
yacaksm, böyle namaz kıldıracaksın.» Deli 
misin yahu dedim, bir tanesi benim için bu 
adam masondur dedi. Dedim, estağfurullah 
böyle bir şey yok. Masonlar ile pek bir şe
vim de yok. Peki dedim ben onlara sizin bu 
derneğin eski başkanını tanıyor musunuz? 
Deliler tanıyoruz. Siz de o zaman buna bir 
"ey söylemiyorsunuz. En yüksek derecede 
^.^ıımıs bir masondu. Niye ona bir sev 
söylemiyorsunuz. Bir şey söyleyenindiler Ben 
de dedim ki. bir adama hümım etmek için 
""•as^nhık bile atıyorsunuz. Fakat içinize gir
di mi onun markası diraiy^r. Bununla de-
*nck ist'y^rum ki, b"vle size gecen bir kim-
-enin gericiliği nurcnhı^u fa1 an gitmez, o kim-
~.e yine nurcu olarak kalır. 

Şimdi ben nur^rdugn S"<\T1 evinimin sebebini 
"".r>at ettim. Nurcu bık Vr TT-ır>1'q-h'vr>nl,'k n»"V 
bir Putpereslik gibi, bir Musevilik gibi bir 
ba^ka dindir. (Din değildir, sesleri.) Yok, 
"iı'isaa^e bu vurun arkadaşlarım. Bu k^nu 
önemlidir, öğrenelim. H^nmiz Mmb'i^ruvrrrz. 
Elhamdülillah, hepimiz biliyoruz. Ben size bir 
reçete vereyim, hükmünü siz verin. Dikkat 
buyurun, müsaade buyurun. Sikkei Tasdiki 
Giyabi adlı Saidi Nnrsi'nin kitabının 91 ve 92 
sayfasında benim diyen gelişim... 

BAŞKAN — S iyin Yıldız karşıya hitabe-
din lütfen (Gülüşmeler) 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Benim di
yor gelişim, dikkat bu vuran, burava bir çizgi 
çizelim, «Nur» sûresinde yazılıdır. Sırac-ı Nur'-
da (bellidir. Nurculuğun 'başı, «Ben ümmiyim, 
Avnen, Yohanna İncilinden Paraklidis, Fransız 
İncilinde Parakladia, Hazreti Muhammed'in ge
lişini yazdığı gibi ümmi'dir. Diğer mukaddes 
kitaplarda geleceğim yazılı. Sonra 2 - 3 Risale-i 
Nurda, nurlardan ötürü, İsparta'da bol bol yağ-
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mur yağdı , 9î> yı ldanber i görülmemiş 'bol luk ge
tirdim, 'bunu Peygamber getirmemiştir . Sikkei 
tasdiki gıyabî de, İkinci Dünya Savaşma benim 
ki taplar ım yüzünden Türk iye girmedi, Asayı 
Musada dua ve zikirlerle vakit geçirenler, on
ları Risalei Nura tercih edenler yanlış yoldadır . 
Yani sizin zikir ve dualarınız boştur. Benim ki
ler öndedir. 

BAŞKAN --- Sayın Yıldız bu mevzuu deş
meyin fazla. 

AHMKT YILDIZ (Devamla) - - O inilde 
özetliyerek bit ir iyorum, «geleceğimi Kuran 
yazdı, üııımiyim, ki taplar ım semavidir, kıyamete 
kadar okunacak. Ben gıyaptan haiber veriyorum. 
ki, Hazreti Peygamber gıyaptan lıaber veremez. 

Bütün bunları söyliyeu adam yeni bir peygam
ber olur yahu. 

BAŞKAN - - Sayın Yıldız, mevzua dönün 
efendim. Secim kanunu üzerinde konuşun, ((di
ril I tül er) 

A l lMKT Y I L D I Z (Devamla) - Peki elen
dim, bıraktık bu işi. Sayın Başkanın her türlü 
uyarmalar ına saygını var. 

h]fendim, bize müfteri derler, Sayın ('ağlayatı-
gil «bize gericilik isnadederlerse» ben şahıs ola
rak, kişi olarak demin de arz ettim; birçok Ada
let Parti l i lerle dostça konuşup, fikirlerine saygı 
duyduğum insanların tümüne böyle birşey ham
letmedim. Yalnız, bu akımlar var, dedim. 

Simdi küçük partilerle •devamlı iktidar ku
rulmasının yaratacağı buhran hakkındaki görü
şümü tekrar ediyorum. Demin de arz etlim. Bu 
iktidar değişmesine vereceği yumuşaklıktan ötü
rüdür. 

Bu arada dün bir arkadaşımızın sorduğu ve 
gene anlıyorum ki, yeteri derecede açıklıyama-
dım ve izah (»demediğim, bir tabiî senatörlüğe 
gene dokundulaı . Bunun için bir iki şey söyleyip 
geçeceğim. Kvvelâ bu bir Anayasa 'müessesesidir. 
Ama, bunu bırakalım. İtalya'da, bir Anayasa 
yaptıkları için bütün yetkileri kendilerine alan 
bir meclis kendisini ot ornat ikman Senatoya tâ
yin etti. Bu Anayasayı yaptığı için, bugünkü 
Senatoya kendisini senatör tâyin etti. Bütün yet
kileri aldı bir Anayasa yaptığı için. Fransa'da 
lanı 37 yıl bizim statümüzdeki insanlar devam 
etti ve .HM2 de son .buldu. O halde bu durum 
bütün dünyada yok değil. Ayrıca da arz ettim 

ki, dünyada zaten garip olan şey ihtilâlden de
mokrasiye gitmektir. Bunu benimsemiyorsanız 
o başka. Ama biz diyoruz ki, garip değil bu. HHiO 
Türkiye'si böyle bir hareket istiyordu. Başka, yer
ler böyle istemediği için oralarda böyle bir ör
nek yok. Yok diye düşünmekte sanırını ki, isa
bet pek yoktur. 

Bu arada, hakikaten millete dayanmaya san
ki, karşı imişiz gibi bir görüş ifade ettiler. Tersi
ne, milletin özlemi diye fikirleri savunuyoruz. 
Bunu söylerken beni de hakikaten çok kaygılan
dıran bir görüş söylediler. Milleti temsil değil 
mi, lâfı üzerinde dura rak , 'bu görüşler milletin 
fikridir, milleti temsil ediyor, dediler. Ben de 
size soruyorum; şu küçük part i ler in, bu büyük 
par t in in destekleyicileri millet değil mi? (Soldan 
ve or tadan «bravo» sesleri) Sonra, bu Parlâ
mentodan bir kanun çıkarsa milletin temsilcileri 
değil miyiz biz, millî iradeyi temsil etmiyor mu 
bu? O halde bu Parlâmentodan kanun çıktığı 
andan itibaren milletin isteği diye kabul etmemiz 
gerekir. Aksi halde Par lâmentonun gücüne, kud
retine, toplumda ifade ettiği yetkiye karşı olun
muş olur. O halde bizim beğendiğimiz fikre mil
letin malı, karşı tarafın beğendiği fikre ise mil
letin malı olmıyan, ithal malı demeye hakkımız 
yoktur. Madem buradan çıkıyor milletin malı. 
Karsı tarafta işte böyle bir iktidar olursa. - dik
kat buyurun muhterem arkadaşlarım, sizden ve
ya onlardan olsun kendisinden başkasını millet 
saymazsa, kendi görüşüne milletin görüşü derse, 
memlekette yı ldır ımlar kopar. tşte böyle ikti
dardan korkuyoruz. Ve diyoruz ki, «Böyle bir ik
t idar olmasın, ne orada, uelburada.» Ama b i r gö
rüş savunulunca kaygımızı Sayın (jağlayangil 
kendine doğru çekti. Bizim görüşümüz milletin 
görüşüdür, d e d \ Karşı tarafın görüşü milletin 
görüşü değildir, demek ister. Benimkini yorum
ladığı kadar da. ben zorlamadan bu yoruma, bu 
kanaa te varabil iyorum. Milletin fikridir, diyor. 
Milletin, fikridir lâfı kendi fikridir. 'Bizim de fik
rimiz var. Bu millet değil mi? tşte bu görüş, bu 
çatışmayı hanginiz benimsiyorsanız, iktidarınız 
halinde memlekette rahatsızlık olur. 

Şimdi, son olarak bit ir irken iki noktaya kısa
ca. dokunarak geçeceğini. Bunlardan bir tanesi. 
İliz diyoruz ki, millî iradeyi zorlamayın. Arkada
şım diyor ki, millî irade senin de dediğin gibi 
ikiye bölünmüştür zaten. Bunu üçüncü, dördün-
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(iii kanallarını kapatalım. Zorlıyalım bi/e gelen 
bize gelsin, oraya giden oraya gitsin, öbürleri 
küçük partilerdir. % 2 - 3 oy alıyorlar. r/f 2 - 3 
oy alma hakkını eğer millet veriyorsa neden onu 
önlüyoruz? % 2 - 3 ünü ona versin. Hayır ma
demki bana gelmiyor. Yani bana gelsin, onlara 
gitsin. (Böyle şey söylemedi sesleri) Böyle dedi 
açık bu. Söylemedi ise. onlara da bu hakkı veren 
görüşü kabul edelim. Tamam, söylemedi ise ka
bul ettik. Demek ki, anlaştık, kanuna iyi oy vere
ceksiniz demektir. 

Anlaştık teşekkür ederim. Zaten bizim de 
görüşümüz buraya, vardıktan sonra görüş birli
ğine geliyoruz, çok memnun oluyoruz. 

Şimdi 1960 ihtilâlini gene Halk .Partisi ile 
birleştirmek görüşünü büyük bir üzüntü ile tek
rar ettiği için, o da üzüntü duydu, ben de 
üzüntü duydum. Ama, hakikatte hiçbirimizin 
üzüntü duyması gerekmez. Oünkü 1900 ihtilâli
nin Cumhuriyet Halk Partisi ile hiç bir ilgisi 
yoktur. Oumhuriyet FTalk Partisinin hiçbir su
rette ihtilâlle ilgisi .yoktur. Bunu dene] Başka
nı da söyledi biz de söyledik. Başında da beya
natta 'bulunduk. Ama, illâki efendim sizin sa
vunduğunuz fikirler şunlar şunlardır, karşı ta
rafınla de buna benziyor derseniz, benziyebilir. 
Sizinkilere de benzemesini yürekten arzu ede
riz. (Avni Doğan'da tekzip etti, sesleri) Efen
dini, Avni Doğan bu işte benden yetkili değil. 
Avni Doğan, kendi partisindeki İnönü'den de 
yetkili değil. Ama siz diyorsunuz ki, «Biz sağ
dan soldan her işittiğimizi işimize gelince malı
mız diyerek alırız.» •() başka. Ben size söylüyo
rum. ki, böyle bir ilgimiz yok. (O. H. P. sırala
rından «Partimizle alâkası yoktur» sesleri) Ola
maz zaten. Olsa idi, sizden gördünüz ki. üç ay 
sonra seçim yapma baskıları gelmişti, üç ay son
ra seçimi yapar, iktidarı Halk Partisine devre 
derdik. Olmadığı meydanda. O halde neden bu
nu illâ buraya getirip, ihtilâlin haysiyetine ih
tilâlin memleketçi görüşüne, uzaktan yakından 
'bir gölge atmak ihtiyacım duyuyorsunuz. Duy
mayın 'bu ihtiyacı, hiç söylemeyin, ani aşa bin. 
Hiçbir ilgisi yoktur, 'ne onlarla ve ne de sizinle. 
Ama, ihtilâlin yıktığı düzenin içindeki birçok 
kimseler sizde bulunuyor. Ondan dolayı belki 
antipati, gelenlerden sizin, içinizdek il erden ola
bilir. O ayrı 'bir şey. Ama ıbunu tamamiyle kal
dırırsanız bundan memnun oluruz. Şimdi bir 
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gerçeğe dokunarak sözümü bitireceğim. Kusura 
bakmayın, ben burada dedim ki, o geleneksel 
akınım sonucudur bugünkü çatışma. Buna sa
mimiyetle inanıyorum. Gerçekten ihtilâlden ön
ceki partiyi yıkan hareket 27 yıl kelimesidir. 
27 yıl diye tutturunca, demek ki, Halife'den 
sonraki devreyi reddediyor. Serbes fırka gibi 
Terakkiperver Fırkası gibi reddediyor, o kadar 
27 yi tekrar ettik ki, bir 27 gününde de başına fe
lâket geldi. Hepinize tavsiye ederim, hu 27 ra
kam ı pek uğurlu değildir. Bunun üzerine git
meli, benimsemeli. Adalet Partisinin son kong
resini bir 27 de yapmasını 'barışmanın en güzel 
sembolü saydık genel Başkanına da arz ettik. 
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu ara
da Sayın Bekata bir takrir gönderdi, okuyo
rum : 

«Ortada hiçbir sebep yokken, 'benim bir fi
kir ve zihniyet mücadelemi (çirkin) kelimesiy
le tavsif ve heni kasteden Thsan Sabri Oağla-
yangil'e, sataştığından, kısaca cevap vermek 
üzere söz istiyorum.» diyorlar. (Gürültüler) Mü
saade edin efendim. (Usul hakkında söz istiyo
ruz sesleri) 

Başkanlık böyle bir şeye vâkıf değildir. Ya
nımdaki arkadaşıma sordum, siz böyle bir şey 
işittiniz mi diye, «yok» diyorlar. Binaenaleyh, 
Başkanlık 'böyle 'bir şeye intikal etmediği için 
söz vermekten mazurdur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, böyle birşey söylemedi mi yani °? 

BAŞKAN — Ben, doğrudan doğruya haklı
sınız diyecek durumda değilim. Eğer diremiyor
sanız oya sunarım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Dire
niyorum, benim zihniyetimin çirkin olduğu hak
kında lâflar söylenmiştir. Ortada böyle bir du
rum varken bana söz vermenizi rica ederini. 

BAŞKAN — Yereceğim efendim arkadaşı
mız direniyor, sataşma olduğu hususunda söz. 
verilmesini kabul edenler... 

Uica ederim oturunuz efendim, sayacağız 
gelenler otursunlar. Yani, koridorda da varsa 
sayıp gelseniz kolaylık olur. Rica ederim otu
runuz, tekrar sayılacak. Sataşma olduğunu ka
bul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Lütfen 
oturunuz efendim. Kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar. Lütfen •oturunuz, (iki kişi daha 
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geldi sesleri) lüzum yok. Efendim, kâtipler ittifak
la 73 sataşma olmadığı reyi tesbit ettiler. Bir kâ
tip arkadaşımız 64, diğeri ise 65 sataşma olduğu 
reyi tesbit ettiler. Binaenaleyh sataşma olmadı
ğı neticesine varılmıştır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Usulü 
müzakere hakkında. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ağırnaslı uuslü 
müzakere hakkında. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, üç gündenberi kanu
nun müzakeresinde Komisyon sözcüsü konuşu
yor, Adalet Bakanı, konuşuyor, Grupların söz
cüleri konuşuyor, sataşma vardır diye tekrar 
grup sözcüsü konuşuyor, sonra Komisyon Söz
cüsü konuşuyor, sonra Adalet Bakanı cevap ve
riyor, sonra Komisyon sözcüsü konuşuyor, son
ra grup sözcüsü (Gülüşmeler ve şiddetli alkış
lar) 

Rica ederim muhterem arkadaşlarım, hiçbir 
büyük veya küçük grupa mensubolmamasma 
rağmen müstakil olarak veya küçük bir partiye 
mensubolarak veya şahısları adına konuşma 
yapıp da meseleye güzel bir çözüm yolu bula
cak bir fikir getirmek mümkün olmadığını mı 
kabul buyuruyorsunuz? Rica ediyorum bu mü
zakereye artık başlıyalım. Üç gün sonra olsun 
müzakereye başlıyalım. Başlamanın da sırrı 
bence Komisyon sözcüsüne, grupları adına söz 
istiyenlere Muhterem Riyaset makamının tü
zükten faydalanmak yolunu açmamak suretiyle 
şahıslan adına söz istiyenlere söz vermeye baş-
lamalariyle mümkündür. Eğer kanunun müza
keresine başlansın ve beraberce olumlu çözüm 
çareleri aransın diyorsak çıkar yol budur. Be
nim şahsan noktai nazarımı sorarsanız üç gün
den beri konuşulan ve hattâ memleketin, mil
letin topyekûn kaderiyle alâkalıdır, denilen )v 
kanunun milletin topyekûn değil, cüzünün bile 
kaderi ile alâkalı olmadığı inancındayım. Bir 
siyasi teşekkülün dört tane mebus fazla getir
miş, beş tane eksik getirmiş olması milletin ka
derinde hiçbir değişiklik meydana getiremez. 
Milletin ileriye doğru akan kaderi hiçbir kuv
vet tarafından dıırdurulamıyacaktır ve akacak
tır (Bravo sesleri) ve bu millet elbette ki, payi
dar olacak ve elbette ki, lâyık olduğu idare sevi
yesine erişecek ve gelişecektir. Onun için rica 
ediyoruz, şu kanunu çıkaralım milletin kaderi 
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ile falan alâkalı değil ve çıkarabilmek için de 
şahısları adına söz istiyen arkadaşlara lütfedil
sin söz verilsin. Rica ediyoruz, gruplar adına 
Sayın Adliye Bakanının konuşmasına ve sade
ce üç kişi arasındaki bu futbol maçına nihayet 
verelim. Komisyon sözcüsü raporunu yazmış, 
onu dinledik. Bir defa da konuştu, bir defa da
ha konuştu, anladık. Lâviha geldi önümüze, 
Adalet Bakanı izah etti, bir daha izah etti, bir 
daha izah etti, onu da anladık. Bizim de bir nok
tai nazarımız var, müsaade edin, biz reye doğru 
nfıdelim, bizim de söyliyeceklerimiz var. Başka 
fikirleri de dinliydim. Rica ediyorum, buna im
kân verin, Riyasetten de bunu istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Savın A"ırnaslı'nın mütalâası
na iştirak etmemeye imkân yoktur. Zaten aynı 
noktai nazarı ben de arz etmiştim. Fakat Baş
kanlık elindeki tüzükten harice çıkma imkânı
na malik delildir. Bu itibarla grup sözcülerine 
ve Kn"-ıîsvnpn SÖ7 vereceğim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BASK ANT OSMAN SAlM SARTOÖLLÜ (Ay
dın) — Söz Komisyonundur efendim. Dün ak
şamdan beri talebcdiyoruz. 

BAŞKAN — Mü^aaicnizle dün akşamdan be
ri söz istiyorsunuz ama size söz veremiveccğim. 
Sırada daha başkaları var. Liste buradadır, göste
rebilirim. 

C. II. P. Grupu adına buyurun Sayın Bangıı-
oğlu. 

O. H P. GRUPU ADTNA TAHSİN BANGTT-
OĞLU (Edirne) —• Ook değerli senatör arkadaş
larım Savm Çağlavannfirin beyanlarım dikkatle 
dinledik. Fikirleri bizim için muhteremdir. Yal
nız konuşmaları arasında bâzı noktalara C TT. P. 
Grupu adına cevap vermek istiyorum. Ken'Tileri 
konuşurken bâzı seslenmeler oldu, demo-roii diye. 
Bnn bu tâbiri kullanmaksızm bir mantıki pren
sibe temas edeceğim. Savın Ça^lav^n^irin. cok 
'vi ha"-ıv*1nnrrns mantıkî ve başarılı gömTen konuş
macında bâzı çürük noktalara temas edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu demokrasiyi biz 
icadetmedik, beser tarihinde çok eski tarihlerden 
beri bir demokrasi vardır. Eski Yunanlıları de
mokrasinin bân\si, mucidi savarlar. Zannedilme
sin ki. eski Yunanlılar da demokrasiyi nvavet ko-
lavlıkla, efendun, gayet hakkaniyetle tatbik et
mişlerdir. Onlarda da bizim demokrasimizde 
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bizden önceki demokrasilerde olan kavgalar, on-
darda da bizdeki konuşma tarzları mevcudol-
muştur. Onlarda da demagoji mevcudolmuştur. 
Büyük Yunan demagogları yetişmiştir. Eski Yu
nan filozofları, mantıkçıları bunları tasnif et-
m'şlcrdiv. Benim kaynaklarda gördüğüme göre 
13 türlü demagojik konuşma tesbit ederler. Es
ki Yunan feylozofları. Sayın Çağlayangil bura
da, özür dilerim kendilerinden, konuşmaları ara
sında bunlara benzer iki nokta tesbit ettim. Biri 
maksat ve tâbirleri değiştirerek muhatabına hü
cum etmek. Muhutabma maksadını ve kullandı
ğı tâbirleri değiştirerek ona hücum etmek. Me
selâ, Sayın Yıldız «muhafazakâr» tâbirini kul
lanmıştır. Saym Çağlayangil, bu tâbiri çekiştire
rek ta gericiliğe kadar götürüyor ve «Bize 
gerici» dedi diyor. Zannederim ki bu normal 
bir konuşma değildir. «Gerici» dememiştir Saym 
Yıldız muhatabı olan grıma. Gericiler vardır 
Türkiye'de. Fakat Adalet Partisine gerici deme
miştir Sayın Yıldız. Şimdi gerici tâbirini alıp 
ona göre müdafaasını yapmak ve hücum etmek 
biraz demagojik bir konuşma tarzıdır. (Yıldız'm 
müdafaasını mı yapıyorsun, sesleri.), Hayır Yıl
dız'm müdafaasını yapmıyorum. İkinci noktada 
buna temas edeceğim. Yine Yunan filozoflarının 
tesbitino göre, ikinci bir usul şudur; birinin fik
rini başkasın'1, maledip ona hücum etmek. Sayın 
Çağlayangil Yıldız'in sözlerini veya maksatlarını 
Cumhurivct Halk Partici Grupuna isnadetmiş ve 
konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisine hü
cum etmiştir. Sayın Yıldız, Tabiî Senatörler Gnı-
pu adına konuşmuştur. Onun konuşmaları bizi 
ilzam etmez. Kaldı ki, onun konuşmaları da, Sa
yın Çağlayangil'in hücum tarzına lâyık konuş
malar değildi. Bu cihetten konuşmalarının mu
allel olduğunu arz etmek istiyorum. Biz Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak Saym Adalet 

Partili senatör arkadaşlarımıza «gerici» demiş de
ğiliz. 

ikincisi Saym Yıldız'm fikirleri şahsı ve gru
pu adına ifade edilmiştir. 

