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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm!evi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
reddini tazammun eden Aıhayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu üzerindeki görüşmelere devam 
olundu. 

Saat 15ı00 te toplanılmak üzere 
de) Birleşime ara verildi. 

(saat 13,02 

Bagkan Kâtip 
Başkanvekili Niğde 

İhsan Hamit Tigrel Kudret Baykan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 

İKİNCİ OTURUM 
Seçimlerle ilgili kanunların Ibâzı hükümleri

nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
reddini tazammun eden Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu üzerindeki görüşmelere devam 
olunarak Komisyon raporu reddolunarak, tasa
rının Millet Meclisi metninin ivedilikle görü
şülmesi kabul edilerek maddelere geçildi. Bi
rinci ve ikinci maddeler kabul edildi. 

12 Şubat 1965 Cuma günü saat 10,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime (saat 18,40 da) son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret TurhangÜ 

Kâtip 
Kırklareli 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

Ahmet Naci Arı 

SORULAR 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 

Rifat özdeş'in, Fransa'dan sipariş edilecek olan 

feribota dair sözlü soru önergesi, (Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir.) (6/319) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
Ankara Üniveritefci Kuruluş kadroları hak

kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni (Mület 
Meclisi 1/964, Cumhuriyet Senatosu 1/497) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân Komisyonlarına) 

* • » 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Osman Köksal'm, 27 Mayıs Devrimi ve yapıcı
ları hakkındaki konuşmaların samimî olmakla 
beraber dar çerçeve ve mânada olduğunu, dev
rim mimarlarının Türk Ordusu, Atatürk Genç
liği, Maarif Ordusu, Türk Basınının ezici ço
ğunluğu ile hürriyet ve fazilet âşığı bütün Türk 
vatandaşları olduğunu belirten demeci. 

BAŞKAN - - Zaptı sabit hakkında bir söz 
talebi vardır. Sayın Koksal arkadaşımız tara
fından yapılmıştır. Kısa olması ricasiyle, söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Koksal. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarını; 
2 - 3 günden beri yapılan konuşmaları dikkat
le takibettim. Sözler 27 Mayıs Devrimi üze
rinde de düğümlendi. Konuşmalar samimî idi. 
Fakat dar çerçevede ve dar mânada idi. Ko
nuşmalardan, sanki 27 Mayıs Devrimini dar 
bir kadro yaptığı mânası çıkıyordu. İşte ben 
bu hususu tashih için söz almış bulunuyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hürriyet ve Ana
yasa Bayramı kanunu tasarısı Senatomuzda 
görüşülürken bu hususa temas etmiş ve bir de 

hâtıramı nakletmiştim. O zaman demiştim ki 
ve şimdi de tekrarlıyorum ki; 27 Mayıs devri
minin mimarları ve sahipleri Türk Ordusu, 
Atatürk gençleri, Türk maarif ordusu, Türk 
ba«ınmm ezici çoğunluğu ve hürriyet ve fazi
let âşığı bütün Türk vatandaşlarıdır. Türk 
Milletinin tüm olarak yapıcısı olmadığı ihtilâl 
hareketlerini akamete uğrattığı taze hâtırala-
rımızdadır. Burada bâzı senatör arkadaşları
mız bu asîl mimarlara teşekkür ettiler. Bizim 
de hissiyatımızı dile getirdiklerinden kendileri
ne ben de teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım yine denildi ki, ik
tidarı sivil idareye devreden bir ordu görülme
miştir. Arkadaşlar, Türk Milletinin başlıca 
sevgilileri hürriyet, fazilet, ahlâk, vatan, millet 
ve Atatürk ilkeleridir. Düşmanları ise bu sev
gililerine ihanet eden ve yan bakanlardır. 
Türk Ordusu da Türk Milletinin karakterini 
taşımaktadır. Türk Ordusu tarih yazar, tari
hi kopye etmez. Bu bakımlardan iktidarın si
vil idareye terki olayı Türk Ordusunca nor
mal olarak kıymetlendirîlmiştir. Saygılarımla, 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

- - 183 — 
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5. __ GÖRÜ! 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/773; Cum
huriyet Senatosu 1/496) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 797 ve 797 ye ek) (S. Sayısı : 543) (1) 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Seçimlerin temel hükümleri 

ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 ta
rihli ve 298 sayılı Kanunun 78 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

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

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

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

Renk ve işaretler birbirine benzerse, önce 
bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret iki 
gün içinde bağımsız adaya bildirilir. Bunlar 
üç gün içinde yenisini vermezlerse veya verdik
leri renk ve özel işaret yine kendisinden önce 
verilmiş diğer renk ve işarete benzerse artık o 
bağımsız aday renk ve işaret kullanamaz. 

Bağımsız adayların oy verme yerlerine ko
nulmasını istiyecekleri basılı oy puslaları, oy 
verme gününden bir gün önce sandık kurulları 
başkanlarına teslim olunur. 

Bir siyasi partinin, 2596 sayılı Kanun hü
kümlerine uygun olarak, kendisince kabul edil
miş bulunan özel işaret .ve benzerleri, diğer 
siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından 
kullanılamaz. 

(1) 543 S. Sayüı basmayazı 9 . 2 .1965 tarih
li 38 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

İÜLEN İŞLER 

I Siyasi partilerin özel işaretleri hakkında. 
bağımsız adayların kullanacakları özel işaretler 
hakkındaki yukarıki hükümler uygulanır. 

Siyasi partilerin katıldıkları seçimlerde, par
tilerin oy puslaları, aşağıdaki esaslar dâhilinde 
hazırlanır ve kullanılır : 

1. Oy puslaları, 14 ncü maddesinin I nu
maralı fıkrasındaki esaslara uygun olarak, kâ
ğıdında «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kurulu» filigranı bulunan, özel surette imal 
edilmiş kâğıtlara, Yüksek Seçim Kurulu tara
fından bastırılır. 

2. — Oy puslaları her biri yüz yapraklı 
bloklar halinde hazırlanır. 

Her yaprağın bir yüzü, seçime katılan si
yasi partilerin oy puslalarmı, kâğıt ebadının 
icaplarına göre, yanyana veya alt alta ihtiva 
edecek ve birbirinden belirli kalınlıkta birer 
çizgi ile ayırdedilmiş «Birleşik oy puslası» şek
linde düzenlenir. 

Birleşik oy puslası üzerinde, siyasi partile
rin oy puslalarmm soldan sağa veya yukardan 

I aşağıya sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafm-
I dan, siyasi partilerin temsilcileri önünde ad

çekme suretiyle tesbit olunur. 
3. Birleşik oy puslası, her partinin oy 

puslası üzerinde, en başta ve ortada, partinin 
özel işareti; özel işaretin altında admm baş 
harfleri; baş harflerin altında, tam yazı halin
de adı; belirli bir aralık veya çiz iden sonra 
eni boyu ikişer santimetre olan belirli bir ka
lınlıkta çizgilerle yapılmış bir dörtgen veya 
çapı iki santimetre olan bir daire; belirli bir 
aralık veya çizgiden sonra adaylarm adları ve 
soyadları; sayıları bu hususlarda, partiler ara
sında tam bir e'i'tliği sağlıyacak renk, büyük
lük ve puntolarla bastırılır. 

4. Birleşik oy puslaları, sandık seçmen 
listelerine dâhil seçmen sayısını karşıbyacak 
miktarda, her yaprağın arkası ilçe seçim ku
rulu başkanlığı mührü ile mühürlenmiş ola
rak, bloklar halinde, 68 nci madde ile tesbit 
edilen usule göre, sandık kurulları başkan
larına teslim edilir. 

5. Sandık kurulu başkam, 77 nci madde 
gereğince, özel zarfların mühürlenmesi işlerini 

I bitirdikten sonra, birleşik oy puslalarmm ilçe 
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seçim kurulu mührü ile mühürlenmiş olan arka 
taraflarını, sandık kurulu mührü ile de mü
hürler. 

6. Sandık kurulu önüne alman seçmene 
91 nci madde gereğince çift mühürlü özel zarf 
verilirken, arkasında biri ilçe seçim kurulu 
başkanlığını, diğeri sandık kurulunun mührü 
bulunan, çift mühürlü bir aded, birleşik oy 
puslası da verilir. Çift mühürlü birleşik oy 
puslası, sandık kurulu başkam tarafından seç
mene verilirken, hiçbir tarafında her hangi 
bir işaret bulunmadığı, çift mühürlü olduğu 
kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gös
terilir. 

7. Oyunu, siyasi partilerden biri lehinde 
kullanmak istiyen seçmen, kapalı oy verme ye
rinde, birleşik oy puslası üzerinde, dilediği 
siyasi partinin puslasında bulunan eni boyu 
ikişer santimetre olan dörtgen veya iki santi
metre çapındaki daire içine Yüksek Seçim Ku
rulunca imâl ettirilip sandık kurullarına ka
dar ulaştırılmış bulunan ve kapalı oy verme 
yerinde oy verme süresince bulundurulması 
mecburi olan çarpı işareti mühürünü basar, 
birleşik oy puslasım tam olarak zarfa koyup 
iyice kapatır. 

8. Kullanılmıyan birleşik oy puslaları hak
kında, her yaprak, karşılıklı köşeleri arasın
da çaprazlama iki çizgi çekmek suretiyle birer 
büyük çarpı işareti ile iptal edildikten sonra, 
kullanılmamış zarflar hakkındaki 97 nci mad
desi aynen uygulanır.» 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde ilik sö
zü Sayın Ünaldı almıştır. Buyurun. Sayın 
Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, tasarının tümü üzerinde 3 günden 
beri devam eden müzakerelerde çok şeyler söy
lendi. Fakat buna müzakere demek de bilmem 
doğru olur mu? Bu bir açık oturum şeklinde 
cereyan etti ve hattâ övle bir açık oturum oldu 
ki, mevzudahi belli değildi. Şimdi maddelere ge-
miş bulunuyoruz. Maddeler üzerindeki maruza
tımızı kısaca arz edelim. 

Tasarının gerekçesini tet'kiık ottiğimizde gö
rürüz ki, bir sayfa bile tııtmıyan gerekçenin dört
te üçünü sadece seçim tarihi işgal etmiş, dörtte 
biri de seçmen reylerinin değerlendirilmesine 
hasredilmiş ve bu değerlendirmeyi içine alan 
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maddelerden ilkinin müzakeresine geçmiş bulu
nuyoruz. Muhterem arkadaşlar, bu maddeyi iyice 
okuduğumuzda görürüz ki, bu maddede prensip 
çelişmelerinden tutun da, lüzumsuz hükümlere 
varıncaya kadar birçok hususat yer almış bulun
maktadır. Maddenin birinci fıkrasında bağımsız 
adayların oyları mevzubahistir. Bağımsız aday
lara, prensip olarak, partili adaylara tanınan 
haklardan başka şekilde haklar tanınmaktadır. 
Bağımsız aday liste bastıracak, listesine istediği 
işareti koyacak, istediği rengi koyacak ve istedi 
ği gibi de dağıtacaktır. Halbufki partili adayla
rın öyle değildir. Leyli okullar gibi tek tip üze
rine basılmış bir liste, işaretleri de belki birbiri 
no karışacak, ne olduğu belli olmıyacaktır. Bu
rada muvazeneyi ve eşitliği temin etmek maksa-
diyle yapılacak işi, kanaatimce, söylemek mecbu 
riyetmdeyim. Mademki partili adaylarının oy 
puslaları dağıtma hakkı yoktur, seçim kurulla-
rmea boş fligranlı kâğıtlar sadece sandık kurul
larına verilsin, sandık kurullarınca sandık başı
na konmak suretiyle müstakil adaylara rey vere
cek olan vatandaş da sadece o kâğıda yazmak 
suretiyle oyunu versin veyahut da bütün aday
ların tek tip üzerine, yine secim kurulunun flig 
ranmı taşımak suretiyle, isimleri bastırılmış ola
rak konsun. Ama kendisine dağıtma hakkı, renk 
hakkı vermek kanaatimce eşitliği bozan bir key
fiyettir. 

İkinci husus; birleşik oy puslalarmda kare 
veya daire denilmektedir. Bu ya kare olur, ya 
daire olur. Kare veya daire; hangisini intihabe-
derso etsin, şakimde bir şey olmaz. 

Üçüncü nokta; zarflar ve oylar çift mühür
le mühürlenmiş olacak; birisi seçim kurulu tara
fından mühürlenecek, diğeri de sandık kurulu 
tarafından mühürlenecek. Kanaatimce arkadaş
lar, sandık kurulu tarafından mühürlenme key
fiyetinin böyle mukni ve mâkul bir izahı olamaz. 
Madem ki, seçim kurulu hazırlatıyor bu pusla • 
lan ve zarfları, seçim kurulunun mührü ile mü
hürleniyor, ayrıca sandık kurulunun mührüne 
ihtiyaç yoktur. Günkü, bu oyların hesaba uğra
masında veya uğratılmasmda mühim bir nokta
dır. öyle bir koy tasavvur ediniz ki, falan par
tiye veya filân partiye rey vermiyeeeği bellidir, 
seneler senesi tecrübe edilmiş, bellidir; çünkü 
sandık kurulunda bulunan her müşahidin seçim 
kanununun her noktasını bizler gibi bilmesine 
imkân yoktur. Sandık kurulu kasten mühürleme' 
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den dağıttı, ondan sonra da seçim sonunda tek I 
mühürlüdür, dördüncü maddeye göre iptali ge
rekir dedi, iptal edildi. Mademki, vatandaşın 
reylerini geniş ölçüde değerlendirmek iddiası ile 
geliyoruz, şu halde tatbikatta hiçbir suretle hi- { 
le-ü hud'a, yanlışlığa ve hataya yer vermiyecek 
bir hüküm koymamız lâzımdır. Aksi takdirde ni
yetimiz açıktan açığa belli olur. 

işaret meselesi arkadaşlar; İstampa bulun
durulacak, mühür bastırılacak, bir taraftan da 
diyoruz ki, bu müşterek oy puslası tasarrufu sağ- I 
lamak için yapılmıştır. Tasarrufu sağlıyacağız; 
kâğıt üzerinde sağladık, diğer taraftan mühür, 
İstampa, mürekkep şu bu masrafına gideceğiz, 
Kabili telif olan hususat değildir bunlar muhte
rem arkadaşlarım. Sonra, puslaiarda işaret, o 
reylerin iptalini tazammum ediyor. Şimdi bu mü
hür basılırken acaba bir tarafa bir elini götürür
ken mühür dokunmaz mı? Dokunur. Bu vatanda 
şın reyine halel getirir. Diğer taraftan arkadaş
lar, sandık başkanının veya sandık kurullarının 
kim olacağı, kime yarolacağı belli olmaz. Bakar
sınız bunun farkına varmıyacak olan yerler var
dır. Böyle yerlerde daha önceden falan veya 
filân partinin oy puslalarına bu damgalar bas
tırılmış olarak orada tutulur ve öyle verilir. Gi
den vatandaş bir damga daha vurdu mu iptal 
edilir, veyahut hiç damga vurmadan atar, hiç 
vurmadan atacaksın der. 

BAŞKAN —• Sayın Ünaldı, bir dakikanın 
var, lütfen toplayınız. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Binaen 
aleyh arkadaşlar, mühür meselesini de halletane-
miz lâzımdır. Bu mühür ya tamamen kaldırıl
malı veya başka bir şekil bulunmalıdır. Şeklini I 
de söyliyeyim. Böyle tek kâğıt üzerinde muhte- I 
lif partilere aynı renk verileceğine, muhterem I 
arkadaşlarım, ben bir teklif yapıyorum; bunu I 
takrirle de Yüksek Makama sunacağım; her par- I 
ti için seçim kurulu tarafından kur'a ile bir 
renk tâyin edilir ve partiler listeleri şöylece 
altalta konmak suretiyle kırmızı, beyaz, sarı, 
yeşil her* ne ise, bunlar böylece altalta konmak I 
suretiyle zımbalanır, cilt yapılır, kaç parti giri- I 
yorsa o kadar cilt yapılır, bu cilt gelen seçme- I 
ne sandık kurulunca zarfla birlikte verilir, seç- I 
inen içeri girer, hangi rengi arzu ediyorsa onu I 
koparır sandığa atar. Geriye kalanı da ayrıca 
çöp sepeti gibi yapılacak bir sandığın içine atar. I 
Mademki iddiamız vatandaş reylerini değerlen- | 
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dirmektir, hataya mâni olmaktır, bir reyin bi
le ziyama acımaktır, şu halde arkadaşlar va
tandaşa en kolay gelecek şekilde bunu yapmak 
daha doğru olur. 

Sonra Sayın Yıldız geçen gün konuşmaların
da yine bu hususa temas ederek dediler ki, va
tandaş bu tercih işaretini yapıyor da, bu işare
tin içerisine damgayı neden vurmasın? Bina
enaleyh, bu Türk milletine bühtandır, hakaret
tir. Arkadaşlar seçimleri bil (m arkadaşlar böy
le konuşmazlar. Tercih işaretleri daha önceden 
anlatılıyor, daha önceden elinde bulunan oy 
puslaslnı vatandaş istediği kimseye, kendisi 
okuma yazma bilmiyorsa, gösterip yaptırıyor 
veya ona söylüyor, bana izahat verin diyor, öğ
reniyor buna göre yapıyor. Ama burada Alla-
hıyla başbaşa olduğu zaman bu işleri bilmiyen 
insanların o karenin içine nasıl damga vuraca
ğını hepimiz tasavvur edersiniz. Birçok tapu 
dairelerinde elini tutarsanız elini çeker. Bina
enaleyh, orada vatandaşın hatâ yapması daima 
mümkündür, bu usulle. Vatandaş reylerine hür
met ediyorsak bu usulü değiştirmemiz gerekir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt buyurunuz. 
Söz sırasını okuyorum. Sayın Ünaldı, (Ko

nuştular), Sayın Yeşilyurt, Sayın Kmaytürk, 
Sayın Dikeçligil, Sayın Cenap Ege, Sayın Ba
ki Güzey Sayın M. Ali Demir, Sayın Hilmi 
Onat. Sıra budur. 

Sayın Yeşilyurt yazı ile söz istediği için. 
yazı bana gelinceye kadar kendileri ikinci ol
dular. Sayın Ünaldı açık göz davrandı, parma
ğını kaldırmak suretiyle söz istediği için birin
ci oldu. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri, müzakere mevzuu olan kanunun 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, bu sözünüzü geri alın. 

BAŞKAN — Bir kötü maksatta değil Sayın 
Ünaldı. Eğer yazı yazmak suretiyle söz isteme
miş olsaydı ve şayet parmağını kaldırmak su
retiyle söz istemiş olsaydı birinci olacaktı. Fena 
bir maksatla söylemek istemedim. 

Buyurun Sayın Yeşilyurt. 
tSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Seçin, 

Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine 
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mütedair kanun tasarısının Büyük Millet Mec
lisince kabul edilmiş bulunan üçüncü maddesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, benim şahsi görü
şüme ve hukuki kanaatime göre mevzuu müza
kere olan kanun rejimin kaderini değiştirecek, 
partilerin kaderini değiştirecek ve neticeten 
muhterem arkadaşlarım, bizim de içinde dâhil 
olmak üzere, Türk milletinin kaderini değişti
recek bir kanundur. Hu sebeple bu kanun üze
rinde nâçiz bir arkadaşınız olarak tümü üzerin
de bir haftadır hazırlanıp konuşmak için söz 
istediğim halde sonradan verilmiş bulunan bir 
önergeyle konuşmak nasibolmadı. Maddeler 
üzerine geçilince üçüncü madde üzerinde söz al
mış bulunuyorum. Yalnız 'ben bir hususa değin
meden geçemiyeeeğim. Muhterem arkadaşla
rım, bu kanunu huzura kadar getiren hükümet, 
kanunun tümü hakkında konuşurken kendi par
tilerinin ve kendilerinin 'bir menfaati bulunma
dığını, yalnız ve yalnız iyi niyetlerle diğer si
yasi partilerin de bu Mecliste temsil edilme ga
yesi gibi, ulvi bir gayeleri bulunduğunu söyle
diler. Ben bu şekilde kanunun esbabı mueibesi-
ni zikretmiş olmalarına hürmet ederim. Yalnız 
şu hususu belirtmede de fayda bulurum; hepi
miz beşer bulunduğumuza göre muhterem arka
daşlarım, insanlar yaradılışı itibariyle beşerî 
hislerle doludur. Allah kişileri yaratıkken be
şerî hislerle birlikte yaratır. Nasıl ki, <b'ir şah
sın, yakınlarının vefatı o şahsı günlerce üzer ve 
göz yaşı döktürürse, yabancının vefatı o şahıs 
hakkında göz yaşı dökmesine sebebolamaz ise, 
bu netice itibariyle beşerî bir his olarak, men
faat de bulunduğuna göre, seçim sathı mayilin-
de bulunduğumuz bir sırada, benim şahsi ve 
hukukî kanaatime göre, haklı ve muhik bir se
bep olmadan muhterem Hükümetin bu 'kanunu 
getirmesinde kendilerinin de menfaati olduğu
nu söylemiş olsalar da takdirle karşılar ve bu
nun doğru olduğunu biz de tasdik ederdik. 
Binaenaleyh, arkadaşlar, şu kürsüden konuşur
ken mutlaka ve mutlaka hakikatleri .belirtmek 
zaruretindeyiz. Şu hale göre, bitaraf olalım. 
Netice itibariyle hepimizin tek Ibir gayesi, tek 
bir arzusu var. Bu milletin kaderini değiştir
mek; ve yine bu milletin ikbal ve istikbalini 
müemmen etmektir. O halde dün cereyan eden 
konuşmalarda hakikaten Senatoda samimî bir 

hava vardı. Gönlün arzu ettiği şey bu samimî 
havanın devam etmesi ve netice itibariyle de 
(Madde üzerinde konuş sesleri) Geliyorum. Ve 
netice itibariyle de yapılacak kanundaki deği
şiklikleri birlikte ve gönül birliği, elbirliği ile 
yapabilmektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, elimizde mev
cut bulunan bu maddede birleşik oy sisteminin 
ben memleketin kaderi üzerinde iyi netice getir-
miyeceğine kaaniim. Sebebi; hepimiz beşer bu
lunduğumuza göre v'e bazan da yanılmalarımız 
olduğuna göre, nitekim elimizdeki mevcut bu
lunan bir puslayı bile sepete atarken yan
lış attığımıza göre, birleşik oy puslası üzerin
de, okuma bil m iyen, yazma bilmiyen, hepimi
zin yakınları bulunan hemşehrilerimizin yine 
seçim kurulu tarafından orada bulunan hücre
lere konmuş olan mühürü alıp da basmasını 
biz nasıl temin edeceğiz? Muhterem arkadaşla
rım, şu bir gerçektir ki, Türkiye için, biz, ina
nın, vatandaşın cebine koyduğumuz reyi attıra-
madığımıza göre, vatandaş, hücrenin içine gir
diği zaman eline aldığı mühürü nereye basması 
lâzımgeldiğini bilmesi de pek mümkün değil
dir. Birleşik oy puslasınm bir tek faydası ol
duğuna kaaniim. Yakın bir zamanda seçime 
girmiş ve bunların masraflarını deruhde etmiş 
bir arkadaşınız olarak bilhassa ben küçük tâ
birini hoş görmüyorum. Bir hükmi şahsiyet 
şöyle dursun, bir şahsa dahi kullanmadığım bir 
tâbirdir. Diğer partiler için hakikaten fay
dalıdır. Yalnız ve yalnız faydası buradadır. 
Fakat getireceği zararların bundan çok otdu-
ğuna ve birçok vatandaşın reylerinin iptal edi
leceğine netice itibariyle Frozan'ın dediği 
gibi, «Demokrasiyi kabul etmiş bulunan mem
leketlerde, eğer halkın iradesi isteniyorsa su
reti. kat iyede birleşik oy ve matbuu oy puslası 
kullanılmaz;. Vatandaş istediğini yazar, dile
diğinin gözünü çizer ve böylece neticeten o 
memlekette ve o yurtta demokrasi doğar» der. 
O halde arkadaşlarım, biz yine Froza'nın dedi
ğine göre, seçimlere yakın bir zamanda ikti
darın bu kanunu getirmiş olmasının, benim 
kanaatime göre seçimleri kaybederiz endişesi 
vo kazanmak çabasından ileri geldiği kanaatin
deyim. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş diledi
ğini yazabilmeli, dilediğinin gözünü çizebümeli 
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ve memlekete lıizm'et edecek kişilerin getiril
mesine kendisi bizzat, vicdanının sosisini dinli-
yerek vereceği reyle hâkim olması lâzımdır, işte 
bu birl'eşik oy sistemi, nevama demokrasiye bu 
memlekette fırsat verilmemiş bir duruma ge
tirmektedir. Benim gönlüm, benim arzum, bu 
kürsüye gelip de gönül birliğiyle, elbirliğiyle, 
güç birliğiyle bu milletin kaderini değiştirmek 
istiycn Hükümet bu şekilde bir tasarıyla hu
zura gelmemiş olsaydı, daha faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu mad
denin üçüncü bendinde bulunan bir hususun 
tayyı için bir önerge verdim. Tahmin ediyo
rum, bu görüşümüze komisyon ve Hükümet 
do katılacağı hukukî kanaatindeyim. Bu şu
dur muhterem arkadaşlarım; bir dörtgen veya 
çapı iki santimetre olan bir daire, yani bunu 
biz seçim kuruluna bırakıyoruz. Bir dörtgen 
veyahut da diyoruz ki, bir daire. Bence bu 
muhayyerliği seçim kuruluna bırakmadan bu
rada bir daireyi tay ile veya tâbiri ile bir
likte tay ile yalnız daire olarak kalması şeklin
de değiştirilmesinde isabet görüyorum ve bu se
beple de bir önerge veriyorum. 