Daha bir, iki noktaya işaret edeceğim. Yine, 
Sayın Yıldız'm ifadelerine dayanarak bir şece
re tesbit ettiler ve biraz da bu şecerenin tasnifi
ni benimser gibi davrandılar Saym Çağlayangil. 
Buna göre C. II. P. diyelim ki, meselâ 27 Mayıs'a 
dayanıyor. Ondan sonra daha geriye doğru itti
hat ve Terakkiye, daha geriye doğru Birinci Mec-
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lise ve Tazminata dayanıyor ve ilerici fikirleri, 
inkılâpçı fikirleri benimsiyor. Adalet Partisi de 
Demokrat Partiye, ondan sonra Terakkiperver 
Partiye, efendim, Hürriyet ve itilâfa, daha ge
riye doğru muhafazakâr zümrelere, medreseye 
dayanıyor. (Bravo hocam sesleri.) Bunların tas
nifi, efendim saltanata ve hilâfete dayanıyor. 
Böyle bir tasnifi kabul etmiyoruz biz arkadaş
lar. Saym Çağlayangil m ret sadedinde benimse
diği bâzı cihetler varsa burada, onları da kabul 
etmiyoruz. Böyle bir şecereyi kabul etmiyoruz ar
kadaşlar. Bizim kanaatimizce bu Mecliste temsil 
edilen bütün partiler Atatürkçü'dür. (Alkışlar) 
Atatürk'e, 27 Mayıs Devrimine dayanırlar ve mu
hafazakâr demek, gerici demek değildir. Arz ede
yim, ben de şahsan bir nevi muhafazakârım. 
Ben Atatürk devrimlerinin muhafazakârıyım. Bi
naenaleyh, muhafazakâr tâbirini alıp da, «sen bi
ze gerici dedin» diyerek ve oradan nareKet edip, 
oıij. nucam etmek çok yaniış taktiktir. Sonra, Sa
yın Yıldız şahsan ve grup adına belki Türkiye'
de bir muhafazakâr parti iktidarı istemiyebilir. 
Belki ben de istemem. Bu bir partinin, bir gru-
pun hakkıdır. Bizim içinde bulunduğumuz ta
rihî devrede belki düşünülebilir ki, bir muhafa
zakâr partinin iktidara geçmesi faydalı olmaz 
memleket içm. Ama demokratik nizam içerisin
de ne bunu önlemeye kalkarız. Ne de buna açık
ça itiraz ederiz. Bir muhafazakâr parti de ikti
dara gelir, ama Çağlayangil'in buyurduğu tâbir
le bir gerici parti Türkiye'de hiçbir zaman ikti
dara gelmiyecektir, gelemiyecektir. (Sağdan ve 
soldan, alkışlar.) (Var mı?, Sesleri.) 

BAŞKAN — Varsa gelemiyecektir diyor o da 
zaten. (Alkışlar...) 

C. H. P. GRUPU ADINA TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Devamla) — Şimdi, hepimizin ha
reket noktası Atatürk devrimleri ile 27 Mayıs 
Anayasası olduğuna göre bu bahiste fikir ay
rılıklarının olmama-i gerekir. Samimî olarak 
hareket noktasında birleş'p oradan ileriye doğ-
rv. gidelim. Hareket noktasından ileri gide
nin. Ben Türkiye için Atatürk devrimleri için, 
27 Mayı- Anayasasının sabit bir hareket nok
tası olacağına inanıyorum. O hareket noktasın
dan geriye hiçbir zaman gidilcm'yecektir. Biz 
part'ico buna inanıyoruz. O hareket noktasın
dan sağa ve sola da gidilemiyceoktir. Ona da 
inanıyoruz. Ne sağa vo ne de sola gidilemiy'ecek-
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tir. Onun için birbirimizi bu hareket nokta
sındaki hususta yornııyalım. Sayın Çağln-
yangÜ'in, bundan ayrıldığını fazla ayrıldığını 
söyliyemiyeceğinı, ama bâzı noktalarda fikir 
birliğine davet edeöeğim kendilerini. 

Yine işittiğime göre, Adalet Partisi sözcü
leri arasında meselâ, tabiî senatörlük müesse
sesine bir tariz olmuştur:' Tabiî senatörlük 
müessesesi 27 Mayıs Anayasasının bir müessese
sidir. Eğer hareket noktamızda muta'bık-
sak, ona fazla sataşmamak bizini, için bir va-
zifo olduğu kanaatindeyim. 

Sonra, din istismarcılığı meselesinde, efen
dim yine tekrar ettiler ki, din faydalı bir 
müessestedir, cemiyet için. Ve dine hürmet, et
mek şarttır, bizim içinde bulunduğumuz ni
zam üzerine. Arkadaşlar dine hürmet etnıi-
yen ve din aleyhtarlığı yapan bir rejim bu
gün dünyada Komünizmdir ve ona hürmetsiz
liklerinin cezasını, o din düşmanlığının ceza
sını komünistlerde çekmişlerdir. Bugün bir 
rücu vardır; Sovyet Rusya'da dahi. Ben Mos
kova'ya gittim; bir müddet kaldım. Bir gün 
tatarlar beni gezdirmek istediler. Moskova'da-
ki tatarlar, sabahleyin geldiler beni otelim
den aldılar, tik ziyaret olarak camie gö
türdüler Güzel bir cami yapmışlar; Mosko
va'da büyük güz'el bir cami yapmışlar. Onunla 
iftihar ediyorlar. Kiliseler açılmış. Dinde ser
besti, Rusya'da bile az çok din serbestiye ka
vuşmuştur. Din aleyhtarlığı din düşmanlığı 
yapan zümreler hiç yok değil, belki Türkiye'de 
ama tek tektir, küçük zümrelerdir. Onun için 
bu hususta muhataplarına ihtarda bulunur gibi 
konuşmalarını yerinde bulmadım Sayın Çağla-
yangil'in. «Biz dine hürmetkarız. Efendim biz 
dinin lüzumuna kaaniiz.» Biz de hürmetkarız 
efendiler, bite dine hürmetkarız. Hamdolsun 
Müslümanız ve din aleyhtarı olarak birbiri
mizi itham etmemiz yersizdir. 
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partinin bunu höyle düşünmek hakkıdır ama, 
böyl'e düşünmiyenleri de hesaba katmak lâzım
dır. Bu hareket noktasından Adalet Partisi 
mensupları arkadaşlarımız muarızlarını bu 
iktidarı önleyici tedbirleri almakla itham edi
yorlar. Bu tedbirler de, millî iradenin gerçek
leşmesini önleyici ted'biıi'erdir. Biz ona kaani 
değiliz. Biz ona kaaniiz ki, bu kanun millî 
iradenin daha iyi tecelli etmesi için bâzı hü
kümler getirmiştir. Bu noktadan da, kendile
riyle mutabık değiliz. Eh... iktidar çantada kek
lik olduğuna </(')vc, ve millî irade de, önlenemi-
yeceğinc göre Adalet Partili arkadaşlarımız 
başka bir ihtimal karşısında duruyorlar. Millî 
irade tecelli edebilir ama; ya başka kuvvetler 
çıkarsa, karsımıza... 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim A. P. 
gelecek iktidarı çantada keklik gibi telâkki edi
yor, öyle konuşuyor. (A. P. sıralarından doğru, 
doğru sesleri.) Vallahi bakalım, hiç olmazsa 
bunu görüşürken inşallah demeleri lâzımgelir. 
(Gülüşmeler.) öyle görmüyoruz, inşallah diye
lim, hayırlar temenni ederiz. Hareket nokta
ları konuşmalannda budur. Çantada keklik 
gelecek iktidar. Biz bu fikirde değiliz. Her 

BAKt GÜZEY (Bursa) - - Siz söylüyorsu
nuz; Başbakanınız söylüyor. (Soldan, yalan 'söy
lüyorsun sesleri.) 

BAŞKAN --• Sayın Güzey; rica ederim; 
böyl'e, bu şekilde konuşmayın. 

TAHSİN BANGFOGEU (Devamla) — 
Birtakım mevhum kuvvetler, kuvvetler tasav
vur ediyorlar. Arkadaşlar bu kuvvelterin... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) - - Yani düş
manlık yapmakta ne fayda var. 

TAHSİN BANGUOÖLU (Devamla) - Ar
kadaşlar bu kuvvetler Türkiye'de geçirdiğimiz 
tecrübelerden sonra hiçbir zaman, zor kuv
vetleri olmıyacaktır. Ama elbette bu memleketin 
•bir basını vardır ve bir gençliği vardır. Bunlar 
her demokrasideki meşru kuvvetlerdir. Eğer 
Adalet Partililer kendilerini İm (kuvvetlerin kar
şısında hissederlerse darılmasınlar. Bu kuvvet
ler demokrasinin meşru kuvvetleridir. (C. 71. 
P. sıralarından şiddetli alkışlar) Sözü uzatmı-
yayım. Bir yandan kanunu getiren Hükümet 
bu kanunla millî iradenin daha iyi tecelli ede
ceği kanaatindedir. Ben Sayın ÇağlayangİTin 
konuşmalarında da. 'bu nokta üzerinde sarih fi
kirler bulamadım. Bu nokta üzerinde A. P. li 
arkadaşlarımın daha sarih fikirleri vardır. Din
lediğim bâzı hatipler daha yakından bu konu 
üzerinde durdular. Hususiyle Komisyon sözcü
sü, yakından A. P. 11 arkadaşların bu konu üze
rindeki noktai nazarlarını belirtti. Sayın Çağ-
layangil'in konuşmasında bunu bulamadım. 

Uzun konuşmak istemiyorum arkadaşlar, ba
siretin ve temkinin tecelligâhı olan Yüksek Se-
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ııato elbette 'bu hususta da en isabetli kararı ve- i 
re.ee.ktir. Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkış
lar.)) 

BAŞKAN — Söz Komisyon Başkanınmdır. 
Müsaade ederseniz bir hususu arz edeyim. Bir 
kifayet takriri gelmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkan, 
usul hakkında söz istemiştim. Bağırarak da söy
ledim. Fakat söz vermediniz. 

BAŞKAN —• Bir usulsüzlük olmadığı iyin 
size söz vermedim. (Gülüşmeler) 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bunu siz 
takdir edemezsiniz, ben söyledikten sonra.... J 

BAŞKAN — Hayır, ben takdir yetkisini ha- | 
izim. Müsaade buyurunuz, şimdiye kadar Ada- < 
let Partisi Sözcüsü olarak galiba zannediyorum i 
ki, iki arkadaşımız konuştu. Şeref Kayalar ve 1 
İhsan Sabri Çağlayangil. Üç def a da, Millî Bir- i 
lik Grupu adına konuşuldu. İki defa Halk Par- j 
tisi adına konuşuldu. Bunun haricinde olarak ! 
Sırrı Uzuhasanoğlu, Kudret Bayhan, izzet Ge- i 
ner, Calâl Ertuğ, Turhan Kapanlı, Enver Kök j 
konuştular. Binaenaleyh, İra takriri oya koy- j 
mak zamanı gelmiştir. Yani grup sözcülerin- ! 
den maada altı arkadaş ta konuşmuştur. Yal
nız Komisyona söz vereceğim. Bu takriri oya 
sunacağım. Kabul edildikten sonra Komisyon 1 
konuşacak. Ondan sonra da bir senatör konuş
mak hakkını haizdir. Kabul edilmediği takdirde 
müzakere devam edecektir. Şimdi takriri oku
tuyorum efendim. (Gürültüler.) 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Son sözü rica ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin yeterliğini arz ederiz. 

Uşak Ağrı 
Kâmil Coşkunoğlu Salih Türkmen 

(Aleyhinde, lehinde söz istiyoruz, sesleri.) 
BAŞKAN — Aleyhinde, lehinde yok. Bir 

aııkadaşa aleyhinde söz vereceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Baki Güzey. 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vaz mı geçtiniz?. 
Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALt DEMÎR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, gerek grupları adına, I 
gerek topluluklar adına ve gerekse şahısları I 
adına burada konuşan arkadaşlar memleketin I 
mukadderatı ve rejimiyle bu kadar yakından I 
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ilgisi olduğunu belirttikleri bir kanun üzerinde 
eğer yalnız gruplar veyahutta topluluklar adı
na, o toplulukların fikirlerini ifade edenlerle 
iktifa olunmak isteniyorsa o zaman bu kanunun 
hakikaten ne memleketin mukadderatı, ne de 
rejimle bu kadar ilgisi olmadığına kaaniim. 
Zira eğer, bu kadar önemli bir kanunsa, bunu 
kabul ediyorsak, o zaman burada söz alan ve 
mevcudu 23 ü bulan arkadaşlara da hiç değilse 
beş, on dakika konuşmak fırsatı verilmesi lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun bu şekilde 
kabul edilmesi görülüyor ki, evet kanunun ta
şıdığı mâna, buraya gelen arkadaşlarımız saat 
10,30 dan Iberi burada bulunmak suretiyle, 
memleket mukadderatiyle ilgili olarak 14,5 mil
yar' liralık bütçe görüşülünken ve 15 - 20 kişi
nin reyi ile bu bütçe çıkarken, şu veya bu par
tinin menfaatlerini ilgilendirdiği için, şahısları 
ilgilendirdiği için koltuğun cazibesi olduğu için 
böylelikle arkadaşlarım saat ondan beri bütün 
arkadaşların bulunmasını memnuniyetle kabul 
ediyorum. Fakat gönül arzu ederdi ki ; herkes, 
burada bulunan bu arkadaşların, bunun dışında 
diğer' arkadaşlarla konuştukları gibi diğer şa
hısları adına konuşacaklara da az ve çok fırsat 
verilmesi lâzımdır. Onun için arkadaşlarım bu 
takririn aleyhindeyim. Mümkünse bu 22 arka
daşa; Başkanın söylemiş olduğu altı kişi değil
dir. Zira altı kişi gruplar ve topluluklar adına 
konuşmuştur. Yalnız iki kişi şahsı adına ko
nuşmuştur. Tüzüğe de aykırıdır. Takririn red
dini istiyorum. Hürmetlerimle. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Lehinde istedim. 

BAŞKAN — Lehinde yok. Sayın Demir pek
âlâ bilir k i ; ben Tüzüğe aykırı hiçbir zaman 
hareket etmem. Binaenaleyh, ara sıra Mehmet 
Ünaldı'ya olur. (Sağdan gülüşmeler, alkışlar.) 

Efendim, müsaade ederseniz oya koyacağım. 
Yalnız el kaldırmak iyi sayılmıyor. Doğrudan 
doğruya ayağa kalkmak suretiyle oylarınıza 
arz edeceğim. (A. P. sıralarından el kaldıralım 
sesleri). Peki efendim, Tüzüğü tetMk edeceğim. 
Müzakerelerin kifayetini kalbul edenler lütfen 
el kaldırsınlar... önergeyi kabul etmiyenler... 
Müzakerelerin kifayeti kabul edilmiştir. Söz 
Komisyonundur. Ondan sonra Sayın Çağlayan
gil'e söz vereceğim. 

— 119 — 

http://re.ee.ktir


C. Senatosu B : 49 11. 2 .1985 O • 1 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) —• Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun kıymetli üyeleri... 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Söz istiyorum. (C. II. P. sıralarından son söz 
üyenindir, sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, son söz se
natöründür ama grup sözcüsü olarak ona söz 
vereceğim, sözü, ondan sonra da size vereceğim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler ve hayır son 
söz üyenindir, sesleri) Şimdi efendim, müsaade 
buyurun. Son söz üyenindir, güzel. Sabri Oağ-
layangil de grup sözcüsü olarak takaddüm eder. 
(O. II. P. sıralarından, hayır son söz üyenindir, 
öyle şey olmaz, sesleri) Neyse Sayın Komisyon 
Başkanı konuşsun da sonra hallederiz. 

Devam edin efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem arkadaşlarım, secim kanun
larının tadilini getiren bu kanunun bugün mü
zakeresinin üçüncü günü. Komisyon Başkanı 
olarak ancak şu anda söz aldım. Ve çok üzüle
rek şu noktaya temas etmek zaruretini duydum. 

Bir arkadaşımız, buradan komisyonun, bir 
Adalet Partisi Sukomisyonu olduğunu ve böyle 
bir komisyonu tanımadıklarını beyan buyur
dular. Çok üzülerek kendilerine içtüzüğü oku
malarını ve Anayasayı tetkik buyurmalarını 
rica edeceğim. 

Yine bir konsey durumunda olan kontenjan 
senatörü olarak bir partiden olan bir arkadaşı
mız komisyon sözcüsü hakkında birtakım isnat
larda bulundu. Kendisinin tecrübesine, olgunlu
ğuna bunu da yakıştıramadım. Komisyonlarda 
bir husus müzakere edilir. İçtüzük ve Anayasa 
hükümlerine göre partiler kendilerini komisyon
larda kendilerine ayrılan kontenjan nispetinde 
temsil ettirirler ve fikirlerini savunurlar. Eğer 
bir parti ona iltihak eden arkadaşlarla fikirle
rini komisyona kabul ettirmişlerse biz bu ko
misyonu tanımıyoruz demek en aşağısından, en 
hafifinden, «Anayasayı ve İçtüzüğü tanımıyo
ruz» demektir. Binaenaleyh, söz almamın sebebi 
bu ve bunun gibi mülâhazaları bu kürsüden 
dermeyan etmek içindir. Şu ana kadar mütema
diyen hatipler söz aldılar, karşılıklı konuştular. 
Fakat maalesef mevzuun sizin adınıza faaliyet 

gösterip ret mütalâasiyle huzurunuza geien mev
zuun hep dışında konuştular. Gericiliğe gittiler, 
ilericiliğe gittiler, şecereler yaptılar, fakat asıl 
mevzua lütfedip gelemediler. Benim istirhamım 
şu, niçin biz bunun uzun bir müzakereye tabi 
tutulmasını istedik? Bütün partiler, arkadaşlar 
fikirlerini rahat rahat beyan etsinler. Maalesef 
emsali olmasına rağmen, ara kararı tadil, tebdil 
edilmediği için bu dar müddete inhisar etti. Bi
zim komisyonumuzun istediği şu; lütfen yeter
lik. önergesi oya sunulmuştur. Binaenaleyh, bir 
tek kişi konuştuktan sonra neticeye varalım ve 
ne konuşma, ne de politik taktiklerle bunun 
bundan sonra cereyan edecek müzakeresini en
gellemeye, önlemeye gitmiyelim. (Soldan : doğ
ru, doğru, sesleri) İstirhamım şu : Komisyon, 
usulü dairesinde teşekkül etmiş ve Allah razı 
olsun, tabiî üyelerden, tabiî senatörlerden bir 
arkadaşımızın iltihakiyle ancak çalışmak imkâ
nını bulmuştur ve sonra mesaimiz devam etmiş, 
vekile Ü6 aded sual sorulmuş, üçbuçuk saat bu 
suallerin cevabı verilmiş, altı arkadaş vekil ile 
7 arkadaş söz istemişler, konuşmuşlar. Yeterlik 
önergesi gelmiş ve bu kanunun gerekçesi kabul 
^dilmediği içindir ki, reddedilmiştir. Binaen
aleyh mevzuu her zaman biz bir Anayasa mese
lesi haline getirirsek dokunulmaması lâzımgclen 
Anayasayı her an, her sebeple buraya getirir
sek zannederim ki, iyi bir neticeye varmamış 
oluruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, bir neticeye va
rılması için elimizden gelen gayretin sarfını he-
oinizden rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
Son söz Kedimi Alpaslan'ındır. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Feh

mi Alpaslan arkadaşımız usul hakkında mı, son 
söz olarak mı konuşacaktır? 

BAŞKAN - - Son söz olarak. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
MEHMET ÜNALDT (Adana) — Ben de usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan müsaade buyu
run, usul hakkında hanginiz söz istiyorsanız 
buyurun, efendim. (Gürültüler) Bir dakika. 

Buyurun Savın Güzey, usul hakkında. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, Riyasetten söz istemeyi ikiye ayırmak 
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lâzımgelir. Birisi normal olarak söz isteme - ki 
bu sözler kifayet takririne gelinceye kadar is
tenen sözlerdir - kifayet takririne kadar ve ki
fayet takririnin verildiği Başkan tarafından ki
fayet takririnin verildiği beyan edilmeden iste
nilen sözlerde de grup sözcüleri her zaman diğer 
konuşuculara, hatiplere takaddüm ederler. Bu 
itibarladır ki, Riyaset Makamı kifayet taktiri 
geldiğini beyan etmeden, Adalet Partisi Grup 
Başkanının grup namına istediği sözün cihet
teki takaddüm etmesi icabeder. Bu itibarladır 
ki, doğrudan doğruya Adalet Partisi Grup Söz
cüsüne söz verilmesi lâzımgelir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bir 
arkadaşımız işaret ettiler kabul de buyurdular, 
diye. Ben daima zühulden ve hatadan, gördü
ğüm zaman, dönen bir arkadaşınızım. Evet, «Sa
yın Çağlayangil, size söz vereceğim» dedim ama 
sonra bu husustaki Meclis kararını hatırladım. 
onun üzerine sırada ilk söz istiyene vermek lâ-
zımgeldiği neticesine vardım. Bundan üç sene 
evvel yine aynı surette Sayın Haydar Tunçka-
nat şikâyette bulundu. «Ben bakandan sonra 
söz söylemek üzere söz istedim bana vermedi
niz» diye şikâyette bulundu. Bu Divanca tezek
kür edildi. Ve şu neticeye varıldı : Sırada olan 
kim ise evvelâ ona söz verilecektir diye.. Bu, 
Muhterem Senatonun tasdikine iktiran etmiş 
bir karardır. Bu itibarla sırada bulunan, tek 
kişi konuşacağına göre, takaddüm meselesi bu 
hususta yoktur. Sırada bulunan arkadaşımıza 
söz vermek mecburiyetindeyim. Yoksa ben de 
Sayın Çağlayangil'i zevkle dinlemeyi arzu eder
dim, eğer buna imkân olsa idi. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar; bizim iddiamız Sayın Başkanın bu
rada izah buyurdukları Divan kararma uygun
dur. Kifayet takriri gelmeden önce sıra mevcut 
idi. Sıra mevcut iken ve kifayet takriri yok iken 
grup başkanı söz istedi. Söz istediği zaman, 
grup başkanının söz istemesi ön sırayı aldı. 
Ondan sonra takrir verildi, takrir oya kondu, 
takrir kabul edildikten sonra ön sırada olarak 
Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in konuşması 
icabetmektedir. Yine aynı karara uygun bir va-
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ziyet vardır ortada. Binaenaleyh, Sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil'e söz verilmesi lâzımdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursa
nız arz edeyim. Sayın Ünaldı her halde çok meş
gul olduğu içindir ki, müzakereleri takibedemi-
yorlar. Kifayet takriri vardır, dedim. Kifayet 
takriri vardır dedikten sonra söz istediler. (Ha
yır, öyle değil, sesleri) Hayır efendim, hayır. 
(Gürültüler) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) —Muhterem 
arkadaşlar, 56 ncı maddenin 3 ncü fıkrası gayet 
sarihtir. Burada son söz Cumhuriyet Senatosu 
üyesinindir» denmektedir. Şu duruma göre, Baş
kanlık Divanının kararı olmasa bile son söz üye
lerindir. Sıradaki üyenindir. Ve buradaki sarih 
hükme göre parti sözcülerinin yeri yoktur. Sıra
da kimse o arkadaşımızın konuşması lâzımdır. 
Yeterlik önergesi geldiği andan itibaren bu usu
le riayet edilmesi gerekir. Hürmetlerimle. (Gü
rültüler), (Son söz milletvekili ve senatöründür, 
sesleri) 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun size 
sö:; veriyorum. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Muhterem arkadaşlarım; son sözün şu veya 
bu arkadaşla olmasının büyük bir ehemmiyeti 
yoktur. Yalnız, teamüle esas olacak bir hâdi-
seiy tesnit etmek mevkiinde olduğumuz için söz 
almış bulunuyorum. Bendeniz Sayın Tahsin 
Banguoğlu konuşurken ve daha kifayet bahis 
mevzuu değilken, ortaya çıkmamışken Sayın 
Başkana haber göndererek, sevgili arkadaşı
mın mâruzâtına arzı cevap 'etmek üzere söz 
rica ettim. Kendisi tekabbül buyurdular, on
dan sonra kifayet mevzzuubahis oldu. Oylama
dan evevl de son sözün bende olup olmadığı 
kendisinden soruldu, «evet, son söz sizindir» 
cevabı alındı. O halde, bu ecvabm da reylerde 
bir ağırlığı olacağını takdir buyurursunuz. 

Şimdi, kifayetten evvel grup adına söz is
tediğim ve mevcut listenin başına geçtiğim için, 
kifayet kabul edildiği anda Başkanın önündeki 
listede benim ismimin yazılı olması gerekir. 
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Sayın Artükmaç'ın gayet garip bir iddiası 

oldu; son söz Senato üyesinindir diye. Bende
niz Grup Başkanı olunca Senato üyeliğimden 
iskat mı edildim? Şu halde prensibolarak me-
esleyi halletmek için bu noktanın aydınlatıl
masını Ve bir esasa bağlanmasını rica ediyo-
um. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, usulün 
lehinde ve aleyhinde konuşuldu. Sayın Çağla-
yangil'in ifade buyurdukları gibi son sözü ko
nuşmanın büyük bir ehemmiyeti yoktur. Çün
kü dünyanın bütün ilim adamları ve müte
hassısları bir araya gelse, bir taraf bu ka
nuna rey vermiyecek, bir taraf da bu kanunu 
müdafaa edecektir, ister önce konuşulsun is
ter sonra konuşulsun bu bir hakikattir. 

Binaenaleyh, yalnız benim kanaatim; sıra
da olan, kifayet takriri kabul edildikten 
sonra, sırada olan arkadaşa söz verilmesi mer
kezindedir. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — ihsan Sabri 
Çağlayangil'e söz verin bu iş halledilsin. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN —• Şimdi Tüzükte «son söz üye
nindir» dedikten sonra bu tereddütü izah ede
bilmek için «önce kim yazılı ise ona söz veril
mesi icabeder» diye bir tefsir yoliyle bir karar 
çıktı ve ben o karara göre sözün Fehmi Al
paslan'a aidolacağı kanaatindeyim. Burada 
grup sözcüsünün takaddüm hakkı olmamak ica-
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beder kanaatindeyim. Bununla beraber keyfi
yeti, bu tereddütü izale etmek için oyunuza 
sunacağım. (Gürültüler.) Burada kifayet tak
riri geldiğinde, grup namına söz istiyenin ta
kaddüm hakkı olup olmıyacağmı oyunuza su
nuyorum. (Sarih hüküm var sesleri.) Sarih 
hüküm yoktur, doğrusunu isterseniz müphem
dir. O da diyor ki, «ben de üyeyim» «Takad
düm ederim» diyor. (Sağdan ve soldan gürül
tüler.) (Usul hakkında söz istiyorum, sesleri.) 
Usul meselesi bitmiştir. 

SABAHATTTlN ORHON (Trabzon) — En 
son konuşan lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi 
konuştu? Yani Tahsin Banguoğlu. Leht'e mi 
yoksa aleyhte mi konuştu. b 

(Soldan gürültüler, gülüşmeler, «yani ne 
olacak?» sesleri.) 

BAŞKAN —• Efendim, bu meseleyi oyu
nuza sunmak suretiyle halledeceğim. Başka ça
re yoktur. Grup sözcüsünün takaddüm hakkı 
olduğunu kabul edenler lütfen işaret etsinler... 
indiriniz efendim. Kaabul etmiyenler... indiri
niz efendim. Grup sözcülerinin burada takad
düm hakkı oolmıyacağı hususu, 75 oya karşı 86 
oyla kabul edilmiştir. Söz, Sayın Fehmi Alpas
lan 'mdır. 

Saat 15.00 te toplanmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

...>... > o < ••-<•••• 



Î K I N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

Kâtipler : Sakıp önal (Adana) - A. Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Birleşime 
devam ediyoruz. Son söz Sayın Fehmi Alpars-
lanın. 

FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, üzerinde çok 
uzun görüşmeler yapılmış bulunan seçimlerle 
ilgili kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilme
sine mütedair tasarının reddine müteallik ra
por mevzuunda, akademik görüşmenin artık bir 
fayda sağlamayacağına ben de inanmış bulunu
yorum. Çünkü, karşılıklı fikirler bütün tefer-
ruatiyle ortaya konmuş ve mesele yalnız ka
nun üzerinde görüşmekle kalmamış, onu da taş
mak suretiyle Türkiye'nin içinde bulunduğu 
siyasi ortamın bütün incelikleri Yüksek Senato
da gözler önüne serilmiştir. Bendeniz, bu mev
zuda Yüce Senatoya maruzatta bulunmadan ev
vel, bir kıymetli arkadaşımızın burada sami
miyetle kendi inanışı içerisinde, ortaya attığı 
bir görüşün değerlendirilmesine ve ondan son
ra söze geçilmesine lüzum hissediyorum. Sayın 
Ertuğ arkadaşımız, burada vâki olan görüşme
lerin, bir inanışın mahsulü olmadığı yolunda 
noktai nazar izhar buyurdular. 

Aziz arkadaşlarım, hemen arz edeyim ki, şalı
nım adına konuştuğum şu sırada, eğer bu ka
nunun memlekete hayır getireceği inancında 
olmasaydım, hiçbir şey yapamasam dahi, hiç. 
olmazsa söz almadan yerimde oturmasını bilir
dim. Bu tasarının, şu veya bu şekilde bir karara, 
bir hükme bağlanması hakkında bizleri kayıt-
layıcı bir grup kararımız yok. O itibarla, eğer 
bu tasarının millet ve memleketimin yüksek men
faatleri ile alâkalı olduğuna inanmasam sureti 
katiyede reyimi de vermezdim. O itibarla, Er
tuğ arkadaşımı samimiyetle temin ederim ki, 
nasıl kendileri bir inanışın eseri olarak görüş
lerini bu kürsüden ifade buyurdular ise, kendi
lerinin görüşünde olmıyan diğer arkadaşları
nın ve hususiyle şu dakikada yüksek huzurunuzu 

işgal eden Alparslan da mutlak surette bir ina
nışın ifadesini dile getirmek için yüce huzur
larınıza çıkmış bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bu kanun haddizatında 
Cumhuriyet Senatosundan, daha çok, Millet Mec
lisinin mevzuu olan bir kanundur. Millet Mec
lisi kendi hususiyeti içinde, memleketin de 
umumi şartlarını da nazarı dikkate almak su
retiyle, bu kanun tasarısını kabul etmiş ve 
yüksek huzura kadar gelmesi imkânını sağlamış
tır. Tasarının hukukî yönden ve mücerret se
çimle ilgili olan kısımlarını dile getirmekle, bu 
tasarıya gerçek mânasını vermenin kolay kolay 
mümkün olacağını zannetmiyorum. Cemiyetimi
zin içinde bıüunduğu şartları dikkatle, insafla 
ve her türlü siyasi mülâhazanın üstüne çıkarak, 
memleketçi bir gözle tetkik ettiğimiz zaman, 
işte o zaman bu tasarının bir mahzur tevldedip 
etmiyeceğii noktasında karara varmak mümkün
dür. 

Aziz arkadaşlarım, bu tasarının görüşülmesi sı
rasında Adalet Partisi sözcüsü çok kıymetli ve çok 
sevdiğim arkadaşım Şeref Kayalar, hattâ nispî tem
sil sistemini de taşmak suretiyle, ekseriyet sis
temi içerisinde Türkiye'nin meselelerinin daha 
kolaylıkla halledileceği görüşünü savundular. 
Ben bunun ilmî tarafları üzerinde yeniden 
münakaşa ve müzakere açmak suretiyle esasen 
yorulan kıymetli arkadaşlarımın, kıymetli va
kitlerini israf etmek istemem. Ama, Cumhuri
yet Senatosunun bizzat bünyesinde ekseriyet 
sisteminin nfe kadar hatalı olduğunu yine bu 
Cumhuriyet Senatosundan misal vermek sure
tiyle arz etmeme müsaadelerinizi istirham ede
rim. 

1961 seçimlerinde, aziz arkadaşlarım, Cum
huriyet Halk Partisi, Adalet Partisinden 238 000 
rey fazla aldığı halde, dişte o sistemin bozuklu
ğundan dolayıdır /ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
hor nasılsa, buraya 35 - 36 senatörlük ile gire-
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bilmiş. Buna mukabil Adalet Partisi d3 buraya I 
her nasılsa 69 - 70 senatörlük ile girebilmiştir. 
238 000 rey Cumhuriyet Halk Partisi 1961 se
çimlerinde fazla almışt:r. Ama buna rağmen 
üye sayısı 35 - 36 dır. Demekki bir mevzu ele 
getirildiği zaman onun mahzurlu taraflarını da 
kolay kolay görmek mümkündür ve bunu gör
mek için Dünya siyasi tarihinde, Dünyanın se
çimlerine bakmaya lüzum olmadan bizzat ken
di içimize bakmak meseleyi halleder. 

Sevgili arkadaşlarım, yine bu seçimlerle il
gili kanun mevzuu Yüce Senatoda görüşülür
ken içinde bulunduğumuz siyasi ortama ve re
jimin kaderine değinen pek çok kıymetli fikir- ı 
ter ortaya atıldı. Fikir olduğu için elbette 
muhteremdir, hepsine saygı gösteririz. Yalnız, 
gerek muhterem Adalet Partisi Grupunun söz- j 
cüsü olarak veya o bünye içerisinde bir kymetli 
arkadaşım, gerek Cumhuriyet Ha1!? Partisinin 
bünyesinde bir başka arkadaşım, bu noktada 
galiba sıhhatli bir görüşü tam olarak ifade et
miş değillerdir, benim naçiz kanaatimce. 

ikide bir ortaya atılan söz şu : «Türkiye 
iki ayrı kampa ayrılmıştır.» Aziz arkadaşlarım, 
Türkiye'de eğer fikirler, görüşler ele alınmak 
suretiyle ayrılıktan bahsedilmek lâzımgeliyor-
sa, o zaman Türkiye, bu yeni Anayasanın dü
zeni içerisinde yalnız iki fikre değil, daha bir
çok fikirlere sahne olmaktadır. Bunu inkâr et
mek mümkün değildir. Ama, Türkiye'yi hu 
yeni Anayasa düzeninden sonra, 27 Mayısın 
getirdiği havanın da, o. mübarek havanın da 
tesirinde ve telkininde iki ayrı hasmı kampa 
ayrılmış gibi telâkki etmiyorum bendeniz. Fil
vaki, Türkiye'yi iki ayrı hasım kampa ayırmak 
istiyen bâz: bezirganlar vardır. Ama, masum 
Türk halkı, ciddî olarak inanıyorum ki, bu te
sirler ve bu telkinleri, bâzıları bilmeden, bâzı
ları da ard fikirlerle ortaya atan insanları ber
taraf etmek imkânı hâsıl olsa, sureti katiyede 
biribirine hasım iki ayrı kamp hainde mütalâa 
edilemez. Benim aziz milletimin aklı selimi, bu
rada mcoeleleri dile getiren, tamamiyle bizler 
kadar ve belki de bize tesir eden pek çok me
selelerin d ı rna çıktımı için, bizden daha sami
mi olarak biribirine girme istidadını gösterme
mektedir. Me:clc, rziz arkadaşlarım, arada rol oy-
nıyanlarm, bu roFerini bertaraf etmek mesele
sidir. Bu rolü oynıyanlarm acaba sayısı •raü-
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essir bir kuvvet halinde raidir değil midir mev
zuu ele alınırsa, işte biz ortaya getireceğimiz 
bütün mevzuatla, bütün meseleler ile, bu gibi 
insanların say sini hiçolnıazsa asgariye indirme
nin yollarını aramak ve bulmak mecburiyetin
deyiz. 

Aziz arkadaşlarım, böylesine bir buluş için
de aramaya ç:ktığımız zaman karşımıza Türki
ye'nin geçmiş tarihi ile haliyle ve istikbali ile 
alâkalı ve ahlâk fazilet dediğimiz bu yüksek 
mânalar içerisinde bir çok değerli hükümlerle 
karşı karşıya geliriz. Burada her arkadaşım 
ayrı ayrı görüş içerisinde meseleleri ortaya at
tılar. Bir kısmı mensubolmakla şeref duyduğum, 
inanışı sahibi oldukları için mensubolmakla şe
ref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinin yaşlı 
liderinden tutunuz, bugün şerefli nasiyelerindc 
Türk demokratik hayatının mümtaz vasfını mü
şahede ettiğim benim aslan kardeşlerim Tabiî 
senatör arkadaşlarıma varıncaya kadar sözler 
söylendi. Arkadaşlarım, millet olarak bu mem
lekete hayırlı hizmetler vermiş olan insanların 
bu hizmetlerini şükranla karşılamanın yolun
dan saparsak hangi rejim olursa olsun hangi 
sistemi getirirsek getirelim akıbetimizin hüs
ran olacağından şahsan şüphe etmiyorum. Bir 
millet ki kendisini en karanlık günlerinde, bıra
kın zihniyet itibariyle, medeniyete götürücü 
istikametlerdeki faaliyetleri ile, inkılâpları ile, 

iktisadi, siyasi ve sosyal hamleleriyle, ama düş
manın çizmesinden kurtaran insana dil uzatır 
böyle bir insanın, isterse kardeşimiz olsun di
lini koparmayı bilmezsek, yarınlara bizlerden 
sonra gelecek nesillere iyi örnekler vermemiş 
oluruz, bu takdirde milletin hayatı devam ede
mez. Ben şuna inanıyorum ki, ister kendi par
timden olsun ister çok muhterem Adalet Par
tisinden veya diğer kıymetli partilerden olsun, 
kim ki bu memlekete yüksele hizmetleri ile, ha-
y:rlı hizmetleri ile faydalı oluyor eğer onun 
değerini bilemezsem ve o değere kendimi gö
türmek için evvelâ kendi kendimi, sonra da 
hükmedebildiğim kadar cemiyeti zorlıyamazsam 
işte o vakit bu cemiyetin samimi bir evlâdı ol
maktan çıkarım ve o zaman neyi yapacağımı 
kendimde bilmiyeceğim için bu memleketin 
akıbetini ancak ve ancak aradan çıkacak ser 
güzejtçilerin eline bırakmak gibi ağır. tehlikeli, 
istiklâlimizle, hürriyetimizle, haysiyetimizle ya-

— 124 — 



C. Senatosu B : -
kından alâkalı bir vaziyet doğmuş olur. O iti
barla bu kanunun görüşülmesi sırasında evvel
ce gayet sert politika yapan bir insan olmama 
rajmen şu üç buçuk, dört seneye yaklaşan za
man içinde Cumhuriyet Senatosunun güzel ha
vasından da mülhem alan Fehmi Alpaslan ola
rak, bu meseleye değinmeden geçemediğim bir 
noktada lütfedelim birleşelim. Tarihî fonksi
yonunu bir kişi tamamlıyabilir, tarihî fonksiyo
nunu bir kurum veya teşekkül tamamlıyabilir, 
ona karşı bigâne kalınabilir, ondan uzaklaşmak 
mümkün olabilir. Ama dil uzattığınız zaman, 
kendinizden sonra evlâtlarınıza gayet kötü mi
saller vermiş olursunuz. Ve ben şahsan düşü
nüyorum, ben acaba ismet Paşanın hizmetleri
nin kaçta kaçını yapmaya muvaffak olabilirim? 
Tanrı bana bunun ne kadarından ne kadarını 
nasibeder ki? Gecemi, gündüzümü ortaya ko
yarak ve her türlü menfaatlerimi bir tarafa at
mak suretiyle bu aziz milletin hizmetinde daha 
çaba sarf edip ieabederse hayatımı da ortaya 
koymak suretiyle mücadeleye devam edeyim. 
O itibarla, meseleyi bu zaviyeden ele almak 
suretiyle lütfedelim. Bizim aksi fikrimizde 
olanlar olsalar bile kendilerine saygı göster
menin yolunu arıyalım. Bu vesile ile Yüce He
yetinize, Kurucu Meclis üyesi olabilmiş ve şim
di de sizin nâçiz bir arkadaşınız bulunma vas
fını ihraz etmiş bîr insan sıfatiyle diyorum ki, 
milletçe kabul edilen bu büyük Anayasanın 
esaslı unsurlarından biri olan, ve şimdiye ka
dar ki faaliyetlerinde daima 27 Mayıs'm o asil 
ruhuna tam ınânasiyle uygun, memleketçi gö
rü lerden zerresini kaybetmeden nasıl o gün ha
yatlarını ortaya koymuşlarsa, aynı ideal ve 
iman içerisinde bu Senatonun aziz havasına, 
asîl havasını daha da çok değerlendiren kıy
metli Millî Birlik Komitesi üyelerine saygı duy-
ma-nız lâzımou\ Bunu ifade ederken gayet şe
rci' duyuyorum arkadaşlarım. Sevgili arkadaş
larım, bu vesile ile Yüksek Huzurunuzda bir 
tebrik mi ve iyi bir temenni mi arz etmek isti
yorum. Bugün, Adalet Partisi beş yaşma gir
miş bulunuyor. Kendilerine daha çok uzun 
ömürler ve daha çok iyi hizmetler dileğimi lüt
fen kabul buyursunlar. (Alkışlar). 

Elbette ki bu memlekette çok partili hayat 
yaşıyacaktır. Elbette bu memlekette birbirinden 
farklı görüş içerisinde bulunan siyasi partiler 
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bazan iktidarda, bazan muhalefette olarak vazi
felerini ifa edeceklerdir. Filân partinin iktidara 
gelmesi, falan partinin muhalefette kalması mil
let hayatı için, - benim nâçiz kanaatime göre -
bir tehlike değildir. Yeter ki aziz arkadaşlarım, 
içimizden şeytanları kovmasını bilelim. Hangi 
parti olursa olsun, eğer içindeki şeytanı atıp, 
ondan uzaklaşmak suretiyle, gerçekten partinin 
dışında kaldığı zaman kendisine hâkim olan o 
yüksek vatanseverlik duygusiyle hareket etmek 
istidadı gösteren, kabiliyetini gösteren insanlar 
topluluğu halinde bulunursa bunun adının şu 
veya bu olması mesele değildir. Hepisinden de 
istisnasız bu memlekete hayır gelir, menfaat ge
lir. Ve elbette ki bunu tabiî karşılamaktan da 
başka çıkar yol yoktur. Zaten biz Anayasaya, 
siyasi partiler ister iktidarda olsun, ister mu
halefette olsun Türk siyasi hayatının vazgeçil
mez unsurlarıdır, diye hüküm koyarken bunu 
böyle düşündük. Değerli Çağlayangil'in konuş
maları arasında C. H. P. nin muhalefet devrini 
bir mesele gibi ele aldı, «Allah C. H. P. nin 
o tarz bir muhalefetinden memleketi korusun» 
yolunda bir zamanlar sarf edilen sözler, aynen 
değil ama, uygun bir görüş ifade ettiler. Aziz 
arkadaşlarım, ben bir şeye inanıyorum. C. H. 
P. muhalefette de olsa kendisine düşen vazifeyi 
yapacaktır. On sene rahatlıkla muhalefet vazi
fesini zevkle, cesaretle ve metanetle yaptık. 
Hem de bugünkü Anayasanın getirdiği koruyu
cu müesseselerden mahrum olmamıza rağmen 
gayet rahatlıkla yaptık. Ama mesele şurada, 
bugün artık muhalefetinden korkulacak bir si
yasi teşekkülü ben şahsan tahmin etmiyorum, 
olamaz, olamıyacak. C. H. P. bir gün, öyle si
zin zannettiğiniz gibi yakın zamanda değil, bir 
gün, muhalefete düşerse elbette ki kendisine dü
şen vazifeyi yine memleketçi görüşle ifa edecek
tir. Fakat benim inanışım odur ki, Adalet Par
tisi muhalefette olduğu gibi muhalefetini de
vam ettirdiği müddetçe yine de hayırlı hizmet
lerde bulunmaktan öteye geçemiyecektir, kendi
leri istemiyeeektir, isteseler de geçemiyecektir. 
Bu inanışımı samimiyetle muhafaza ediyorum. 
(Sağdan ve soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibi dinlemenizi istirham 
ederim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Gayet 
tatlı konuşuyoruz Sayın Başkanım. Bugün su-
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ret i katiyede kıymetli arkadaşlarımın da, esa
sen benim teslim ettiğim yüksek haysiyetlerine 
çok hürmetkar bir eda içinde konuşmaya ka
nar vererek yüksek huzurunuza çıktığımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın hatip komisyon raporu 
üzerinde son konuşmayı yapıyorlar. Son konu
şan senatördür. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Aziz ar
kadaşlarım, bizim cemiyetimiz hakikaten Anaya
samızın koruyucu, ilerletici hükümleri içerisinde 
istikametine yönelmiştir. Şimdi Türkiye'nin bil
mediği, anlamadığı veya anlamak istemediği bâ
zı meseleler vardır. Biz zannediyoruz ki, bugün 
bizim etrafımızı sarmış olan meselelerin tümü 
cemiyetin basma yakın günlerde gelip konmuş, 
bunun altından falan parti iktidara gelirse çıka
bilir, falan parti iktidarda olursa bu işler yürür 
gider. Bu yanlış bir görüştür arkadaşlar. Bizim 
cemiyetimizin hastalıkları vardır. Bizim cemiye
timizin hastalıkları - kimsenin alınmaması için 
daha rahatlıkla söylüyorum ki - yalnız Cumhuri
yet devresinde değil ondan çok daha eski devir
lerden devam edip gelen hastalıklardan ibarettir. 
Mesele şudur, bugünün asıl fazileti bu hastalık
lar suyun yüzüne çıkmıştır, bunun dermanını 
aramak da bizlere düşmüştür. Bize düşen vazi
fenin büyüklüğü zaten buradadır arkadaşlar. Ve 
her zaman söylüyorum, nasıl ki, çok eski hasta
lıkları Türkiye'nin istiklâlini dahi bertaraf ede
cek bu mertebeye getiren zihniyete karşı benim 
ecdadım yalnız malını mülkünü değil, canını 
aziz kanını vermek suretiyle kendisine düşen işi 
yapmış, İstiklâl Savaşını vermek suretiyle başarı 
göstermiş ve Türkiye'yi istiklâline kavuşturmuş 
ise, işte bugünün hastalıklarını tamamiyle berta
raf edip evlâtlarımıza salim ve müreffeh bir va
tan bırakmanın yolunu da biz arıyacağız ve bu
lacağız. Bunda bütün Parlâmentonun, tabiatiyle 
diğerlerine ışık tutmak üzere Muhterem Cum
huriyet Senatosunun birinci derecede hem vazi
feli hem de gayretli olduğu inancında olduğum 
için istikbali iyi görüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, §imdi bu vasat içerisinde 
bulunan cemiyetimizde acaba meseleleri iki parti
nin üzerinde toplamak mı daha iyidir?, yoksa 
bunları dağıtmak suretiyle memlekette adına çok 
partili dediğimiz siyasi teşekküllerin gerçekten 
millî hayatta müessir birer kuvvet halinde devam 
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etmeleri mi daha iyidir, mevzu üzerine kısaca 
eğilmek istiyorum. 