Yina muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bir dakikanız 

kaldı. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Bağ
lıyorum Reis Beyefendi. 

Bir hususu dr. istirham edeceğim. Vatan
daşlarımızın durumu belli bulunduğuna göro 
bu mühürü basarken, acaba daire içine basıl
madan başka tarafa mühür basılmış olsa bu 
oy puslasınm kabulü mümkün değil midir? 

Bu hususu da yüksek ıttılaınıza arz eder 
hepinizi hürm'etlc selâmları 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başkan
lığa verilen bir önerge vardır, bunu arz edi
yorum. 

Sayın Mehmet Ali Demir şöyle bir söz 
isteme talebinde bulunmuştur. 4, 5, 6, 7 nci 
maddeler üzerinde söz istiyorum diyor. 

MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Siz de
min öyle dediniz. Yazılı talepte bulunulabilir 
dedljiz 

BAŞKAN — Efendim herhalde benim sözle
rim iyi anlaşılmıyar iltibas ondan husule geli
yor. Divanca bu seneki bütçe müzakerelerinde 
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dahi falan günden başlamak üzere kâtibe soz 
talebinde bulunulabilir denmiştir. Eğer böyle 
olmasa, şimdi buradan bir arkadaşımız gelecek 
denenin bütçesinin, yirmidört Vekâlet bütçesi 
üzerinde hirinci sözü istiyebilir. Böyle bir şeye 
ne hukukan, ne Anayasaya göre ve ne de İçtü
züğe göre imkân yoktur. Binaenaleyh Riya
set sarih olarak şu usulü tutacaktır. Hangi mad
de okundu ise, okunur okunmaz ilk istiyene söz 
sırası verilecektir. O sıraya göre de söz sıra
sını tâyin edecektir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Geri 
aldım. 

BAŞKAN — Bunu arz ediyorum, geri aldığı 
için de teşekkür ederim kendisine. 

Söz sırası Sayın Kmaytürk'ün, 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, konuşulmakta olan 
Seçim Kanununun hepimizi ve Türk milletini, 
Türk demokrasisini, inanışımıza göre, hafif mâ
nada dahi olsa zedeleyici gördüğüm üçüncü 
maddenin iki, üç, yedinci bendleri üzerinde bir 
kaç dakikanızı işgal etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şuna inancım kesindir 
ki, şu toplulukta hangi partiden olursa olsun, 
gerek iktidar, gerekse muhalefet pertileri, bu 
memlekketin Anayasa karşısında Türk demok
rasisinin, göğüslerini gererek, tek koruyucula-
rıd.r. Buna hepimiz inanıyoruz. Bilhassa de
mokrasiyi yerleştirmek istiyen iktidar partisinin, 
şu «3 ncü madde üzerindeki görüşlerini tahlil 
ederken ümidediyorum ki, naçiz düşünceme yer 
vereceklerine inancım vardır. 

Değerli arkadaşlarım, hekim olduğum için 
kendimi alamıyarak huzurunuza küçük bir şe
mayla da geldim. Yalnız üzüntüm şudur ki; 
tabiî burada mümkün değil, hekim arkadaşlar 
bilirler, biz teknik, ilim sahibi hekimler yaptı
ğımız şemaları birer projeksiyonla gösteririz. 
Gönül isterdi ki, küçük madde dahi olsa, şu 
kürsünün önünde bir projeksiyon olsaydı, bu 
üçüncü maddenin huzurunuzda bize neler yük
lediğini açıkça gösterirdim. Ama çizebildiğim 
kadar çizdim, yine huzurunuzda gösteriyorum. 
Müşterek oy pusulası, - maddede yazıldığı gibi 
şematize ettim, şu şekildedir. Evvelâ kağıdın 
ortası, onun yanında partinin rumuzu, o şöy
le hafif bir daire şeklinde aldım, partinin ru-
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muzunun yanında partinin büyük baş harfleri, I 
bunun altında partinin ismi; tam yazılı, onun 
altında eni boyu ikişer santimetre olan bir kare 
veya kutru iki santimetre olan bir daire; bil
miyorum görülebiliyor mu, arz ettiğim gibi pro-
jeksiyon olsaydı daha gazel görünürdü. Bu
nun altında da adayların isimleri... Madde -bu. 

Şimdi biz güvençle inanıyoruz, ben şahsende 
inanıyoıum, bunu kabul ettik. Yalnız soruyo- | 
ram, istirham ediyorum, bu müşterek listeyi ge- I 
tiren Hükümete ve destekleyicisi arkadaşları- j 

miza, Şu kare içine çarpı işareti veya mühürü 
şahsan ben dahi seçim havası içinde, sandık ba
şında içine basacağıma inanamıyorum; içine 
basarnam gibi geliyor. Binaenaleyh istirhamım, 
ikinci benddcki bu kare veya dairenin kaldırıl
masını rica edeceğim. Kaldıralım, vatandaş is
tediği yere bassın. Bu partinin önüne gelen ye
rine 'bassın. Bu hiç olmazsa bir kolaylıktır. Bu 
içine basmak zor, ben şahsen hata yapacağımı 
zannediyorum. Birinci tâdilini istediğim bir de
fa karenin kalkması. İkinci tâdilini istediğim 
mesele renk meselesi. Her parti yerine ayrı 
renk1 er olsun. Hernckadar partilerin ıumuzla-
rı varsa da, sarih isimleri varsa da renk daha 
kolaylık verecek daha demokratik olacaktır. 
Okuma yazma bilmiyon, Anayasa ile kendisini ; 
seçme hakkı tanıdığımız vatandaşlar da renk : 
karşısında bu benim rengimdir, diyecek, dam- i 
gayı basacaktır. Ve bu listelerinde gününü ri- I 
ca ettim, seçimlerden 22 gün evvel... Sebebi; J 
çünkü reyini duyar öğrenir. O gün öğrenirse | 
bu olmaz. Bir senatör arkadaşımla konuşuyor
duk koridorda, renk meselesi zordur, yapılamaz-
mış, dediler. Arkadaşlarım, getirmeye unuttum, 
akşam hazırlamıştım, bize Emlâk Kredi Banka
sından defter geldi. Hepiniz hatırlıyacaksmız sarı 
kısmen zannediyorum, 15 e 10 şeklinde defterin 
her ayının konarı dahi renklidir. Bir mil:m^t-
re inceliğinde bir kâğıda renk yap-ldığı haldi, 
aşağı - yukarı 20 santimetrelik bir kağıda renk 
yapmak daha kolaydır. Zor dahi olsa, bu ren
gi yaparsak demokratik anlnvışa uyncık'i". 
Renk olunca okuma - yazma bilmiyen bir arka
daş alıp renge basacaktır. İkinci istiıhamım 
budur. 

Arkadaşlar, bu kanunun tadilinde dilediği
miz üc husus; her hangi bir yerine basmak 
karenin kalkması ve bir de renk dedik. Esa
sen eski kanunda bağımsız adaylara bu renk | 
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hakkı tanınmıştır; 4 ncü paragrafın üçüncü 
satırında. O zaman bakımsız adaylara renk hak
kı tanındığı halde şimdi diğer arkadaşlarımız 
konuştular; bağımsız arkadaşlarımızın durumu 
ne olacak diye, burada o da yok. Buyurun, ka
nunun demokratik olmadığı husus. Bu olmaz 
arkadaşlar. Ben şuna da inanıyorum ki, liste
sine oy verildiği gibi, partinin içine girecek ada
yın şahsına da vatandaş oy verecektir. Bu sarih
tir. Vatandaşın şahsiyoti de vardır. Vatandaşın 
şahsına oy verildiğine göre binaenaleyh bağım
sız adaylar ne olacak? Onlar bu kanunda yok. 
(Bağımsız adaylar var, sesleri) Burada bağım
sız adaylar için renk tanınmıştır. Bağımsıza renk 
tanındığına göre burada da rengi olması lâzım
dır. özür dilerim, sürçü lisan oldu, vardır. Ba
ğımsız adaya renık tanındığına göre biz burada 
eğer kabul buyurursanız, demokrasiye inandığı 
mız için bilhassa okuma - yazma bilmiyen vatan
daşlarımız için rengi kabul edelim. Bunda bir 
şey yok, kanunun çıkarılıp çıkarılmaması diye 
bir mevzu yok. İsterse Hükümet bugün götürür, 
yarın getirir, ben bunu anlamıyorum. Yani isti
yorum ki, bu kanun hiçbir aksaklığa, sandık ba
şında gürültülere, bilhassa Sayın Adliye Baka
nının geçen seçim kanununda işaret ettiği konuş
malarında belirttiği gibi, birtakım kavgalara 
hüsnüniyetsiz işlere ve gece oy puslaları dağıt
mamaları gibi önleyici tedbirler düşünüldüğüne 
göre, şurada düşündüğümüz kare kalksın, vatan
daş istediği yere mührü bassın. İsim üzerine 
bassın, armanın üstüne bassın adı üzerine bas
sın... Ama kare ile tahdidetmiyelim. İki santi
metrelik karenin içine bassın; bu mümkün değil. 
Bunu hiç birimiz basarnayız; kabul edin. Ben 
hata edeceğimi kabul ediyorum. Yapamayız. Bi
naenaleyh istirhamım bu. Bu kalksın, renk kon
sun, bir de arz ettiğim gibi, arkadaşlarımız bu 
kanunda bu üç bendi tâdil etsinler. Zaten bir tâ
dil teklifi olarak vermiş bulunuyorum. Sayın 
Başkan bunu okuyacaktır. Binaenaleyh, ben oku
mak istemiyorum. Her hangi bir yere basılması
nı, karenin kaldırılmasını ve rengin kabul edil
mesini istirham ediyorum. Üçüncü madde üze
rinde görüşlerim budur. Huzurlarınızı işgal et
tiğim için hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligıl. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, kanunlar yapılırken umumiyet 
itibariyle vatandaşın seviyesi nazarı itibara alın-
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maildir. Ve biz buna göre düşündüğümüz tak 
dirde bunlar olmaz. Sayın Adliye Vekili konuş
maları esnasında, efendim vatandaş bunu yapar 
biz vatandaşı küçük mü görüyoruz, hakaret mi 
ediyoruz gibi beyanda bulundular. Ama bunun
la beraber memleketimizin durumunu kendisi 
de bilir ki, birçok okuma - yazma bilmiyen va
tandaşımız var. Biz bunu da çok gömmüyoruz, 
•okuma yazma bilmemesi onun kabahati değil
dir. Kabahat ona okuma yazma öğretmiyen ida 
recilerindir. Bu zamana kadar okur - yazar ade- I 
dinin yüzde yüz olması lâzımdı. Metot noksan
lığı var, o başka. Ama bu böyle olduğuna göre, 
vatandaşlarımızın reylerinin zayi olmaması için 
biz de tedbirler almak mecburiyetindeyiz. 1961 
seçimlerinde vatandaşlarımız iki tane rey kul
lanmıştı. Birisi senatörler, birisi milletvekilleri 
için. Arkadaşlarımıza soralım bunu atmak çok 
daha kolaydı çünkü damgası falan yoktu. Her 
iki partinin sandıklarda rey kaybı adedi namü
tenahi idi. Bizim bölgemizde aşağı - yukarı her 
iki partinin kaybı 20 bine yakındı. Bu böyle ol
duğuna göre şimdi kanun getirenler kanunu ted
vin edenler bunu düşünmeli idi. Vatandaş hüc
reye girecek iki cm. lik kare içine mührünü ba
sacak. Bunların ekserisi okuma - yazma bilmi- | 
yor, bunların yaşlıları vardır ve bunlar iki cm. j 
lik yere damga basacak, bunun dışına çıktığı va
kit oy iptal edilecek. Bu âdil bir durum değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım bir endişemiz oluyor. 
biz bu kanunu çıkaralım, Meclise gitmesin... Ama 
senatör arkadaşlarımız bunu böyle düşünmemeli. 
Hakikaten rey zâyiine mâni olunmalı, her iki 
parti bunun üzerinde hassasiyetle durmalı ve | 
buna bir hal çaresi bulmalı. Sayın Bakan çık
sın, buraya izah etsin, desin ki; bu karenin dı
şına çılkılabilir; çıkıldığı takdirde rey iptal edil
mez. Bu mühim. Çünkü, İstampada boya taşabi-
lir, taştığı takdirde bunu kabul etmiyorum de
diği zaman, biz vatandaşın reyinin zayi olmama
sını düşündüğümüz halde rey kendiliğinden zayi 
olacaktır, münakaşalara meydan verecektir. O 
halde bence bu kanun tedvin edilirken, ortaya 
getirilirken böyle kare meselesini düşünmek nor
mal değildir. Farz edelim ki, düşünüldü. Ama 
'bunun dışına çıkıldığı takdirde vatandaşın reyi 
iptal edilmez, demek lâzımdır. Sayın hukukçu
lar bilir, çünkü onlar getirdi bu kanunu, bir va
tandaşın parmağını bastırmak için çektikleri zor- j 

12 . 2 . 1965 O : i 
hıkları elbette hatırlarlar. Tatbikat içinden ge
len hukukçu arkadaşlar bunu düşünmeli idi. Sa
yın sözcü bunu izah etti. Biraz elâstiki olmalıy
dı, bu olmamıştır. 

Ben istirham ederim; bu kere veya daire
nin hangisi kabul edilirse, dışarısına çıktığı, 
taştığı takdirde, iptal meselesi düşünülmeme
li. O vatandaşın reyine halel getirilmemeli ve 
kabul edilmeli. 

Sayın Adliye Vekilinin buraya çıkıp her hal
de bir tavzih yapmasına ihtiyaç vardır. (Sağ
dan tavzihle olmaz, sesleri) Arkadaşlarımızın 
değiştirgelerine bence uyulması lâzım dır. Ama 
ekseriyet sizde olur da bu kabul edilmezse, o 
takdirde Sayın Vekil çıkıp, daire veya karenin 
dışına çıkıldığı takdirde reyin iptal edilmemesi 
cihetine gidilecektir diye bir tavzih yapacak
tır. Belki ileride lüzumsuz şeyler olabilir. Ben 
şimdi tadilin kabulünü istirham ediyorum, edil
mediği takdirde biz vatandaşın reyini yakacak 
mıyız? Yakmamamız lâzım, veya seçim kuru
lunun buna bir tedbir alması lâzım. Benim is
tirhamım ; bu kare meselesinin ortadan kaldı
rılmasıdır. Veya karenin dışına çıktığı takdir
de reyin iptal edilmemesi keyfiyeti nazarı iti
bara alınmalı. Arkadaşlarımız, Büyük Millet 
Meclisine kanun giderse gecikeceğinden endi
şe etmeden, hakikaten 1961 seçimlerini kema
li samimiyetle nazarı itibara alarak, burada 
pek çok vatandaşların reyinin yanacağını na
zarı itibara almalı, her iki parti bunun üze 
rinde hassasiyetle durmalı, buna bir çare ara
malı. Her iki parti arkadaşlarımdan bunu is-
tihram ediyorum. Hakikaten bunun üzerinde 
hassasiyetle duralım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen, siz ko
misyon adına mı söz istiyorsunuz? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şallısın adına. 
BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; müzakere 
etmekte olduğumuz kanunun ehemmiyeti cüm
lemizin malûmu. Ancak şu noktayı ifade et
mek isterim k'i, komisyon raporunun müzake
resi ve oylanmasından itibaren, âdeta oylar 
dondurulmuş vaziyettedir. Biz burada mad
deler üzerinde ne söylersek söyliyelim, nasıl 
önerge verirsek verelim Hükümetten gelen ta
sarının Mecliste bu kadar değişikliğe uğrama-
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sına rağmen Hükümet Sözcüsü olması gereken 
Vekil dahi Meclisin kabul ettiği metni öylesi
ne kabullenmişlerdir ki, sanki Hükümet tanı- I 
fındaıı yapılan teklife kendileri iştirak etmemiş-
ler de, Millet Meclisinde bir üye imişler ve ora
daki müzakerelerin neticelerini kabullenmişler
dir. Hükümetin teklifini âdeta hiç, naza IM dik
kate almamış vaziyettedir. Bunun açıkça se
bebi bu kanun teklifinin kanunlaşmasını iste
mekten ileri geliyor. Burada arkadaşlarımız 
yana yakıla ifade ediyorlar, daha önce tümü 
üzerindeki konuşmalarda, komisyon raporu 
üzerindeki konuşmalarda vatan dedik, memle
ket dedik, vicdan dedik, işte şu dedik, bu de
dik, çeşitli konuşmalar oldu. Kimi Hükümet 
dedi, kimi millet dedi, kimi Devlet dedi... Biz de | 
insafla dinledik. Ama şimdi meselâ şu üçüncü 
maddeyi iyi kötü okur - yazar insan olduğum 
halde ben dahi o fıkrayı öteki fıkraya bağla
mak, ondan bir mâna çıkarmakta güçlük çeki
yorum. Kanunların acık olması lâzımdır ve bu 
kanunun espirisi tek mânada vatandaşın tek 
oyunu dahi kıymetlendirmek olduğuna göre 
üçüncü maddede öyle şeyler var ki; hangisini 
ele alırsanız bu, vatandaşın oyunu kıymetlen
dirmek değil, oyunu değersiz hale getirmek 
için sanki kaleme alınmış bir maddedir. İşte 
bütün arkadaşlarım, akliçin tarik bir, aynı 
şeyi söylüyorlar. Meselâ şu vurulacak olan 
çarpı işareti midir, damga mıdır, nedir onu 
öyle bir yere vuracaksınız ki, eğer biraz eliniz 
titrese ve başka bir yere vurursanız, o oy pus-
lası iptal edilmiş olacaktır. Hani biz kolaylık 
yaratacağız , vatandaşa kolayca oyunu kullan
ma imkânını vereceğizi. Ve burada nutuklar 
çekiyoruz, işte demokrasi açıklık rejimidir. 
demokrasi vatandaşların eşitlik rejimidir oyu
nu serbestçe katlanacaktır, şu olacaktır, hu 
olacaktır diyoruz, öyle kayıtlar altına ahyo- I 
ruz ki, oy pusulasından zarfına kadar, vatan
daşın oyunu açıkça kullanabilmesi ve vatandaş I 
oylarını değerlendirmek için değil, o âdeta de
ğerlendirmemek için hangi barajlar lazımsa ge
tirmişiz burada birer birer koymuşuz. Şimdi 
bir defa benim konuşmamda usulü olmıyacak I 
şu bakımdan, Sayın Başkan haklı olarak bana 
hangi maddenin hangi fıkrası hakkında bir 
tadil vereceksiniz dese, benim hiçbir tadil vere
cek durumum yoktur. Şu bakımdan yoktur: 
Biliyorum ki ben hangi maddenin hangi fık- J 
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rası üzerinde bir tadil önergesi getirirsem geti
reyim artık oylar dondurulmuş vaziyettedir. 
Oylandığı zaman reddedilecektir. Hiçolmazsa 
şu noktayı istirham ediyorum; bir iki pratik 
nokta var. Sayın Bakan Sırrı Atalay buraya 
çıktıkları zaman bunu ifade buyururlarsa, bel
ki zabıtlara geçerde seçim zamanındaki iti
razlara medar olabilir. Meselâ, şu yuvarlak 
mı, daire mi, dikdörtgen mi, kare mi olacak ? 
Buna mühür vurmadığı zaman, kıyamet kop
masın, oy puslası iptal edilmesin. Ve vatan
daşa hepiniz biliyorsunuz ki elini tutarak mü
hür basmakta güçlük çekiyoruz. Dört yılda bir 
defa, iki yılda bir defa hücreye giren vatan
daşların -ki, birçoğunun tahsili olmıyan, oku
ma - yazması olmıyan bir insanın - duyacağı 
bir heyecan vardır. Bu heyecanı nazarı itibara 
almak lâzımdır. Ben bir defa belediye seçim
lerinde oyumu kullanıyordum, ilk defa oy kul
landığım için heyecanımdan yanlış kullandım. 
Şimdi ben tahsil görmüş bir insan olarak' he
yecanlanırsam, köylü vatandaşın bir (heyecana 
kapılması, eli titremesi tabiî değil midir? Son
ra bizde âdet olmuştur, arkadaşlar, özür di-
liyerek ifade edeyim ki biz bir kâğıda mühür 
basarken kâğıdı şöyle bir kere yalarız. İstam
pa falan bilmeyiz, yaladıktan sonra onu ko
yar mührü öyle basarız. Buna alışmış olan va
tandaşın mührü ıstampaya basıp da onu ora
dan alıp basacağı yere basması meselesini hal
letmek çok mühim bir şey. Farz edelim ki; 
mühür yerine basıldı, mürekep kuruyacak mı, 
kurumıyacak mı? Katladık katlayınca bu mü
rekkep öbür tarafa geçti, (A) partisini (B) 
partisini, hangi tarafa vurdu? İki taraf bir
den olunca iptal edilecek. Daha buna benzer 
namütenahi, arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, 
meseleler ortada duruyor arkadaşlar. Bana 
öyle geliyor ki. biz bugün dördüncü gününü 
idrak ettik, şu kanun mevzuu üzerindeki müza
kerenin, saksıda ağaç yetiştirme u süslün e ben
zer bir düşünceyi kanunlaştırmak çabası içeri
sindeyiz. Bunu yapmak istiyoruz. Bunun ol
masına imkân yoktur. Haydi diyelim ki, kü
çük partiler, büyük partiler, demokrasinin 
fazla partili rejim olması dolayısiyle lâzımdır, 
değildir... Bunların münakaşalarını geçtik. 
Onlar oylandı, kazandınız. Ama şu pratik 
usulleri çok istirham ediyorum, geliniz elbir-
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ligi ile halletmeye çalışalım. Eğer bunları hal
letmezsek bana Sayın Sırrı Atalay ne kadar 
mukni konuşurlarsa konuşsunlar, ne kadar hu
kukta misal getirirlerse getirsinler, şahsan be
ni ikna edemiyeceklerdir. Eğer, diğer tarafsız 
arkadaşlara da hitabediyorum, bizle konuştuk
ları zaman «biz doğru ne tarafta ise, hakikat 
no tarafta ise onunla beraberiz» diyenlere bu 
madde ile ilgili değiştirgelere müspet oy kul
landıkları taktirde kendilerinin hakikaten bu
na inandıklarına ben de inanacağım. Ama bu
nu yapmadıkları takdirde, Meclisten gelen ka
nunun olduğu gibi çıkarılması için iktidar par
tisine hizmet etmekten başka bir vazife yap
madıklarını burada ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, vatanseverlik, mil
let severlik, memlekete faydalı olma meşe le r i 
sade lâftan ibaret değildir. İnsanlar bunu bil
fiil ispat edecek fiiliyatı ile göstereceklerdir. 
Sayın. Enver Kök burada konuşurlarken gayet 
tiyatral bir ifade içinde; «küçük partileri bo
ğazlamak istiyor Adalet Partisi»' diye bir ifa
de kullandılar. Hayır arkadaşlar Adalet Par
tisi bir küçük partiyi değil, bir şahsı da'hi her 
hangi bir şekilde incitmek niyetinde olan bir 
parti değildir. Seçim A. P. nin inhisarında, pa
tentinde değil, büyük milletin malıdır. Bunu 
millet yapacaktır, eğer o partileri tasfiye .ede
cekse millet tasfiye edecektir, bizi tasfiye ede
cekse millet edecektir. Onun için böyle mese
lelerde âdeta yukardan aşağıya millete her han
gi bir meseleyi kabul ettirmek için baskı yapı
yormuş gibi bir hava iç!ne Parlâmento olarak 
girmemiz lâzımdır. 