Şimdi bizim cemiyetimiz odur ki, asgari ve 
asgari olarak memlekette iki parti hâkim hale 
gelir, biri iktidarı temsil eder, diğeri muhalefe
ti temsil ederse çekişmeler başlar. Hani bu saf, 
temiz ve aziz milleti bir tarafa atmak için çaba-
lıyan insanları muayyen kümelerde toplıyaeak o 
aracı, kötü zümrelerde kendilerine zemin bulur. 
Her şeyden evvel bu zemini ortadan kaldırmak 
için memleketin iki partinin toplanma yeri ol
maktan kurtarmaya mecburuz, arkadaşlar. Ya 
bir kısmı menfaatleri için, kör olası menfaatleri 
için iktidarın tarafını tutacak ve yahut da bir 
kısmı ondan mahrum olmanın ona haset çekme
nin kini, ıstırabı içinde bir diğer tarafa kaymış 
olacaktır, eğer biz bu vasıfta gidersek... O iti
barla ve samimiyetle istiyorum ki, memleketi iki 
parti hayatından kurtarıp çok partili hayat içine 
sokmak lâzımdır. Peki şimdi bizim bünyemizde 
mevki alan ve birbirinin içinde bulunduğu insan
lar. temsil ettiği kütleler itibariyle de bu memle
kete gerçekten en az iki ayrı fikrin savunucusu 
siyasi partiler kadar memleketçi, vatanperver 
insanlarla dolu bulunduğuna kaani olduğum par
tilerin adına küçük parti demeye dilim varmı
yor. 

İsim olarak sayısı az olmuş, uza düşmüş par
tileri işte bu memleketin bu ahlâk ve fazilet 
ariyan sistemi içersinde vazifelendirmek için 
hepimiz el birliği yapmak mecburiyetindeyiz. 
O itibarladır ki ; bu kanun ciddî surette memle
ketin yüksek menfaatleriyle alâkalı bir kanun
dur. Sonra demokratik rejim diyoruz; millî 
irade diyoruz. Millî iradeyi tecelli ettirmek 
için vatandaşın tek bir oyunun zıyaa uğramaması 
prensibini savunuyoruz. İşte şimdi karşımıza 
gelen kanun tasarısı tamamiyle İm prensipleri 
tahakkuk ettirecek bir tasarı olduğu için bunun 
karşısında durmaya gönlüm asla razı olmuyor. 

Aziz arkadaşlarım; müşterek liste mevzuuna 
da kısaca temas etmek suretiyle sabrı tükenen 
arkadaşlarımın huzurundan ayrılacağım. Ben 
müşterek listenin lüzumuna yakından inanıyo
rum arkadaşlarım. 1950 senesinden bu yana 
seçim faaliyetlerini bizzat idare etmiş bir ar
kadaşınızım. Yıllarca il başkanlığı yaptım. On
dan sonra da, adaylıklarım oldu sizlerden farklı 
olarak ikinci seçimde kazanmak suretiyle de 
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Yüksek Huzurunuza geldim. Şimdi, sizlerden 
farkım tecrübe bakımındandır. İki defa seçim 
geçirdim. Başka bir farkım da yoktur. »Sizler
den dört ay sonra geldim, bundan ileri geliyor 
farkım. 

Şimdi arkadaşlarım, ciddi olarak bu oy pus-
laları mevzuu Türkiye'de bizim aradığımız mâ
nada cemiyeti ahlâkiliğe, cemiyeti yükselmeye 
götürecek teşebbüsleri önleyici mahiyettedir. 
Hangi parti derse desin inanmıyorum. Mutlaka 
seçime giren, hattâ bağımsız olarak seçime gi
ren insanlar dahi oy puslası tevziinde mutlak 
ve mutlak hileli yollara başvurmaya mecbur
durlar. Bir taraf hile yapıyordur, öbür taraf 
da asgari olarak bu hileyi bertaraf etmek mak-
sadiyle mutlaka bir karşı hile yoluna başvuru
yordum Kulübelere oy puslası konur. Biraz 
sonra bir haber gelir, efendim orada bulunan 
puslalarmm arkasına hususi işaretler konmak 
suretiyle değersiz hale getirilmiştir. Hadi baka
lım oraya ekipler göndereceksiniz. Hakikaten 
birde bakacaksınız ki sizin puslalarmız karsı 
partiler tarafından işaretlenmiştir. Eğer ma
sum olarak o oy puslalarmı sandığa atarsanız 
sandık kurulu derhal «Bu oy puslaları işaretli
dir» diye bunu kabul otmiyecektir.. Gördük, 
bütün bunları yakından ve yakın zamanda gör
dük. Ve bunlarla uğraşmak için de canımız 
çıktı. O itibarla meseleyi bu düzenbazlıklardan 
kurtarıp hakikaten daha ahlâki bir hale getir
menin yollarını ancak müşterek oy puslası ile 
elde edebileceğimize ben inanıyorum ve sonra 
aziz arkadaşlarım, hepimiz inanıyoruz, bütün 
siyasi partiler biliyor ki, Türkiye'deki bütün 
seçimler son 24 saat içinde allak bullak olur. 
O 24 saatte elinde fener, yerine göre kabadayı
lar köşeleri tutmuş, yerine göre silâh tehdidine 
kadar başvuran insanlar işte o 24 saat içinde 
marifetlerini işlerler. Bunları millet işlemez 
aziz arkadaşlarım. Siyasi partilerin adayı ol
muş, milleti temsil mevkiinde olan yüksek şah
siyetli insanlar da işlemez, ama, çıkarcı olan, 
hani deminden beri aracı dediğimiz insanlar 
türlü hilelere başvurmak suretiyle o 24 saatte 
marifet işlerler. Müşterek oy puslası o işte 
24 saatte işlenen marifetlere de son verecek bir 
tedbir olduğu için bundan uzaklaşmak suretiyle 
müşterek oy puslası sistemine gelmenin fazile
tine, ahlâkiliğine inanıyorum. Şimdi sözlerimi 
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bizden daha çok Millet Meclisini alâkadar et
mekle beraber, Türk Milletinin reylerinin zayi 
olmamasını temin ederek bir tasarı olduğu için,' 
Türk Milletinde ahlâkiliği koruyucu bir vasıf
ta bulunduğu için bu tasarının kabulü suretiy
le aziz milletime hayırlı olmasını diliyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlıyorum arkadaşlarım. 
(Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Seçim Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren tasarı üzerindeki Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun raporunun görüşmesi 
bitmiştir. Bu konu ile ilgili iki takrir vardır. 
Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Komisyon raporunun oylanmasının açık oy 

ile yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Adana 

Tarık "Rezmi Baltan M. Nuri Âdemoğlu 
Yozgat "Erzurum 

İsmail Yeşilyurt Edip Somunoğhı 
Trabzon Erzurum 

Şevket Buladoğlu Osman Ali Hocagil 
Adana Denizli 

Mehmet Ün a İdi .Mehmet Emin Durul 
Balıkesir Elâzığ 

Hasan Âli Türker Celâl Ertuğ 
Çanakkale Antalya 

Nahit Altan Arif Tekin 
Eskişehir Hatay 

Ömer Ucuzal Mustafa Deliveli 
Kastamonu Çorum 

Mehmet Çamlıca. Alâattin Çetin 
İstanbul Trabzon 

Tekin Arıburun Yusuf Demirdağ 
Manisa, Manisa 

Refik Ulusoy Orhan Süersan 
İsparta Muğla 

Mustafa Gülcügil Haldun Menteşeoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Seçimlerle ilgili tasarının tümünün reddine 

dair Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun 
reddini ve Millet Meclisi maddelerinin görüşül
mesine geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ağrı Uşak 
Salih Türkmen Kâmil Coşkunoğlu 

BAŞKAN — Kfendim, birinci önerge komis
yon raporunun açık oya arzı hususundadır. An
cak, Başkanlık Divanının almış okluğu karara 
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göre açık oylamada açık oy talebinde bulunan 
on üyenin Heyeti Umumiycde hazır bulunması 
şart olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan muh
terem kâtip arkadaşımın isimleri okumaması 
cihetiylc bendeniz okuyacağım ve burada olduk
larını lütfen işaret etmelerini istirham edeceğim. 
(Başkan önerge sahiplerinin isimlerini okudu 
ve on üyenin de salonda bulunduğu anlaşıldı.) 

BAŞKAN — On üyenin de bulunduğu anla
şılmıştır. Komisyon raporu açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

İkinci takrir iki hususu ihtiva etmektedir. 
Bir, Komisyon raporunun reddi, iki, Millet 

Meclisinden gelen metnin müzakereye konul
ması hususudur.. 

Birinci meseleyi halletmeden ikinci mesele
nin oylaması yapılamıyacağı cihetle oylamaya 
nereden başlanacağı ve tasrif heyetinin kim
lerden ibaret olacakı tesbit eddecektir. Başkan
lığımız zarflar: darı tmrnm lüzumlu olduğvna 
kanaat getirmiştir. Zarflar dağıtılmak nırctiy'c 
açık oylama kürsüden yapılacaktır. Kemisyon 
raporunu kabul edenler beyaz, reddedenler kır
mızı, çekinserler yeşil oy kullanacaklardır. 

Oylamaya Sayın Mustafa Deliveli'dcm başlı
yoruz. 

Efendim oylama Komisyon raporu üze
rinde olduğuna göre, Komisyon raporunu tas-
vibedenler, kabul edenler beyaz-, Komisyon ra
porunu kabul etmiyenler k-rmızı oy kullanacak
lardır. Tasnif heyetinin isimlerini okuyorum. 
Sayın Safa Yalçuık, burada; Sayın Emin Acar. 
burada; Sayın Mehmet Ali Demir, burada. Tah
min ediyorum muhterem senatörler zarflarım 
almışlardır. 

(Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'dcn başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu istimal etmiven? (Var. 
var sesleri, netice ne oldu? Seslen) Neticeyi iTır 
etmedim efendim. 

Oyunu istimal etmiyent.. Oyunu kullanmı 
yan?... Kalmamıştır. Oylama muamelesi bitmiş 
tir. 

Efendim, tasnif heyeti, vazifesini Başkanlık 
Divanı adına yapmaktadır, rica edeceğim. 

Açık oylama neticesini arz ediyorum: Açık 
oya (1G9) üye katılmıştır. (7G) kabul, (93) ret. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu reddedil
miştir. 
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Sayın Kâmil Coşkunoğlu ve Sayın Salih 

Türkmen tarafından verilen ve evvelce ıttıla
ınıza arz edilen takririn bilinci bendi bu suretle 
halledilmiştir. Bu sebeple ikinci bendini tek
rar ıttılaınıza arz ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi maddelerinin görüşülmesine 

geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
Uşak Ağrı 

Kâmil Coşkunoğlu Salih Türkmen 
BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Ger

ger, buyurunuz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanun hakkında Komisyonun ra
poru redd'ediMiğine göre, Millet Meclisince ka
bul edilen metnin müzakeresi için Komisyon 
yok demektir. Şu halde, Millet Meclisinde ka
bul ed'len metnin yeniden Komisyonuna gidip 
müzakere edilerek bir mazbataya bağlanıp gel
mesi lâzımdır. Çünkü müdafaasını yapacak 
Komisyon voktıır. Reis, sözcü muhalif idi ve 
rapor reddedilmiştir. Bu itibarla Komisyona 
tevdii gerekir. Bvnu Yüksek Heyetin ıttılaına 
arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

ADALET BAKANI STRRT AT ALAY (Kars) 
— Usul hakk nda söz istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında konuşulmaz. 

BALKAN — Müsaade ederseniz Başkanlığın 
bu husustaki telâkkisini arz edelim. Efendim, 
Senato Heyetimizde henüz görüşülmekte olan 
hiç bir konu yoktur. 

Madem ki, Komisyonun raporu reddedilmiş
tir ve henüz hiçbir şey de kabul edilmemiştir. 
Şu halde, şu an için bir Komisyonun mevcudi
yeti ve ademi mevcudiyeti mütalâa edilemez. 
Takrir oylandıktan sonra mesele ortaya çıkar. 
O takdirde Komisyona sorulur. 

Biz Sayın Vasfi Gerger'in endişesini yerinde 
görmemekteyiz. Bu bakımdan ortada bir şey ol
madığına göre, takrirden sonra bu husus görü
şülebilir. 

Bu arada gelmiş bir takrir daha vardır. Onu 
da arz etmek mecburiyetindeyim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyon raporunun reddiyle Millet Meclisi 

tarafından kabul edilen metnin müzakeresine 
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geçilmesine ait teklifin kutuya zarfla oy atılmak 
suretiyle açık oya arz edilmesini teklif ederiz. 

Tokat 
Zihni Betil 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Mardin 
A. Kerim Saraçoğlu 

Konya 
Ahmet Onar 

Malatya 
Mehmet Zeki Tolunay 

İmzr, 
Okunamadı 

İstanbul 
Ekrem özden 

Edirne 
Tahsin Banguoğlu 

Kars 
Mehmet Hazer 

izmir 
Enis Kansu 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

İstanbul 
M. Cemal Yıldırım 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Manisa 
Emin Acar 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Hatay 
M. Enver Bahadırlı 

Antalya 
Mehmet Pırıltı 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Takririmizi geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN —• Takrirde imzaları olan bütün 
arkadaşlar geri alıyorlarsa olur. (Alıyoruz ses
leri arasında, önergede imzaları olan üyeler aya
ğa kalktılar.) 

Takrir geri verilmiştir. 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesine mütedair Millet Meclisince 
kabul edilen metnin görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Millet Meclisince kabul edilen metnin 
müzakeresine geçilmesi çoğunlukla kabul edil
miştir. 

Sayın Komisyon, Millet Meclisi metninin mü
zakeresi Genel Kurulca karar altına alınmıştır. 
Komisyonunuzun bu husustaki mütalâasını arz 
eder misiniz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Metin üzerinde müzakereye taraftarız. 

BAŞKAN — Komisyon, metin üzerinde mü
zakereye taraftar ve Komisyon olarak görevinize 
devam ediyorsunuz. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu, Komisyon ek
seriyetinin beyanı değildir. Binaenaleyh, Başka
nın bu konuyu Komisyonun üyeleriyle görüşe
rek huzurunuzda beyanda bulunması lâzımdır. 
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BAŞKAN — Efendim, bu aranızdaki bir me

seledir. Başkanlık Divanının muhatabı Komis
yon Başkanı iledir. 

Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, muhterem Cumhu
riyet Senatosu üyeleri, beyanında İçtüzüğe ay
kırı ve Komisyon mütalâası ve beyanına aykırı 
bir husus yoktur. Diyoruz ki, Umumi Heyetçe 
oylanmış ve binaenaleyh Komisyon olarak buna 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon üyeleri, Ko
misyon Başkanı mütalâasını beyan ediyor, lüt
fen dinleyiniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Binaenayeh, eğer kendilerinin Heyeti 
Umumive kararma bir itirazları varsa buna bir 
diyeceğim yok. Ben Başkan olarak Heyeti Umu-
m'venin kararma uyduğumuzu bildirdim, bevan 
ettim. Ama, bu Komisyonda müzakere mi edilir, 
Komisyon burada mı katılır? Bunun hakkında 
bir beyanda bulunmadım. (Heveti Umumiyenin 
kararı var sesleri) Efendim, Heveti Umumiye
nin kararı sizlerin de iştirak ettiği oyla Meclis 
metninin müzakeresi hakkındadır. Biz de Komis
yon o^rak katıldığımızı beyan ettik. 

Şimdi ikinci safhası kalıyor. Komisyon bunun 
üzerinde yeniden bir tetkik mi yapacak, madde
lerde tâdil mi getirecek, bu, Komisyonun ie işi-
d:r. Onun için muhterem arkadaşımın, birden 
bire «Komisyon Başkanının mütalâasına katıl
mıyorum.» gibi beyanını ben yerinde bulmuyo
rum. Binaenaleyh, bütün Komisyon üyeleri top
lanıp görüşürüz, no şekilde icrai muamele veya
hut karara varacağımızı tesbit ederiz. Sayın 
Adalet Bakanının aklına ihtiyacımız yok. İkti
za ederse yeni sözcü seçeriz, iktiza ederse aynı 
sözcü devam eder. Bu, Komisyonun iç işidir. İs
tirham edeceğim, müdahale buyurmasmlar. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Tigrel, 

buyurunuz. 
Sayın Tuna, söz talebiniz hangi konuda efen

dim? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkınd?. efendim. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir Komisyon teşekkül 
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etmiştir. Bu Komisyonun Sözcüsü ve Başkanı 
Komisyonu temsilen burada bulunmaktadır. Hiç 
teşrii hayatımızda vâki değildir, Sayın Betil'in 
yapmış olduğu itiraz. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri) Komisyon Başkanı ve Sözcüsü eğer iş
tirak ediyorsa, bunu tekabbül ederler ve müza
kerenin devamını arzu ederler. Binaenaleyh, 
Zihni Betil arkadaşımızın «Biz bunları bu va
zife ile tavzif etmedik» yolundaki vâki mütalâa
larını yerinde bulmuyorum. Müzakerenin bura
da Millet Meclisi metnine devam edilmesi, mü
zakeresine geçilmesi şekli caizdir. Mütalâam 
bundan ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Betil, 
buyurunuz. 

ZÎHNl BETÎL (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlar, komisyonların vazifesi, hiç şüphe yok
tur ki, Genel Kurulda cereyan eden müzakere
lere yardımcı çalışmalar yapmaktır. Binaena
leyh, Genel Kurulun iradesi ve alacağı karar ye
rine getirilmelidir. Bunda şüphe yok. Ancak, 
Anayasa ve Adalet Komisyonu tasarısı üze
rinde çalışmış ve çoğunlukla tümünün reddedil
mesini kararlaştırmış bulunuyor. Genel Kurul
da cereyan eden görüşmelerin sonunda, komis
yonca hazırlanan raporun reddedildiği ve Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunca, Millet Mec
lisince kabul edilen metnin müzakeresine ge-
çdlmeisi kararlaştırıldığına göre, 1 nci madde 
hakkında müzakere başlıyacaktır. Hiç şüphesiz, 
Genel Kurulun iradesiyle de kesin şeklini ala
caktır. Ancak, «1 nci madde hakkında komisyo
nun görüşü nedir?» Denildiği zaman veya 1 nci 
madde hakkında komisyon bir görüş arz etmek 
ihtiyacını duyduğu zaman bunu nasıl ifade ede
cektir? Millet Meclisince hazırlanılmış metin 
müzakere edilecek.. Doğrudur. Ama, bu metnin 
müzakeresi sırasında komisyon adına mütalâa 
arz etmek iktiza ettiği zaman, komisyon adına 
teklifte bulunmak iktiza ettiği zaman, 
»•elen teklifler hakkında komisyon tarafından 
fikir söylenilmek gerektiği zaman, komisyon 
metni görüşmemiş, metin üzerinde oy birliği 
veya çoğunlukla her hangi bir görüş tesbit et
memiş bulunduğu için bir rol ve vazife ifa ede-
miyecektir. Komisyonda görüşmeler olduktan 
sonra alman karara göre bir Komisyon sözcüsü 
iktiza ederse Başkan, gerekirse, lüzum görülürse 
Komisyon üyelerinden tavzif ettiği kimse veya 
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kimseler, görüşülmüş rapora başlanmış hu
suslar üzerinde Komisyon görüşünü arz edebi
lir. Ama, bizim mevzuumuz, tasarının tümü red
dedilip Millet Meclisince kabul edilmiş metin 
üzerinde hiçbir müzakere cereyan etmemiş bu
lunduğu cihetle mümkün olmıyacaktır. O itibar
la bendeniz tasarıyı Komisyonun alması ve bu
rada müzakeresi kararlaştırılmış bulunan Mil
let Meclisince kabul edilmiş metin üzerinde gö
rüşünü tesbit ederek gerektiğinde arz etmek 
üzere hazırlanabilmesi lâzımdır. Bendenizin mü
talâası budur. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, usul hakkında 
buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısını 
biz komisyonumuzda tetkik ettik. Ekseriyetin 
noktai nazarını müdafaa etmek üzere bende
niz sözcü seçilmiştim. Yüksek Heyetinizin kararı 
muhteremdir, komisyonumuzun bu kararı kabul 
edilmedi. Binaenaleyh, benim müdafaa etmiye 
memur edildiğim husus sona ermiştir. Bü itibar
la huzurunuzda sözcülükten ayrılıyorum. 

ikinci husus, şimdi ibu nasıl olabilir. Yüksek 
Heyette arkadaşlarım bir karar verdi. Dendi 
ki «Millet Meclisinin metni üzerinde yapılsın» 
Bu işle ilgili İçtüzüğün 35 nci maddesi hükmü 
şu, diyor ki; komisyonun salt çoğunluğu hazır 
bulunmadığı takdirde sözcü ve Başkan komis
yonu temsil eder. 

Şimdi görüyorum ki arkadaşlarımın mühim 
bir kısmı gelmiş oturmuşlardır. Salt çoğunluk 
husule gelmiştir. Ve yine şunu da biliyoruz ki 
bu kanunun görüşülmesi 4çin de çok kısa bir za
man kalmıştır. Bu itibarla, Yüksek Heyetiniz 
Millet Meclisi metnini esas almak suretiyle gö
rüşülmesine karar verdiğine göre, Komisyonun 
salt çoğunluğu hazır olduğuna göre konuşması 
mümkündür. Her mevzuda, aralarında bir oyla
ma yapmaları, noktai nazarlarını umumi he
yete arz etmeleri ve bu suretle müzakerenin ce
reyan etmesi mümkündür. Her türlü tereddü
dün izalesi için 35 nci maddeyi okumama mü
saadelerinizi rica diyorum. 

«Komisyonların Genel Kurulda savunma
ları: 

Bir tasarı veya teklifi Genel Kurulda ilgili 
komisyon savunur. 
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Diğer bir veya daha ziyade komisyonda 

aynı tasarı veya teklif hakkında görüşme ya
pılmış ve rapor düzenlenmiş ise o komisyonlar, 
gerektiğinde, yalnız kendilerine aidolan madde 
veya kısımları savunurlar. 

Raporu görüşülen bir komisyonun başkan ve 
sözcüsü ve üyeleri komisyonlara ayrılan kısım
da 'Otururlar. 

Komisyonun salt çoğunluğu hazır bulunma
dığı takdirde, gelmiyen üyeler, önergeleri kabul 
veya ret için sözcüye yetki vermiş sayılırlar.» 

Şu hale göre sözcülükten bendeniz istifa edi
yorum. Komisyon salt çoğunluk şeklinde top
lanmıştır. Bir komisyonun noktai nazarı der-
mayan edildiği zaman komisyon görüşünü açık
lar. Esasen bu kanunun her tarafı didiklenmiş 
ve huzurunuza gelmiştir. Şu müzakerede Ge
nel Kurulun vermiş olduğu karar dolayısiyle. 
bir husus olduğu kanaatinde değilim. Hürmet
lerimle. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlıı, usul tavaz
zuh etmiştir. Siz Komisyon olarak mı söz istiyor
sunuz? Komisyonda olmanız hasebiyle eğer Ko
misyon adına istiyorsanız buyurun. Usul hakkın
da. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYON (T 

ADİNA KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Efendim, arkadaşlarımızın, bilhassa Nıısret Tu
na arkadaşımızın verdiği misal ve okuduğu metin 
Komisyonda maddelere geçilmesi halinde mevzııu-
bahsolur. Komisyonda bu tasarının maddele
rine geçilmeden tümü reddedilmiştir. Komisyon 
çoğunluğuyla. Binaenaleyh, Komisyon hangi 
metni hangi noktai nazarı müdafaa edecektir. 
bu hususta bir metin hazırlamamıştır. Şimdi, he
yeti umumiyenin belirttiği kanaat dairesinde 
Komisyon bu tasarıyı geri alacak ve heyeti 
umumiyenin kanaati dairesinde bir metin hazır-
lıyacaktır. Ya eski metni kabul eder, veyahut 
yeni bir metin hazırlar ve bir raporla Yüksek 
Heyetinizin huzuruna gelecektir. Bu nihayet 
yarım saatlik bir iştir. Usulü bozmamak lâzımge-
lir, böyle olması icabeder, mâruzâtım bu kadar
dır. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da 
Başkanlık Divanı olarak bu husustaki görüşü-
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müzü belki Komisyonu da tenvir etmiş olmak 
yönünden arz edelim. 