Şu maddelerde birçok eksikler vardır, ina
nınız ve tatbikatı da güçtür. Kanun adamı ta
rafından tatbiki de güçtür, sambk başkanı ta
rafından tatbiki de güçtür. Hele hele oy kul
lanacak vatandaş için çok müşkül yerleri var
dır. Bunları tashih etmek gerekir. Ne olur 
bunları tashih edersek1? Kanun tasarısı geri 
gider. Geri giderse ne olur? Kanunlaşması 
uzar ve biraz daha gecikir. Bu düşüncenin al
tındasınız. Ellerinizi vicdanlarınıza koyunuz 
ve bu değişikliklerin yapılıp yapılmaması lâ-
zımgeldiğini lütfen düşününüz ve muhterem 
oylarınızı ona göre kullanmanızı istirham ede
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar sağdan) 
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BAŞKAN — Saym Atalay buyurun. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Muhterem arkadaşlarım bütün sa
yın üyeler konuştuktan sonra üçüncü madde 
üzerinde mâruzâtta bulunmak istiyordum. Yal
nız bir husus görülüyor ki, büyük bir endişeyi 
mucibolmaktadır. Bu da birleşik liste içerisin
de kare veya dörtgen olacak, çizginin dışına 
taşıldığı takdirde oyların muteber olmıyaeağı 
hususudur. Şayet kıymetli arkadaşlarım biraz 
zahmet buyurup üçüncü maddeden sonra gelen 
dördüncü maddeyi okumuş olsalardı, her halde 
l)iı şekilde beyanda bulunmıyacaklardı. 

Şimdi mu'hterem arkadaşlarım; biz ne geti
riyoruz? Birleşik liste. Birleşik listede kare 
yahut dörtgen. Sandık başında bulunan bir işa
ret olan çarpı işaretini buraya kayacaktır. 
Bu çarpı işareti şayet kareye veya daireye isa
bet etmemiş ise gerçekten bu oylar muteber ad-
dedilmiyecek midir? Şimdi mevzuatımızı göz
den geçirelim. 297 sayılı Kanunun 103 ncü 
maddesinde hangi oyların muteber a^ldedilmi-
vceğ i açı lanmış bulunmaktadır. Bu kanun 
bizim şimdi getirdiğimiz kanunun 4 ncü mad
desi ile değiştirilmiş bulunmaktadır ve şu hü
kümler vardır: Hangileri muteber sayılnpya-
cak; okuyorum. 

Madde 103. — «1. Sandık kurulunca tek 
biçim ve renkteki çift mühürlü bir zarftan baş
ka zarfa konulmuş bulunan oy puslaları. 

2. Hangi seçmen tarafında atıldığı belli 
olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş oy puslaları. (Hepsini mi 
okuyacaksınız? sesleri) Acele etmeyin, lütfen 
sabırlı olun. 

BAŞKAN — Sabırlı olun efendim müdaha
le etmeyin, hepsini kıyaslıyacağız. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De-
vamla) — 3. «İmzalı veya mühürlü veya seç
menin kim olduğunu belirten her hangi bir işa
ret taşıyan oy puslaları» çarpı ile ilgisi yok. 

4. Sandık kurulunca verilen kâğıdında 
(Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) 
filigranı bulunan özel surette imal edilmiş kâ
ğıttan başka bir kâğıda basılı oy puslaları. 

5. Arkasında biri ile seçim kurulu başkan
lığına, diğeri sandık kuruluna ait çift mührü 
havi olmıyan oy puslaları. 

6. Hangi siyasi pa-rti lehinde oy kullanıl-
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dığını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen ve
ya dairelerden birinden fazlasının içine çarpı 
işareti mühürlenmiş olan oy puslaları. Yani 
bir partiye değil de meselâ C. H. P. nin kar
şısındaki daire veya dörgene iki defa veya üç 
defa çarpı vurmuş, elbetteki bu muteber değil
dir. 

7. Hangi siyasi parti lehine oy kullandığı
nı belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya 
dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti mühür
lenmemiş olan oy puslaları. 

Şimdi hangi oyların muteber olamıyacağ1-
nı izah edeyim müsaade ederseniz eski 298 sa
yılı Kanunun 103 ncü maddesi muteber olrm-
yan oy puslalarmı derpiş etmiştir. Biraz son
ra gelecek 4 ncü madde de bunları saymıştır. 

Şimdi 7 nci fıkrayı okudum, 8 nci fıkra: 
«Birden fazla oy pııslasına basılmış (X) işa
retli, tek damgalı oy puslaları» onun da ilgi
si yok. «Oy zarfı içinde, el ilânı her hangi bir 
kâ^rt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile 
birlikte çıkan birleşik oy puslaları ile b a ğ ı 
şız adavhara ait oy puslaları» çarpı işareti yok 

«Yukarda bendler dısmda kalan ve öze1 

kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 
Bir zarfta, partilere veya bağımsız aday 

lara ait birden fazla muhtelif oy puslaları çak
tığı takdirde bu oy puslalarmdan hiçbiri mu
teber olmaz.» 

Şi.mdi. muteber olmıyan oy puslaları H ^ 
derpiş edilen bu hususlarda kare veya dairen"r 
d-'S'na taşıranlar muteber addedilmiyccek diy<~ 
bir kay11 var mı? Yok. 

M. ERDOĞAN ADALI (istanbul) — tehir 
olmazsa, dışına olacak tabiî. 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De
vamla) — Biraz müsaade edin, sabredin; eğer 
o hususa işaret etmeden geçersem, o zamar 
söylersiniz. Demek ki; muteber addedilmiyc
cek oy puslalarmı biraz sonra beraberce görü
şeceğiz. Bunların içinde sarih olarak biz kare ve 
dairenin dışına taşmış olanlar muteber addedil
miyccek, diye bir hüküm getirmiyoruz. Şimdi, 
niçin bunu getıiriyoruz? ıbir kısım arkadaşları
mız ve bilhassa Kınaytürk arkadaşımız de
diler ki, bunlar kalksın; çarpı içindeki karo 
ve daire kalksın, dedilier; aynen ifade et
tiler. Şimdi şayet partiler arasındaki hududu 
çizen kolonlarla yetinirsek, korkarız ki, asıl 

hatalar, asıl muteber addedilmiyccek oylar o za
man çoğalmış olacaktır. Bunlar radyo ile ilân 
•edilecek daimi olarak ifade edilecek, ve siyasi 
partilerde bunları her gittikleri yerde vatan-
dena anlatacaklardır. Benim ismim, işaretim 
bulunan kolondaki daireye; işareti Yüksek Se
çim Kurulu tesbit edecektir, hepsi daire ola
caktır, eğer Yüksek Seçim Kurulu «kare» der
se, «kare» olacaktır, bu belli olacak, belli oldu
ğu zaman diyecek ki, benim işaretim ve ismim 
bulunan, benim terazim, benim kartalım, benim 
altıokum, benim kitabım, benim başağım bulu
nan ve ismim de yazılı olan kolonda görülen 
daireye dikkat edin ve oraya mühürü basın. Bu
nunla şunu temin edeceğiz. Orada, kolonlar 
taşmadan mümkün olduğu kadar yakın bir yer
de, daire içinde, yahut dörtgenin bir yerinde, 
yahut yakın bir yerinde işaret kullanabilsin. 
Açıkça ifade edelim ki, kolonlar arasında bu
lunduğu müddetçe muteber oy sayılacaktır. 
Mutlak surette daire içinde, yahut kare içinde 
bulunacak; kareyi aştı, daireyi aştığı zaman 
muteber sayılmıyacaktır, şeklinde bir hüküm 
getirmiyoruz. Arz edeyim. Kanundan maksat; 
işaretin buraya konmasıdır. Buraya konmadı
ğı takdirde muteber addedilmeyecektir, diye bir 
hüküm getirmiyoruz. Yok böyle bir şey. Parti
lerin hudutlarını çizen kolonlar içinde olması 
kayıt ve şartiyle elbetteki daire veya kare için
le bulunması daha iyi olur. Ama bu aşılmıştır, 
bunun hududu geçilmiştir. Neyin hududunu? 
Daire veya karenin. Ama C. H. P. ile Y. T. P. 
nin arasındaki tam kolonun üzerine işareti koy-
•ııuştıı.-. Hangisine aidolduğu görülmiyecek şekil
ledir, tesbit edilcmiyocek şekildedir; çarpı 
V.areti C. H. P. ile Y. T. P. nin arasını tesbit 
eden çizginin üzerinde ve çoğu veya azı belli 
Dİ madan yarısı bir tarafta, yarısı diğer tarafta; 
Ebetteki bu muteber sayılmıyacaktır. Ama 
O. II. P. sinin hududu içinde fakat daireden 
nzak, Y. T. P. nin kolonları arasında fakat dai
reden uzak, A. P. sinin dairesinden uzak ama 
iki kolonun arasında. Elbette bunlar mutcıber 
oydur. Ne diyoruz; 298 sayılı Kanunun 103 ncü 
maddesini değiştiren biraz sonra görüşeceği
miz 4 ncü madde muteber addedilmiyen oylar 
aracında biz bu işte kare, veya dörtgenin dışın
da olan çarpı işareti mevcut olan birleşik liste
ler muteber sayılmıyacaktır diye bir hüküm. 
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getirmiyoruz. Açıkça ne diyelim şimdi? Mese
le güçlükler burada.. Bunlar muteber sayıla
cak diye bir hüküm yoktur. Menfi ifade bu
lunmadığı müddetçe, yani muteber oylar için
de sayılınadığı müddetçe bu bir lâzımedir. 
Bir mahrumiyet hükmü değildir. Şu şekilde 
hareket edeceksin, ama hareket etmediği takdir- J 
de, yani bu işareti kare veyahut dörtgen içeri
sinde kullanmadığın takdirde muteber oy ad-
detmiyeeektir diye bir hüküm getirmediğimize 
ve muteber addedilmiyeeek oyların da neler ola
cağını tesıbit ettiğimize göre, kıymetli arkadaş-
daşlarımızın bu .endişeleri yerinde değildir. 
Hepimizin arzu ederiz ki, tek oya dahi mute
ber sayılmıyan bir oy olmasın, hepsi mute
ber olsun.. Vatandaş iradesini lâyiki veçhile iz
har edecek bir şekli getirelim. Güçlüğü bura
da. Şimdi bunu nasıl: ifade edelim? Hem şun
lar ve bunlar muteber oy sayılmıyacak diyecek
siniz, hem de eğer bu şekilde; ise 'bu muteber oy ı 
sayılmıyacak diye bir ifade kanun tekniğinde j 
uygun değildir. Muteber oy sayıl mıyacakları i 
tesıbit etmiş bulunuyoruz. Şunlar şunlar mute- I 
ber sayılmıyacaktır diyoruz. Ama bunun dışın- ; 
dakiler muteber oy sayılacaktır. (İkinci ben- i 
di lütfen okuyunuz sesleri). Okuyalım. «Han- ' 
gi siyasi parti lehine oy kullandığını belirtmek j 
üzere tertiplenmiş dörtgen veya dairelerden hiç- j 
birisi içine çarpı koymamışsa... («Birinin dışında ; 
meselâ» sesleri). Neyin üzerine? Birleşik liste j 
üzerine hiçbir işaret koymamış ise.. Bu onun j 
ifadesidir. Yani iradesini izhar etmeyip de boş | 
bırakmış ise... j 

NEDİM EVLİYA (Maraş) — Bir sorum var. ! 

ADALET BAKAM STRRI ATALAY (Do- ! 
vam.la) — Daha bitirin edim Sayın Evliya, i 

Sayın Ünaldı bağımsız adayların geniş bir | 
hakka sahiboldukl arını, diledikleri gibi oy da- j 
ğıtacaklarını, ist edikleri renk ve işaretleri ala- ; 
bilecekleri, sandık kurulu başkanının mührüne j 
lüzum, olmadığını ifade ettiler. I 

Şimdi, bağımsız adaylar kendi oylarını dağı
tabileceklerdir. Fakat bağımsız adaylar dağıttık
ları bu oylar sandığa atılacak oylar değildir. Dik- ! 
kat buyurulursa, okurlarsa 3 ncü maddede san
dık başında bağımsız adayların şu kanun gere
ğince bâzı kisvelerin giyilmesine dair 2596 sayı
lı Kanun hükümlerine göre alabilecekleri bir 
işaret kullanabilecekleri bir işaret ve rengini ha- ! 
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vi bir gün önce sandık kuruluna tevdi edecekle
ri oy kâğıtlarını vatandaşlar kullanacaklardır. 
Bunlar, onların dağıttıkları oylardır. Burada ni
çin siyasi partilerle bağımsızlar arasında bir tef
rik yapıyoruz? Bağımsızların vatandaş tarafın
dan önceden belirli bir işaretleri bulunmadığı gi
bi, bağımsızların da siyasi partiler gibi bilinen 
tarafları, yoktur. Siyasi partiler yıllardan beri 
kurulmuştur propagandalarını yapmıştır, bilin
mekte ve tanınmaktadır. Bağımsız bir aday ni
hayet... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Benim söy
lediğim orada yazılıdır, oy dağıtabilecekler. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY( De
vamla) — Efendim karşılıklı konuşmıyalım. 
Ben de oy dağıtabileceklerini söylüyorum. Mü-
sa.de buyurun. 

BAŞKAN — Devam ediniz. Sayın Atalay. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Bağımsız adayların oylarını dağıtma
larına imkân veriyoruz. Vermiyoruz demiyorum. 
Ama bu dağıttıkları oyları sandığa getirip seç
men atmıyacaktır. Seçimden bir gün önce san
dık kurullarına vermeye mecbur oldukları ve 
sandık başında bulunacak beyaz kâğıtlara va
tandaşın iradesini izhar edip, yazıp zarfa koyup 
vereceği oy puslaları muteber olacaktır. Yoksa, 
dağıtılan oy puslaları önceden verilen oy pusla
ları muteber değildir. Nedir? Sandık kurulunda 
bulunacak ve sandık kurulu başkanı tarafın
dan mühürlenip sandığa konulacak beyaz veya 
renkli kâğıtlar. Binaenaleyh, orada bunun sade
ce propagandasını yapıyor vatandaşa kendi işa
retini tanıtma imkânı veriyor. Siyasi partilerin 
bu imkânı vardır, fakat bağımsızların bu imkânı 
yoktur. Bu bakımdan bağımsızlara verilen bil
im tiyaz değildir. İstediği rengi alabilecektir. 
Bunda da geniş bir yetkiye sahip değildir. Kıy
metli arkadaşım maddeyi okurlarsa görürler ki; 
eğer bağımsızların renkleri arasında bağımsızlar 
il çerçevesi dâhilinde çeşitli renkleri kullanabile
ceklerdir - hangisi önce rengi almışsa o kullana
caktır. Siyasi partilerin oy kâğıtları için renk 
getirmediğimizden dolayıdır ki, yani beyaz bir 
liste üzerinde olabileceği içindir ki, siyasi parti
nin rengini alması da bahis mevzuu değildir. 

Kıymetli arkadaşımız Ünaldı birleşik oy lis
telerine il seçim kurulu mührünün yerinde ola
cağını ve fakat sandık kurulu mührünün müna-
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sibolmıyacaçığını ifade ettikleri gibi, burada üze
rinde önemle durulacak bir mahzura işaret etti
ler, dediler ki; bu sistemle yolsuzluklar daha 
fazla olabilir. Çünkü daha önce çarpı işareti ko
nulan oy listeleri verilebilir ve bu şekilde büyük 
mahzurlar doğabilir. Bu mahzurlar açıkça ön
lenmiştir. Eğer kıymetli arkadaşım üçüncü mad
denin yedinci fıkrasını tetkik buyururlarsa şu
nu göreceklerdir. 6 ncı fıkranın sonu şu şekilde
dir. «Çift mühürlü birleşik oy puslası sandık 
kurulu başkanı tarafından, seçmene verilirken 
hiçbir tarafında her hangi bir işaret bulunmadı
ğı, çift mühürlü olduğu kurul üyeleri ile müşa
hitlere ve seçmene gösterilir.» Bu endişeyi önle
miş bulunuyoruz. Mecburen parti müşahitleri
ne kurul üyelerine gösterecek. 

«İşte benim seçmene verdiğim birleşik liste 
çarpı işaretsizdir. Her hangi bir işaret bulun
mamaktadır. Meşru bir oy kâğıdıdır, bunu veri
yorum» diyecektir. Kıymetli arkadaşımızın bu 
endişeleri varit değildir. Biz mutlak mânada 
meşru bir seçimin bütün emin ve muhkem şart
larını temin edecek bir' titizlikle maddeyi getir
miş bulunmaktayız. 

Sayın Kınaytürk bize külfetler yüklenmekte
dir diyorlar. Partilerin isimleri, remizleri, on
dan sonra tekrar büyük harflerle yazı şekli, on
dan sonra çarpı işaretinin konacağı daire veya 
kare... Bunları siyasi partiler yapacak değildir
ler. Bunları Hükümet temin edecektir ve bun
dan maksat da; evvelâ siyasi partilerin tam ola
rak yazı ile o partinin ismi kısa harflerle 
bilinen remizlerini; A. P., C. II. P., Y. T. P. 
C. K. M. P., M. P., T. t. P. şeklinde yazacak. 
Böylelikle vatandaşın tercihinde yanılmasını ön-
liyebilmek için bunlar ondan sonra da demin 
okuduğum bağımsızlara bu kanunla tanınan, fa
kat siyasi partilerin İçtüzükleri gereğince ve 
Cemiyetler Kanunu gereğince kendilerine tanı
nan remizler konulacak. Bütün bunlardan mak
sat; okuma yazması olımyan vatandaşların işa
retle, bu işaret olmazsa remizlerle hangi siyasi 
partiyi isterse tercihini yapabilmesini kolaylık
la temin etmiş bulunan hükümlerdir ve bunlar 
bir külfetten ziyade bir kolaylık getirecektir. 

Saym Kınaytürk renklerin ayrı ayrı olmasını 
istiyorlar. Biz bütün bunları koyduktan sonra 
ad yazma, remizler, kısa ifadeler, bundan son

ra ayrı bir rengi bir kâğıt içerisine almanın zor
luğu karşısında bir de siyasi partilerin ayrı ayrı 
renklerle ifadesinin pek pratik olmıyacağı kana
atindeyim. Asıl mühim olanı remizlerdir, parti
nin ismidir ve büyük yazılarla kısaltılmış parti 
ifadeleridir. Bu se'beple pek lüzumlu görmedik. 
Yalnız bu teknik sözlerimi bitirirken, Sayın İs
kender Cenap Ege'nin pek de tekniğe uygun ol
ımyan, madde ile hiçbir ilişiği bulunmıyan ve 
vatandaş reyinin değerlendirilmemesi için ne 
varsa getirilmiş hükümler diye bahsettiği konu 
ya sadece işaret etmek isterim. İktidar partisine 
yardım etmekten başka bir gayesi olmıyanlar, 
diye bu parlâmentonun bu kanadını teşkil eden 
çok kıymetli arkadaşlarımız ve siyasi partilere 
bu şekilde yakıştırmalarda bulunmasını kıymet
li arkadaşımıza yakıştıramadım. Fazla üzerinde 
durmuyorum ve madde hükümlerini taşmamak 
için arkadaşlarımın ifade ve beyanlarına muvazi 
bir ifadede bulunmıyacağını üçüncü maddedeki 
«çarpı» işareti üzerindeki münakaşaların uza-
maması için söz aldım Ve zannediyorsam görüşü
müzü ifade ede'bildim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Şim
di soru soracakların sırasını tesbit ediyorum. Ne
dim Evliya bir; Sayın Adalı iki... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bon sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Soruya mı çevirdiniz? 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Köz hak

kım gelmiyor mu? 
BAŞKAN — Söz hakkınız geliyor ama sıra

da 15 ncisiniz. Sıranız gelince konuşursunuz. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Soru so

racağım o halde. 
BAŞKAN — Şimdi sırayı tekrar okuyorum. 
Sayın Artukmaç 3, Sayın Koksal 4.... 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, bende soru soracağım. 
ZİYA ŞEREFHANOĞLU (Bitlis) — Ben 

de soru soracağını Saym Başkan. 

BAŞKAN — Bu sıraya göre buyurun Sayın 
Nedim Evliya. 

Saym öztürkçine sizinki de soru mu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) — Saym Bakan, 

oy kullanma hücrelerinde bulundurulması zaru
ri olan çarpı işaretli damganın kaybı halinde ne 
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olacaktır? Şehir ve kasabalarda belki temini 
mümkündür ama uzak köylerde sandık kurulla
rı ne yapar bu kayıp karşısında? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Bu araçların temini Yüksek Seçim 
Kuruluna aittir ve araçların teminine ait madde 
zannedersem 78 nci maddedir. 298 sayılı Kanuna 
göre, araçları ancak Yüksek Seçim Kurulu temin 
edebilir. Biz bunları Yüksek Seçim Kuruluna in
tikal ettireceğiz ve kendimiz de Bakanlık olarak 
temine çalışacağız. 

Her sandık kurulunda bir yedek çarpı işare
tinin bulunmasını temine çalışacağız. Endişeniz 
doğrudur, bir mahzuru olabilir. Yedek bir çarpı 
işaretinin bulunması zaruridir. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Özür di
lerim, sualim uzunca olacaktır. 

Saym Vekil Bey buyurdular ki, bu endişe
ye lüzum yoktur. 4 ncü maddeyi okumadan 
3 ncü madde hakkında mütalâada bulunulamaz. 

Çünkü hangi oyların gayrimuteber olduğunu 
bu madde tasrihi olarak tadadetmiştir. Şimdi 
gerek 3 ncü maddenin 7 nci fıkrası, «dilediği si
yasi partinin lehine oy kullandığını belirtmek 
üzere eni boyu ikişer santimetre olan dörtgen 
veya iki santimetre çapındaki daire içine çarpı 
işaretli mühürü basar» diyor. Şimdi gayrimute
ber oy puslalarını tadadeden 6 nci fıkrası; «Han
gi siyasi parti lehine oy kullandığını belirtmek 
üzere tertiplenmiş dörtgen veya dairelerden bir
den fazlasının içine çarpı işareti mühürlenmiş 
olan oy puslaları...» diyor. Bu mefhumu muhali
fin dışına çıkılmaz mı? Hangi siyasi parti lehi
ne oy kullanıldığını belirtmek üzere tertiplen
miş dörtgen veya dairelerin hiçbirisinin içine 
çarpı işareti işlenmemiş olan oy puslaları... De
mek ki, dışına işlendiği takdirde sayılmıyacak. 

Hep bu daire ve dikdörtgenin içinden bahset
tiğine göre, bütün maddelerin bunun dışında bu
yurduğunuz gibi, mütalâa edilmesine imkân 
yoktur. Sandık Başkanları, en az Sayın Sırrı 
Atalay'm hukukî kültürüne, bilgisine ve malû
matına sahibolamıyacağma göre ve seçim kanun
larının bilhassa sarih hükümler getirmesinin de 
sandık başında münakaşaya sobebolabileceği hü
kümleri getirmemesi lüzumlu olduğuna göre, ifa
de ettiğim veçhile bu bakımdan da buna imkân | 
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I yoktur. Sayın Vekilin hangi maddede daire ve 

dikdörtgenlerin dışındaki çarpı işaretlerinin 
muteber olabileceğini açıklanmasını rica ediyo
rum. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Efendim, arz ettim, kanun tekniği 
bakımından bir lâzime vardır, uyulması lâzım 
golen kaideler vardır. Bunlara uyulmadığı tak
dirde, nasıl muteber addedilmiyecoği hükmü 
vardır. Bir de lâzime vardır. Yani uyulması lâ
zımdır ama uyulmadığı takdirde bir mahrumi
yet getirmiyecek bir müeyyide ile veyahut bir 
hükümle, bu olmadığı takdirde yani şu şekil 
yerine getirilmediği takdirde şu mahrumiyet, 
ve şu muteneriyettir diye hükümler mevcuttur. 
Biz diyoruz ki, 298 sayılı Kanunun 103 ncü mad
desi vardır asıl hüküm odur. Orda hangi oyların 
muteber sayılmıyacağı tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Biz bilâhara görüşeceğimiz 4 ncü madde 
ile bu 103 ncü maddeyi değiştiriyoruz. Değiştir
diğimiz sırada da çarpı işaretinin kare içine konul
ması lâzimesini yerine getirmiyen seçmenin re
yini muteber addedilmiyecek oylar içerisinde 
saymıyoruz. Şunlar, şunlar mute'ber olmıyan oy
lar, diyoruz. Bunun içinde demiyoruz ki. eğer 
seçmen dörtgen veyahut dairenin içine işaret 
koymamışsa bu oy listeleri muteber olmıyan oy
lardır... Böyle deseydik bu endişe haklı ve va
ritti. Ama bunu getirmiyoruz. Ama, 3 ncü mad
dede derpiş edilen çarpı işareti kare veyahut da
irenin içinde değilse bunlar muteber olmıyan 
oylardır, deseydik o zaman haklı idiniz. Bunu 
getirmiyoruz. Bir lâzimeyi ifade ediyoruz. 

Maksadımızı açıkça ifade ediyoruz, diyoruz 
ki, siyasi partilerin hudutlarını çizen liste içeri
sinde kolonların içinde bulunmak kayıt ve şar-
tiyle çarpı işareti muteberdir. («Niçin» sesleri) 
Arz edeyim niçin, üçüncü madde muteberdir 
diye bir hüküm getirmiyor. Üçüncü madde 
esasları derpiş ediyor. Birleşik liste şu şekilde 
olacaktır. Dördüncü madde bu üçüncü madde
deki listelerin hangilerinin muteber olmıyaca-
ğmı derpiş ediyor. Buraya da biz bunu koy
muyoruz ve konulmıyacağmı da ifade ediyoruz. 
Bütün bunlara rağmen bir de diyelim ki, nere
yi koyalım?.. Ne diyelim .şimdi? Üçüncü mad
deye neyi koyalım? Diyelim ki, eğer bu işaret 

I kare veya daire içinde değilse sayılmıyacak mı 
diyelim? Yoksa, kolonlar arasında bulunsun 
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mu diyelim? «Kolonlar arasında bulunsun» de
diğimiz takdirde o halde kare ve daireyi kaldı
racağız; kaldırdığımız takdirde seçmene bir 
nirengi noktası vermiş olmıyacağız: Bizim en
dişemiz burada. Seçmenin bir şeyi kafasına 
takalım ki, hiç olmazsa işaretini onun içinde ve 
civarında kullansın ki, kolonları taşmasın. Asıl 
mühim olanı seçmenin listenin ortasına veya 
her hangi bir yere bu çarpı işaretini vurması 
endişesidir. Mühim olan endişe odur. Bu en-
dbeyi ortadan kaldırmak için kolonlar arasın
da diye bir nirengi noktası verelim. O nirengi 
noktasına işaretini koysun ve irade izharında 
isabet bulunabilsin. Bizim nihayet görüşümüz 
budur. 

M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sa
yın Vekil «biz, dışındakiler gayrimuteberdir di
ye bir hüküm getirmedik» diye buyurdular. 
Şimdi İçtüzüğe göre senatörler kürsüden söz 
alır, kürsüden konudurlar diye bir kayıt var
dır. Bu fıkraya göre dışardan da konuşabilirler 
diye bir netice çıkarılabilir mi1? Daire şeklinde 
olan yerin içine mühür basılacak deniyor, dı
şındaki de muteberdir diye bu kadar zorlama 
ile bu yola gitmektense her hangi bir yere 
mühür basılır şeklinden niçin iç.tinabediyoruz? 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De
vamla) — Teknik bakımdan arz ettim. Kanun 
tnkniği bakımından mahzur buluyoruz bir; bir 
de böyle kendisine belli bir yeri vermediğimiz 
takdirde kolonları tadabilir endişemiz vardır, 
bu iki. Bu bakımdan biz getirdiğimiz şeklin 
daha doğru ve kanun tekniğine daha uygun ve 
isabetsiz hareketleri önliyecek bir şekil olacağı
na inanıyoruz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Yüzeyi 
20 santim oluyor. Kolonların iki santimdir. Bu 
durumda 20 santimden endişe ediyorsunuz da 
2 santimden endhe etmiyor mumunuz ? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hayır; işareti oraya koyabilsin. İşa
reti oraya koyabilsin ve kolonun içinde bulun
sun, hiç olmazsa orası, bir nirengi noktası ol
sun diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 

Damga ve onun üzerinde bulunan mürekkep 
yani İstampa mürekkebi sulu olabilir, bozuk ola-
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bilir, kurur. Bunu getirecek damgalıyacak. 
Damgalandığı zaman bir defa mürekkeple ora
sını bulaştıracak. Ondan sonra kâğıdı katlıya-
rak, atacak, diyor. Katladığı takdirde muhak
kak bu mürekkepli işaret kâğıdın karşı tarafı
na geçecektir. Geçtiği takdirde ne olacaktır bu 
oy puslası. 

İkincisi; bizde vatandaş mühür basarken kâ
ğıdı diliyle yalar. Yaladığı takdirde gene mü
rekkebi yayacak. Üçüncüsü, belki bastığım 
damga sağlam çıkmaz diye, böyle basacak, bu 
sefer de kâğıt yırtılacaktır. Bu takdirde ne 
olacaktır. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamda) — Efendim, bunlar belki binde bir, bel
ki de on binde bir olacak vakalardır ve müm
kündür. Bir kanunun yapılışı sırasında binde 
birlerin hepsinin hesabı ile kanunlar yapılamaz. 
Kanunlar bunu derpiş etmez. İskender Cenap 
Ege arkadaşımızın bir noktada hakları vardır. 
Eğer çarpı işaretini yapacak, bir damga rasgele 
bir mürekkebe basılacak olursa dediği doğru
dur. Fakat derhal kuruyan için bu varit değil
dir. 

Bunlar derhal kuruyan mürekkepler olduğu 
gibi derhal kuruyan ıstampa mürekkepleri de 
mevcuttur. Derhal kuruyan ıstampa mürekkebi 
"'umulduğu için ve oradan geçeciği için artık 
kâğıt katlandığı zaman mahzuru olmıyacak+ır. 
Eğer derhal kurumıyan rasgele bir mürekkep 
olsa, olmaz. Fakat derhal kuruyan bir ıstampa 
mürekkebi ile olacağı için katlandığı takdirde 
taşma vâridolmıyacaktır. Gerçekten rasgele 
bir mürekkep olsa, endişeniz doğrudur. Cidden 
endişe veren bir durum olur, büviik sayıda oy
ların kaybına sebebiyet verebilir. Çünkü, katlan
dığı takdirde diğer yerlere gelecektir. Bunun 
üzerinde önemle durulacaktır. İs'arıpaların mut
laka derhal kuruyan mürekkepleri; havi İstampa
lar kullanılması temin edilecektir, Bunun üze
rinde önemle duracnğız Savın Ege. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Balkanım, Sayın Bakan buyurdu ki, bu daire 
i-nne, daire içine olmazsa bile her par'iye isabet 
eden kısım içine damga bakılmasının muteberliği 
vardı?. Gayrimutebcriyet olamaz. Bu, şu dü
şünceden ileri gelse gerektir. Tasnif kolaylığını 
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sağlamak için bu sınırlandırma yapılmış oluyor. 
Acaba bu fikre iştirak ediyorlar mı? Tasnifi ko
laylaştırmak için mi daire ele alındı, yoksa as
lında bizim için her partiye isabet eden kısmın 
damgasını nereye basarsa bunu muteber addet
mek istiyorlar mı? Sonra 3 ncü madde ile 
4 ncü madde arasında bir çelişme vardır bunun 
izahını rica ediyorum. 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De
vamla) — İsabeti temin bakımından, bu hükmü 
getirdik. Fakat tasnif bakımından da bir ko
laylık sağlıyacak karekteri vardır... 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Adalı ile Sayın Artukmae'm sual
lerini tekrarlıyacağım, çünkü bunların tekrar
lanmasını kendim için faydalı görüyorum. Ben 
işareti karenin ortasına koymayacağım ve 
C. II. P. sine rey vereceklere de diyeceğim ki, 
işareti karenin ortasına vurmak şart değildir 
dışına vurun. Bunlar sayılacak mı, sayılmıya-
cak mı? Evet veya hayır şeklinde cevap veri
niz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Sayılacaktır efendim, sayılacaktır. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Sayılmazsa 
zatıâlinizin karşısına gelirim. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Şerefhanoğlu. 
ZİYA ŞEREFHANOĞLU (Bitlis) — Vaz 

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Rifat öztükeinc. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Şimdi 

Sayın Balkanım, sorumun gerekçesini izah ede
bilmek için bir misal ile başhyacağım, (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Gürültü oluyor hiçbir şey anla
şılmıyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Art
vin Senato seçimlerinde bir sandık kurulu baş
kanı bilhassa veya kanunu bilmediği için san
dığı bir saat geç kapattı. Şimdi bu durum kar
şısında Artvin seçimleri iptal edildi. Şimdi iki 
gözü görmiyen bir ama vatandaş bu sandık ku
rulu başkanına itimadedip de nasıl işaretini 
vurabilecek? Nasıl oy kullanabilecek. Eskiden 
itimadettiği birine en tercih ettiği partinin pus-
lasmı alıp, cebine koyup, götürüp atıyordu. Bu 
durum karşısında ama vatandaşlar oyunu nasıl 
kullanacak ? 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Âmâlar, sakatlar.. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sakat

lar demiyorum, nihayet onun gözü görüyor. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Öyle şeyler var ki, iki kolu olmıyan 
adam nasıl kullanacaktır? Aynı şekilde olacak
tır, aynı şekildedir. Elleri olmıyan adara nasıl 
kullanacak? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ama 
o görebilir efendim. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) —• Ama o da çarpı işaretini kullanamaz 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ama 
bakınız.... 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine lütfen istira
hat buyurunuz anlaşıldı söylemek istediğiniz. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — İki 
kolu sakat olan vatandaş görüyor ama âmânın 
gözleri görmüyor ki. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine ona da izin 
verirseniz Reis cevap versin. Bu gibi hususlar
da Seçim Kanununda hüküm vardır, bu hüküm 
de şudur; o zat malûl olduğunu bildirerek ya
nında itimadettiği birisini getirir onun vasıtasiy
le oyunu kullanır. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Demek istiyorum ki, sadece kör değil, 
yani reyini kullanamıyacak kadar uzvi sakatlık
ları olan kimseler için Seçim Kanununda nü
ler vardır. Bunları arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan buyurunuz. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Efendim 

Sayın Adalet Bakanı muteber olmıyacak oy 
puslalarının tadadedildİğini ifade ettiler. Yu
varlak veyahutta dörköşenin içine bir çarpı işa
reti koymadan dışına bir işaret konulsa o oy 
pusulası muteber olacaktır, dediler. 

Binaenaleyh, bizim bu maddenin 7 nci fık
rasına iki kelime ilâve etmek suretiyle bunu 
vuzuha kavuşturmamız mümkündür. Şöyle: 
Maddeyi okuyorum efendim buyurunuz, «2 cm. 
çapındaki daire içine veya dışma» dediğimiz 
zaman, bütün bu tcrcddüdler izale edilmiş olur. 
(Sağdan, olmaz, olmaz sesleri.) 

Takririm geldiği zaman da izah edeceğim. 
Daha başka mahzurlar da var. Her şeye olmaz 
derseniz, mesele yok arkadaşlar. 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Suali bize sordular, lütfedin cevap 
verelim. (Soldan gürültüler.) 

BAŞKAN — iki taraf da maalesef karşılıklı 
konuşuyor. Lütfen susun arkadaşlar. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Sen söylersen 
susarız. 

BAŞKAN — Ben söylersem hattâ gezersiniz 
bile Sayın Batur. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Efendim, Sayın Tarlan bir değiştir
menin daha faydalı olacağını ifade ettiler. Ben 
arz ettim. Biz tasarıdaki hüküm olarak getirme
miştik, bilâhara Millet Meclisinde bu hükümler 
ilâve edilmiş olan hükümlerdir ve tarafımızdan 
benimsenmiş hükümlerdir. Benimsediğimiz bu 
hükümleri tetkikinizde bugünkü şeklinin kanun 
tekniğine uygun olduğu ve bütün mahzurları 
önliyeecği kanısmdayiz. Ancak takdir Yüksek He
yetinizindir. Yüksek Heyetiniz daha sarih ol
sun diyebilirler. Bakanın buradaki beyanı se
çim kurullarım ve Yüksek Seçim Kurulunu 
bağlamaz (Sağdan gürültüler.) Efendim mü
saade buyurunuz. 

BAŞKAN — Bağırarak konuşmayınız lüt
fen. Siz konuşmaya başladığınız zaman Bakan 
tabiî ki sorulara cevap veremiyor. Evet devam 
ediniz Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Müsaade ediniz efendim. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lüt
fen. Devam ediniz siz Savın Bakan. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Devama imkânı yok ki, karşılıklı 
iki taraf münakaşa ediyor. 

Biz görüşümüzü kanun tekniği bakımından 
ve bir mahzur olup olmıyacağı bakımından arz 
ettik. Ancak diyorum ki, Yüksek Heyetiniz, 
kanun tekniği bakımından uygun olsun veya 
olmasın, mahzurlu olsun veya olmasın, geti
rilen hükümlerin yeterli olmadığını Bakanın 
veya komisyon sözcüsünün buradaki beyanının 
sarahat hududu ne olursa olsun, Yüksek Seçim 
Kurulunu ve sandık kurullarını bağlamıyaca-
ğı, bu sebeple saraht verilmesini isterlerse, tak
dir Yüksek Heyetinizindir. İsterlerse bunu 
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yaparlar. Biz, Yüksek Heyet isterse bu sara
hati verir diyorum. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Zatıâli-
nizin kanaati ne? Olur mu, olmaz mı1? 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. Bakan kanaatini, 
benim bildiğim kadar yedi sekiz defa söyledi. 

Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabii tiye) — Savın Ba

kan, bir hususu demin izah ettiniz. Mühürü kâ
ğıda basarken, mürekkep çıkmazsa, kâğıt bu
ruşursa vesaire hususunun ne olacağını ve iyi 
mürekkep kullanılacağını ifade ettiniz. Bun
ların önleneceğini söylediniz. Ben bunu pek 
mümkün görmüyorum ama, acaba şu husus ye
ter değil midir? Bunu sormak istiyorum. 
mühür bir tarafa basıldıktan sonra öbür tara
fa ters çıkar bir defa, ikincisi, ilk tarafı koyu
dur. onun için hiçbir karışıklık olmaz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Kurutma kâğıtları da bulundurabi
lir ve kurutma kâğıtlarının mühürden sonra 
üzerine konması mümkün olabilir. Bu mahzur
ları önleyebilir. 

BAŞKAN — Sayın Erdinç buyurun, süku
netle yanalım lütfen. 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Vekil bey 
«bağımsızlara rey verecekler orada bulacak
ları beyaz kâğıda yazacaklar» dediler. Halbu
ki şurada üçüncü maddenin bir fıkrasında «ba
ğımsız adayların seçmenlere dağıtacakları ba
sılı oy puslası» denivor. Bu dağıtılanları, oy 
puslası olarak kabul ediyor kanun. Bunu 
nasıl tefsir ederler ? 

BAŞKAN — Savın Güzey, biraz daha ar
kadaşlarınızı ikaz ederseniz, her iki canip de 
ikaz ederlerse cok daha iyi işitilecektir. On
dan sonra Muhittin kızdığı zaman, kızdı diye 
bana arkadaşlar dışarıda söyleniyorlar. Asabi
yetle idare ediyorsun diyorlar. Asabiyeti biraz 
da tabiî hava yaratıyor. Hakikaten susunuz ar
kadaşlarım, hiçbir şey anlaşılmıyor. (Gürültü
ler) 

Şimdi söyledik arkadaşlar, lütfen susu
nuz. Hattâ kendi partisinin hatibine bile hür
met göstermiyor iki taraf. Bunu samimî ola
rak söylüyorum. Karşılıklı atışmalara bir de
receye kadar alıştık ama kendi partisinin hati
bine dahi hürmet görmüyorum. Bunu bütün 
partiler için söylüyorum. 
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Buyurun Sayın Erdinç. I 
ETEM ERDİNÇ (Devamla) — 3 neti mad

denin 5 nci fıkrasında birleşik oy puslaları-
nın, İlçe Seçim Kurulları eliyle mühürlenmiş 
olan arka taraflarına sandık kurullarınca da 
mühür vurulacağı ifade ediliyor. Bağımsız
ların oy puslaları hakkında böyle bir hü
küm yok. Bu hususta ne buyururlar? Bağım
sızların oy puslaları mühürlenmeden kulla
nılabilecek mi? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Şimdi buna cevap vereyim. 78 ve 
103 ncü maddede bütün zarfların mühürlü 
olacağı ve orada boş olacağı var. Esas hüküm 
mevcut. 298 sayılı Kanunda, bütün zarfların 
mühürlü olacağı hükmü mevcut bulunmakta
dır. Kıymetli arkadaşımız bağımsızların bası
lı oy kâğıtları dağıtabileceği hususundaki be
yanına gelince; birisi şu; üçüncü maddenin 
78 nci maddede ki yaptığı değişiklik şurada; 
sandık kurullarında kapalı oy verme yerine 
konmak üzere o seçim çevresinde bağımsız aday I 
varsa, boş ve beyaz kâğıt bulundurulur. Asıl 
olan budur. Bağımsız adayların oy verme yer
lerine konulmasını isteyecekleri basılı oy pu
sulaları oy verme gününden bir gün önce san
dık kurulları başkanlarına teslim edilir. 

Demek ki, basılı oy kâğıdı verebilecekleri 
gibi basılı oy kâğıdına itibar etmiyecek her 
hangi bir iilıtiyat için sandık kurullarında be
yaz kâğıt veya zarf bulundurulabilecektir. 
Bunlar tamam. 

Bir de ne vardır? «Bağımsız adayların oy 
puslalarmda kullanacakları, renk. ve özel işa
retlerin aday gösterme süresinin bitmesine en 
çok üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna, bil
dirilmesi gerekir.» 

Bir de, bağımsız adayların biraz önce oku
duğum Kisve Kanunu gereğince yasak olan 
herhangi bir propoganda da remiz kullanıla
maz. işaret kullanılamaz. Bağımsız adaylar da 
kendilerine bir işaret kullanma imkânına sa
hip olup, kendilerini tanıtabilmek için bir oy 
kâğıdı dağıtabilirler. Fakat bunlar kullanıla
cak oy kâğıdı değildir. Kendilerini tanıtabil
mek için bir şey bastırabilirler meselâ, bir fil 
resmi kullanacaktır. Şimdi iki husus, bir ba
ğımsız adaylar basılı oy kâğıtları dağıtabile
ceklerdir. Bu oylarda işaret kullanabilecekler- j 
dir. Bu bir. İkincisi, sandık kurullarına bir I 
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gün önce vermeğe mecbur oldukları basılı oy 
kâğıtlarıdır, (bunlar renkli olabilir. 3 ncüsü de 
sandıklara atılacak oy kâğıtları beyaz olacak
tır. 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Anlaşılma
dı Reis Bey, benim demek istediğim birleşik 
oy pusulalarının İlçe Seçim Kurulu ve Sandık 
Kurulu tarafından mühürleneceği hakkında 
bir hüküm var. Fakat bağımsızların oy pusula
larının mühürleneceği hakkında bir hüküm 
yok. Bu durum karşısında bağımsızlar oy pus
lasın! daha önce dağıtabilir, vatandaş da koy
nunda getirij* atabilir. 

ADALET BAKANT SIRRI ATALAY (De
vamla) — Biraz önce Sayın Erdinç oradan ifa
de etmişti, arz etmiştim, birisi şu; getirilen 
prensip, 298 sayılı seçimlerin temel hükmü ve 
burada getirilen te-'el hüküm sndnr: sandık
larda bulunacak zarflar ve oy kâğıtlarının arka
sı mutlak surette mühürlü olacaklardır. 

BAŞKAN — Savm Ağırnaslı 
NİYAZİ A/HT?,NASLT (Ankara) — Ölçü 

kı'H'ik olursa mühür basılmada güçlük çekilir. 
Onun için İre ol^uı^sa bu kare değiştirilmeli
dir. Büyük olmabdır Yani mühürün 3 - 4 mis
li olmalıdır. Bunu diH'inüynrlar mı? 

İkincisi, köylerimizin çoğunda bezir eüâs1-
mn isi ile mühür bakmak mecburiyeti vard1^ 
Tstampa yoktur. Muhterem bakanımız bunla
rın hepsini sandıklara dağıtmayı düşünüyorlar. 
Ben şimdi diyorum ki, bunu nasıl temin ede
ceklerdir? İsle mühür basılır ve mühür asıl 
basıldığı yerden başka tarafa çıkarsa ki, bu 
da bu cila is'Vlp mühür kn l lamld^nda ola
caktır. Bu nasıl belli olacaktır? Aslolan mü
hürün basıldığı yere çıkması olduğuna göre 
bunun için nasıl bir tedbir düşünüyorlar. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Şimdi Sayın Ağırnash, kare veya 
dörtgenin yüz ölçümünde bir değişiklik yanıl
masının tamimle sağlanıp sağlanamıyaeağım 
sordu. Kanun bunu tesbit etmiş b u l u n u y r : 2 
santimetre denildiğine veya çapı iki santimet
re olan daire diye ifade edildiğine ^öre tamim
le yüzölçümünün değişmesine imkân yoktur. 

Istampa bulunup bulunmıyacağı meselesi
ne gelince; yeteri kadar temin edecek bütçede 
karşılığı bulunmaktadır. Sayısı ne olursa olsun 
bugünkü medeni imkânlarla 100 bin, 500 bin 
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ıstampanın bulunup bulunmaması bahis mev
zuu değildir. Parası bulunduğu müddetçe bun
ları bulmak mümkündür. 