Hatırlarlar, bütçe müzakeresi sırasında Büt
çe Komisyonunun Başkanının bulunmaması ha
sebiyle Komisyon burada toplandı. Bendeniz 
20 nci maddeyi okumak istiyorum. İçtüzüğün 
20 nci maddesinde, «Bir Komisyonda lüzum gö
rülürse belirli bir madde için özel bir sözcü seçi
lir» Komisyonda başkan veya başkanvekilinin 
bulunmaması halinde sözcü ona vekâlet eder, ya
hut ayrıca bir başkanvekili seçilir.» 

Şimdi Umumi Heyet Genel Kurul Millet 
Meclisi metni üzerinde görüşmeyi kabul etmiştir. 
Heyeti Umumiyenin kararıdır. Komisyona bu 
mesele için bir sözcü seçmesi lâzımgeldiğini ha
tırlatırız. Bir komisyon sözcüsü lütfen işaret bu
yursunlar. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Komis
yon sözcüsünü seçmek değil, bir toplantı yapmak 
icabeder. 

BAŞKAN — Beyefendi Heyeti Umumiye 
Millet Meclisi metni üzerinde müzakere açılma
sını kabul etmiştir. Mesele yoktur. Komisyon
dan bir sözcü rica ediyoruz. Sayın Başkan bir 
sözcü. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Efendim, Komisyonumuz çoğunlukla 
Kâmil Ooşkunoğlu'nu Nusret Tuna arkadaşı
mızın istifa etmesi üzerine sözcülüğe seçmiştir. 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun bu ana kadar sözcülüğünü yapmış olan 
Nusret Tuna arkadaşımızın istifa etmesi üzeri
ne huzurunuzda hazır bulunan Anayasa ve Ada
let Komisyonu çoğunlukla sözcülüğe Sayın Ka
mil Ooşkunoğlu'nu seçmiştir. (Alkışlar) 

Millet Meclisi metninin tümü üzerinde gö
rüşmek istiyen var mıf (Şimdiye kadar neyi gö
rüştük, sesleri) 

Şimdiye kadar Komisyonun raporu üzerinde 
konuşuldu, kanun üzerinde değil. Kanuna daha 
yeni geldik. 

Saym Mustafa Deliveli her ne kadar söz is
temişse de söz 'hakkı raporda mahfuz bulunma
dığı cihetle kendisine söz veremiyeceğimizi be
yan ederim. 

ÂMİL AETUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, biraz evvel kabul edilen takrirde 
Millet Meclisi metninin maddelerine geçilmesi 
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teklif edilmiş ve tasvip buyurulmuştu. Maddele
re geçilmesi lâzımdır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, usul hakkında tekrar 
huzurunuza geldiğim için özür dilerim. Mustafa 
Deliveli arkadaşım söz istedi, Sayın Başkan 
«Raporda muhalefet şerhiniz olmadığı için size 
söz vermiyorum» dedi. 

Bu dfıdise huturunda ccreyen etti. Yani ra
pora müspet oy atanlar, Yüksek Heyetinizin ka
rarı ile ve tetkik olunan metne göre, muhalefet
leri açıkça meydandadır. Binaenaleyh, Komis
yon üyelerinden aleyhte olanlara söz verilmeme
sini, vaktiyle lehinde imza atanlara söz verilmesi 
lâzımgeldiğinin kabul edilmesini istirham ediyo
rum. Gayet normaldi. Reddedildi, yeni Komis
yon gelecek. Binaenaleyh, vaktiyle müspet oy 
verenler şimdi bu haklarını maddelerde istimal 
edeceklerdir. Başkanlığın bu hususu nazari dik
kate almasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlık bu husus
ta karar vermeye yetkili değildir. Takdir edersi
niz ki, nevi şahsına münhasır bir olay karşısın
dayız. Bu bakımdan İçtüzükte böyle bir hüküm 
yoktur. Şimdi, kanunun müzakere seyri itibariy
le kabul edenler muhalefet şerhi vermiş oluyor
lar. Muhalefet şerhi vermiş olanlar ise konuşma 
hakkını muhafaza etmemiş gibi bir hale geliyor
lar. Bu hususu Heyeti Umumiyeniz halledecek
tir. Lüzum olmadığı hakkındaki takriri Başkan
lık olarak istimal edeceğiz. Maddelere geçilmesi 
hususu kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Seçim kanunlarının bâzı hükümlerini değiş

tiren kanun tasarımızın ivedilikle görüşülmesi
ni saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
Kars 

Sırrı At alay 

BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. | 
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Soçimlerle ilgili kanunların bası hükümlerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — Seçimlerin genel hükümleri 

ve seçmen kütükleri hakkındaki 2fi Nisan 1901 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 1961 
tarihli ve 30G sayılı Kanunun 41 nci maddesi 
ile değiştirilmiş olan 19 ncu maddesinin 1. a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. a) îlçe seçim kurulu başkanı, tüzük
lerine göre ilk genel kongrelerini yapmış olup, 
en az onbeş seçim çevresinde en az altı ay ev
vel il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulunan veya 
ilk genel kongrelerini yapmış olmak kaydiyle 
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. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen. Sayın Ağınıash buyurun. 

NtYAZt AİTRNASLl (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar; bu maddenin son kısmında 
bir garabet görülüyor. T. B. M. Meclisinde gru
pu olan bir parti, teşkilâtı bulunsun veya bu
lunmasın seçim kuruluna üye verecek. Kimi ve
recek teşkilâtı yoksa? Nereden verecek? Bu ga
yet garip bir şey arz ediyor. Onun için istisna 
yaratan böyle bir durumu kaldırmak lâzım. 

İkincisi; Anayasanın siyasi partilerin de
mokratik nizamın vazgeçilmez birer unsuru ol
duğu yolundaki anaâmir hükmünü de ihlâl 
edici ve takyit edici bir hüküm getiriyoruz. Na
sıl getiriyoruz1? 

Yeni kurulmuş veya eskiden kurulmuş oldu
ğu halde Parlâmentoda az temsilci bulunduran 
bir parti 15 vilâyette teşkilât bulundurması za
rureti olduğu halde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grup 'bulunduran bir siyasi parti 
15 vilâvette ve teşkilâtı tam kazalar ile birlik
te teşkilât bulundurması bahis konusu olmak
sızın Türkiye'nin her yerinde birden secime ka
tılma imkânını kazanmış oluyor. Teşkilâtını yi
tiren bir parti, yok böyle bir parti va olduğu 
takdirde, diyelim, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde 10, 20, 30 üye bulundurmuş olması o par
tinin yaşadığına delâlet etmez. Şu halde o par
ti hükmü mevcudolmadığma göre, suni birta
kım tedbirlerle mutlaka o partinin memleketin 
her verinde aday göstermek suretiyle seçimlere 
katılmasını sağlamak gibi bir yol Anayasanın 
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iradesine aykırıdır. Demokrasi şüphesiz ki, bir 
denge rejimidir. Ama nasıl bir denge rejimi? 
Sağ cenahta partileri olacaktır, orta partiler 
olacaktır ve sol cenah partileri olacaktır. Ve 
öyle bir denge olursa ancak o zaman Parlâ
mento demokrasinin ve Anayasanın emrettiği 
icaplara uygun bir niteliğe erişmiş bulunacak
tır. 

Bu yoldan onu sağlamış oluyor muyuz? Ha
yır. Fikrî yapıları, formasyonları milletin hu
zuruna serilmiş ve fakat teşkilâtını muhafaza 
edememiş, fikrî yapısı itibariyle milletin veya 
sınıfların, zümrelerin haklarını ve fikirlerini 
temsil edici nitelikte görülmediği için tasfiyeye 
uğramış bir parti mevcutsa, hiçbir partiyi kas
tetmiyorum ve her partinin hiç şüphesiz bu 
Parlâmento tarihindeki şerefli yeri kaydedil
miştir. Ama, şımu kabul etmek zorundayız. 
Geçen gün Sayın Yıldız'ın da ifade ettiği gibi, 
bu henüz Parlâmentonun demokratik kausu 
manzarasıdır. Her partinin içinde 'birbirine zıd 
düşüncelerin, tamamen birbirinin inanışlarına 
aykırı düşüncedeki insanların mevcudolduğunn 
kabul ediyoruz, hepimiz -görüyoruz. îşte bu is
tisnayı kaldırmak, o imkânı yaratacaktır. Han
gi imkânı? Fikir mihraklarının teşekkül etme
si ve hakikaten Anayasanın arzu ettiği denge 
sisteminin demokrasinin gerektirdiği, - Avrupa 
memleketlerinde de 'böyledir - gerektirdiği den
ge sisteminin kurulması imkânını sağhyacak 
olan bir hüküm haline gelmesi demek olacak
tır. Şu halde böyle bir istisna ile ve suni bir 
şekilde bâzı partilere imtiyaz tanımak yolu isa
betli bir yol olmaz. Ayrıca Anayasanın 15 ilde 
teşkilât bulundurması diye tahdit edici bir hük
mü de j^oktur. Binaenaleyh, niçin kurulmuş bir 
parti 2 - 3 vilâyette teşkilâtı varsa seçimlere 
katılanlasın 2 - 3 vilâyette seçime katılmaları 
imkânı bulundurulmalıdır. Ben bunu belki bu 
dönemde çok dağınık birşeye sebebiyet verir 
diye böyle bir düşünce varsa,, ona karşılık bu
nu beş vilâyete indirmek gibi bir yol teklif edi
yorum ve sanıyorum ki, Sıtkı Ulay arkadaşımı
zın da bu şekilde bir teklifleri vardır. Ben de o 
teklife uyarak bir tadil teklifi arz ediyorum. 
Bunun faydası arz ettiğim gibi bu denge siste
minin hakikaten teşekkülüne imkân verecek 
nitelikte olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, pekâlâ kabul buyu
rursunuz ki, sadece ortanın sağında teşekkül 
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etmiş partilerin, varyantların mevcudolması 
Parlâmentonun demokratik düzeninin yaşama
sını engelliyor. Bunun örnekleri dünyanın bir
çok yerlerinde vardır. Ne oluyor? Ortanın sa
ğındaki partiler olduğu için hepsi daha sağa 
doğru gitme yarışma girip ve en sağ uca git
mek yolunu tutuyor ve dikta nizamına, faşist 
diktatörlüğe gitmek yoluna düşebiliyor. Bunun 
tıpkısı ortanın sadece solundaki partilerden 
müteşekkil bir parlâmentonun da daha sola 
doğru gitmek suretiyle yine bir dikta düzenine 
gitmesi gibi - ki, bunun ikisi de aynıdır. - Bizim 
demokrasimizin getirmek istediği ortam, Ata
türk ilkelerine sımsıkı sadık kalmak kaydiyle 
yine bu denge düzeninin yahut ortanın sağın
daki partileri, ortanın solundaki partileri ve 
merkez partilerinin teşekkülüne, veya partisi
nin teşekkülüne imkân vermektir. Bunun da 
arz ettiğim gibi. yolu teşkilâtını muhafaza ede-
miyen partilerin seçim kurullarına üye gönder
mesi ve Türkiye'nin her yerinde seçime katıl
ması gübi bir imtiyaz tanımak değildir. 

Muhterem arkadaşlarımın dikkatleri üç gün
den beri sadece beşer defa söz almak mazhariye
tine ermiş olan değerleri dinlemekle dağılmış 
olduğu için, yeni gelen fikirleri dinlemek şeyi 
kalmamış görülüyor. Fakat dinlemiş olan de
ğerli arkadaşlarımın bunu desteklemelerini ri
ca edeceğim. Bu şekilde 'bir imtiyaz sistemini 
zaten o partilerin de kabul edeceklerini um
mam. İstisnasız tam bir müsavi şartla seçime 
girme şansı partilere tanınmalıdır. Bunun için 
siyasi partilerin T. B. M. Meclisinde grup bu
lundurması şartını istisna eden fıkrayı kaldı
ran ve onbeş vilâyette altı aydariberi teşkilât 
bulundurmak kaydını da beş vilâyete indiren 
bir takriri takdim ediyorum. Bunun desteklen
mesini istirham ediyorum. Bunda kanunun tat
biki bakımından, 'bu altı aylık müddet ne zaman 
başlar gibi birşey düşünülebilir. Herhalde,, bu
nu kıymetli komisyon sözcüsü arkadaşımız ve 
Adalet Bakanı arkadaşımız ifade edeceklerdir. 
Ama bizim anlayışımız seçim günüdür. Seçim 
gününden evvele doğru altı ay içinde teşkilâtını 
yani 10 Ekimi kabul buyurduğunuz takdirde 10 
Ekim tarihinden evvele doğru altı ay içinde 
teşkilâtını kurmuş olması kâfi gelecektir seçime 
katılmalarını sağlamak için. Burada muhterem 
arkadaşlar, (Kısa konuş sesleri) bitiriyorum. 
Burada tahditler ve takyitlerle alınması istenen 
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netice muvakkat netice olur arkadaşlar, muvak
kat netice olur. Biz Parlâmentoda siyasi parti
leri, fikir mihrakları, kanaat mihrakları halinde 
ve vazıh programlarla belirgin halde meydana 
getirmediğimiz takdirde hiçbir vakit bunu devam 
ettirmek imkânına kavuşanlayız. 

Burada bulunmıyaıı, başka bu şekilde siya
si partiler kurulur veya kurulmuş olanlar geli
şir, büyük siyasi partiler küçülür, küçükler bü
yür veya hiç doğmamış olanlar büyür, ama, bel
ki üç sene, iki sene, dört sene daha bu iş devam 
eder, fakat neticede Parlâmentoya fikirler ge
lir. Demokrasi yaşıyacaksa fikirlerin gelmesine 
engel olunamaz. Hiçbir şekilde, kanunların hi
mayesi altında yazı yazan yazarları, bilmem şu 
veya bu şekilde vasıflandırmak ve damgalamak-
yalıut şu fikri temsil ediyor diyerekten ürkütücü 
bir yol tutmak yol değildir ve bundan netice alı
namaz. Ben şalisi çıkarlarımın üzerinde memle
ketin yarınlarına ışık tutan aydınları, üniversi
telileri profesörleri, yazarları ve parlÖmanterleri 
hır/urunuzda saygı ile tekrar selâmlamak ihtiya
cını duydum. Bu takririmin itibar görmesini ri
ca ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Deliveli. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 

arkadaşlarım; Yeminden sonra ilk defa bu mu
kaddes kürsüye çıkıyorum, tik konuşan insanın 
heyecanının ne demek olduğunu anlatabilmek için 
size bir meşhur İtalyan eczacısı ve İtalyan'ın en 
güzel konuşan adamının ilk defa mahkeme hu
zuruna çıktığı zaman kelimeleri yan yana getire
mediğini, noktayı virgülü kullanmakta sıkıntı 
çektiğini söylersem, beni ilk defa kürsüye çıkmış 
bir insan olarak bâzı böyle hatalarım ile birlik
te konuşurken ileri geri konuşursam mazur göre
ceğinizi tahmin ederek ve izninize de sığınarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu Meclisin havasına 
intibak etmek ist iyen bir arkadaşınızım. Şu söz
lerime başlarken, biraz evvel konuşan meslekta
şım Kelimi Alparslan'ın bütün sözlerine iştirak 
eder ve öyle bir konuşma için kendilerine teşek
kür ederim. Ben dahi daima bu Meclisin içinde 
iki grupim, iki partinin iki kamp olduğu iddia
sının karşısındayım. Ben şu anda size ispat edi
yorum. Demin tasarının Komisyon raporunun 
heyeti umumiyesi hakkındaki konuşmalardaki 
heyecanınız, telâşınız nerede? Yanyana gelmiş 
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ve hattâ Komisyona dahi işi iade etmeden bu
rada bu işi kısa yoldan hallederiz yolundaki 
bir teklifi müspet olarak karşılamış ibulunnıak-
tasınız. Biz meslektaş olarak avukatlar daima 
içeride kavga eder, gürültü eder dışarı çıktığı
mızda kolkola gideriz. Hattâ müvekkiller şüp
he ederler, acaba bizim avukat karşı tarafa git
ti mi diye. .Ekrem özden ağabeyimiz gülerler, 
İtilirler gayet tabiî. 

Şimdi bu itibarla 'biz iki grupun, iki kampın 
insanları değiliz. Biz iki grupun bu memleketin, 
bu milletin derdine yarasına çare bulacak, bu 
rejimi kurtarabilecek insanların topluluğu ha
line gelmekte bulunduğumuza yüzde yüz kaaniiz. 

Şimdi, buradan başlıyarak sevgili C. H. P. 
liler belki kızmazlar, bu 'besmeleden sonra, ben 
onlara bu kanunun espirisi içinde meşhur bir 
İsviçreli Jegel, o meşiıur Jeger değil, Jegel di
ye meşhur bir hukuk âliminin başından geçeni 
hikâye ederek hisseden kıssa hisseden de nasi
binize düşeni alın diye anlatmak istiyorum. 

Hâdise şu : İsviçreli Jeger dediğimiz âlim, 
profesör uzun zaman- hâkimlik yapmış, hukuk 
müşavirliği yapmış ve birçok kanunları tedvin 
etmiş. Günün birinde kanun tedvin eden adam, 
hir bisiklet kazasından dolayı mahkemeye gel
miş. Hâkim de talebesi. Gayet tabiî ki, kendisini 
kurtarabilmek için elinden gelen bütün delilleri
ni, müdafaalarını serd etmeye uğraşmış ve niha
yet hâkim, hâkimliğin verdiği imkânlar içinde 
kendisini dinlemiş. Neticede hükmü tefhim etmiş. 
Hocasını mahkûm etmiş ve üzülmesin diye ken
disine demiş ki; hocam e ne yapayım ki, «Me
tin budur» demiş, hâkim. Şimdi dostlarım, hâkim 
ve o meşhur Jeget, «Evet talebem» demiş «Sen 
haklısın.»Ben daima kanunları tedvin ederken 
kürsüden yukardan aşağıya baktım, tedvin ettim. 
Ama hiejbir gün için aşağıdan da yukarıya bak
mam lâzım gel irdi diye düşünmemiştim.» 

Şimdi, ıben Cumhuriyet Halk Partili dostla
rımıza diyorum, bu kanunu getiriyorsunuz, ge
tirdiğiniz zaman daima yukardan aşağıya baka
rak., yani hiejbir zaman için iktidardan düşmiye-
cek insanların, cemiyetin veya teşkilâtın noktai 
nazarı halinde kanunları getiriyorsunuz. Ama 
biliniz ki, günün birinde düşeceksiniz ve Jeget'in 
dediği gibi Alı... Adalet Partililer bir gün doğ-
nıy m ussunuz ama biz daima yukardan getirdik, 
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aşağıdan görmedik. Onun için bir gün aşağıdan 
görür de bu sözü söylerseniz size bu hikâyeyi 
anlatırım. Onun için aşağı düşeceğinizi görün, 
çünkü bir gün bu millet sizi aşağıya düşürecek 
ve aşağıdan baktıracak. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (ürfa) — 
Bu hikâyeyi hiçbir zaman bize anlat amıyacaksın 
aziz arkadaşım. 

MUSTAFA DELlVELİ (Devamla) — Allah 
imkân verirse ben bu hikâyeyi size anlatacağım. 
Hem Meclise gelerek anlatacağım, hem de dışar
dan anlatacağım. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli madde üzerinde 
konuşmanızı rica ediyorum. 

MUSTAFA DELİVELÎ (Devamla) — Mad
deye geliyorum. Arkadaşlara, yani kıssadan his
se, hisseden de nasibini al diye anlattım. 

Arkadaşlar, bitaraf olarak nedir particilik? 
Diyorsunuz ki, 15 ilde, 15 seçim çevresinde il ve 
ilçe teşkilâtı olmuş veya 10 kişilik grupu bulun
muş olmak... Nedir bizim memlekette particilik? 
Ortaya koyun meseleyi. Bir partinin diğer il ve 
ilçelerde adamı yoktur. Bırakın evvelâ; nedir 
particilik? Fikirde, zikirde, idealde, zihniyette, 
izanda ve akılda gelişmiş insanların bir toplulu
ğu, bir araya gelmesi demektir. Binaenaleyh, bir 
teşkilât tasavvur edin, muayyen illerde ve ilçe
lerde teşkilâtı vardır, diğer il ve ilçelerde bir tek 
adamı dahi yoktur. Ne demektir o? Demek ki 
onun ne programına, ne plânına ne de zihniye
tine veya fikrine, idealine uygun adam bulama
mıştır. Peki sen bir parti, kendi il ve ilçelerin
de teşkilât kuramamışken ona bu müsamahayı, bu 
imtiyazı, bu lûtfu buradan ihsan etmeye, taksim 
etmeye, tevzi etmeye hakkınız var mı? Yok. Bu 
bakımdan buna muhalifim. Bu itibarla ancak, 
olsa olsa Niyazi Ağırnaslı arkadaşımın takririne 
bendeniz de iltihak ediyorum. Binaenaleyh, il 
ve ilçe teşkilâtı olan yerlerdeki bir partiye bu 
imkânı tanırsanız sizinle beraber olabilirim, esas
ta muhalif olmakla beraber. Bu itibarla bu nok
tai nazar yanlıştır. Benim noktai nazarım da an
cak il ve ilçelerde teşkilâtı bulunan partilere mü
saade edilmesi, seçime gidilmesi noktai nazarını 
müdafaa etmek için çıktım. Kaldı ki.. (Gülüşme
ler) Gülme dostum, sen de gelir konuşursun, 
kaldı ki 10 kişilik grupu var, Arkadaşlar, bu ne
reye götürecek 10 kişilik grupu? Burada teşki
lâtı yok, yalnız grupu var. Yarın 10 kişi birleşe-
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ceğiz, gelin diyeceğiz, falan falan vilâyetlerde 
Ibir grup kuralım ve ondan sonra Türkiye'nin 
'bütün illerinde secime girelim. Ve on kişi ilel-
ebed demokrasi baki kaldıkça biz burada teşki
lâtta mebus veya senatör kalalım. Buna da sizin 
bu maddeyi bu şekilde anlayıp, madde metnini 
bu şekilde kabul etmeye hakkınız yoktur. Mâru
zâtım bu kadardır, imkân olursa yine karşınıza 
çıkarız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım bendeniz ne aşağıdan ne de yukar
dan bakarak konuşacağım. Tarafsız bir arkada
şınız olarak ortadan konuşacağım. 