Ancak yapılacak işaretin, şu veya bu şe
kilde katlandığı takdirde tamamen karşılığı 
çıkma imkânı, biraz önce Yıldız'm dediği gibi, 
katlayış şekline göre bu bir çarpı işereti mi 
yoksa mevcut çarpı işareti katlanmayı mütaa-
kıp bir gölge aksedip etmediği meselesi tetkik 
edilince açıkça meydana çıkabilir, iyi ıstampa 
ve iyi mürekkep kullanırız. Bu sebeple endi
şeleri varit görmüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu, 
AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Kaplan, 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Şimdi 

efendim, beni mazur görsünler. Soruyorum, aca
ba arkadaşlarımızın mahzurlar üzerindeki so
larına cevaplar verdiler. Yazıların ters çık
mak ihtimali yoktur, diye cevap verdiler. 
Bu cevapların iyice bir tecrübeden geçirilmesi 
lâzımdır. Bu tasarıyı hazırlıyan teknisyenler 
acaba-bunun tecrübesini yaptılar mı? Bir kâ
ğıt, sulu mürekkep basıp tecrübesini yaptılar 
mı? Bu tecrübeyi komisyonun yapmasına im
kân yoktur. Bu iki. Üçüncüsü de şu kadar ıs
tampa, şu kadar yedek mühür yerine bir sabit 
kalemle çarpı işareti koymak suretiyle geçile
mez mi? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Kalem mümkün değil. Çünkü kale
min çeşitli şekilleri vardır. Kalem oldu mu, 
olmadı mı, böyle çizilmez, çarpı işareti ol
du mu, olmadı mı gibi veyahutta çarpı işareti 
bir işaret mi olur? Öyle bir ebatla çizilir ki 
biri uzun, biri kısa olur; çeşitli itirazlar ola
bilir. Bu sebeple aynı ölçüdeki çarpı işareti
ni daha uygun buluyoruz. Mürekkep karsı 
tarafa çıkar mı, çıkmaz mı bunun tecrübesini 
yapmadık. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bahsetti

ğiniz işaret hangi işaret ? . 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Belli partilerin işareti. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Pek orası 

açık değil, o kadar, kendi işaretini veya baş
ka işaret koyabilir. 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Hayır hayır. Parti kendi işaretini 
koyacaktır. 

* MEHMET ÜNALDI (Adana) -^ Şimdi bir 
parti hem kendi işaretini, hem de genel başka
nının resmini koyabilir mi? (Gülüşmeler) 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, grupu adına Sayın 
Hilmi Onat'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
A. P. GRUPU ADINA HÎLMÎ ONAT (iz

mir) —• Sayın arkadaşlar, dün bu kanunun bi
rinci ve ikinci maddesi hakkında iki önerge tak
dim etmiştik. Her nasılsa arkadaşlar iltifat 
etmediler. Fakat şu gerçektir ki, bu kanunun 
birinci ve ikinci maddesinde bir haşiv vardır ve 
6 neı maddede bu maddede zikredilen şeyler ya
zılıdır. Bütün arkadaşlara söyledim. Evet doğ
rudur. Fakat bu kanun gecikir, olamaz dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ biz bir ka
nunu. kanun tekniğine uygun olarak çıkar
mak mecburiyetindeyiz. Biz bir kanun tasarısı 
üzerinde komisyonlarda saatlerce, günlerce mü
zakere yapmaktayız. Bu bir. 

Bu kanunun çıkış sebebini, bütün dikkati
mize rağmen bir türlü anlamıyoruz. Sayın Ba
kan dediler ki; «tekâmül eden ve süratle in
kişaf eden müesseseler karşısında gerçekl'ere 
yaklaşmak, daha uygun, daha mükemmel şe
kilde şu seçim sathi mailinde dahi bu sebeple 
getirdik.» buyurdular. Halbuki şu kanunun 
.sabahtan beri yapılan münakaşalarda ortaya 
sürülen haklı sebepleri göz önüne alırsak 
muazzam bir hata işlemekte olduğumuzu görü
rüz. Tasnif heyetlerini birbirine düşürecek, mü
him hâdiseler yaratacak maddeleri ihtiva et
mektedir. 

Şimdi size bunun amelî delillerini takdim 
edeceğim. 

Çapraz damga meselesine gelince : Muhte
rem arkadaşlar, biz ordu saflarında dahi erin 
maaşını dağıtırken genç erimizin kendi hanesi
ne parmak basması imkânını bulamazdık. Ne
rede kaldı ki, yaşlı ve hiçbir işte tecrübesi 
olmıyan vatandaşlar iki santimetrelik bir daire
nin için'e bu damgayı basabilsinler. Tecrübe 
yapınız, isterseniz müsabaka yapın. Biz yap-
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tık. Bu daire içine kaç kişi basabilecektir, Sa
yın Bakandan ben bunu öğrenmek isterim. 

Üçüncüsü, muhterem arkadaşlar, İstampa 
vo mühür meselesi. Bendeniz ilçe başkanlığı 
yaptım vo bu hususta tecrübemi size arz et
mek isterim. 

Her sandık başındaki partilere ait oy kâ
ğıtlarını her sebeple bir evvel giren alıp ce
bine koyup götürmüştür ve bu sebeple 10 da
kika, yarım saatte bir yeni bir kâğıt destesi 
koymak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bunlar 
seçim oyunlarıdır. Şimdi ikinci bir durum; 
biz kâğıtlara hâkim olamıyoruz. Bu ameliye
nin tatbikatını görmüş olan arkadaşlar diğer bir 
hususu getiriyorlar ki, bir damga koyacaklar. 
Bir ıstampa bulunduracaklar. Bu damga, bu 
ıstampa ne zamana kadar orada durur? 

Muhterem arkadaşlarım, en büyük hatayı 
burada yapmaktayız. Katiyen, on tane damga 
da verseniz yino damgalar kaybolacak. Neti
cede bir köyde, bir mahallede yenisini yapmak 
da mümkün olmadığı için oylama duracak
tır muhterem arkadaşlar, oylama duracaktır. 

Şimdi Sayın Bakan bu arada ifade edi
yorlar; diyorlar ki, «Evet, doğrudur.», doğ
rudur ama onun samimiyetine inanabilmek 
için bu noksanları bu maddenin içine koymak 
lâzımdır. Arkadaşlarım iddia 'ettiler, dediler 
ki; vurulan işaret mutlak surette katlandığı za
man karşıya çıkacak. Buna ait hiçbir hüküm 
yok kanunda. 

Şimdi size bunun tatbikatını ben arz ede-
ciğim. Sayın Bakan buna cevap verdiler, de- -
diler ki; «îyi mürekkep, iyi ıstampa kullanı
rız.» Arkadaşlar, Türkiyo'de mürekkebi çıkmı-
yan İstampa henüz bulmak mümkün değildir. 
No Ofisto no serbest piyasada. Şimdi şu 
gördüğünüz ıstampa pelikan. Şu kâğıtlar Mec
lisin kâğıtları. Şu da lâstik damga, mühür. Ar
kadaşlar, bunu şimdi seçmen alacak ve ıstam
paya vuracak ve basacak. Arkasından oyunu 
sıkı sıkıya katlıyacak. Buyurun karşısındaki 
işareti. Buyurun arkadaşlar. 

Kaç tan'o basarsanız basın bundan kurtu
lamazsınız. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Hilmi Bey birkaç tane yap, Sayın Vekile de 
yolla; 
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FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Çar

pının tersi do olmaz. 
HİLMİ ONAT (Devamla) — Evet; 
İşte amelî tecrübe. Sayın arkadaşımız Kad

ri Kaplan'm buyurduğu hal vardır. Şerefimle 
temin ederim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Istanpa-
nm sulu olduğu belli oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et
meyin... 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Şimdi ıstampa 
burada, mühür burada. (Görültüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, burasını par
ti kongresine çevirdiniz. Burası Senatodur. 
Rica ederim. Karşılıklı hizip çarpışması gibi 
bir manzara vardır. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Ben Yüksek 
Huzurunuzda yapılan hataları düzeltmek için 
grup adına söz aldım, tatbikatını huzurunuzda 
verdim. Bundan sonraki verilen önergelere il
tifat edip etmemek sizin vicdanınızda tebellür 
eden tutuma bağlıdır. Bu bakımdan âfâki ko
nuşmak işte çıkardı, çıkamazdı meselesini hu
zurunuza tatbikatiyle getirdim. Ama şimdi Sa
yın Bakan diyecekler ki, biz kurutma kâğıdı 
kullanırız. Arkadaşlar kurutma kâğıdını hangi 
sandık hasma vereceksiniz, hangi vatandaşa 
bunu bastıracaksınız? Bu mümkün değil. Bina
enaleyh, bizim bu madde hakkındaki umumi 
kanaatimiz budur. 

Hürmetlerimi arz ederim efendim. (Sağdan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 

— Sayın Hilmi Onat grupu adına verdiği iza
hatta çarpı işareti... 

BAŞKAN — Ayaktaki sayın üyeler lütfen 
otursunlar. Kendi aralarında tatbikat yapacak 
olanlar dışarı çıksınlar. Lütfen oturunuz. Lüt
fen herkes yerini alsın. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Sayın Onat grupu adına... 

BAŞKAN — Sayın Tulunay lütfen siz de 
oturun. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Sayın Hilmi Onat grupu adına yap
tığı konuşmada... 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, lütfen din
liydim. Sonra anlaşılmıyor. 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Oy odalarında çarpı işareti yapılacak, 
ıstampa ve mühür ile bu işaret yapıldığı sırada 
oy sahibi onu katlayıp muayyen .bir şekil ver
diği sırada karşı tarafa bir gölge çıkar bu se
beple oy pusulası muteber sayılmaz dediler. 

BAŞKAN — Bakan konuşurken siz de lüt
fen dinleyiniz. Sonra anlaşılmıyor. Arkadaş
lar, lütfen dinleyin. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Biraz sonra görüşeceğimiz 4 ncü mad
de 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütüklerine ait Kanunun 103 ncü mad
desini değiştiren 4 neü maddenin iki ve üçüncü 
bendlerinde hangi listelerin, oy kâğıtlarının, 
mute!ber olup olmıyacağı açıkça meydanda, 
yani çarpı işareti karşılığında mürekkep veya 
ıstampa yüzünden katlamaktan mütevellit çıka
cak gölge, çıkacak şekil muteber olmayacaktır. 
Sebebi Şu; aynen okuyorum: 

«2. Hangi seçmen tarafından atıldığı 'belli 
olasak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan 
zarfa konulmuş olan oy pusulaları.» 

«3. İmzalı veya mühürlü veya seçmenin 
kim olduğunu belirten her hangi bir işareti ta
şıyan zarf.a konulmuş oy pusulaları.» muteber 
olmıyacaktıı*. 

Görülüyorki mühürün gölgesi işaretin, çar
pı işaretinin, katlamadan mütevellidolup olma
dığını anlamanın bir güçlüğü yok. Bunu şu hü
kümler içerisinde tesbite, hiçbir seçim kurulu 
illâ bu oy kâğıdı seçmenin kimliğini belli eden 
bir işarettir, diyemez, demesine de imkân yok
tur. Arkadaşımızın yaptığı şekilde dahi kat
lanmasından mütevellit bir gölge olduğu açıkça 
meydanda. Bu şekildeki gölgeler, mürekkep 
taşmaları hiçbir zaman muteber olmıyacak vas
fını vermiyecektir. Arkadaşımızın yaptığı şe
kilde katlamadan mütevellit gölge ile, kasdi 
işaretin farkı meydandadır. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Zorlama 
ile yapıyorsunuz Sayın Bakan.. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Bu sebeple kıymetli arkadaşlarımı
zın işaret ettikleri mahzurlar varidolmıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım ; günlerden beri uğraştığımız mesele 

12 . 2 . 1965 Ö : 1 
iradei milliyenin tam olarak tecellisi meselesi
dir. Şimdi, ben bu kanunu iki kategoriye, iki 
kısma bölerek mütalâa etmeye çalışacağım. Bir 
kısmı ki, «Basit harici kısmet» dediğimiz bir 
kısmı bir partiyi ekarte etmek, ikinci kısmı 
ise vatandaşı ekarte etmek. Şimdi mesele ne
dir? İradeyi milliyenin tecellesi en kolay şe
kilde nasıl yapılabilecekse, kanun vaz'cder. Ve 
kanun hakkında konuşan arkadaşlarımızın bu
nu temine matuf olarak konuşmaları ieabeder. 
Şimdi Senatoyu ele alalım. Hepsi yüksek tah
sil yapmış, büyük işlerde bulunmuş, Devlet hiz
metinde bulunmuş arkadaşlarımızdır. Burada 
iradelerini izhar ederken bile en kolay şekli 
tercih etmektedirler. Nedir bu kolay şekil ? 
Ellerini kadırmak. Bu olmadığı takdirde aya
ğa kalkmak, o da olmazsa açık olarak reylerini 
beyan etmek suretiyle oylarını kullanmak. 

Şimdi bir Senatoda, adedi 184 ü bulan Se
natoda dahi en basit usulde dahi iradei milli
yenin tecellisine çalışırken kanunlar vaz'eder-
ken, bir umumi seçimde, Seçim Kanununda 
en müşkül şartları kanunun içerisinde getirmek 
bir defa hakkaniyet usullerine uygun değildir. 
Vicdanlarınıza danıştığınız zaman da vicdanını
zın hakikaten muazzebolacağmı yakînen bili
yorum. Çünkü ben de sizin gibi vicdanen va
tandaşa birtakım külfetler yüklediğimize ina
nıyorum. Niçin gidiyoruz bu yollara zarp, 
çarpı işareti koyacağız, ıstampa koyacağız, ku
rutma kâğıdı koyacağız? Yani Devlet Malze
me Ofisinin kırtasiye depolarını oralara ge
tiririz. 

Kanunun gerekçelerinden birisi de tasar
rufa riayet etmek, yani birçok partiler oy pus
ları bastıracaklar.. Üç yüz bin tane ıstampa bir 
defa bu kadar ıstampa G milyon lira. Bu para
yı Devlete yüklüyoruz, ama partilerin de kendi 
şahısları üzerinden alıyoruz. Bu noktadan dahi 
insanın vicdanı muazzebolur. Kendisinin yap
ması lâzımgelen bir masrafı Devlete yüklemek 
günahtır. Binaenaleyh Devlet mallarını bile 
hüsnü suretle korumak mükellefiyetinde olan 
şu Yüce Senatonun birleşik oy puslasına müs
pet oy vermemesi ieabeder. Bu bir.. 

Sonra arkadaşlarım, küçük partiler diye 
ifade ediliyor. Ben küçük partilerin ıbrndan 
sonra en büyük partiler oldvğu kanaatindeyim. 
İstediği tarafa iktidarı verecek ve istediği ta-
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raftan alacak bir duruma ve bir hale geliyor. 
Arkasına takıldıkları fikir nedir? Teşkilâtları 
olmadığı ve oy puslasmı dağıttırmak külfe
tinden kurtuldukları ve biraz da memleket sat
hında parça parça olan reyleri bir araya getir
mek suretiyle mebus çıkarmaktır. Ve belki 
hakikaten iradei milliyenin tecellisinde tama
men haklı olabilir. Fakat muhterem arkadaş
larım, Halk Partisi malûmunuz. Seçimde o ka
dar pişkin ve o kadar şeydir ki, biraz bizler 
maziyi hatırlıyalım, beyler. Evet 1946 seçim
lerinde, bir memlekette... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne alâkası 
var, do^ru dürüst konuş. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Doğru dürüst 
konuşuyorum. Evet 1946 seçimlerinde... Durun 
müsaade buyurun beyler, seçimle geliyoruz, me
sele seçim meselesi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 1957 senesi 
seçimlerini söyle., 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — 1946 senesinde 
vatandaşların açık oy kâğıdı gizli odalarda tas
nif edildi ben o tasnif heyetinde bulundum. 
Jandarma ile tasnif heyetine sokuldum. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, sadede geliniz, 
1946 seçimlerinin muhasebesi de yapılmıyor, mü
nakaşası da yapılmıyor. 

BAKÎ GÜZEY (Devamla) — Şimdi de ay
nı metodiara gidiyoruz. Yani vatandaşa bir ta
kım külfetler yükliyerek hem vatandaşın ira
dei milliyesini tecelli ettirmemek, hem de 'bir 
takım hiylelere yol açmak. Arkadaşlar, büyük 
parti olacak küçük parti olacak insafa gelin, si
zin teşkilâtınız yok, bu hiylelcrden en çok siz 
zarar göreceksiniz. Grup başkanları, Senato 
grup başkanlarının hepsi bir araya gelsinler, 
şu birleşik oy puslasmın hakkında karara var
sınlar ve bu da millete, memlekete, vatana fay
dalı kılacak sistemi bularak tadil etsinler. Baş
ka çaresi yoktur. Îki taraf da inadetmekle, 
ben illâ bir virgülünü dahi değiştirmiyeceğim 
demek suretiyle iradei milliyenin tecellisine 
mâni olmaya çalışmak bu memlekette senatör 
olarak hizmet yapmak olur muhterem arkadaş
larım. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Grup adı
na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi g e l i ş t i r . 
Okutuyorum. Size de söz vereceğim efendim. 
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(Gürültüler.) Vallahi ben anlamıyorum, yani 
vazifesini ihmal eden yok. Dürüstlükle yapıyo
ruz, bir dakika sabırlı olun. 

Tüzük gereğince altı kişinin - malûm - söz 
alması lâzımdır. Sayın Ünaldı, Sayın Yeşilyurt, 
Sayın Kmaytürk, Sayın Hüsnü Dikeçligd, Sa
yın Ege ve Sayın Baki Güzey olmak üzere altı 
arkadaşımız konuşmuştur. Grup adına konuşan 
Sayın Hilmi Onat arkadaşımızı dâhil etmiyorum 
ve Senatonun temayülü, tüzükten çıkan mâna 
da bu olduğu için altı sayın üye konuşmuş va
ziyettedir. Kifayet önergesini okutacağım. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Kifa
yetin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz vereceğim müsaade buyu
run efendim. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Sayın Başkan Hükümet bu tasarıyı getir
mekle millî iradeye mâni oluyor gibi çok kirli 
j i r itham altında bırakılmıştır. Cevap alması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, siz bir kere kifa
yetten evvel söz istediniz, Başkan olarak size 
süz vermeye mecburum, Tüzüğe riayet ederek 
/ereceğim. Aneak kifayet önergesini de oylıya-
;ağım, sırayı da bildireceğim ki, bir intizamsız-
-ik olmasın. Kifayet Önergesini oyladıktan son
ra son söz üyenin olduğu için ve umumi mânası 
İtibariyle gruplar da buna dâhil olmadığı için 
sırada olan, M. Ali Demir'e söz vereceğim. Bu 
şartlarla kifayet önergesini okutuyorum. 

Divan Başkanlığına 
üçüncü madde üzerinde yapılan geniş ko

nuşmalarla konu aydınlanmıştır. Konunun ye
terliğinin oylanmasını arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Kifayet önergesini kabul eden
ler... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — önerge 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hatadan dönmenin meziyet 
olması lâzımdır, önerge üzerinde Ünaldı söz 
istemişlerdi. Kendilerine söz verecektim. Bir 
zühul oldu. 

Sayın Adalı, buyurun önergenin aleyhinde. 
M. ALİ DEMÎR (Tunceli) — Aleyhinde 

ben söz istemiştim. 
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BAŞKAN — Aleyhinde bir üye konuşabilir. I 

Bir üyeye söz veriyorum. İşitmemişim. Buyurun 
efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Çok muh
terem arkadaşlarım, kararlı bir heyet huzurun
da konuşmanın ve netice almanın güçlüğü
nü bilerek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Ama yine de Sayın Balkanımızın biraz evvel 
bir ihtar zımnında buyurdukları gibi, burayı 
parti kongresine çeviriyorsunuz demirlerdi. Ha
kikaten doğrudur. Burasının parti kongresi 
olmaması lâzımgelir ve değildir. Anayasamı
zın gerekçesinde, demokratik rejimde ikinci 
Meclise dinen yani Senatomuza düşen vazife
ler tadadedilirken, Millet Meclisinden farklı du
rumu uzun uzun anlatılmış ve (B) fıkrasında 
şahısları, mizaçları ve şahsiyetlerinin diğer Mec-
listekinden farklı olması tartışmaya muhtemelen 
yeni unsurlar getirecektir, buyurulmuştur. Şim
di Anayasamızın bu sarih espirisi, sarih fikri I 
zımnında Senatomuzdan bu kanun tasarısının 
müzakereden beklenen; diğer Meclistekinden I 
farklı olarak; Anayasa gerekçesinin tâbiri ile, 
okuyorum. «Şahısları mizaçları ve şahsiyetleri
ni diğer Meclistekinden farklı olan Senatomuz
da müzakereye yeni unsurların getirilmesi te- I 
menni edilmiş.» ve böyle olması da doğrudur. I 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun ehemmiye
ti ü? günlük müzakerelerde de muhtelif hatipler 
tarafından belirtildi. Bilhassa kanunun bu mad
desi, sanki Türk seçmeninin idrakini, iz'anını ve { 
sağduyusunu im'ihan etmek istermiş gibi, tür
lü türlü tadillerle kendisine muğlak ve daha 
muğlak seçim kanunlarının getirdiği ve bilhassa 
en muğlak bu üçüncü madde üzerindeki görüş
melerin ben şahsan kâfi olmadığı kanaatindeyim. 
Senatoya Anayasanın kendisine tahmil ettiği ve 
kendisinden ümidettiği şekilde müzakerelere de
vam etsin. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza | 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Atalay'dadır söz sırası, buyu
run. 

MEHMET NURİ ÂDEMOŞLU (Adana) — 
Sayın Başkan daha evvel ben söz istemiştim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, buyurun. 
MEHMET NURİ ÂDEMOŞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler, çalışma saatle
rimiz 10,30 - 13.00 tür. Dün burada Adalet 
Partisi için biraz da ağır olan sözler sarf eden 
bir sayın arkadaşımızın konuşmalarına cevap 
teşkil etmek üzere Sayın Grup Başkanımız 
grup namına söz istediği zaman Başkanlık Di
vanını işgal eden Sayın Muhittin Kılıç arkada
şımız saatin bir olduğu esbabı mucibesi ile ar
kadaşımıza söz vermemişlerdi. Bugün saat bir 
olduğu halde... 

BAŞKAN — Ben değildim Sayın Âdemoğlu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 

— Ben Sayın Muhittin Kılıç'ı zannediyordum. 
Fakat kim olursa olsun 

BAŞKAN — Ne ise isabet oldu. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 

— Burada her halde bir usul vardır, her halde 
bir çalışma saati vardır. Bu itibarla Başkanlık 
Divanını hangi arkadaşımız işgal ederse etsin 
netice değişmiyecektir. Saat 13 olmuştur. Mü-
taakıp çalışma saatinde arkadaşlara söz veril
mesi lâzımdır, bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Başkanvekiliniz olan Muhittin 
Kılıç çalışma saatlerini birçok defalar aşarak 
hatiplere söz vermiştir. Fakat Başkanlık Diva
nına ve şahsına ve tarafsızlığna asla gölge dü
şürmemek emelinde olduğu için bu defaya mün
hasıran ve tarafsızlığının yeni bir örneğini ver
mek için oturuma ara veriyor ve saat 15.00 te 
toplanılacağım bildiriyorum. 

Kapanma saati : 13,02 



Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15.05 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Sırrı üzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, çoğunlu-
muz vardır. Müzakerelerin kifayeti kararlaştı
rılmıştı. Son söz üyenindir, söz sırası Sayın 
Mehmet Ali Demir'in. 

ADALET BAKANI SIRRI AT AL AY 
(Kars) — Sayın Başkan, bendenize söz vermiş
tiniz. 

BAŞKAN —• Konuşmadınız mı? Affedersi
niz, buyurun Sayın Bakan. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Ben 
konuşayım sonra Bakan cevap versin. 

BAŞKAN —• Ondan sonra yine başka birisi 
çıka.'. Müzakerelerin kifayeti hakkındaki önerge 
komisyona da racidir. Hattâ Bakana da raci-
diı*. Bakana evvelce söz verilmişti. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, öğleden ev
velki görüşmeler sırasında bir sayın üyenin 
bu tasarı millî iradeye mâni olmak üzere ge
tirildiğini, bu tasarının bir siyasi partiyi ekarto 
arzusunda olduğunu, bu tasarının seçmen va
tandaşı 'ekarto ettiği gibi, ciddiyetle kabili te
lif olmıyan, ciddiyetten çok uzak olan beya
nat üzerina söz almış bulunuyorum. Sayın 
Adalı burada kanunun maddesi üzerinde haklı 
olarak ciddî tenkidlerdo bulundu, hatalar bu
lunduğunu, muğlâk olduğunu ifade etti. Şüp
hesiz ki, bir kanunun muayyen maddeleri veya 
tümü üzerindo bütün üyelerin aynı istikâmette 
fikir ileri sürmelerini ve herkesin aynı şeyi 
düşünmesini istemek kadar nahoş ve yersiz 
bir şey yoktur. Kıymetli arkadaşımız Erdoğan, 
hakh olarak tenkid ettiler. Acı acı dert yan
dılar. Haklıdırlar. Ama, çıkıp burada «Bu 
kanun millî iradeyi yerine getirmeye engel ola
cak bir kanundur. Bu kanun bir siyasi par
tiyi ekarto edecek bir kanundur. Bu kanun 
seçmeni ekarto etmektedir ve bu kanunda ya

pılacak bâzı hususlar vardır. Onu bir siyasi 
teşekkül çok iyi bilir.» diye bir siyasi teşekkül 
ağır ithamlar altında bulundurulmaz. Çiğnene 
çiğnene artık o hale geldi ki, tesirsiz bir 
propaganda vasıtası oldu. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bana mı 
hitabediyorsunuz Sayın Bakan? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Devamla) — Hayır, sizin ne kadar haklı bir 
tenkid yaptızmızı, acı da olsa hakkınız oldu
ğunu ve böylelikl'e sizin yerinde, obejktif bir 
tenkid getirdiğinizi memnuniyetle ifade ettim. 
Hududu ve şekli ne olursa olsun hakkınızdır. 
Olacaktır ve bunun aksni düşünmek bizim için 
haksızlık olur, diyorum. Bir arkadaşımız; «Ka
nun millî iradeye mâni olacak, kanun bir si
yasi partiyi ekarto edecektir ve kanun vatan
daşın rey haklarını ekarte edecektir ve bir si
yasi parti de bâzı şeyleri yapmıştır», demişler
dir ve bu görüşlerinin artık o kadar aleyhte 
kullanılan bir silâh ki, bir limon parçası gibi 
sıkılıp atılan bir iddia olduğunu ifade etmek 
istiyorum. Bir şeye dikkat etmişimdir. 1946 se
çimine hücum edenle ve en çok aleyhinde bu
lunanlar mutlaka o seçimlerde eğer bir hata 
yapılmışsa, eğer bir haksızlık yapılmışsa, o hak
sızlık ve hataların mümessili olan kimseler ol
muştur. Bu Türkiye'nin, memleketimizin ta
lihidir. Ne zaman 1946 seçiminde şu yapılmış
tır denmişse, eğer bir hata yapılmışsa, o ha
tayı yapanların o haksızlığı yapanların mü-
mesilleri gelmişler onlar söylemişlerdir. Bu bir 
talih veya bir talihsizliktir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu tasarının 
hangi maddesi hangi şekliyle millî iradeyi 
önliyen, millî iradenin yerine getirilmesine 
mâni olan hükümleri taşımaktadır? Sayın Ada
lı 'nm dediği gibi, hatalı olduğu, muğlâk 
olduğu, müphem olduğu söylenebilir. Hiç kimse 
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ibir kanunun tümü ile mutlak surette en ideal 
bir şekilde ve bütün hatalardan ari olduğunu 
ifade edemez; bunu söyledim. Ama çıkıp sebep
siz yere bu millî iradeye mânidir, bir partiyi 
ekarte edecektir denmez. Söyliyeyim ki, eğer 
bir siyasi parti vatandaş oyunun c/o 50,01 ini 
geçebiliyor ise o partiyi iktidara getirmekten 
menedebilen hiçbir aistem yer yüzünde bulun
mamıştır. Yeter ki, bu alınabilsin. Şimdi bir 
parti ekarte edilecek, deniyor, nasıl ekarte edi
lecek? Vatandaşın bütün reylerini bu kanun 
ekarte edecek. Nerede ve nasıl ekarte edecek
tir? insaf; bakm üçüncü maddenin görüşülmesi
ne başladık. Muhtelif arkadaşlarımız haklı ola
rak çeşitli tenkidlerde bulundular. Biz de tek
nik ifadelerle şu veya bu şekilde görüşlerimizi 
açıklıyoruz. Bir arkadaşımız çıkıyor, dolu diz
gin millî iradenin izharına mânidir, diyor. Bun
lar manşetlik kelimelerdir. Millî iradeye nasıl 
mâni oalcaktır? Vatandaşın reyi hakkımı nasıl 
ekarte edecektir? Biraz insaflı konuşalım. İnsaf 
hudutlarını aşmadığımız müddetçe bu kanun 
tasarısının görüşülmesini uzatmayız. Hepimi
zin yüreği bir mesele üzerinde titriyor. Muayyen 
bir müddet içinde Senatoda görüşülmeden Mec
listen geldiği şekilde kanunlaşmak ihtimali var
dır. Biz bunu önliyelim. Takrirleri biz veriyo
ruz, bunun önlenmesi için bütün gücümüzle ça
lışıyoruz; bir taraf tanda Cumhuriyet Halk Par
tisi buna mâni olacaktır, Hükümet şunu veya 
bunu yapacaktır, diye bütün iddia karşısında 
mutlak suretle Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmesini temin için biz çalışıyoruz. Ama çıkıp 
kanun maddesiyle hiçbir ilgisi olmıyan sözler 
getirip müzakereyi lütfen çığırından çıkarmıya-
lım. Müsaade edin, kerem edin, lütfedin madde
lerde görüşelim. Halk olarak maddeler üzerin
de en acı fikirlerimizi söyleyin, ama lüzum yok. 
Maddede çıkıp bu şekilde gösterişli, süslü söz
ler, mesnetsiz, ama hukuktan en ufak derece
de nasibini almıyan sözler söyliyerek uzatmaya
lım. Saygılarımla. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kifayeti 
müzakere takririnden önce grup adına söz iste
miş olduğum için, Sayın Bakana ve bendenize 
söz veridikten sonra bir sayın senatöre söz ve
rileceğini Riyaset beyan etmişti. Müsaade edin 
usul hakkında konuşacağım (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) J 

12 . 2 .1965 O : 2 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşları Riyaset Divanı şahıslarla kaim değil
dir. Riyaset Divanının daha önce alınmış bir ka
rarı, beyan edilmiş bir sözü vardır. Bu sözü ile, 
zapta geçen bu ifadeleri ile bu beyanları ile bu
na taahhütleriyle bağlıdır. Binaenaleyh, Riya
sete bir başka arkadaşımızın çıkması, bu bağ
lantıyı sureti katiyede çözemez. Burada daha 
evvel riyaset eden arkadaşımız beyan ettiler, de
diler ki; Sayın Bakan kifayeti müzakere tak
ririnden önce istediler, ona söz vereceğim, ikin
ci olarak da yine kifayeti müzakere takrirlerin
den önıee grup adına söz istiyen Mehmet Ünal-
drya söz vereceğim. Ondan sonra sırada olan 
bir senatöre söz vermek suretiyle bitireceğim. 
Bunlar da zapta geçti. Eğer zabıtlar tetkik edi
lirse, bu anlaşılır, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, böyle olduğu tevsik 
edilirse bunu tetkikten sonra size söz verece
ğim. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 
1946 senesinde suç işliyenler bunun aleyhinde bu
lunmuşlardır, diye bir sataşma vardır, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız ben de 
görüşümü anlatayım: Sayın Güzey, bundan ev
velki oturumda, hakikaten ben. Başkan olsay
dım Sayın Kılıç gibi müsamahakâr davranmaz
dım. 194G seçimlerine kadar işi uzatmak suretiy
le beyanda bulunmalarını tecviz etmez, sadede 
gelmelerini rica ederdim. Kendileri, af buyur
sunlar, isabetsiz beyanda bulundular. Fakat ce
vap veren Sayın Sırrı Atalay da şu sözünü ha
tırlamak lâzımgelir. Ne zaman, kim 1946 seçim
lerinden bahsetmişse mutlaka orada parmağı 
vardır buyurdular. Bu itibarla ben sataşmayı 
yerinde bulmuşumdur. Buyurun Sayın Güzey 
(Sağdan alkışlar) Yalnız Sayın Güzey, çok rica 
ederim, yeni bir polemiğe meydan verilmesin 
bulunmadığınız anlaşılsın kâfi. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım, ben 1946 seçimlerinden bir mevzu ola
rak, kendi movzuum olarak bahsetmedim. Millî 
iradeye engel olacak tedbirler alınmaktadır, de
diğim zamanlarda «öyle bir şey yoktur» diye sol 
taraftan gelen sesler üzerine 1946 seçimlerine te
mas etmek mecburiyetini hissettim. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 57 seçimle- I 

rinden niçin bahsetmiyorsun? 
BAKI GÜZEY (Devamla) — 57 nin dürüst 

bir seçim olduğuna kaaniim, muhterem arkadaş
larım. (Soldan asla sesleri ve gürültüler) 

BAKİ GÜZEY (Devamla) — Evet, evet dü
rüst bir seçim olduğuna, neticesi ne olursa olsun 
dürüst bir seçim olduğuna kaaniim. 180 mebus 
getiremezdiniz aksi takdirde. (Soldan kararları 
getirirsiniz sesleri) 

Şimdi burada benim cevap vermek istediğim 
nokta şudur : Kim 1946 seçimlerinden bahset
mişle onlar o seçimlerde suç işlemişlerdir, dedi
ler. Ben 1946 seçimlerinde serbest iş yapan bir 
adamdım, Devlet memuru değildim, idarede de
ğildim, Halk Partisinde değildim, hiçbir vazife
de değildim. Serbest çalışan ken li maişetini ken
disi temin eden bir vatandaştım. Ve Cumhuriyet 
Halk Partisine de mensup değildim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, mademki, karar 
böyle imiş buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRüPU ADINA MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaş
lar, Sayın Bakan, sorulan suallere ve yapılan 
tenkid ve temennilere cevap verirken, çok dik
kat ettim, kendilerini çok zorladılar. Hattâ bâzı 
yerlerde fazlaca sıkıştıkları zaman da metinde 
bulunmıyan bâzı beyanları zapta geçirmek sure
tiyle kendilerinin de mutmain olmadıkları gören 
gözler tarafından tesbit edildi. 

Buradaki müzakereler bize gösterdi ki, esba- j 
bı mucibede veya müzakere zabıtlarında bir hu
sus getirilince buraya çıktılar bize «kanunda 
böyle bir madde gösterebilir misiniz» dediler. | 
Misal isterlerse Sayın Şeref Kayalar'ın Anayasa 
mVakerelerindeki zabıtlardan burada pasajlar 
okudukları zaman, çıktılar Anayasa maddelerin
de bize böyle bir husus gösterebilir misiniz, de
diler. Şimdi de kanun maddeleri sadece bir deği
şiklik olmasın zihniyetiyle zabıtlarla takviye 
edilmeye çalışılmaktadır. Sayın Bakan çaresi." 
kalınca karenin dışına da mühür vurulabilir, de
diler. Zabıtlara da girdi. Acaba küçük bir tashi- I 
hat yoluna gidilse ve buna rıza gösterilse de, ar- I 
kadaşlarımızm sabahtan beri ortaya koydukları I 
birçok mâkul ve makbul mahzurlar, ortadan kal
dırılsa, buna fırsat verilse daha iyi bir iş yapıl
mış olmaz mı? Damga kaybolursa ne olacaktır I 
diye arkadaşlarımızdan birisi sual sordular. Sa- | 
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yın Bakan derhal yedek bir damga yaptırırız, 
dediler, i m a arkadaşlar, ben Sayın Bakandan 
ikinci bir sualle bunu itmam ederek derim ki; 

acaba kaç tane yedek damga yaptırabilirsiniz? 
Çünkü, her giren damgayı alır, cebine koyar 

çıkar giderse kaç tane damga oraya koyacaksı
nız? Banım arkadaşlar, tek bir önleme yolu var
dır. O da maalesef yine arzu etmediğimiz yola 
gidiyor, bir tashihat yapmakla olur. Yani, ka
nun maddesine koyarsınız dersiniz ki, «her ge
len seçmene sandık kurulu başkanı damgayı ve
rir, seçmen oyunu kullandıktan sonra gene geri 
alır. Bu hükmü koymadıktan sonra damgaların 
çalınmasının önüne geçemezsiniz arkadaşlar. (Sol
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaş, mütalâasını söylüyor. 
Siz de gelir fikrinizi söylersiniz. Müdahale et
meyin lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ÜNAL
DI (Devamla) — Diğer taraftan arkadaşlar, ka
renin dışına mühür basılmasına ruhsat verme
nin şimdiye kadar söylenmemiş bir mahzurunu 
da ben söyliyeyim; acaba buna ne buyururlar 
Sayın Bakan? Karenin dışına vurulur dendi. 
Neresine olursa; yalnız ayıran işareti, çizgiyi geç
memek şartiyle listenin neresine vurulursa sayı
lır, dediler. Arkadaşlar biz, vatandaşın rey hakkı 
mukaddestir, vatandaşın reyi gizlidir, vatanda
şın reyine tasallut kabul etmeyiz ediyoruz, peki 
akla gelen, gelmiyen bir sürü, mânevi olsun, 
başka türlü olsun tazyikler olur ve denir ki, 
şayet sen listenin şurasına vurursan damgayı o 
zaman biliriz ki, senin bize rey verdiğini, yoksa 
sana şunu yaparım, bunu yaparım. Vatandaşın 
rey masuniyeti nerede kalıyor Sayın Bakan? (Gü
rültüler) Birer birer söyleyiniz hepinize cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Onlara cevap vermeyiniz efen
dim, rica ediyorum. Eğer bitmesini arzu etmiyor
sanız konuşun... 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Hayır biz 
bitmesini arzu ediyoruz. Ama söylemek istedikle
rimizi de söyliyeeeğiz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
1 ^ iş görülmez. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Para de-
y:'A beyefendi. Mânevi tazyik ile. Bilhassa siz Ur
fa 'lısmız bilirsiniz. Köy sahiplerinin ne demek ol-
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duğunu. Aşiret usulü rey vermenin ne demek ol 
duğunu, bilirsiniz. 

Sayın Bakan gene burada benim konuşmaları
ma temas ederek, müstakil adayların dağıttıkları 
rey puslaları kullanılmıyacak buyurdular. Ben 
maddeyi iyice okudum. Dağıtılan reyin knlla-
mhmyacağma dair bir sarahat görmedim. A:ca-
ba Sayın Vekil .burada kendüklerinden bir ah
kâm mı çıkardılar? diye düşünüyorum. Sonra 
yine maddenin 6 ncı fıkrasında bendeniz ten-
kidlerimi yanarken, demiştim ki. kanun madde
lerini vatandaş bizim kadar bilmiyebilir. Par
tilerin sandık başına verdiği müşahitler her 
hususu öğrenmiyebilirler. Reylerinin hangi is
tikamette tecelli edeceği 'belli olan bâzı köyler 
vardır. Böyle köylerde sandık "başkanı kasten 
reyler muteber sayılmasın diye işaret vurmadan, 
mühürlemeden dağıtır, diye tenkit yaptım. De
diler ki, orada yazıyor ne şekilde olacağını, 
iyice okusunlar. Ben okudum da çıktım 'buraya. 
Muhterem arkadaşlarım, şurada konuşan bütün 
arkadaşlar bu işareti basma usulünün işleri 
alt - üst edeceğinden bahsettiler ve türlü mah
zurlar ileri sürüldü. Bir tane de ben söyliye-
yim: işaretlere itiraz vâki olursa; burada dam
ganın şuraya bulaşacağı, buraya aksedeceği gi
bi bir sürü beyanlarda bulunuldu. Şayet va
tandaş, ben doğru yere bastım fakat bu şuraya 
intikal etmiş, esası budur, diye itiraz etmeğe 
kalkarsa, sandık kurulu bunu kabul etmezse ne 
olacak1? Evvelâ sand:k hasında bir münazaa, 
münazara, kavga, ne derseniz deviniz, başhya-
caktır. Saniyen, daha yüksek makamlara inti
kal ettiğinde ehlivukufa gidecek, o da kâfi gel
mediği takdirde polis kolejine pidocek, acaba 
şurası mı esastı, burası mı esastı diye araştırıla
cak. Maazallah bunun v^kfinu yiizplli bi^ı b^l-
du"u zaman ne olacak? Biz burada iş1 eri kolay
laştırmak irdn mi kanun yapıyoruz, yoksa zor
laştırmak için mi kanun yapyoruz? Bunu da 
öğrenmek istivorum. 

Sonra muhterem arkadaşınım, b-rada bir 
savın arkadaşımız işaretin tatbikatını da yaptı 
gördünüz. Ve görüldü ki söylenenler do^ru. 
Bu b^dahat karşısında dahi, «Aman noktasına, 
virgülüne dok^nmıvalım, yoksa 'kanun çıkmaz.» 
Nedon fkmasm arkadaşlar? Eğer makûl esas
lar dâhilmde bir tadilât yapılırsa, nekalâ orada 
daha önce muhalefet yapmış insanlar da doğru 
yola gelirler, iştirak ederler ve kanun derhal 
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çıkar. Kanunun çıkmamasından bir endişe du-
vu'mamalı. Aksi takd'rde bu gibi propagan
dalar, vicdanların aydınlığına gölge düşürmeye 
kâfi gelecek. O zaman ne olacak? Yazık ola
cak bu memlekete, yazık olacak o düşündüğü
müz seçmen vatandaşa. Hattâ , hattâ daha ileri-
vni söylîyeyim; yazık olacak bu Senatonun se
bebi vücuduna. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Son söz Mehmet Ali Demir'in. 

Yalnız müddetin 10 dakika ile kayıtlı olduğu
nuzu unutmamanızı rica ederim. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem Başkan, ve muhterem arkadaşlarım, 
benim temas etmek istediğim 'bâzı hususlara 
benden evvel aıkadaşlarım temas etmiş, Sayın 
Adalet Bakanı da bunları cevaplandırmıştı. Fa
kat Bakamn vermiş olduğu cevaplar arasında 
bâzı hususlar bendenizi tatmin etmemişfir. Bu
nun açıklanması ve zabıtlara geçmesi bakımın
dan bâzı noktalara temas edeceğim, bir. İkinci 
husus; kanunun tümü üzerinde söz almıştım; 
Mehmet Ünaldı arkadaşım gayet güzel izah bu-
vurdır'ar sabahleyin, kanunun müzakeresi mü-
^akerelikten çıktı, bir acık oturum haline geldi. 
Biz de onun için burada konuşmak imkânını 
bulamadık. 

Şimdi ilk önc^ kanunen diğer maddeleri üze
rinde esasa temas edoec^m. 

Arkadaş ımın birisi 1946 sneimlerirıe temas 
ettiler. Orada haHkat payı hakikaten var ol
makla beraber gizli oy, acık tasnif o'mus. Fa
kat 1950 d^ e k a n p;avet iyi bir secim kanunu 
'bunu önlemiştir. Ben de o partinin listesinde 
iki defa aday olmak şerefine sahibolan birisi 
olarak söyl'yebilirim, her partinin kendi lehinde, 
kanunları kendi çıkarlarına uydurdukları bir 
vP'kıadır. Bunu böyle kabul etmek lâzım. Me
selâ arkadaşlar, 1954 deki Seçim Kanununa 
""95Î de «her hangi bir partiye giren bir aday 
diğer bir partiye aday olamaz.» şeklinde bir 
kanun maddesi eklediler. Alâlade karma liste 
yapılamaz: bir kanun maddesi eklendi... (Sağ-
mek mecburiyetindeyiz. (Sadede gel sesleri) 
din gürültüler, karşılıklı konuşmalar.) Dinle
miyorum arkadaşlar, ben de sizin kadar düşü
nüyorum. (Sacdan gürültüler, gülüşmeler) söy-
liyeceğim, müsaade buyurun kimin samimî ol
duğunu sövliyeceğiz. Bizim politikada samimi
yet, sondan geliyor. Politikada samimiyetin 
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sondan geldiğinin en basit misali; küçük par
tileri istemiyen arkadaşların dün küçük partiler 
lehine rey kullanılması istendiği zaman hepi
miz beraber el kaldırdık, arkadaşlar. Nerede 
bunun samimiyeti. (Sağdan gürültüler, gülüş
meler.) 

BAŞKAN — Sayın Demir, devam ediniz. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Muh

terem. arkadaşlarım, devam ediyorum Sayın 
Başkan, çimdi 1957 yılında, 45 günlük secim 
propagandasının müddetinin 20 güne indirildi
ğini, Hürriyet Partisi memleketin mukadderatı
na (Sağdan şiddetli gürültüler, gülüşmeler) 
Dinlemek mceburiyetindesin, beyefendi. Ben 
seni dinledim, dinliyeceksin, dinliycceksin, 

BA ŞKAN — Sayın arkadaşlar müdahale et
meyin. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Arka
daşlarım, Hürriyet Partisi çıktığı zaman bu 
memlekete istikamet verecekti propaganda 
müddeti 20 güne indirilmek suretiyle onlara 
çalışma imkânı bırakılmadı. 

Şimdi kanuna gelelim. Bu kanun küçük 
partilerin yaşaması için getirildi diyorlar. 
Cumhuriyet Halk Partisinin samimi olmadığını 
en basit misalle ben size izah edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, mad
deye geliniz. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, şunu arz etmek isterim. 
Getirilmiş olan bu kanun küçük partileri hima
ye ediyormuş. Hayır arkadaşlar, diğer partiler 
bunu böyle düşünemez. Aksi takdirde samimî 
değildirler. Eğer burada her iki partide samimî 
ise bir partinin listesinden seçilip gelen bir me
bus veya senatör buraya geldikten sonra ister 
başka bir partiye, ister bir diğerine girer, fa
kat bir senatör ve mebus bir sonraki seçime gi
remez denirse bakalım kolay kolay bir daha 
çıkar mı? Onun için getireceğimiz teklifte sa
mimî olalım. (Soldan bak sizinkiler nerede otu
ruyor) Onun yüzünü beğenmedim, bunun sözü
nü beğenmedim diye koltuklar için gittiler ora
ya. (Gürültüler, gülüşmeler) Koltuklar için 
gittiler, arkadaşlarım, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Demir, maddeye geliniz. 
(Gürültüler, gülüşmeler.) 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Yal
nız oraya değil, ikisine de koltuklar için gittiler. 
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Bakan mevkiine çıkan arkadaşlar, Sayın îsmet 
înönü'nün yaş gününde takdim edildiği zaman, 
îsmet înönü; «Ben en mutlu günümü yaşıyo
rum.» dedi. îsmet înönü küçük partiden adam 
alır ve almak için uğraşırsa artık samimiyet ne
rede kalır! (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Demir, rica ediyorum, 
maddeve geliniz. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla1) — Be
yefendi, bu kanunun heyeti umumivesi üzerinde 
bırakmadınız ki, konuşalım, maddeler ü/erinde 
de konuşamazdık bilmiyorum ki, neresinde konu
şacağız. Şimdi muhterem arkadaşlarım, 3 ncü 
maddede müstakiller hakkında bir fıkra vardır, 
okuvalım. Adalet Bakanı sosyal adaleti getirdiği
ni söylüvor, bakın getirdiği sosval adalete «Ba
kımsız adavlarm oy verme yerlerine konulmasını 
istiveeekleri basılı ov rmslaları, ov verme günün
den bir fûin önce sandık kurulları başkanlarına 
teslim olunur.» divor. Simdi Sayın Bakanın bu
rada müstakil adnvlar için sövledifti lue imkân
sız bir sevdir. Tatbikatta bu böyledir. Bu kanun 
böyle çıkar; kanunu çıkaran 600 kişi, tatbik edi
len 30 milvon; bumm hileli taraflarını sn veya 
bu şekilde bulur. Mühürü kaçırır, ıstamnavı ka
çım*, ol ini mi ballarsın, kolunu mu hanlarcrm? 
Çıkarılan karnın bunu tatbik edecek. Simdi ba
kın. müstakiller için ben Mehmet Ünaldı'mu fik
rînde d^ilim. Ben müstakilleri tam-ımiyle bağ
lamak istivornm... Olur mu arkadaşlarım1? Ben
ce en medeni iman, en cesaretli insan narti liste-
s'ne "•irmevîn de müstakil olarak seçilen insan
dı-". Onun icîn imkânı varsa arkadaşlarım, müsta-
t ; ıWo he-p türlü imkânı hazırlıyalım. Çünkü müs
takiller burada nmın, bunun p-ibi her tarafa ka
yan insanlar delildirler. (Sağdan, «önerge ver» 
sesleri.) Hayır, önergeye lüzum yok. 