Huzurunuzda bulunan tasarıyı kıymetli müte
hassıs arkadaşlarımız yeteri kadar enine boyuna 
tartıştılar. Ben bu iki kutbun arasında bulunan, 
tarafsız bir arkadaşınız olarak ifade edeyim ki, 
(Parti Başkanısın, sesleri) bende uyandırdığı 
kanaat şöyle olmuştur. Bu tasarının hasenatı da 
vardır, seyyiatı da vardır. Hasenatı ve seyyiatı 
arasındaki ağırlığı kıymetli reylerinizle biraz 
sonra sizler ifade buyuracaksınız. Bana göre bil-
ihaissa hasenatı arasında vatandaşın artan oyları
nın zıyaa uğratılmaması gibi demokratik bir zihni
yeti temsil etmesidir. Yine bana göre seyyiatı 
arasında da bir taraftan ideal bir demokratik 
fikri temsil ederken bir taraftan da tamamen 
buna zıt olarak, siyasi partilerin seçimlere giriş 
haklarını büyük barajlarla tahdidetmiş olması
dır. Dünyanın hiçbir memleketinde, dünya
nın hiçbir demokratik memleketinde, Türki
ye'de olduğu gibi, memleketin 1/4 il ve ilçe
siyle bir siyasi partinin baraja tabi tutul
muş olması maalesef görülmemiştir ve ben
deniz tesadüf etmedim. Eğer mevcudolanlar 
varsa lütfen mütahassıs arkadaşlarımız izah 
buyursunlar, dinleyelim. Deniliyor ki, «bu ta
sarı küçük partileri koruyan bir tasarıdır.» 
Evet, belki bugün için içerde bulunan küçük 
partileri sıyanet eder gibi gözüküyor. Fakat 
bu sıyanet i yaparken kanaatimce bu küçük 
partilerimize, içerde bulunan küçük partileri
mize efkârı umumiye nazarında bâzı gölgeler 
de düşürebiliyor. Çünkü benim düşünceme ve 
yaptığım tetkika göre bizim Meclisimizin için
de bulunan küçük partilerimiz siyasi tarihimize 
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mal olmuş kıymetli ve çoktan 10 - 15 il ve il-
r'edo kıırulmu'j olan partilerdir. Ayrıca böyle 
bij grupla sıyancte kendilerinin ihtiyacı vok-
tu:-. 

Bu. kanunun 15 il vo ilçede kaydını demok
ratik bir zihniyetle- Anayasamızın geniş hak ve 
hürriyetler anlamı vo mânası ile kolay kolay 
bağdaştıramıyorum. Çünkü takdir buyurursu
nuz ki, Anayasamız ve ona bağlı Seçim Kanu
numuz Türkiye'de tek şahıslara dahi diledik
leri yerlerden diledikleri sakilde, müstakil ola
rak seçimlere girme hakkını veriyor .Türkiye'de 
Cemiyetler Kanunumuza göre, her hangi bir 
yerdo dernek kurulduğu andan itibaren, ona 
sen, «Filân illerde de kuruldun» diye bir tah
dit koymadan, dernek mükemmelen faaliyete 
geçebiliyor. Ve dünyanın hiçbir yerinde, yur
dun 1/4 il ev ilçesini tahdideden bir kayda da 
maalesef tesadüf edilmiyor. Sayın Adalet Ba
kanı arkadaşımız, dün izah buyurdular. «Gö
nül isterdi ki, bu kayıt ilerde ortadan kalk
sın», tarzında güzel bir temennide bulundular. 
Bu önümüze gelmiştir. Bu kayıt gelmiş iken, 
eğer arzu edilirs'e muhterem arkadaşlarımız, 
kıymet verirlerse pekâlâ kaldırılabilir. Hiç 
olmazsa tamamen kaldırılmasa bile beş il ve 
ilçesine indirilerek, kurulma mühletinin de se
bebini bilemiyorum. Neden seçimlere takaddüm 
eden zamandan G ay evvel olduğu şeklinin 3 
aya indirilmesi do pekâlâ mümkün olabilir. 
Sizlerden bir önerge ilo bendeniz bunu istir
ham etmiş oluyorum. Tabiî bu reylerinizle te
celli 'edecektir. Müspet oy kullanırsınız kul
lanmazsınız, her ikisine de teşekkür ederiz, öyle 
temenni ederim ki, çok hassas bulunan Yüksek 
Anayasa Mahkememiz do bu mevzua yakın za
manda eğilerek seçimlerden evvel bir tahdit 
edici kayıtları kaldırmış olsun. Takdir bu
yurursunuz ki, dünyanın hiçbir yerinde hukuk 
ve tabiat kanunları tahdidedilemez. Şimdi bu 
nevema öyle bir şey oluyor ki, «bundan sonra 
anasından doğacak çocuklar 15 yaşında doğa
caktır» der gibi bir kayda benziyor ki, tabiat 
kanunlarına dahi aykırı bulunuyor. Bu sc-
boplo rey sizlerin, takdir sizlerindir. Hepinizi 
saygı ve hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin konuşmaları 
müddetine ait bir takrir gelmiştir. Ittılaları-
mza arz ediyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarı
sının ivedilikle görüşülmesi kabul, edilmiş olma
sına ve zamanın çok az kalmış bulunması 
sebepleriyle şahıslar adına vâki konuşmaların 
10 (onar) dakikaya indirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Çanakkalo Aydın 
Nahit Altan İskender Cenap Eg'o. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul clilm'ştir. 
Bundan böyle, şahısları adına konuşacak hatip 
arkadaşların, onar dakika konuşmaları istirham 
olunu?. 

Sayın Okyayuz. 

CAVİT TEYFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
bendeniz madde hakkındaki kanaatimi arz et
meden kısaca Sayın Ağırnaslı arkadaşımızın 
mütalâaları ile meşgul olmak isterim. Hepi
miz biliriz, halk demokrasiyi, hürriyet tah
ditlerinin ıstırap verici gelişmelerinden kendi
sini korumak için ister. Biz fikrî hayatın iyi 
kötü, orta ölçüsünde olsa dahi; yetişmiş, bu 
memlekette yetişmiş evlâtları olarak bu bü
tün ıstırapların haysiyetimiz demek olan hür
riyetlerimizi tahdidcdoeok ıstıraplarım acı ve 
elemlerini karşılamakta elbette ki t'tiz bir alH-
ka ve dikkatin içindeyiz. Hepimiz Anayasamı
zın, partilerimizin demokrasilerin vazn^çilp-e^ 
eıaslı unsurları olduğu hakkuıdaki 'hükmüne 
kalb ve gönül birliğinin büyük kuvvetiyle ka
tılmaktayız. Demokrasi dengesinin temin ve 
tesisinde Ulay a rkadaş ımın nrtnırn sonunda
ki partilerin mutlaka mevcudiyetinin lüzumuna 
işaret eden kanaatine bendeniz izninizle asla ve 
mutlaka iştirak etmiyorum. Çünkü Anayasaya 
ve onun sevk ettiği sarih ve mutlak hükmüne 
yürekten ve gönülden bağlı bir arkadasurzın. 
Anayasamız dibacesinde ne diyor? «BüMin 
fertlerini kaderde kıvançta ve tasada ortak bö
lünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülkü
ler ctrafuıda toplıyan ve...» Dikkat buyurul-
sun, millî şuur ve ülküler etrafında t^-playan 
ve milletimizi... «tekrar ediyor.» ...Millî bir
lik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
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Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak» 
Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alan Ana
yasamız dibacesinde bilhassa millî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen, Türk mil
liyetçiliğinden hız ve ilham alan bir çalışma, 
hamle ve gayretin bu memlekette mevcudiye
tinin lüzumluluğuna işaret etmiştir. Biz ana
nesine, biz geleneğine, biz aile, iffet ve isme
tinin, haysiyet ve şuurunu ifade eden kıymet 
ve hürriyetine yürekten ve gönülden bağlı bir 
nimetin evlâtları olarak, Anayasamızm sevk 
ettiği bu hükmün istikametinde ve mutlaka 
bu hükmün temin ve tesisi için ömrümüzce gay
ret etmenin andı içindeyiz. Bu arada yine 
Anayasamızın hiçbir ferde ve hiçbir zümreye 
asla ve hiçbir şart içinde evleviyet vermek is-
temiyen anlayış ve esprisinin de bu madde ile 
karşı karşıya olduğu kanaatindeyim. Bu se-
bepTc Ağırnaslı'mn bu istikamete getirdiği ka
naat ve kararma iştirak ederim. Bu memle
kette demokrasiyi bütün millete mal etmenin, 
bütün milletin bu istikametteki kanaat ve ka
r a n ı m açıkça ifadesine imkân verecek bir 
tatbikat içinde değerlendirilmelidir. Madde
nin bu hükmü bu türlü bir izhara ve bu türlü 
bir tesbite imkân vermemek ve bunu engelle
mek ^ibi bâzı kayıtlar sevk etmiştir. Bu itibar
la Ulay vo Ağ^rnaslı arkadaşlarımızın bu nok
tada getirdikleri takrirlerine bendeniz iştirak 
ediyorum. Yahnz tekrar ediyorum, ki hak ve 
halk rejimi demokrasinin bu memlekette den
gesinin temin ve tesisi için istinadedeceğimiz 
tek hüküm, millî birlik ruhu içinde daima yü
celtmeyi amaç bilecek, Türk milliyetinden hız 
ve ilham alan gayretlerimiz olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; Seçim Kanununun değiştirilme
sinde mevcut Büyük Millet Meclisinde kurulu 
olan partilerin bütün vilâyetlerden aday gös
termesi ve orada seçim kurullarına aday ver
mesi hakkı mevzuuna temas etmek için biraz 
öne gideceğim. Bilhassa bu Senato için çok 
mühim bir mâna ifade eder. Kurucu Meclis bir 
Anayasa yapmıştır. Bu Anayasa referanduma 
tabi tutlmuş ve bu millet reyinin ekseriyetiyle 
kabul edilmiştir. Burada çok geniş ve etraflı 
esaslar konmuştur. Birisi; kontenjan, Iieisi-

11.2.1985 0 : 2 
cumhur Kontenjanı ilmî şahsiyeti, taraf sizli ğsı 
müsellem olan arkadaşlarımızın mevcudiyeti. 
ikincisi Millî Birlik Komitesi, yine hiçbir par
tiyle alâkası olmıyan tarafsız olması lâzımge-
len ve partiler arasındaki münasebetlerde mu
vazene unsuru olarak hattı hareketinin de bu 
yolda tecelli etmesiyle millet kalbinde ve gön
lünde yer etmek gibi ulvî bir vazifeyle mü
kellef olduğunu bu memleketin selâmeti ve ge
leceği adına böyle olması lâzımgeldiğini düşün
müş ve koymuştur. Şimdi bu iki unsur, iki 
kıymet unsuru mevcuttur. Bunun dışında 5 
tane parti vardır, Senatoda. Bunlardan bâzı
sı ekseriyetini ve efkârını kaybetmiştir, trans
ferler olmuştur. Herkes inandığı yola girmiş
tir. Ve memleket sathında da tamamen ef
kârını kaybetmiş olanları da var. O halde fik-
riyatiyle efkârı tutamamış... Şimdi "* bunlara 
bir hak tanıyoruz. Buradan nereye gideceğiz? 
Buradan şuraya gideceğiz: Bir C. II. P. var, 
isim zikretmiyeyim, (A) partisi, (B) partisi (C) 
partisi, (D) partisi... Burada bir mevzu konuşu
luyor. Bir karara bağlanacak... (A) partisine 
bir bakıyoruz, ara partiler dediler arkadaşlar, 
bunlarda birlikte komite, kontenjan ve C. II. P. 
nin daima bir ve beraber hareket ettiğini gö
rüyoruz. Olabilir... Öyle inanıyor, öyle rey 
veriyor. Buna rağmen, ekseriyet usulü ile 
Anayasa ve Seçim Kanununda ekseriyet usu
lü ile tesbit edilmiş. Seçimlere altı sene içinde 
ikişer sene ara ile kur'a çekmek ve ondan son
ra seçimlere gitmek kaydı ile yapılmış olan bir 
kanunun mevcudiyeti varken mahaHî seçimler 
yapılıyor. Bir de bakıyoruz, Zihni Betil arka
daşımız bu iki baraj yetmiyormuş gibi buraya 
ekseriyet sisteminden nispî sisteme götürmek 
gayreti içine düşüyor. Yine bu iki kuvvete is
tinaden bu kanunu çıkartıyor. Ye ekseriyet 
sistemi Senatoda nispî sisteme inkılâbediyor. 
Bunun da neticesi yine (B) partisi büyük bir 
çoğunluk sağlıyarak geliyor. Diğer (C, D, ~E) 
partileri efkârını kaybetmiş olduğu için bura
ya dahi gelemiyor. O halde yine bir tehlike 
belirdi, nedir o? (D) partisi nispî seçim, siste
mi kabul edilmesine rağmen yine de mağlûbi
yete uğramak yolundadır. Çare? Yeni bir 
kanun getirmek lâzımdır. O da nedir? Baki
yeleri Bakiye Kanunu altında toplamak ve bu 
milletin iradeyi müzes in in bir" çığ gibi (D) 
partisinde toplandığını gören (A) partisi bu-
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na bir engelleme yolu buluyor. Ona da Millî j 
bakiyeler Kanunu diyor. Nasıl oluyor1? Bakı- I 
yeleri toplıyarak Bakiye Kanunu olarak yine I 
millet iradesinin karşısına üçüncü bir engeli I 
çıkarıyor. I 

Dördüncü engel yine bu kanunun içerisinde I 
vardır. Deniyor ki, grupları olanlar, dışarda, I 
vilâyetlerde seçimlerde aday gösterebilir. Ne I 
âlâ memleket. Ama bu kanun burada müdafaa I 
edilirken komisyon kararı müdafaa edilirken I 
bizim de sözümüz vardı. Sıra gelmedi, o nok
talara giremedik. Ama, esasta politikada üç I 
baraj yetmedi. Komite var, Kontenjan var, I 
bunlar kâfi gelmedi Halk Partisine. Üçüncü I 
nispî seçime gitti. Dördüncü bakiye sistemi ile I 
millet iradesine bi* engelleme ve bir darbe da- I 
ha indirmek üzeredir. Şurada da gördük ki, I 
maalesef bu hâdise tahakkuk yolundadır. Halk I 
Partisi, demokratik nizamı kendi kurduğu I 
iddiası içindedir, liderliği ile beraber. Ama, I 
millî bakiye sisteminin demokrasinin son ucu I 
olduğu kanaati de bizde mevcuttur. I 

BAŞKAN — Sayın Önal, madde üzerinde I 
görüşmenizi rica edeceğim. I 

SAKTP ÖNAL (Devamla) — Bu şartlarla, 
kuvvetli hükümetler iş başında olamadığı ve I 
olamıyacağı için, arkadaşlarımın gayet iyi I 
izah ettikleri gibi, azınlıklarla zayıf hükümet- I 
lerin işbaşında bulunması, rejimleri de mu'ha- I 
fazada acze düşmenin ifadesini taşır. Kuvvetli I 
hükümetler hem içerde, hem dışarda kuvvettir. I 
Zayıf hükümetler rejimleri koruma yönünden, I 
de baştan beri dediğimiz gibi zayıf kalır. O I 
halde, bu engellerle bu milletin iradesinin kar- I 
şısma çıkmaya tarih ve millet önünde bu ka- I 
nuna rey verenleri mesul tutmayı millî, vicdani I 
şahsım adına bir vazife telâkki ediyorum. Hc- I 
pinizi hürmetle selâmlarım. I 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY I 
(Kars) — Söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun. I 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, konuşmak I 
istemiyordum, fakat birkaç dakika önce bu- I 
radan inen sayın bir üye Parlâmentoyu eğer I 
tehdit etmeseydi. Ne dedi kıymetli arkada- I 
şım? «Şu kanuna rey verenler vicdan ve tarih I 
önünde mesul olacaklar.» dedi. Rey verdikleri I 
için sizi mesul tutacakmış. (Tarih önünde ses- I 
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leri) Tarih önünde, her ne olursa olsun; mesul 
olacakmışsınız. Mesuliyetimizi, Sayın Dr. Sa
kıp Önal burada kendi açısından tesbit etmek 
istediler. Parlâmentoda izhar edilen irade, bi
raz önce 77 ye karşı 92 idi. En azından, Sayın 
Önal en azından bu iradeye hürmet duygusu 
duymak mecburiyetindedir. Biraz önce, bir
kaç dakika önce burada alınmış bir karar var. 
Büyük bir ekseriyet olmazsa bile, ama ittifak 
ile bir rey aradaki fark ile ekseriyet arasında 
fark yoktur. Bir tek farklı ekseriyete... 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
Bakan da olsa fikirlerime burada müdahale 
edemez, ancak cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Fikirlerinize müdahale etmi
yor, cevap veriyor. Sayın Önal. Siz söylediniz, 
söylediğiniz sözleri kesmedik. Sayın Bakan da 
konuşsun. 

ADALKT BAKANI SIRRI ATALAY 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hürmet duymak ve bu hürmeti ifade etmek, 
elbette kendisi için bir şey değil, ama buraya 
çıkıp, izhar edilmiş bir Millet Meclisi iradesi, 
izhar edilmiş, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun çoğunluğuna rağmen, bunlardan do
layı mesul olacaksınız diyor. Bir mesuliyet 
duygusu. Asıl mesuliyet, aradan bir zaman 
geçtikten sonra, gerçekten tarih önünde bu 
reylerin müspet verilişinin mi, yoksa diğer 
şekilde verilişinin mi tarih önünde mesuliyet 
sayılacağını keramet misillû şimdiden söyle
mek marifet değildir; bir gün bu söyledikle
rinin hesabını vicdanında duyup ve yarın ta
rih ne yazacak. Zabıtlarda çıtkığı zaman gelip 
onları müdafaa etmek imkânlarına sahibolabil-
mektir. Hele bakalım bir Adana seçimi yapıl
sın, ınensubolduğunuz Adalet Partisinin listesi
ne dahi girmek imkânına sahibolacak mısınız 
ki. Bir gün Parlâmentoya gelecek ve bu Par
lâmentoda kıymetli arkadaşım şu veya bu şekil
de bir hesap meselesinin muhasebesini yapabi
lecektir. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — istihbaratınız 
çok kuvvetli galiba. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ser
best iradelerinizle izhar etmiş olduğunuz rey
lerdir. Kıymetli arkadaşınız burada Anayasa
nın millet çoğunluğu ile tasvibedilen bir ki-
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sim insanların, kırmızı oy verin diye zorlu şu 
veya bu şekilde kırmızı oy vermeye çalıştık
ları ve fakat sıkıştıkları zaman bizden daha çok 
sığındıkları Anayasanın... 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Anayasayı biz 
müdafaa ediyoruz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Devamla) — Dinledik sizi, sabredin. Arka
daşımızın Anayasanın terekküp tarzına göre 
burada bulunan bir kısım üyelerin, Cumhur
başkanlığı Kontenjanından seçilen üyelerin, 
Tabiî üyelerin, burada C. H. P. Hükümetinin 
getirdiği bir kanun tasarısında beraber olma
nın sanki bir kusurmuş gibi şu veya bu şekilde 
ifade etmesine ne lüzum vardır. Anayasa mü
essesesini ifade ettiler. Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjanı da bu Anayasa müessesesinin içinde. 
.Bunlar Anayasa müessesesi, bir sebep arayın, 
niçin beraber olmuyorlar bir görüşte. Demek 
ki, Anayasanın getirdiği müesseseler içinde 
hür düşünceye salhip, vicdan sahibi insanlar 
okudukları metinlerin bu getirilen kanun hü
kümlerinin dürüst ve adalete daha uygun ol
duğunu görerek bizimle beraber oluyorlar. 
Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi. Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade eder mi
siniz, özür dileyerek ifade ederim, sayın hatip
lere de ihtar ettim, madde hakkında görüşlerini
zi teksif etmenizi istirham ederim. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Şurayı ifade ettikten sonra geleceğim 
Saym Başkan. Bir taraftan kürsüde söylenir, bir 
taraftan da Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi veya Millet Partisi hiçbir 
zaman bu kanunda görüşlerinizi paylaşmadığı 
halde Zafer gazetesinde hepsi beraber bu kanu
nun çok kötü olduğunu, sizinle beraber olduğu
nu yazarlar. Hem dışarıda ve hem de burada ha
kikatler bu şekilde ve böylesine tahrif ve tahribe-
dilir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Buraya 
kadar haklı idiniz, ama bundan sonra haklı değil
siniz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Gazete burada... 

FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Gazete
nin yazısı beni ilzam etmez. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) —"Ben gazeteyi söyledim. 
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Sayın Tevetoğlu, gazeteye sizin yazdırdığınız 

hakkında bir şey söylemedim. Demedim öyle bir 
Şey. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Söyle
diniz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hayır, hayır öyle bir şey demedim. 
Bir gazetenin bu şekilde yazdığını söyledim. Ya
ni, gerçeğin bu şekilde, dışarıda tahrif ve tah-
ribedildiğini söyledim, okursanız Zafer gazetesi 
yarıdan aşağıdaki sütunlarında büyük puntolarla 
aynen bunu ifade etmektedir. 

Şimdi birinci madde üzerindeki kıymetli ar
kadaşlarımızın görüşlerine kısaca değinmek iste
rim. 

Sayın Ağırnaslı, birinci maddenin bir taraf
tan imtiyaz getirdiğini, bir taraftan ise mevcudo-
lan hükümlerinin kaldırılmasını istediler. Dedi
ler ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısında 10 üye bulunduğu takdirde seçime 
girme hakkı tanınacaktır. Ve fakat yeni bir kuru
lan siyasi partiye yahut bu şekilde üyesi bulımmı-
yan bir partiye bu imkân tanmmıyacaktır. Bu 
sebeple bu imtiyazın kaldırılmasiyle en az beş 
ilde teşkilâtını kuran 15 in beşe inmesi şekli ile 
bir değişiklik teklifi verdiler. Saym Okyayuz ve 
Sayın önal zannedersem, dolayısiyle Saym önal 
doğrudan doğruya bunu ifade etmedi. Dört ba
raj dedi. Bu barajlar içinde ifade etmeye çalış
tılar ve tamamen aksi fikri savundular. Dediler 
ki, ifade ettikleri şu idi, siyasi partiler efkârla
rını kaybetmiş, siyasi partiler artık kendilerini 
tutan seçmen kütlesi kalmamasına rağmen seçim
lere girme hakkı tanınmaktadır. Şimdi gerçekten 
bu meselede iki zıt kutup vardır. Saym Ulay'ın 
dediği doğrudur, demokratik memleketlerin hiç
birinde siyasi partilerin seçime girmeleri sıkı ka
yıtlarla bağlı değildir, doğrudur. Ama biz yeni 
bir şey getirmiyoruz Saym Ulay. 3006 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesinin (A) bendi şöyle diyor. 
Biz bunu daha iyi bir hale getiriyoruz: 

ilçe seçim kurulu başkanı tüzüklerine göre, 
ilk genel toplantılarını yapmış olup en az 15 se
çim çevresinde 6 aydan beri il ve ilçe teşkilâtını 
kurmuş olan ve seçime katılmış olan siyasi par
tilere birer kişinin adını iki gün içinde bildirme
lerini tebliğ eder. 

Şimdi biz «6 aydan beri kaydını», kaldırıyo
ruz, «6 ay evvel» diyoruz. Buradaki sebep şu: 6 
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aydan beri dediğimiz takdirde, 6 aydan beri se
çim gününe kadar kuruluşun devam etmesi şartı 
ortada olacaktır. Biz diyoruz ki, memleket şart
ları ve öyle bir siyasi iktidarla yan yana ve karşı 
karşıya olabilir ki, ve yahut hattâ siyasi iktidar 
olmaz, muhalefet partileri diğer küçük siyasi par
tilerin teşkilâtlarını feshetmeye çalışabilirler, 
uğraşabilirler. Seçime bir ay, iki ay kala 15 il
de teşkilâtı yoktur. Binaenaleyh o parti seçime 
giremez, seviyesine ve şekline getirebilirler. Bu 
sebeple diyoruz ki, 6 ay evvel kurulmuş olmak. 
Binaenaleyh, 6 ay evvel kurulursa, her hangi bir 
sebep ve suretle olursa olsun bu 15 il çevresinde 
teşkilâtı inhilâl eder veyahut feshedilirse seçime 
girebilsin. 