Simdi muhterem arkadaşlarım denivor ki, 
«Bağımsızların ov puslaları sandık başkanına ve
rilir.» Peki arkadaşlar, bir ilin 24 ilçesi olduğunu 
düşünün; bir tane bakımsız adav var, sandık baş
kanlarına bunu nasıl ulaştıracak? (Sacdan, gü
lüşmeler, takrir ver, sesleri.) Müsaade bu vurun. 
B*r ilde 10 - 15 kaza var. 10 - 15 ilçede birden 
bağımsız adav candık başkanlarına ovlarmı tes
lim edecek. Sandık başkanlarına bunların ovla
rmı anında kavuşturmak imkânı var mıdır? Bu 
bir. 

îkmcisi; niçin partilerin oy puslalarım ilçe 
seçim kurulları başkanlarına teslim ediyoruz da, 
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müstakillerde kendi oylarının dağıtılması için I 
sandık başkanlarına değil de il ve ilce kurulları 
başkanlarına teslim etmesi lâzımdır, diyoruz. 
Bundan evvelki tatbikat bu idi. Müstakil olarak 
gitmiş, gidenlere götürmüş vermiş. Onlar da ilçe 
seçim kurullarına vermişler, ilçe seçim kurulları 
da sandık başkanlarına miktarı kâfi oy vermiş- I 
tir, arkadaşlarım. Bunun müstakillere yardım I 
bakımından dağıtılması lâzımdır. Sandık baş
kanlarına verecek, sandık başkanları torbalatıp; 
birisi köyde yatıyor, birisi başka yerde yatıyor; I 
nereden takibedecek? Bu, olmaz, bir. İkincisi, 
(Gürültüler) müsaade ediniz arz edeyim; bu I 
olur mu, olmaz mı izah buyurulacak, zabıtlara 
geçenler de kanun mahiyetini aldığına göre belki I 
de oluyordur. 

îkinci husus arkadaşlarım; buyurdular ki, I 
şimdi bu nasıl olur? Farzımuhal bendeniz hiçbir 
renk almam, müstakil giriyorum; kanunda müs
takillerin oy puslasmın damgalanması hususu 
yok, zarfların damgalanması var; arkadaşımın 
dediği gibi; şimdi alırım oy pus! a mı her tarafa I 
dağıtırım, oy puslasım kazada sandığın basma bı
rakırım. Sayın Adliye Bakanı buyurdu ki, tek I 
basma hücreve girer... Hepsini aldı götürdüyse. 
orada da hükmü kalmadıysa muteber de sayılım- | 
yacaksa ne olacak müstakilin durumu arkadaşla
rım? 

ADALET BAKANT SIRRI ATALAY 
(Kars) — Orada beyaz kâğıt var. I 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Be
yaz kâ&ıt var ama, okuma ya^mnsı vok ise. Bu 
memlekette % 75 okur yazar değil. Yandı... (Sa
dede gelelim, sesleri.) Böyle şey olmaz arkadaş
lar. 

Şimdi gelelim müşterek oy puslası müessese
sine : 

BAŞKAN — Sayın Demir, siz geldiniz ama, 
vaktiniz de geldi. 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Müş
terek oy, yerinde ve isabetlidir. Ahlâk getirir, 
fazilet getirir. Oy puslasım, vatandaşın ovunu 
para ile satanların önüne geçer. Arkadaşlar, 
bundan daha iyi, bundan daha âdil olamaz. Biz 
burada durmadan kanun yapıyoruz. Üç ay, dört 
ay sonra bunu da değiştiririz. Neye kuşkulanı
rız arkadaşlar? Haydi bakalım sandığa koy, min
dere koy, gez; Ahmet'e vereceksin, Mehmet'e ve
receksin sabaha kadar kapı, kapı durmadan do- | 
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laşacaksm, birisi alıyor, öbürüsü veriyor. Bundan 
daha rahatsız iş olmaz arkadaşlarım. Onun için 
arkadaşlar, en isabetli ve en yerinde olan müşte
rek oy puslasıdır. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerndo müza
kere bitmiştir. Bu hususta takrirler vardır oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakerelerinin ışığı rltmda birleşik oy 

puslaları.nn Anayasaya muhalif olduğu anlaşıl
dığından 3 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakerelerinin ışığı altında Birleşik Oy 

Puslaîarının Anayasaya muhalif olduğu an1 aşıl
dığından 3 ncü maddenin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Sayın Başkanlığa 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri

nin değiştirilmesi hakkındaki kanunun üçüncü 
maddecinin 7 nci fıkrasındaki iki cm. nin 4 cm. 
ye çıkarılmasına ait önergenin oya konmasını 
saygiyle dilerim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

3 ncü maddenin 7 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Fıkra 7. — Oyunu siyrsi partilerden biri 
lehinde kullanmak istiyen seçmen kapalı oy ver
me yerinde birleşik oy puslası üzerind2 dilediği 
siyasi partinin puslasmda bulunan eni boyu 
4 cm. olan dörtgen veya 4 cm. çapındaki daire 
içine Yüksek Seçim Kurulunca imal ettirilip 
Sandık Kurullarına kadar ulaştırılmış bulunan 
ve kapalı oy verme yerinde oy verme süresince 
bulundurulan, bulundurulması mecburi olan çar
pı işareti mühürünü basar. Birleşik oy pusla
sım tam olan zarfa koyup iyice kapatır. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü madde 5 nci fıkranın aşağıdaki şekilde 

tad'lini arz ve teklif ederim. 
5. — Sandık Kurulu Başkanı, 77 rci mad

de gereğince, özel zarfların mühürlenmesi işleri-
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ni bitirdikten sonra, bağımsız adayların oy 
puslalarını ve birleşik oy puslalarmm ilçe seçim 
kurulu mührü ile mühürlenmiş olan arka taraf
larını, sandık kurulu mührü ile de mühürler. 

Kütahya 
İbrahim Etem Erdinç 

Sayın Başkanlığa 
Kare veya yuvarlağın damga vurulurken dı

şına çıkması kanun ruhuna aykırı olacağından 
Yüksek Seçim Kurucu bunun dışında bir genelge 
yapamıyacağma göre kanunun 3 ncü maddenin 
3 ncü fıkrası «filigranlı oy puslasmda partileri 
birbirinden ayıran iki çizgi arasındaki sütunu 
istediği partiye ait her hangi bir yerine par-
tin'n özel işaretinin basılmasında mahzu- yok
tur» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede--
rim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Başkanlığa 
1. — 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının kaldı

rılarak her parti için tesbit edilecek renHi oy 
puslalarmm cilt halinde hazırlanın s: hükmü
nün getirilmesini, 

2. — 5 nci fıkrasının son satırındaki (San
dık Kurulu mührü ile de mühürlenir) hükmü
nün ref'edilmesini, 

3. — 6 ncı fıkranın yukardaki fıkralara uy
gun şekilde değiştirilmelini. 

4. — 7 nci fıkranın kaldırılmasını, arz ve 
teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan kanım t sarının Mil

let Meclisinin kabul ettiği metnin 3 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasında bulunan ve 7 nci fıkrada 
bulunan «bir dörtgen veya çapı iki santimetre 
olan bir daire» şeklindeki metnin, b:risi ün ka
bulü ile «veya ve d'ğer» tabirinin tayymı arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
İsmail Yeşilyurt 

Yüksek Brşkanlığa 
Çarpı işaretinin kare veya daire içerisine 

konmayıp dışına basılması takdirinde oy pus-
lasmm iptal edilmemesi teminen ve maddeye 
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vuzuh verme maksadiyle 3 ncü maddenin 7 nci 
bendinin ( dörtgen evya iki sant metre 
çapındaki daire içine ) den sonra (veya 
dışına) kelimelerinin ilavesini arz ve teklif 
ederim. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Sayın Başkanlığa 
Bağımsızların oy puslaları ile i]gi i 3 ncü 

maddenin bir fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş^ 
t'irlmcsini arz ve teklif ederim. 

Bağımsız adayların oy verme yeklerine konul
masını istiyeceklcri basılı oy puslaları oy verme 
gününden on gün evvel ilçe seçim kur T arma 
verilir. 

Kütahya 
İbrahim Etem Erdinç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 ncü maddenin 2 nci bendinin 3 ncü fıkra

sının : 
(Birleşik oy pusulası üzerinde siya:i partile

rin oy puslalarmm soldan sağa veya yukarı
dan aşağıya sırası ve siyasi partilere ayrılan 
renk Yüksek Seçim Kurulu tarafından, s'yasi 
partilerin temsilcileri önünde ad çekme suretiy
le oy verme gününden 22 gün evvel tesbit olu
mu.) 

(3 ncü maddenin 3 ncü bendinin : 
Birleşik oy puslası, her partinin hususi 

renkli oy pusulası üzerinde en başta ve orta
da partinin özel işareti, özel işaretin'n alt.nda 
adının baş harfleri, baş harflerinin alıtında tam 
yazı halinde adı, belirli bir aralık çizgiden ve
ya çizgiden sonra adayların adları ve soyadla
rı partiler arasında tanı ıbir eşitliği sağlıyacak 
'büyüklük ve puntularla bastırılır. 

3 ncü maddenin 7 nci bendinin : 
Oyunun, siyasi partilerden biri lehine kul

lanmak istiyen seçmen, kapalı oy verme yerin
de, birleşik oy pusulası üzerinde dilediği siya
si partinin pusulasına, Yüksek Seçim Kurulun
ca imal ettirilip sandık kurularına kadar ulaş
tırılmış bulunan ve kapalı oy verme yerinde oy 
verme süresince bulundurulması mecburi olan 
X işaretli mühürünü basar. Birleşik oy pusu
lasını tam olarak zarfa koyup iyice kapatır. 

Şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Ömer Faruk Kmaytürk 
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FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Birin

ci takriri geri alıyorum. 
BAŞKAN — Yani Anayasaya aykırı oldu

ğu hakkındaki takriri mi? 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Tadil-

teklifim kalacak, birinci takriri geri istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 3 ncü madde dolayı-
siyle verilmiş olan takrirlerin 10 tanesini din
lediniz. İkisi geri alındı 8 tane kaldı. Şimdi bun
lardan en aykırı olanı; Sayım Nusret Tuna'nm 
müzakerelerin ışığı alitmda birleşik oy pusula
larının Anayasaya muhalif olması dolayısiyle 
üçüncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim mahiyetindeki takrir en aykırı 
olduğu için evvelâ o takriri oya sunmak istiyo
rum. Takrir sahibi isterse izahat verebilir. Her 
ne kadar Sayın Sabri Çağlayangil bunun lehin-
d'e söz istemişlerse de tüzükte yeri yoktur. Yal
nız takrir sahibi izah etmek hakkına sahiptir; 
91 nci madde gereğince. Aradım yerini bula
yım diye, ama yerini bulamıyorum... 

Bu maddenin Anayasaya 'mugayir olduğu 
ileri sürülmekte kanundan çıkarılması talebe-
dilmektedir. 

Bu takriri kalbul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Takriri ka
bul edenler, solda sayın kâtip arkadaşımıza 
nazaran 77, sağdaki arkadaşımıza nazaran da 
75 dir. Reddedenler 85 dir. Takrir kabul edil
memiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul hak-
• kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Oylama

larda ekseriya her iki kâtip arasında bir, iki, üç 
rey farkı oluyor. Bu nasıl oluyor beyefendi. 

BAŞKAN — Şu şekilde efendim, tam o sıra
da giren, çıkan oluyor. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Giren, çı
kan olmadı efendim. 

BAŞKAN — Tereddüt hâsıl olursa veya ara
da büyük bir fark olursa, tekrar oylatırım. Me
selâ kâtip arkadaşlar «Sayın Ziya Önder o an
da kaldırmamışlardı, sayımdan biraz soma kal
dırdığını müşahede ettim ve ondan ileri geliyor» 
diyorlar. Arada bir iki fark da olsa ve ısrar eder
seniz tekrar edebilirim. 
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Şimdi takrirleri sıra ile oylarınıza arz ede

ceğim efendim. 
(Erzurum Üyesi Edip Sonıunoğlu'nun öner

gesi tekrar okundu). 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kan, Hükümet ve Komisyon katılıyor mu, onla
rın da mütalâasını almak gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet!.. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş

kanım, ibiraz evvel katılıyorlardı, şimdi fikir mi 
değiştirdiler? Beyanları zapta geçti 

BAŞKAN — O zaman ediyomrdı, şimdi et
miyorlar yahut biraz önce yanlış anlamışlardı. ' 
Şimdi katılmadıklarını beyan ettiler. Bunlar 
üzerinde durmanın ne faydası vardır? Aksi hal
de işin içinden çıkmaya imkân yoktur. Takriri 
oyunuza sunuyorum. Kahul edenler... Kabul et
miyenler... İttifak halinde 83 kabul etmiyen, 80 
kabul eden. 83 reyle reddedilmiştir. 

(Kütahya Üyesi Etem Erdinç'in önergesi tek-, 
rak okundu). 

BAŞKAN —. Hükümet? Katılmıyor, Komis
yon? Katılmıyor. Takriri oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... İndirin lütfen efendim. Aya
ğa kalkmanızı rica ederim. Kabul edenler ayağa 
kalksınlar... Lütfen oturunuz efendim. Kabul 
etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Efendim, 
ittifak halinde yani 1 rey bile farketmemek şar- . 
tiyle,3 arkadaş saymıştır 76 kabul, 85 ret. Tek
lif 84 oyla reddedilmiştir. 

(Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'm önergesi • 
tekrar okundu) 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Takririm 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem Başkan; muhterem senatör arkadaşlarım, 
bendeniz maddenin hukukî yönünden değil; tat- j 
bikat bakımından ileride çok muhtemel mahzur
larını önlemek için bu takriri hazırlamış ve tak
dim etmiş bulunmaktayım. Bir hukukşinas de
ğilim, bunu takdir ederim. Fakat senelerce ka
nun tatbik etmiş ve idare edilenlerle karşı kar-
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şıya kalmış ıbir arkadaşınızım, öyle ahval ol
muştur ki; vatandaşın parmağını bastırmak için 
elini tutup kâğıda götürdüğümüz zaman dahi 
yanlış yere bastığı çok defa vâki olmuştur. (Ha
karet etme sesleri) Hakaret etmeyi düşünmü
yorum. Okuma yazma bilmiyor, parmağını ba
sarken, yanlış yere 'basıyor, bunda hakaret var 
mı? 

BAŞKAN — Müdalicle etmemenizi rica ede
ceğim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanunların ihtiyaçlara, şartlara 
ve imkânlara cevap vermesi lâzımdır. Eğer ka
nunlar böylesine tedvin edilmezse sonra tatbikat
taki hazin akibetlei'i hepimizi düşündürür. Bu 
kanun da bunlardan bir tanesi olmaya namzet
tir. Biraz evvei Sayın Adliye Vekili burada 
izahat verdiği s:rada kendisine bir sual sordum. 
Dedim ki, mademki iptal edilmesi mevzuundaki 
fıkralarda, mühür bu kare veya yuvarlağın dı
şına atıldığı zaman bu oy puslası iptal ediimi-
yecektir, öyle ise burada maddenin (içerisine iki 
kelime koymak suretiyle bu mahzuru önliyelim. 
Ve hiçobaazsa maddeyi vuzuha kavuşturalım 
dedim. Buna cevap vermedi Sayın Adalet Ba
kanı; bilmiyorum şimdi nerede kendisi. Şimdi 
müsaadenizle arkadaşlar, ileride oraya bastı, 
buraya bastı diye itimadediniz ki, yüz binlerce 
ov iptal edilecektir. Ondan sonra bu iptal edi
len oyların vebali bize aidolacaktır. Bu kanu
nu ıbiz buradan çıkarıyoruz muhterem arkadaş
lar. Hiçbir maksatla söylemiyorum. Ama bu oy
lar, yüz binlerce oylar iptale mahkûmdur arka
daşlarım. İnsafınıza sığmıyorum. Binaenaleyh, 
şu takririme iltifat buyurunuz. Takririm şu: 
Dörtgen veya 2 santimetre çapındaki dairenin 
içine veya dışına, diyorum arkadaşlarım. Niha
yet «bunun dışına» demek suretiyle, komisyo
na gider, ufak bir tashih görür. Komisyon ister
se daha başka tashihleri de yapar. Bütün hu 
itirazlar da ortadan kalkar. 

Çok rica ediyorum, bu takririmi kabul bu
yurunuz. Ve büyük bir sıkıntıdan hem milleti, 
ve hem de bizi kurtarınız. Hürmetlerimle arka
daşlarım. (Sağdan alkışlar..) 

ÎZZET BİRANI) (İzmir) _ Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Birand, tüzük müsait 
değiO, özür dilerim. 
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(Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlanın önergesi 

8 ncü defa okundu) 
(Komisyon ne diyor sesleri) 
Bx\ŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükme katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, Hükü

met katılmıyor (Bakan sarih olarak ifade etsin 
sesleri), efendim katılmadığını ifade etti. (Kür
süden söylesin sesleri) kürsüden söylemek diye 
bir şey yoktur." Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ellerinizi lütfen indiriniz. 
Muhterem arkadaş lan m, bir karar almak mec
buriyetindeyiz. Ll işaret suretiyle yapılan oy
lama çok fark arz (»diyor. Tüzük ise bunu âmir
dir. Tasvibinize arz ediyorum, doğrudan doğ
ruya ayağa kalkmak suretiyle kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz lütfen efen
dim. Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Efendim arada üç rey farkiyle, 79 a karşı 82 oy
la reddedilmiştir. 

Sayın Yeşilyurt'un önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt'un önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrir şimdi oylarınıza sunu
lacaktır. Sayın Açıkalm siz ayağa kalkmıyor
sanız reylerinizi, işaretle ifade edebilirsiniz. 
Ayağa kalkmadan işaretle ifade edebilirsiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu ikaza 
lüzum yoktu. Sayın Açıkalın reylerini kullanıp 
kuil anmam ayı, nerede kullanacağını çok iyi bi
lirler. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaa
de buyurunu/. Bu kadarcık konuşmayı bana 
bağışlayınız. 

Takriri oyunuza sunuyorum, kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edenler 80, kaibul etmiyenler 83 ittifak 
vardır, binaenaleyh takrir kabul edilmemiştir. 

Molimet Ünaldı'nm takririni okutuyorum. 
(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm önergesi 

tekrar okundu) 
BALKAN — B uyurun Sayın Ün aldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, takrirle tadilini istediğim husus hak-
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kında daha önce izahat vermiştim. Bu müşte
rek oy pusulasının sureti tatbiki hakkında söy
lenecek her söz söylendi, buna fazla 'bir şey ilâ
ve edecek değilim. Yalnız bu usul vatandaşın 
geniş ölçüde reyini değerlendirmek yerine va
tandaşın geniş ölçüde reyinin iptali cihetine gi
decektir. Binaenaleyh, benim teklifim şu: Yük
sek Seçim Kurulu partiler için kur 'a çekecek, 
renk kur'ası ve her partiye bir renk verecek, ve 
bu renkte basılan oy puslaları üst üste konmak 
suretiyle bir zımba ile bir cilt haline getirile
cek. Seçmen geldiği zaman sandık kurulu Baş
kanı bu cildi verecek seçmen girecek içeriye, 
hangi partiye rey vermek istiyorsa, o rengi ko
paracak zarfa koyup atacak, diğerini de boş 
sandığa atmak suretiyle yapacak. Bu suretle 
yanılmaya, rey iptaline engel olacak bütün mu-
hassenatı bu teklifim sağlamaktadır. Onun için 
teklifimin kabulünü arz ve rica etmekteyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tekrar okutuyorum efendim. 
(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın önergesi 

3 nçü defa okundu) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu! 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Ekseriyetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri kaibul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir 76 ya karşı 86 oyla kabul 
edilmemiştir, efendim. 

Sayın Adalet Bakanı lütfen yerinize otu
runuz. 

(Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk'ün öner
gesi tekrar okundu) 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) Vazgeç
tim efenrim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayaııgil, geri alıp 
da tekabbül etmek istediğiniz takrir hu mu 
idi? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bur

sa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
müşterek listenin bâzı noksanlarının ıslahı için 
Burdur Senatörü Faruk Kmaytürk arkadaşı-
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mm şahsi adına verdiği takriri, bâzı maruzatı
mı Yüksek Huzurlarına çıkarabilmek gayesiyle 
kendisinden feragatini rica edip, tekabbül et
mek suretiyle huzurunuzda bulunuyorum. 

Bir kanun çıkıyor; önemli bir kanun. Se
çim usûllerimizde bâzı esaslı, köklü değişiklik
leri var. Adalet Partisi olarak kanunun memle
ket bünyesine uymadığı, bizim seçim sistemi
mizde bâzı güçlükler çıkaracağı hakkındaki ka
naatimizi dilimizin döndüğü kadar huzurunuza 
getirdik. Millî irade, elbette ki, bir siyasi parti
nin iradesi değildir. Yüksek Heyetinizin çoğun
luğu neye karar verirse elbette ki o olacaktır. 
Zaten bu kanundan ne tevehhüm edilen mah
zurlar doğar, ne umulan faydalar husule gelir. 
Bu kanun belki de bir gayeye, bir fikre, bir par
tinin gadrine, bir partinin lehine intibaını uyan
dırmak suretiyle zarar vereceği umulanların 
lehine bile işliyebilir; onları bırakalım. Ancak 
Mecliste pek süratle geçen ve adamakıllı tet
kikine imkân bulunamıyan bu kanun Senatoya 
geldiği zaman daha garip bir vaziyet hâsıl ol
du. Bu kanun komisyondan reddedilerek geldi
ği ve huzurunuzda bu ret geri çevrildiği için 
ve bir ihtisas komisyonundan geçmeden tetkik 
zarureti hâsıl olduğu için Yüksek Senato aynı 
zamanda bir ihtisas komisyonu vazifesini de ifa 
etmekte, kanun üzerindeki tetkikatı da kendisi 
yapmaktadır. 

Parlâmentomuzun iki Meclis halinde kuru
luşu ve Meclisten çıkan kanunların Yüksek he
yetinizin seçiş tarzındaki istisnaiyet ve kaidele
ri ve bünyesinin tarzı terekkübü itibariyle bir 
yüzgeçten geçmesine, hataların ıslahını emre
diyor. Fonksiyonumuz bu. Hele burada par
tiler zümresi dışında kalan ve hakikaten bir 
kısmı seçimle alâkadar olmıyan, bir kısmı seçi
min bu cephesiyle alâkadar olmıyan zümrenin 
büyük hakemliğinin billiltizam gösterileceği 
mevcudiyetlerinin belki de, hayatiyetlerinin nü
vesini teşkil eden hâdisenin tipik bir misali ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. (Sağdan alkışlar) 
Şu oturduğum köşeden ibretle tetkik ettiğim 
hâdiseler var. Bunda öyle mahzurlar var ki, 
pek sevdiğim, saydığım arkadaşların yüzlerinde, 
ve hattâ yanındaki arkadaşiyle «böyle» diye 
konuştuklarını uzaktan görüyorum. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Bu takririn izahı mı ? 
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İ. SABRİ ÇAÖLAYANGİL (Devamla) — 

Müsaadenizi istirham ediyorum, hulusla arz 
ediyorum, takriri de arz edeceğim, sabrınızı ri
ca ediyorum. Burada, bu köşede hakikaten 
mahzura temas eden fakat bu kanun geri gider
se Adalet Partisinin taktiği ile sabote edilir, 
zehabının uyandırlığı endişe de Var. (Soldan 
«yok öyle bir şey» sesleri) Memnun olurum 
böyle bir şey yoksa. Huzurunuza şunu arz ede
rim ki, (Soldan «ahkâm çıkarıyorsun» sesleri) 
Benim sözlerimde ahkâm çıkaran, mevzuat dışı
na çıkan, tüzüğü yırtan bir husus varsa müda
hale hakkı efendilerimizin değil Makamı Riya
setindir. Ahkâm çıkaran zatıâlinizsiniz, size 
reislik sıfatı vermedik, burada Reis var. 