Demek ki iyi bir şekil getiriyoruz. İkinci bir 
şekil daha getiriyoruz. 15 il çevresinde 15 seçim 
bölgesinde teşkilâtı yoksa, ilk genel kongreleri
ni yapmak kayıt ve şartiyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupunda on üyesi olan siyasi 
partiler seçime katılabilsinler. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi terimi sunadan gelmektedir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğü yapıldığı sırada, şahsan şu anda konu
şan arkadaşınızın - ki tek başına ben müdafaası
nı yaptım - bugün itiraz edecek arkadaşların 
Birleşik Toplantıda haberleri bile yoktu. Türki
ye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında 
grup olamaz, Millet Meclisinde grup olur, Cum
huriyet Senatosunda grup olur, demiş idik. Ama 
görüşümüzün aksine Birleşik Toplantıda Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantı 
Grupu kabul edildi, maddeye kondu. İşte bu 
maddeye göre Türkiye BÜ3rük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantı Grupunda on üyesi, yani 
Cumhuriyet Senatosunda 2, Millet Meclisinde 8 
veyahut birinde 9 öbüründe 1, Senatoda 7, Mec
liste 3, eğer üyesi onu buluyorsa bunlar grup 
'haline gelecek ve seçime girebileceklerdir. 

Şimdi bâzı memleketlerde seçime girme işi 
siyasi partiler için serbest, bâzı memleketlerde 
ise çok şartlara bağlı. Takdir buyurursunuz ki, 
Türkiye'nin şartları ve içinde yaşadığımız bu 
şartlar, siyasi partilerin muayyen bir kayıtla 
bağlı olması yolundadır. Gönül ister ve arzu 
ederiz ki çok yakın bir tarihte bu kayıtlar da 
kaldırılabilir. Ama bizim siyasi takdirimiz ve 
görüşümüz odur ki, henüz siyasi partilerin se
çime, - kolay değil bir siyasi partiyi meydana 
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getirmek - bunların hiçbir kayıt ve şarta tabi 
olmadan seçime girmelerinin, - pek de sivri ola
rak ifade etmiyeyim - memleketin hayrına ol
madığı inancındayız. Bâzı kayıtların konulma
sına taraftarız. Nihayet bu bir takdir meselesi
dir. Bunun üzerinde siz şöyle münakaşa ede
bilirsiniz, ben böyle münakaşa edebilirim. Açık 
olarak ifade ediyorum; iki görüş vardır. Biri 
görüş serbestisidir, bir görüş de takyididir. Biz 
bunun ortasını bulmuşuz ve bu ortada serbestî-
yede biraz daha yakın iki adım atmış bulunuyo
ruz. Ama biz henüz memleketin şartlarının tam 
bir serbestiye gitmeye müsaidolmadığı kanısın
dayız. Samimî olarak bunu ifade ediyoruz. Bu, 
ni'hayet bir siyasi takdir meselesidir, oy mesele
sidir. Bunu oylarınızla halledersiniz. 

Sayın Ağırnaslı bir sual sordular. Altı ay 
tâbiri var, birinci maddede, bu ne zaman -başlı-
yacaktır. ? 

Oy verme gününden itibaren başlıyaeaktır. 

Sayın Ağırnaslı bir noktaya daha temas et
tiler, dediler ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grupunda on üyesi bulunduğu takdirde teşkilâ
tı olmıyan il çevrelerinde dahi seçime girebile
cekler mi? 

Şimdi, demin söylediğim gibi başka memle
ketlerde tam mânasiyle serbesti yoktur ve ora
larda teşkilât da yoktur. İl, ilçe, köy, bucak, 
bilmem böyle dereceli dereceli teşkilâtlar yok
tur. Seçimlerde seçim kampanyası yapılır ve 
biter. Yani bir siyasi teşekkül vatandaşın reyini 
alması veyahut da vatandaşların siyasi partile
re temayüllerini göstererek oylarını vermeleri 
için mutlak suretle birer teşkilâta ihtiyaçları 
yoktur. Teşkilâtı varsa daha rahat rey alınmış 
olur, yoksa daha zor, belki de almamıyacaktır. 
Binaenaleyh, «illâ teşkilâtı olsun» şok'indeki 
bir kayıt şüphesiz ki daha demokratik değildir. 
Sayın Ağırnaslı burada bir tezat içerisindedir. 
Hem serbesti isterler, hem de serbesti nasıl ola
caktır, bunu ifade etmezler. Yani burada bizim 
durumumuz gayet güç. Bir taraf takyit ister, 
bir taraf serbesti, bir taraf niçin grupları ko
ruyorsunuz gibi, ölçü bulmaya imkân yok. Ya 
bunu tamamen serbest bırakacaksınız, yahut 
bâzı kayıtlar koyacaksınız. Biz nihayet bir kıs
tas içerisinde ve hafif derecede bâzı kayıtlar 
getirmiş bulunuyoruz. Demin de arz ettim ni-
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hayet bu bir takdir meselesidir. Sayın önal'ın. 
baraj kurulması, Zihni Betil'in nispî seçime gi 
dilmesi, şu oldu, bu oldu, bütün bunlar bir si
yasi teşekkülün izhar edilen büyük iradesine 
ona yapılan sempatiye karşı getirilen hususlar
dır, gibi. Pek kerameti kendisinden menkul 
hususlara da cevap vermeyi dahi lüzumlu ad
detmiyorum. Şimdilik birinci madde üzerinde 
görüşlerim bundan ibarettir. Saygılarımla, (su
al soracağız, seslen.) 

BAŞKAN — Efendim, sualler bilâhara so
rulacaktır. Henüz görüşme bitmemiştir. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı, buyurun. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, birinci maddedeki tadil ta
sarısı hususunda bir mütemmim beyanda bu
lunmak için söz almıyacaktım. Yalnız değerli 
aıkadaşım Cavit Okyayuz Anayasa ve rejim 
anlamından farklı bir beyan tarzını tercih bu
yurdukları için bizzarure söz almış bulunuyo
rum, özür dilerim. Değerli arkadaşlarım, biz 
demokrasiye Dünyanın dışında yepyeni bir an
lam getirecek değiliz. Demokrasi anlamı, benim 
demincek anlattığım şekildedir. Model ittihaz 
ettiğimiz Garp memretketlerinde, İngiltere'sin
de, Fransa'sında, İtalya'sında, Belçika'sında. 
İsviçre'sinde böyledir ve daha bir çok Dünya 
memleketlerinde 'böyledir. Ben neyi dedim 
sadece ortanın sağında varyantlar, dün Sayın 
Ahmet Yıldız'n ifade ettiği gibi bir t a k m şu
beler halinde bir partinin şubeleri halinde bir 
teşekkül olursa demokrasi ve Parlâmento teh
likeye giriyor. Niçin? On1 ar bir muayyen isti
kamete doğru yarışmaya baş^mışlardır. Sağa. 
daha sağa, daha sağa,... Derken bir sağ dikta-
toryası oluyor. Bunun hemen karşısnıa koydum. 
Sadece ortanın solundaki partilerden teşekkül 
eden bir Parlâmentoya vücut verirlerse o da 
sola doğru yarışmaya götürüp bir sol diktatör 
yasma götürebilir dedim. Şu halde denge re
jimini vaz'ederken ortaya onun icaplariyle ve 
iki cenahı da ele alarak ifade ettim. 

Değerli arkadaşlarım çok iyi bi'ivorsrnu" 
hâlâ yakın zamana kadar değil, hâlâ bir takım 
fikir adamlarına bir takım ilim adamlarına, bir 
takım gazete yazarlarına, bir takım muharrir 
ve müelliflere haklı, haksız isnatlar yapmakta
dırlar. 
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BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı madde üzerin

le göıüşünüzü rica ediyorum. Zira bir dakika
nız kalmıştır.. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu se
bepledir ki, bunda -böyle ithamlar sadece bir 
fikrin propagandasını yapmış olur. Bu sebep
ledir ki, elbette ki, burada bilmem yüzbinleree 
nüsha basıp satan Cumhuriyet Gazetesi, Milli
yet Gazetesinin, bilmem başka gazetelerin ya
zarlarını okuyacaklardır. 

BAŞKAN — Madde ile gazetenin alâkası ne
dir, madde üzerinde görüşlerinizi rica ediyo
rum. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Den
ge sistemindeki öbürlerine Sayın Cavit Okya
yuz da iştirak ediyorlar, noktai nazarlarımızı 
la kabul ediyorlar. Denge siteminde, diyorlar 
ki, bu ortanın solunda lâfı olmasın. Olacak, 
mecburi iki gözüm. Bunun önüne geçilemez 
ki. İstesek de olacak, istemesek de. Ortanın so
lunda olduğunu iddia eden partiler olacaktır, 
ortanın sağında olduğunu iddia eden partiler 
olacaktır. Ve böyle... 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir Sayın 
Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Ve böy
lece bir demokrasi dengesi kuracağı"';. Başka çı
kar yol yoıktur. Başka çıkar yol, önüne gelene 
bühtan etmekle netice alamayız ve insanların 
kavillerinin fiillerini, partilerin de iktisabettik-
leri şartlarla meselâ bilmem filân, Çetin Altan 
komünist deniyorsa... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, bir dakikanız 
kaldığını ikaz ettim, müddetinizin bittiğini söy-
'edim, madde üzerinde konuşmanızı istiıhaın 
ettim, bağlamanızı rica ettim, «iz Çetin Al tan'a 
gidiyorsunuz. Lütfen maddeye gelin. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Muh
terem Başkan ikaz ettiler. Zaten biz maddenin 
dışında değiliz ama peki öyle olsun... 

Bu denge sistemi içinde de Saym Bakan ge
nişleme için bir adım atıldığını ifade büyürdü
ler. Doğrudur. Seçim gününden altı ay evvel 
diye burada tasrih edilmesi ileriye doğru atılmış 
bir adımdır. Bunu kabul edij^orum. 

BAŞKAN — Saym Ağırnaslı, Müddetinizin 
bittiğini de ihtar ettim. Müsaade buyuran da ar
tık bağlayın, istirham ederim. Müddet on daki
kadır. Sizi daha fazla konuşturamadım. Fakat 
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takrirden sonra söz istediniz de onun için. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bil
cümle ile bağlıyacağım Sayın Başkan. 

Sayın Bakanın ifade ettikleri istikametin dı
şında bir teklif getirmedik. Beş vilâyette teşki
lâtı bulunma kaydını hepsi haizdir Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde temsil edilen partilerin. 
Şu halde beş vilâyette, ben Sıtkı Paşanın beya
nına iştirak ediyorum, üç aydan diyelimki yeni 
kurulmaya da imkân verelim bir genişlemedir 
bu; binaenaleyh, burada hiç endişe edilecek bir 
taraf olmaz. Kanun kısmen talıdid ifade eder 
şekilde, ama daiha ileriye doğru atılmış bir adım 
olacaktır. Bu beş vilâyette teşkilâtı bulunması 
kaydı ile iktifa ederek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde gmpu olması gibi bir imtiyazı kabul 
buyurmamanızı tekrar' rica ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

;ım. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, 
MEHMET ÜNALDI (Adana 

BAŞKAN —• Sayın Birand. 

— Yaz ge< 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan 
sayın senatörler, şimdi getirilen Seçim kanunu
nun tadili ile integral nispî temsile, yani mutlak 
temsil sistemine geçmek üzereyiz. Burada istih
daf edilen gaye vatandaşın oyunun değerlendi
rilmesi. Seçimin hak ve hakikate tam intibak 
üzere olmasının teminidir. Şimdi bu iş bu esas
la iken 1 nci maddede yapılmış olan tahditler
den maksat teminden uzak görünür. Gerçi Sa
yın Bakan bu hususun ıstırar ifadesi olduğunu 
ifade etmişler ise de yine de mesele üzerinde 
durmaya lüzum vardır. Çünkü bkdekii tahdit 
biraz tabiatı eşya ile çatışır mahiyettedir. Şöy
le ki, Almanya'nın 14 . 2 . 1964 tarihinde çık
mış olan Seçim Kanunu, Almanya'yı 248 seçim 
•bölgesine ayırır. Her seçmen iki tane oy kulla
nır. Birini bir şahsa verir, müstakil bir şahsa. 
Bu şahıs her hangi bir parti mensubu olabilir. 
İkinci oyunu partiye verir ve meclisin yarısı ki 
248 dir, bu şahıslardan çoğunluk kazanmış olan
lardan teşkil edilir. Kalanı parti listelerinin 
umumu karıştırılarak bir nevi millî oy şeklinde 
partilere düşen nislbetlerle doldurulur. Partiler
den secimler neticesi % 5 nispetinde oy almı-
yan veyahut en az bir bölgede bir adayı kazan
mamış bulunan partiler bu oyların hölüşüLmesin-
den hisselerini alamazlar. Kontrol, vatandaşın 
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oyununun izharını veyahut seçilmek istiyenin 
seçilme hakkını katiyen zedelemez. Fakat bu iti
bar görmediği takdirde gerekli bir seviyede bu 
nıı tutar. Buna mümasil bir hüküm İngiltere'de 
verilmiş olan, seçime iştirak için verilmiş olan 
150 sterlingin % 8 oy sağla mıyanlara geri veril
memesiyle bir kontrol a bağlanmıştır. Bunun dı
şında da bütün nispî temsil ile yapılan yerler
de müstakil adayların serbest gruplar teşkil ede
rek seç/ime iştirakleri hususu vardır. Binaenaleyh, 
•bizdeki seçime iştirak edebilme hususunun yal
nız siyasi partilere hasredilmesi ki, siyasi parti
lerin vazgeçilmez unsur olduğu hakkındaki Ana
yasa hükümleri Almanya'da da vardır, bizde de 
vardır, başka yerlerde de vardır. Bizde aşırı bir 
lahdi t gibi mütalâa edilmek zarureti ortaya çık
maktadır. Binaenaleyh, bu konunun eşyanın ta
biatına uygun bir inkişafa ulaşması zamanı inti
zarı şimdilik Sayın l Hay'in teklifinin itibar gör
mesini, böylece hiç değilse yeni kurulacak parti
lerin bir disiplin altında daha müsait şartlarda. 
gelişebilmesi esbabının sağlanmasını bilhassa. 
ben de rica ederim. Hürmetlerimle huzurunuz
dan a,yrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NEŞRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü hakkın
daki muhalefetimizi bildirdik, maddelerin müza
keresine geçildi. Şimdi ben, evvelce söylediğimiz 
itiraz ettiğimiz mevzua dâhil olmıyan bu mad
denin sırf teknik bakımdan tadili için bir tek
lifte bul unuvor um. 

Arkadaşlar, bu birinci ve ikinci madde ne
den bahsediyor? Birinci madde ilçe seçim ku
rulu kimlerden teşekkül eder? Bu ilk madde. 
İkinci madde sandık kurulları ne şekilde teşek
kül eder? Şimdi demek oluyor ki, bir ilçenin 
ilce secim kurulu nasıl teşekkül eder? Madde 
bu. tkinci madde o ilçenin sandık kurulu nasıl 
teşekkül eder? Şimdi teklif edilen maddeyi oku
yorum. Tabiî burada denebilir ki eski kanun
larda da -böyle idi. Hayır, mademki elimize ha
talı bir husus gelmiştir ve bunun bir hajdi ada
bını da çektik, şimdi izaih ettiğimiz zaman gö
rülecektir ki hakikaten büyük hata mevcuttur. 

Şimdi birinci madde şu : «İlçe seçim kurulu 
başkanı, tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini 
yapmış olup, en az 15 seçim çevresinde, en az 
6 ay evvel, il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulu
nan veya. ilk genel kongrelerini yapmış olmaları 
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kaydiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle- I 
şik Toplantısında grupu olan ve 10 ilde seçime 
katılan siyasi partilere biner kişinin adını iki 
gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.» I 

Bu bildiriyi kim tebliğ edecek? Bu ilçedeki 
hâkim. Neyi bildirecek .hâkim? Oradaki siyasi 
parti genel kongresini yapmış mı, o ilçedeki hâ
kim 15 ilde bu siyasi partinin teşkilâtı var mı? 
Tekrar seçime gidiyor. Demek oluyor ki; şu I 
mevzuda yani bu bir ters nazara alınmasın diye 
uğraşmak var. Bir de hâkim neleri bilebilir? 
Bunu da düşünmek lâzım. Şimdi bu 15 ilde teş^ I 
kilâtmın olup olmadığını şu hâkimin bilmesine 
imkân yok. Onun genel kongresini yaptırmaya 
imkân yok. Binaenaleyh; hâkimin bilemiyeeeği 
işlerden dolayı hâkimden vazife istemeye de im
kân yok. Seçime girme maddesi bu madde değil. 
Hangi partiler secime girer, kimler seçime gi
rebilir; bu kanunun altıncı maddesiyle ilgili 
bir husus. Altıncı maddesinde hangi partilerin 
seçime girmesinin mümkün olduğu, kimlerin 
giremiyeceği, teşkilâtının ne şekilde bulunması- I 
ııın lâzımgeldiği açıkça gösterilmiş. Burada bu 
değil, burada hâkim kimden üye istesin? Bi
naenaleyh, hâkimin vazifesi kendisinin bileceği 
hususlara, münhasır olmalıdır. Arkadaşım Hilmi 
Onat şöyle bir tadil teklifi vermiş : 

«İlçe seçim kurulu başkanı, o ilde seçime 
katılan siyasi partilere birer kişinin .adını iki 
gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.» 

İlçe seçim kurulu başkanı, hâkim, o ilde se
cime giren siyasi partilere birer kişinin adını 
bildirmesini iki üç gün içinde tebliğ eder. Hâ
kimin yapabileceği hu. Bu bizim müzakere etti
ğimiz kanunun 6 ncı maddesinde, kimlerin se
çime girebileceği, kimlerin giremiyeceği tasrih 
edilmiştir. Bu münakaşaların ortaya konması 
mümkündür. Bu madde, ilçe seçim kurulunun 
teşekkülü ile ilgili bir maddedir. Yüksek Seçim 
Kurulu hangi partilerin seçime gideceğini rad
yo ile ilân ettiği zaman, bu hâkim de o parti
lerden aday seçecektir. Binaenaleyh, arkadaşım 
Hilmi Onat tarafından verilen teklif, aleyhte 
bâzı önergeler veren arkadaşlarımın da noktai 
nazarlarına uymaktadır. Çünkü, bu teklif seci- I 
me girme ile ilgili bir madde değildir. îlçe se- | 
cim kurulunun kurulması ile ilgili bir madde
dir. Ö münakaşalar 6 ncı madde müzakere edi
lirken ortaya konur. Bu sözlerimi tekrar tekrar 
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sizi rahatsız etmemek için, sandık kurulu hak
kındaki 2 nci madde içinde tekrar etmiş oluyo
rum. Onun için önergeye de katılmanızı rica 
ediyorum. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcalı. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Seçim Kanununu 
tadil eden tasarı üzerindeki genel görüşme bit
tikten ve maddelere geçildikten sonra bâzı ar
kadaşlarımız hızlarını alamamış olacaklar ki, 
made üzerinde görüşlerini ifade etmek yerine, 
tekrar tasarının tümü üzerinde bâzı fikir ve 
mütalâalar ileri sürerek tasarıyı getiren Hükü
meti içinden çıkaran partiyi, bir kere daha hır
palamak için âdeta taraf aramışlardır. Ben de 
şahsan tasarının tümü üzerindeki noktai naza
rımı sizlere arz etmek üzere söz almıştım. Ama, 
müzakerelerin kâfi görülmüş olması bu mevzu
da ki fikirlerimi açıklamaya imkân bırakmadı. 

1 nci madde üzerindeki görüşümü biraz son
ra sizlere sıralarken ister istemez DeMveli arka
daşım ve Sakıp Önal dostumuzun temas ettik
leri noktalara da kısaca cevap vermek lüzum 
ve zaruretini hissediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; tasarı üzerinde .üç 
günden beri enine boyuna müzakere açılmış, 
çok kıymetli fikirler ileriye sürülmüş, çok de
ğerli mütalâalar ortaya atılmış, lehinde ve 
aleyhinde söylenenleri memleketin bugünkü ve 
yarın ki politik vasatı esaslı suretle tetkika, tah
lile tabi tutmuştur. Bunların içersinde hiç 
şüphesiz çok değerli olanları vardır. 

BAŞKAN — Sayın hatip; siz yapılan hata
ları beyan ederken aynı hatanın içine girmekte
siniz. Madde üzerinde istirham edeceğim. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Efen
dim. madde üzerinde, derhal geliyorum. Ancak 
iki noktaya temas etmeden geçmiyeyim. İstir
ham ediyorum. Ben de, Deliveli gibi Senatonun 
çok acemisi sayılırım. Ben de, yemin merasi
minden sonra bu kürsüde ilk konuşan bir arka
daşınızım. Arkadaşlarımın ona gösterdikleri 
müsamaha çerçevesi içine beni de almalarım ri
ca ediyorum. Ben yalnız Deliveli arkadaşımı
zın ilk konuşmasında, âdeta Ahmet Yıldız arka
daşımızın. Adalet Partisine dönüp de, hitap et
tiği zaman şikâyet edildiği tarzda Cumhuriyet 
Halk Partililere dönerek, «Düşeceksiniz, ergeç 
düşeceksiniz.» Tarzındaki ithamlarını yersiz 
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buldum. Bu ithamlar beni ister istemez, beş 
sene altı sene evveline götürdü, ve elbetteki 
bundan çok üzüldüm. Arkadaşlar Cumhuriyet 
Halk Partisi... 

BAŞKAN — Maddeye gelmenizi istirham 
ederim. Adalet Bakanı buna cevap verdi. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partisi elbette hesabını, düşeceği ve 
tekrar hizmet edeceği istikamette yapmıştır. 
Cumhuriyet Halk Partisi için düşmek mevzuıı-
balm; değildir. Bir siyasi teşekkül düşecektir ve 
sonra seçilecek yeniden iktidara gelecektir. 
Ama nitekim Cumhuriyet Halk Partisi 1950 de 
düştü. Düştüğü yerden şerefle kalktı. Aslo-
lan budur. Yoksa düştüğü yerde ayaklar al
tında kalırsa, daha ileri ve daha tatsız bir keli
me kullanmak istemem. Çünkü şu kanun dola-
yısiyle Senatonun havası tatlı ve lezzetli bir 
mecraya girmiş bulunuyor. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) Bundan hepimiz istifade 
edelim. Bu havayı boznuyalım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Madde üzerine gelmenizi tekrar 
istirham ediyorum. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Aziz ve 
muhterem arkadaşlarım, şimdi C. H. P. sinin 
ekseriyet usulünden, nispî temsilden, millî ba
kiyeden daha da ona engelleyici hükümler ge
tirerek çeşitli seçim sistemleri, dolayısiyle millî 
iradeyi baltalamak, kösteklemek istediği ileri 
sürülmüştür. Burada insafsızlık vardır. Nispî 
temsil C. II. P. sinin 15 yıldan beri Millet Mec
lisinde müdafaa etmiş olduğu bir sistemdir. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN —• Sayın Sarlıcalı, madde üzerine 
golnıezseniz sözünüzü özür diliyerek keseceğim. 
Tatlı hava. bozulmak üzeredir, lütfen madde üze
rine geliniz. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Sayın 
P> ıskatı, içinde bulunduğumuz müşkülâttan si
zi kurtarmak için bütün gayretimi sarf edece
ğim ve kararımı değiştireceğim. 

BAŞKAN —• Başkanlık müşkülâtı halletmek 
vazifesi ile mükelleftir. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Arka
daşlar; birinci maddede ki bâzı takyidi hüküm
ler memleketin politik hayatının daha ufalması 
ve küçük küçük gruplar haline gelmesini önle
mek içindir. Şimdi, üç günden beri, memle
kette küçük partilerin doğmasını, memleketin 
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politik hayatı için tehlikeli mütalâa eden arka
daşların bu maddeyi benimsemeleri icabetler. 
Yoksa; bu madde de sizin anladığınız mânada 
kötü bir durum mevcut değildir. Arkadaşlar; 
küçük partiler teşekkül edecektir. Muhtelif si
yasi kanaatler Parlâmento da temsil edilecektir. 
Bu kanun da, bu maddede, onu temin eden hü
kümlerden birisidir. Bu sebeple bu maddenin 
aynen kabul edilmesinde isabet vardır. Sözle
rimi bitirirken Millet Meclisine dönüyorum, ba
kıyorsunuz ki, en büyük muhalefet partimiz di
ğer küçük muhalefet partilerini etrafına alarak 
iktidardaki Hükümeti düşürmek istiyorlar. Bu 
demokratik bir usuldür. İsabetli bir usuldür. 
Demokrasimiz için alışılması, anane haline ge
tirilmesi icabeden bir usuldür. Ama, o küçük 
partiler olmazsa bugün muhalefette bulunan 
/Vdalet Partisi veyahut da başka bir parti kiminle 
bir araya gelerek Hükümeti dü'ürmek imkânı
nı elde edecektir. Bu biraz insaf hudutları için
le meseleyi müzakere edersek zannederim ki 
daha salim hedeflere ulaşmış oluruz. Arkadaş
larımdan sözlerimin başında rica ettim, belki 
ilk defa kürsüye çıkmış olmanın acemiliği için
le bağışlarsanız. Teşekkür ederim, hürmet
ler ederim. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek istiyen üye yok. Bir kifayeti müzakere 
takriri vardır. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Ben söz istiyordum. 

BAŞKAN — Hükümetin hakkı mahfuzdur. 
Takrirler var. Sayın komisyon ve Hükümetten 
mütalâalarını soracağız. Meselenin süratle hal
ledilmesi bakımından acaba takrirler okunduk
tan sonra mı konuşmak istersiniz Sayın Bakan? 
Yoksa peşinen mi ? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Sayın Tuna'nın belirttiği tamamen teknik 
bir hususu tavzih için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız, Sayın Tuna, 
Hilmi Onat'm takririne isnadettiler. Bu tak
rir de vardır, arz ederim. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Sayın Tuna 1 nci maddenin ( l /A) bendinin 
hatalı olduğunu, teknik bir hata olduğunu ifa
de ettiler. Dediler ki, hâkimler nereden bile
ceklerdir, bu teşkilâtlar vardır veya yoktur? 
Bu sebeple mümkün değildir. Bir noktada hak-
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lıdırlar. ilerde görüşeceğimiz 6 ncı madde han
gi siyasi partilerin hangi şartlar içinde seçime 
katılabileceklerini tesbit etmektedir. Aynen al
tıcı maddedeki şartlar birinci maddede ifade 
edilmektedir. Yani birinci maddede şu, şu şart
ları olan siyasi partiler seçime girebilecekler
dir ki; o 15 ilin çevresinde ilçe seçim kurulu 
şunları, şunları iki gün içerisinde şu kadar üye
yi bildirmeye mecbur olacaklar. Ya bu şekilde 
ifade edilir, yahut birinci maddeye ilerde fa
lanca maddede gösterilen Yüksek Seçim Kuru
lunun şu şekilde bildireceği siyasi partilerin 
seçime katılanlarının bildirilmesi lâzım. Ya bir 
atıf yapmak lâzım, yahut burada ilerdeki altın
cı maddeyi tekrar etmek lâzımdır. Sayın Tuna 
ile biraz önce görüştük. Kendisi de ısrar etmez
ler. Mutlak surette atıf yapmaya veyahut bu, 
bir mahzur olmadığını ifade etmek istiyeceğim, 
Sayın Tuna'nm izhar ettiği hususta bir hata 
yoktur. Burada bir tekrar vardır. Ya bir atıf 
yapmak mecburiyeti vardır, ya tekrardır. Biz 
tekrarı getirmiş bulunuyoruz. Bu sebeple bir 
hata yoktur, bir çekişme yoktur. Sadece, bir 
atıfla bir tekrarın, iki husustan birisinin ter-
cJhi vardır. Biz tekrarı daha faydalı görerek, 
bir tekrar yapmış bulunuyoruz. Bir atıf yap
maya, daiıa iyi anlaşılsın diye gitmedik. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Bakan. Sayın 
Küçük'ün bir sorusu vardı. 

SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, 1 nci madde de seçime girecek partile
rin onbeş ilde altı ay evvelinden ilçe ve il teş
kilâtı nı kurumasını öngörüyor. Beşinci madde de 
seçim gününü 10 Ekim olarak kabul etmiştir. 
Buna göre altı ay evveli 10 Nisana takaddüm 
•etmektedir. 10 Nisan günü mü, onbeş ilde ve 
ilçede teşkilâtını kurmuş olacaktır? Veya 10 Ni
sanda olmayıp da meselâ 1 Nisanda onyedi il 
ve ilçede teşkilâtını kurmuşsa, bu on günlük 
veya bir haftalık müddet içinde mukabil partiler 
bu seçime girecek partinin bâzı ilçelerini infi
sah ettirmek için bâzı teşebbüslere girerse, ya
hut 1 Nisanda 17 ilde teşkilâtı tamamken 
10 Nisanda eksilirse bu seçime girer mi, gir
mez mi? Bu birinci sorum. 

ikincisi; bu ilk genel kongreyi anlıyamadım. 
Tasrihini rica ediyorum. 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De
vamla) — îlk genel kongre burada da vardır. 
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ilk genel kongrelerini yapmış kaydı burada da 
vardır, ilk genel kongreden maksat, il veya 
ilçe kongresi değildir. Partilerin kendi tüzükle
rinde en büyük kademeleri, son kademe olarak 
aldıkları bâzı partiler buna «Büyük Kongre» 
diyorlar, bâzıları «Kurultay» diyorlar. Bu se
beple çeşitli isimleri koyamıyacağız. ilk genel 
kongreleri Cemiyetler Kanununa daha uygun 
bir tâbir olarak ifade ediliyor. En yüksek se
viyedeki cemiyetleridir, toplantılarıdır. Bu ba
kımdan il veyahut ilçe seviyesindeki bir kongre 
değildir. Çeşitli isimlerle tüzüklerde bunlar yer 
aldığı için ve alacağı için bu şekilde ifade etmiş 
bulunuyoruz. Yürürlükte bulunan kanunun 
19 ncu maddesindeki tâbir altı ay evveli değil, 
altı aydan beri kurulmuş idi, altı aydan beri 
kurulmaktan maksat şu idi; seçim günü yani 
oy gününden itibaren geriye giden altı aylık 
bir tarihten oy verme gününe kadar devam 
eden bir müddet içerisinde bu teşkilâtın ayakta 
bulunması gibi daha sert ve daha kayıt!ayıcı 
hükümler vardı. Millet Meclisinde görüşülmesi 
sırasında bir önerge üzerine «altı aydan evvel» 
tâbiri .kondu. «Altı ayıdan evvel» tâbiri, oy 
verme gününden geri gelecek altı ayıncı gün 
yani 10 Ekimden geri geldiğimiz zama.n 10 Ni
sanıdır. 10 Nlban tarihinden geriye giden ta
rihler içinde 17, 15, 18, 20 kurulan bir teşkilât 
muteberdir. Bunu. ne zamana kadar yapacak? 
10 Nisan akşamına kadar, bu 15 i muıhalaaa 
edecek kaydı vardır. 10 Nisandan itibaren düş
se de hiçbir şey yoktur. Bu 8 e veya 5 e düşe
bilir. Kanun bunu se>çime girme'kten ime n etini e-z. 
Ancaık daha, evvelki bir tarihte düşerse, 5, 6, 
7 ye daha önce'ki bir tarihte düı-şerae elbette 
bu hakkı kaybetmiş olacaktır. 

(BAŞKAN — Birinci maddeyle ilgili dört 
tadil teklifi vardır. Dört tadil tefclifi de ıttıla
ınıza arz edilecektir. Bilâhara .aykırılık derece
sine göre ayrı ayrı okutınmk suretiyle takrir
leri üzerinde görüşmemiş olanlara izahat imkâ
na da vermek suretiyle oylan.aıcaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmesine başlanacak yeni Seçim kanu

nunun Meclisçe kabul edilen 1 nci maddesi 
(1 - A) fıkrası ile, 2 nci madde son fıkrasındaki 
kaydın değiştirilmesine ait önerge ile esbabı mu-
cibesi ilişikte takdim kılınmıştır. Arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 
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BAŞKAN — Sayın Ulay gerekçesini Yüksek | 

Heyetinizde izan etti. Bu bakımdan gerekçesini I 
tekrar değil biz ancak tâdil kısmını Heyeti Umu- I 
miyeye arz ediyoruz. I 

Teklif edilen değişik şekil. Madde 1. A — I 

«ilçe seçim kurulu başkanı, tüzüklerine gö- I 
re ilk genel kongrelerini yapmış olup, en az beş I 
seçim çevresinde en az üç ay evvel» şeklinde. I 

BAŞKAN — Diğer takrirleri okutuyorum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
«1 nci maddenin l/A bendinin aşağıdaki I 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Hilmi Onat 

«İlçe seçim kurulu başkanı, o ilde seçime ka
tıları siyasi partilere birer kişinin adını iki gün 
içinde bildirmelerini tebliğ eder.» 

BAŞKAN — Sayın Onat, Sayın Tuna tak
riri izaih ettiler. Siz de izah arzusunda mısınız? 

HİLMİ ONAT (îzmir) — Hayır. 
BAŞKAN — Diğer takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin (1. a) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirmesini arz ve teklif ederim. 
1. a) «İlçe seçim kurulu başkanı, tüzükleri

ne .göre ilk genel kongrelerini yapmış olup, en 
az beş seçim çevresinde en az altı ay evvel il ve I 
ilçe teşkilâtını kurmuş bulunan ve o ilde seçime 
katılan siyasi partilere, birer kişinin adını iki 
gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.» 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddeye, «15 ilde bütün ilçeleriyle» 

kuruluşunu tamamlamak şarttır, fıkrasının ek
lenmesini teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Takrirlerden, Sayın Ulay'ın ve 
Saym Ağırnaslı'nm takrirleri arasında, 5 seçim 
çevresi ve en az 3 ay müddetler üzerinde 'bir de
ğişiklik vardır. Sayın Kalpaklıoğlu ancak 15 
ilde, bütün ilçeleri ile şeklinde maddeyi tadil 
eden bir kelimenin eklenmesini istemektedir. Sa
ym Onat'm takriri ise, madde şeklini tamamiy-
le değiştirmektedir. En aykırı teklif olması ha
sebiyle evvelâ Sayın Hilmi Onat'in maddeyi esas-
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tan değiştiren, bilâlhara aykırılık derecesi itiba
riyle Sayın Sıtkı Ulay'ın 15 ve 6 ay mevzuunu 
ilgilendiren takririni ve hilâhara Sayın Niyazi 
Ağırnaslı'nm takririni ve Hüseyin Kalpaklıoğ
lu'nun takrirlerini yüksek oylarınıza arz edece
ğim. 

Saym Hilmi Onat'm takririni bir defa daha 
ıttılalarınıza arz edeceğim. 

(Hilmi Onat'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-

yen?.. Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Sayın Başkan, Hükümete ve Komisyona, sorma
dan takriri oya sunuyorsunuz. 

BAŞKAN — özür dilerim, affedersiniz. 
Komisyon?.. . Katılmıyor. Hükümet?.. Katıl-

anıyor, önergeyi kalbul etmiyenler... Takrir 76 
oya karşılık 85 oyla reddedilmiştir. 

(Sıtkı Ulay'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet, ve Komisyon katıl

mıyorlar. Takririn dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kahul edenler... Kabul etmiyen
ler... 76 oya karşılık 82 oyla kabul edilmemiş
tir. 

Saym Niyazi Ağırnaslı'nm takririni okumuş
tuk. Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
ADALKT BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... (Gürültüler ve gülüş
meler) Sayamıyoruz efendim sükûneti muhafaza 
edin 60 oya karşılık 82 oyla reddedilmiştir. 

Saym Kalpakhoğlu'nım takrirlerini arz et
miştik. Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. Hü
kümet?.. Katılmıyor. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 

İzah edeceğini efendim. 
BAŞKAN — izah edecek misiniz? Buyurun 

efendim. Bunu peşinen söyledim, izah edecekse
niz buyuran. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar; birinci maddenin ikinci 
fıkrası ve altıncı maddeyi okudum, sizler de tet
kik ettiniz. Burada hiçbir suretle illerin ve ilçe
lerin tamamına sâri bir hüküm ve mâna çıkmı
yor. Onun için bendeniz 15 il, ilçeleriyle birlik
te teşkilâtını tamamladığı takdirde bu seçime 
girebilsin, diyorum. Bakınız, birinci maddenin 
ikinci fıkrası, «En az 15 seçim çevresinde altı 
aydan beri il ve ilçe teşkilâtını kurmuş bulu
nan», «tamamlamış» demiyor, «kurmuş bulu
nan» bunlar evvelki seçimlerde de mevzuubahis 
oldu. Bilfarz 15 kazalı bir vilâyetin 14 kazası 
kuruyor, vilâyetle beraber; bir tanesi kurmamış. 
Bunu siz o vilâyet olarak tamamen kurmuş mu 
sayıyorsunuz, saymıyor musunuz? Bir sarahat 
yok. Bir sarahat ihtiva etmesi için bu 15 ilçenin 
ili ile beraber teşkilât kurmuş bulunsun diyo
rum. Aynı maksatla ele almış olduğu bu mev
zuu keza 46 ncı madde de vuzuha kavuşturmu
yor ve aynı şekilde; ilk genel kongresini yapmış 
olması, 15 ilde en az 6 ay evvel il ve ilçede teş
kilât kurmuş bulunması diyor. Teşkilâtını kur
muş ve tamamlamış demiyor. Benim istirhamını 
bu il ve ilçelerde teşkilâtının tamamen kurmuş 
olsun ve sarahate kavuşmuş olsun. Bunu istir
ham ediyorum. Müspet oy vermenizi istiyorum. 

Hürmetlerimle. 
'BAŞKAN — Takrir okunmuş idi. Takrir sahi

bi de gerekçesini izah etti. Takriri oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen 
ler... Takrir 75 oya karşılık 86 oyla reddedilmiş
tir. 

Başkaca takrir yoktur. Maddeyi oylarınıza 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 74 oya karşılık 88 oyla kabul edilmiştir. 

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 
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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 adını bil
dirmelerini tebliğ eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak iste
yen?.. Yok. Buhususta iki takrir vardır, ıttılala-
rmıza arzediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İkinci madde ile değiştirilmek istenen fıkra

nın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
izmir 

Hilmi Onat 
«ilce seçim kurulu başkanı, o ilde seçime ka

tılan siyasi partilere, her sandık için birer kişi
nin admı bildirmelerini tebliğ eder.» 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
(Jörüşülmesine başlanacak yeni Secim kanu

nunun Meclisçe kabul edilen 1 nci maddesinin 
( l /A) fıkrası ile, 2 nci madde son fıkrasındaki 
kaydın değiştirilmesine ait önerge ile esbabı mu-
cibesi ilişikte takdim kılınmıştır. Arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sıtkı Ulay 

«Madde 2, fıkra 2: İlçe seçim kurulu başkam, 
tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış 
olup, en az 5 seçim çevresinde, en az 3 ay evvel» 
şeklinde tadili teklif olunmaktadır. 

BAŞKAN — Bu arada Sayın Hüseyin Kal-
paklıoğlu'ndan bir takrir gelmiştir. Fakat birinci 
madde hakkındadır, yanlıştır, birinci madde 
geçti. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 
Takriri geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Her iki takriri de okutmuş bu
lunmaktayım. En aykırı teklif olan Sayın Hilmi 
Onat'm takririni evvelâ yeniden okutup oyları
nıza arz edeceğim. 

(izmir Üyesi Hilmi Onat'm önergesi yeniden 
okundu.) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiven var 
mı?.. Yok. Komisyon katılıyor.mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET- BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katümı-
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yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenlcr... Takrir 75 oya karşılık 
87 oyla reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay'ın takririni 
tekrar okuyorum. 

(Sıtkı Ulay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum.. Kabul edenler... (Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu, sesleri) 

Hükümet, katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —. Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar, bu hususta kararlılar. Kabul etmiyen-
ler... Sayın Yıldız, oyunuzu kullanıyor musunuz? 
Eliniz ağzınızda, yüzünüzde de o bakımdan arz 
ettim. Başka bir maksatla değil (Gülüşmeler) 
78 oya karşılık 85 oy ile reddedilmiştir. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu tarafından ve
rilmiş yeni bir takrir vardır, ıttılalarmıza arz 
ediyorum. 

Başkanlığa 
2 nci maddenin 2 nei fıkrasına «Mecliste Bir

leşik Oturumda 10 üyesi bulunan partiler» fıkra
sının eklenmesini teklif ediyorum. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Takririnizi aeıklıyacak mısınız? 
(Anladık sesleri.) içtüzük bu hakkı vermiştir, 
«Takrir sahibi gerekçesini izah eder.» diyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
— Sayın Karakurt çok sevdiği için olacak beni 
sözleriyle alkışlıyor. Onun için sık sık huzurla
rına geliyorum. 

Efendim, Sayın Adliye Vekili de ifade ettiler, 
ben mücadele ettim, ama yalnız kaldım, dediler. 
Yani burada Sırrı Atalay'la birleştik. Şu geçen 
sene, çok telâşlı Sayın Korkut, geçen sene bildiği
niz gibi uzun müzakereler oldu. 85 e göre kim
ler grup kurabilir, kimler kuramaz, nasıl ohır 
mevzuu içine girmiyorum. Ve nihayet 85 in ikin
ci fıkrası için anlayışımız şu oldu: Bu madde. 
müşterek oturumu ifade eden birleşik toplantının 
müşterek grupu değil, orada bir müşterek grup 
değil, her Meclis için ayrı, ayrı varlık kabul ede-
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rek, her Mecliste asgari 10 kişisi olan grup kura
bilir, neticesine vardık. Hal bu. Ben ne yapıyo
rum takririmle? Küçük partileri de düşünüyo
rum. Ama şu grup kelimesini çıkaralım, müşte
rek oturumda 10 kişisi bununla karışık. Şu kada
rı milletvekili, şu kadarı senatör ne olursa olsun, 
ama on kişi olsun grup içine girmesin, ama on 
kişisi olan partiler şu şu haklardan istifade 
etsin, diye bu takriri veriyorum. Eğer iltifat 
ederseniz bu grup kelimesini çıkartmak suretiyle 
müşterek oturumda, birleşik toplantıda on üyesi 
bulunanlar şundan istifade eder, şekline girsin. 
İstirhamım budur, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Snym takrir sahibi takririnin 
gerekçesini izah ettiler. Komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu! 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükümet 

katılmıyor. Takririn dikkate alınması hususunu 
ovlarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... özür 
dilerim, her iki Divan üyesi arasında bir fark 
vâki oldu. Bu bakımdan tekrar rica ediyorum. 
Takriri kabul edenler elleriyle işaret etsinler... 
Kabul etmivenler... Takrir 75 oya karşı 85 oy ile 
reddedilmiştir. 

Madd.cvi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenlcr... Madde 78 oya karşı
lık 88 oy ile kabul edilnvştir. 

MEHMET ÜNALDT (Adana) — Efendim, 
saat yediye geliyor, aldığımız karara göre yediye 
kadar çalışacağız. Bu üçüncü madde kanunun 
ruhunu teşkil etmekte. Birçok arkadaşlarımız fi
kirlerini beyan edecekler elbette, ariz ve amik bir 
müzakere cereyan edecek. Bu bakımdan yarma 
bırakalım. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık' Divanı ola
rak biz de böyle düşündük. Mevcut takrirler 
maddenin uzunluğu ve genişliği ve hattâ takrir
ler içinde Anavasa mcvzuımun dahi ileri sürül
müş olması yönünden, tartışmanın uzun süreceği 
kanaatine vardığımız cihetle, ara vermeden de
vam ettiğimiz hususunu da göz önüne alarak ya
rın saat 10,30 da toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati; 18,47 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına dair 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporuna verilen yolannn sonucu 

(Komisyon raoru reddedilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddeden] Ar 

Çekinserler 
Oya katılımıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
169 

76 
93 

0 
13 
2 

[Kabul 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rdfat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[Reddedenler] 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OT£an 

Nedim Evliya 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
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Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Saibit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Möhmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

TABİİ ÜYELER 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHISAB 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B •• 40 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 

[Oya hatılmıy anlar] 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza tJlusman (İ.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (I.) 

11 . 2 . 1965 O : 2 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruln 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

MUĞLA 
Mu alla Akarca (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur i 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğarı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER: 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş. 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
fim er Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Ragıp Uner 
Zerrin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sahir Kurutluoğlu (t.) 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

4(1 NCI BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1965 Perşembe 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye meçimi. 
2. —- Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi

mi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. --- Seçimlerle ilgili kanunların 'bâzı 

(hükümlerinim değiştirilimesi Ihaikikmdalki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul 'olunan ımetni 
ve Cumılıuıiyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/773, C. Se
natosu 1/496) (M. Meclisi S. Sayısı 797 ve 
797yenk) (S. Sayısı : 543) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I. - • Tekel Oenel Müdürlüğü 1964 ydı 
Bütçe Kanununa jbağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması (hakkında kanun 
tasarısı Ve Kanma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclîsi 1/780, C. Senatosu 1/465) (S. Sayısı : 
535) 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa jbağlı 
cetvellerde değişiklik {yapılması ihakkında kanun 
tasarıısı ve Karana Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/781; O. Senatosu 1/466) (S. Sayısı: 
536) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
(Müdürlüğü 1964 iyili Bütçe Kanununa ibağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması kak 

Ikmda kanun tasarısı ve Karıma Bütçe Komis

yon u raporu (M. Meclisi 1/772; O. Senatoisu 
1/463) ('S. Sayı'sı : 538) 

V 
İKİ 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 Cumlhuriyet .Senatosu [Sosyal tşler ve Bütçie 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/480; C. Senatosu 1/438) (;S. Sayısı : *530) 

2 — Devlet İstatistik Enstitüsünün gccev, 
yetki vo Ikuralusju ıhakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 noü maddesine 
'bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince ıkalbul edilen 'metni ve Cıumhu-
ryet Senatosu İçişleri ve Büteje ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/586; O. Se
natosu 2/149 ) (S. «ayısı : 532) 

3. — 5434 sayılı Tütikiye €um!huri|yeti Emekli 
Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 noü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet, Meclisi ince Ikalbul edilen mıetni 
ve Oumihuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe vie Plân Ikounisıyonları raporları. (M. 
Meclisi 1/752, V. Senatosu 1/473) (<S. «ayısı t 
539) 

X 4. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına mütaallik milletlerarası Andlaşma (ClAr) 
ve ekleriyle demiryolu ile eşya taşınmasına 
müteallik milletlerarası Andlaşma (CİM) ve 
eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai Anlaşmanın 
'onaylanfmasımn uygun (bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince ka<bul edilen 
'metni ve Oumihuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
takan komisyonları ».'apoıiarı (M. Meclisi 
1/714; C, Senatosu 1/451) (S. «aysı : 540) 
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