MEHMET HAZER (Kars) — Noktai naza
rını söyle bizim namımıza konuşma. 

İ. SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Sizin namınıza konuşmuyorum. Benim arz et
mek istediğim husus şudur. Eğer vicdanları
mızda müşterek listenin hakikaten birtakım 
mahzurlar doğuracağı şüphesi varsa, vardır de
miyorum, varsa buna inanıyorsanız ve bizini 
inandığımız, demokrasi için, şu rejimin yaşaya
bilmesi için inandığımız ve vicdanlarımızdan 
gelen sesi burada rey haline getirmek için yemin 
etmiş insanlar isek, burada hislerimizi bir tarafa 
bırakalım, vicdanımızın sesine uyalım. Müşte
rek listenin mahzurları vardır arkadaşlarım, ve 
şu takrir bu mahzurları izale eden, azaltan, 
eksilten hususiyetler taşıyor. Kanun çıkar, en
dişe etmeyin. Islâhı için biz de elimizden ge
len gayreti yapalım. Bunu dikkatle okuyunuz, 
dinleyiniz ve bu mahzurların; bertaraf edilme
sinin faydalı, lüzumlu olduğunu vicdanen be
nim gibi kanaat getirdiğimiz takdirde, birtakım 
bağlardan, baskılardan ve endişelerden azade 
olarak reylerinizi; hak ve hakikatin burada et
tiğimiz yeminin sadakatına uygun olarak kul
lanmanızı bilhassa istirham ederek huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Bu izahattan sonra Saym Kı-
naytürk'ün geri aldığı, fakat Sayın Çağlaya il
gi Tin takabbül ettiği önergeyi tekrar okutuyo
rum efendim. 

(Burdur Üyesi Ömer Faruk Kınaytürk'ün 
önergesi Bursa Üyesi I. Sabri Çağlayangil adı
na tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul 
etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar. Oturunuz 
erendim, teşekkür ederim. Kabul edenler 77-78, 
kabul etmiyenler 83, ittifak vardır. 88 oyla tak
rir kabul edilmemiştir. 

Başka bir takrir de yoktur. Madde açık oy
larınıza sunulacaktır. Bir takrir vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü maddenin açık oya konulmasını arz 

ve teklif ederiz. 
Zoııgu Idak Kastamonu 

Tarık Remzi Baltan Nusret Tuna 
Adana Bursa 

Galip Afşar iskender Cenap Ege 
Maraş İsparta 

Oenap Aksu Mustafa Gülcügil 
Trabzon Manisa 

Reşat Zaloğlu Refik Ulusoy 
Manisa Sivas 

Orhan Süersan Ziya Önder 
Bolu istanbul 

Rahmi Arıkan Şevket Akyürek 
izmir 

Ömer lûtfi Bozealı 

Önergede imzası bulunanların adları okuna
rak rneveudolduklar] tesbit olundu.) 

BAŞKAN — Tamam etendim. Maddeyi ka
bul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı oy, 
müstenkif kalanlar yeşil oy vereceklerdir. Mü
hürlü kâğıda ismini yazanlar ret mi, kabul mü, 
çekinser mi, bunları da yazacaklar. Aksi takdir
di1 oyları boşa gider. 

Oy zarfları dağıtılıyor efendim. İçtüzük açık 
oy neticesinin iki kâtip tarafından tasnifine ce
vaz veriyorsa da partilerin birer temsilci bulun
durmalarını rica ediyorum. A. P. den bir arka
daş burada bulunsun; bir arkadaş da; Mehmet 
Ali Demir, bulunsun. Kabul mü efendim? (Ka
bul, sesleri) 

Nereden başlıyacağımıza dair kur'a çekiyo
ruz. Ahmet Çekemoğiu, Sivas'tan başlıyacağız. 
Zarflar dağıtılıyor. Maddeyi tekrar okutmaya 
lüzum var mı? (Yok, yok, sesleri) 

Lüzum görülmüyor, oylamaya başlıyoruz. 
Sivas Üyesi Ahmet Çekemoğlu'ndan başla

narak oylar toplandı.) 
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BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Arkadaşlar lütfen yerlerini alsınlar, tasnif 

devam ediyor müzakereye başlıyacağız. 
Müzakereye devam ediyoruz efendim. 4 ncü 

maddeyi okuyorum. 
MADDE 4. —• Seçimlerin temel hükümle

ri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun 103 neü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 103. — Aşağıda yazılı oy puslaları mu
teber değildir : 

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

2. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli ola
cak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 
konulmuş oy puslaları. 

2. Hanıgi seçmen tarafından atıldığı belli ola -
eak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 
konulmuş oy puslaları. 

3. imzalı veya mühürlü veya seçmenin kim 
olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan 
oy puslaları. 

4. Sandık kurulunca verilen, kâğıdında (Tür
kiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu) filig
ranı bulunan özel surette imal edilmiş kâğıttan 
başka bir kâğıda basılı oy puslaları. 

5. Arkasında biri ilçe seçim kurulu başkan
lığına, diğeri sandık kuruluma ait çift mührü 
havi olmıyan oy puslaları. 

6. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığı
nı belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya da
irelerden birden fazlasının içine çarpı işareti mü
hürlenmiş olan oy puslaları. 

7. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığı
nı belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen veya dai
relerinden hiçbirisi içine çarpı işareti mühürlen
memiş olan oy puslaları. I 

8. Birden fazla oy puslasma basılmış (X) I 
işaretli tek damgalı oy puslaları. I 

9. Oy zarfı içinden, el ilânı, her hangi bir 
kâğıt veya bağımsız adaya ait oy puslası ile bir
likte çıkan birleşik oy puslaları ile bağımsız aday- I 
lara ait oy puslaları. 

10. Yukarıdaki bendler dışında kalan ve özel 
kanunlarınca muteber sayılmıyan oy puslaları. 

Bir zarfta, partilere veya bağımsız adaylara 
ait birden fazla muhtelif oy puslaları çıktığı tak- I 
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dirde, bu oy puslalarından hiçbirisi muteber ol
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Gü-
müşoğlu. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, çok aziz Senatör arkadaşlarım, 
görüşmesine devam edilen kanun tasarısı üze
rinde gerek rejim ve Anayasa bakımından ve ge
rekse içtimai ve siyasi sebepler yönünden çe
şitli kanaat ve mütalâalara şahidolduk. Biz bu 
kanun tasarısının sosyal hayatımızda müsbet ve 
menfi mânada geniş neticeler tevlidedebileceğini 
sanmıyoruz. Ancak millî hayatımızda taviz poli
tikasına nihayet verdiğimizi iddia ederken, si
yasi sahada küçük partilere açıkça taviz ta
nımanın tipik bir örneği bu kanunla orta
ya çıkmış bulunmaktadır. Kanun gerekçesi 
üzerinde, gerekli alâka ile keyfiyeti tahlil etti
ğimizde, bu kanun gerekçesinde seçim tarihini-
ne taallûk eden beyanlar bir yana, her oyun 
değerlendirilmesi suretiyle millî iradenin tam 
ve kâmil mânada tecellisini sağlamak ve dolayı-
siyle memleketin (siyasi hayatına giren parti
lerin çeşitli fikir ve kanaatlerinin, bihakkın al
dıkları oy miktarına göre, yasama meclislerinde 
temsil imkânları hazırladığını öngörmektedir. 
Tasarının gerekçesinde yazılı olan bu ana hü
küm bu ana görüş, maddeler muvacehesinde tah
lil edildiği takdirde, bizzat gerekçeyi reddeden 
hükümlerle karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. 
Evvelâ bütün partilere seçim konusunda müsavi 
şartlarla yarış imkânları vermeyi kısıtlamak
tadır. Birinci maddede 15 ilde teşkilâtiyle 6 
ay evvel kongresini yapmakla ve Meclis içinde 
grupu bulunmuş olmakla tanınan imtiyazlar 
bundan küçük partilere tanınmamış bulunmakta
dır ve dolayısiyle bu kanunun bu şekilde Ana
yasanın esprisine aykırı olduğu zan ve kanaatin
deyim. 

imtiyaz şekline gelince; 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde değil, 4 ncü maddesi üzerinde konuşun. 

OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) 
— irtibatı olduğu için belirttim, af buyurun. 
Bu imtiyaz şekli evvelâ, madde ile ilgili olarak 
arz ediyorum, küçük partilerin bakiye oylardan 
istifadesi ile üye adetlerini çoğaltmaktır ki, do
layısiyle bu taviz maddenin ruhuna ve gerekçe
ye de uygundur ve doğrudur. 
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İkinci noktada; teşkilâtı olmıyan partilere I 

seçim sandığına oy ulaştırma ve onları oy bas
tırma gibi malî külfetlerden berî kılmaktadır ki; 
mademki siyasi partiler, rejimimizin vaz geçil
mez unsurudur, Devlet eliyle tevdi edilen bu 
avantaj da bir dereceye kadar makûldür. Ancak, 
4 ncü maddenin üçüncü fıkrasında yeralan hüküm 
Anayasaya taban tabana zıd, millî iradeye ay
kırı ve oyları değerlendirmek gerekçesiyle de I 
taban tabana aykırı bulunmaktadır. (Sebep ne 
sesleri) Sebep şu izah edeyim müsaade edin. 

Şimdi dördüncü maddenin üçüncü fıkrasın
da kanunun getirdiği sisteme göre, bakiye oy
larla bir partiye isabet eden milletvekili adedi- I 
nin üçte ikisini Yüksek Seçim Kurulu, kanunun I 
meydana getirdiği esas ve prensipler içerisinde j 
tesbit edecektir. Halbuki, 1/3 miktarını da par
tiye bildirecek, partinin bildirdiği isimlere maz
bata verecek. Muhterem arkadaşlarım, ben şah
san hürmet ettiğim ve kendilerini sevdiğim şa
hıslar üzerinde misâl göstereyim ve ona göre 
keyfiyeti takdirlerinize arz edeyim. Meselâ Yeni 
Türkiye Partisinden Mehmet İzmen ağabeyimiz, 
büyüğümüz Giresun'da seçimlere girmektedir. 
(Soldan bu madde ile alâkası yok sesleri) I 

BAŞKAN —• Sayın Gümüşoğlu, bu maddede 
öyle bir şeyler yok. Dördüncü maddenin üçün
cü fıkrası; «İmzalı veya mühürlü veya seçme- I 
nin kim olduğunu belirten her hangi bir işaret 
taşıyan oy puslaları» demektedir. I 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Affedersiniz, şu halde bir zühul olmuştur. Tak
riri o şekilde verdim ve o madde üzerinde konu- I 
şuyordum; özür dilerim. 

BAŞKAN — O maddeye geldim izde arz 
edersiniz. I 

Sayın İskender Cenap Ege. I 
Efendim, üçüncü maddenin oylama neticesi

ni arz ediyorum. Oylamaya 168 arkadaşımız 
katılmış olup 88 kabul, 78 ret ve 2 çekinser bu
lunmaktadır. Madde 88 oyla kabul edilmiştir. 

İSKBNDEB CENAP EGE (Aydın) — 
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; dör
düncü maddede oy puslalarmdan hangilerinin 
kabul edilemiyeceğine dair fıkralar zikredil
miş bulunuyor. Şimdi, bunları teker teker ele 
aldığımız zaman yine bâzı müphem ve istifham 
uyandıran fikirler beliriyor. Fıkra 1. — «San- I 
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dik kurulunca verilecek tek biçim veya renk
teki, çift mühürlü bir zarftan başka zarfa ko
nulmuş bulunan oy puslaları» diyor. Şimdi bu 
çift mühürlü zarflar nasıl olacak? İlçe seçim 
kurulunun damgası olacak, sonra bir de sandık 
kurulunun mührü veya damgası bulunacak. An
cak, bu çift mühürlü zarflar sandık başında 
bulunanların veya sandık başkanının bir ihma
linden dolayı tek mühürlü olduğu takdirde yi
ne bunun seyyiatmı oyunu kullanan vatandaş 
çekecektir. Onun için usul müşkülât yaratan 
ve oyunu kullanan vatandaşın oyunu kullanma
sında tehlike zuhur edecek bir durum yaratabi
lir. 

Bu fıkranın değiştirilmesi için her hangi bir 
Önerge verecek değilim. Ancak, hiç olmazsa 
sandık kurulunda bu zarfların mühürlenmesi 
mevzuu üzerinde Sayın Bakan izahat buyurur
larsa, belki kısmen mevzu aydınlığa kavuşmuş 
olur. («Hangi mevzu üzerinde» sesleri) Birinci 
fıkra üzerinde efendim. 

İkincisi; ikinci fıkra «hangi seçmen tara
fından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür 
veya işaret taşıyan zarfa konulmuş oy puslaları» 
diyor. Şimdi burada «veya işaret taşıyan» di
ye imza ve mühre ilâve edilen işaretle ne kay
dedilmek istenmiştir? Yani şahsı belirten bir 
işaret mi, yoksa zarfın üzerinde meydana gele
cek olan her hangi bir renk gibi, lalettayin bir 
işaret mi? Bunun da açıklanmasını istirham 
edeceğim. 

Üçüncü fıkrada «imzalı veya mühürlü veya 
seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir 
işaret taşıyan oy puslaları.» denmektedir. Bura
da da seçmenin kim olduğunu belirten, her han
gi bir işaret taşıyan oy puslası nasıldır ne ola
bilir? Misalleri ile lütfederlerse memnun olu
rum. 

Diğer fıkralar üzerinde durmıyacağım, 7 ııei 
fıkraya geçiyorum. «Hangi siyasi parti lehine 
oy kullandığını belirtmek üzere tertiplenmiş 
dörtgen veya dairelerden hiçbirisi içine çarpı 
işareti mühürlenmemiş olan oy puslaları»... İşte 
yine 3 ncü maddede uzun uzun üzerinde durdu
ğumuz ve münakaşasını yaptığımız, Sayın Ba
kanın da çıkıp izahatlarında gayet vazıh olarak 
ifade ettiği bu çarpı işareti bu dairenin veya dört
genin dışında dahi olsa, oy muteberdir demele
rine rağmen, buradaki bu 7 nci fıkra tamamen 
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bıı tarzda, yani yuvarlak içine veya dörtgenin 
içine vurulmıyan çarpının, dışında kalan çarpı
nın bu oy puslasmı kullanılmaz hale getireceğini 
şu 7 nci fıkra ortaya koymaktadır ki, üçüncü 
maddede uzun uzun münakaşasını yaptığımız 
ve haklı olarak büyük zorluk yaratacağını bir
çok oyun iptal edilmesine sebebolacağmı idda et
tiğimiz hususa ait fıkra buradadır. Maalesef bu
nu arkadaşlarımıza bir türlü izah etme imkânı
na sahibolamadık. Ama tatbikat gösterecektir 
ki, bir taraftan vatandaşın oyu muhteremdir, 
vatandaşın oyu demokratik sistem içerisinde ha
kikaten mukaddestir, diyecek kadar ileri gideriz, 
beri taraftan da bu şekilde yuvarlak veyahut da 
dörtgen içine düşmiyen çarpı işareti biraz dışa
rıya düşerse bu oy puslası iptal edilmiş vaziye
te girecektir; bu 7 nci fıkra burada bulunduğu 

müddetçe. 
Bir de 8 nci fıkra; «Birden fazla oy puslası-

na basılmış (X) işareti ile, çarpı işareti ile tek 
damgalı oy pus] al arı» diyor. Şimdi burada da, 
sabahtan yapılan müzakerelerde 3 ncü maddede 
iddia ettiğimiz, bu çarpı işareti veya (X) işare
ti herhangi bir partinin, (A) ve (B) partisinin 
tarafına işaret edildiği halde mürekkebin kurul
maması ihtimali ve damganın iyice mürekkebi 
kurumayan ıstampanın oraya bırakılması neti
cesinde, kâğıt bükülüp zarfa konurken muhak
kak ki, bu işaret karşı tarafa geçebilir. Böyle
likle iki işaret meydana çıkmış olur ki, bu da 
yine oy puslasının iptal edilmesine sebep teşkil 
edecektir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bir madde içeri
sinde 3 - 5 fıkra, gösteriyor ki, vatandaş oyunu 
kullanırken birçok müşkülle karşı karşıyadır. 
Bütün arzumuz şu getirilen kanun tasarısında 
bu müşkülleri hiç olmazsa bertaraf edecek ted
birlerin Yüksek Senato tarafından alınması yo
lunda istirhamlarımızdır. Maalesef derdimizi 
anlatamıyoruz. Tatbikat gelip çattığı zaman he
llimiz vicdanımızda bunun mesuliyetini ve san
cısını duyacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım.. (A. P. sıralarından ve 
C H. P. sıralarından fazla bağırma sesleri) Ho
ca istifa ettiğiniz zaman sebepleri falan bıraka
lım o zamanı açmı yalım, geçmişleri karıştırırı ı-
valım? 
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Çok muhterem arkadaşlarım, 4 ncü madde

nin esasını teşkil eden husus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
fıkra halinde sıralanmış ve muteber olmıyan oy 
puslaları veya kullanılan oy puslalarından han
gilerinin iptal edileceğidir. Bendenizin muhte
rem Adalet Bakanından ve Hükümetten bâzı 
istirhamlarım olacaktır, mümkün müdür, değil -
midir? Bunların zapta geçmesi babından. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını malûmları ol
duğu üzere sandık başkanları eski Seçim Kanu
nundaki, o kanunun o maddesi değiştirilmediği
ne göre muteberdir - sandık başkanları her han
gi bir yere 24 saat evvel orada bulunmak üzere 
giderler ve orada bulunurlar. Sandık başkanla
rı oraya gittiklerine göre, hakikaten şu, şu, se
beplerden dolayı da bâzı oy puslaları da iptal 
edileceğine göre sandık başkanının - bilhassa 
bunlar da köylerde olacağına göre - gittiği za
man orada; mümkün değil midir, orada halka, 
gerek meydanda gerek kahvede ve gerekse köy 
odasında nasıl kullanılacağını bildirmesi. Bu 
bh«... 

İki, yine hakikaten arkadaşlarım, bu müş
terek oy puslalarmın ilk zamanlarda, belki bir
kaç sene o partinin de, bu partinin de aleyhine 
iptal edilenleri olabilir. Şimdi, her parti için 
bâzı vilâyetlerde, kazalarda, köylerde propa
ganda afişlerinin asılması lâzımgelen yerler 
vardır .Acaba mümkün müdür; bu müşterek 
oy puslaları basıldığı zaman aynı afiş büyük
lüğünde, kimlerin aday olduğu, o köy mey
danında, o partilerin afişlerinin konulacağı yer
lerde de bunlardan 5 ille 6 tane muayyen yer
lere aşılırsa, o zaman oradaki vatandaş hiç de
ğilse, tatbikatı işte budur; sana sandık baş
kanının verdiği oy puslası vardır, sen şurayı 
iptal edeceksin ve şu partiye vereceksin, dam
gayı şuraya basacaksın diye hiç değilse, onun 
üzerinde gidip gelmek ve görmek suretiyle de 
nümarese etmiş olur ve bir şey öğrenir. Bu 
suretle mümkün mertebe .birçok oyların yan
maması sağlanır kanaatindeyim. (Partiler ya
par sesleri.) Bunu partiler değil, partiler bunu 
yapmıyacak, bunu oy puslasmı kim basıyorsa, 
Hükümet tarafından basılıyorsa, o nisbette her 
köye 5 ile 6 tane o yerin büyüklüğüne göre 
bu asılacak şeylerin de hazırlanması lâzımdır. 

Benim şahsi kanaatim budur. Mümkün 
müdür, değil midir, diye soruyorum. 
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Ayrıca muhterem arkadaşlarım, Ünaldı ar

kadaşımız gayet esaslı bir noktaya temas buyur
dular, ve Bakanda buna cevap verdiler. Be
nim nazarı dikkatimi çekti. Yine mümkün mü
dür, değil midir; Saym Adalet Bakanından öğ
renmek isterim. Şimdi oyunu vermeye gelen 
vatandaş heyecana kapılır, şu veya bu olur; 
oradaki sandık başkanı oyunu kullanmaya ge
len vatandaşta - bilenler hariç - bilmiyentere 
şurası Adalet Partisinindir, şurası C. K. M. P. 
nindir, burası Millet Partisinindir, şurası şu par
tinindir söyliyecek kadar bir salâhiyeti 
haiz midir, değil midir? Haiz olabilir mi, ola
maz mı? (C. H. P.? Sıralarından olmaz sesleri.) 
Olmazsa buna imkân aramak lâzımdır. Zira... 
(A. P. sıralarından müdahaleler.) Şimdi mü
saade edin arz edeyim. Sayın arkadaşım, mü
saade buyurun Sayın Bakanla sonra konuşun 
Sayın Adalet Bakanı size sual soruyorum, ar
kadaşınızla sonra konuşursunuz, istirham edi
yorum. Onu sonra tatmin edin; dışarıda kendisi 
ile konuşun. Siz konuştuğunuz zaman biz sizi 
dinliyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunlar müm
kün müdür, değil midir? Acaba oy puslaları 
kullanıldığı zaman sandık başkanı - müşahit
leri ile orada bulunuyorlar, siyasi görüşünü 
birisinin üzerine parmak basmak suretiyle 
belli etmesi değil, seçmeni aydınlatması ba
bında acaba mümkün müdür, değil midir? Bu
nu öğrenmek isterim. 

Ayrıca Mehmet Ünaldı arkadaşım temas bu
yurdular, hakikaten çok mühimdir ve en mühim 
nokta da budur. Şimdi seçmene oy puslası ve
rildiği zaman oy puslasmm hakikaten sandık 
başkanı tarafından da bunun doğru kullanılıp 
kullanılmadığı müşahitlere de gösterilsin. Bu şe
kilde oy puslası yandığı takdirde o zaman haki
katen bu işin içinde bir hile olduğu anlaşılır. 
Çünkü tedbiri gayet basittir. Oy puslasmı alacak 
eline, sağma soluna bakacak mühür yoksa tekrar 
mühürliyebilir arkadaşlarım. Mühür olmıyanı da, 
burada nasıl ki zarfları sayıyoruz, bu boş zarftır, 
diyor bir tarafa bırakıyoruz, onu da boş olarak 
alır, bir tarafa koyar, onu vermez, mühürlü zarfı 
veririz ki, o zaman vatandaşın oyu yanmasın ar
kadaşlarım. Onun için buna da dikkat etmek lâ
zımdır muhterem arkadaşlarım. Şimdi mühim 
bir husus var arkadaşlarım. Hakikaten kanunu 
yapan 600 kişi, kanunun tatbikçisi 30 milyon. 
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Daima 30 milyonun fikrini bir araya toplasanız 
onlar belki bu kanunun kaçamak noktasını arar
lar bulurlar ve bulmaya da çalışırlar. (Kim ses
leri.) Seçmen tabiî. (12 milyon seçmen var, ses
leri.) 12 milyon olsun, onun küçükleri onlardan 
daha büyüktür beyefendi. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım, beni en çok şüpheye davet eden bir 
şey var. Sordum, hakikaten bu puslalar yüzer 
yaprak basılacak. Yüzer yaprak, yüzer yaprak 
basıldığı zaman bu yapraklar sandık başkanına 
bir zabıtla verilecek zannedersem. Bunu öğren
mek isterim. Kaç tane verildiği ve kaç tane kul
lanıldığı ve kaç tanesinin tekrar iade edildiği an
laşılacak. Çünkü, olabilir arkadaşlar, nihayet 
bunları göndereceksiniz il seçim kuruluna, il se
çim kurullarında bir açık göz çıkar da, onu mü
hürler de sandık başkanları da buna alet olabi
lir. Zaten gördünüz efendim otoları getirmek için 
ne idi o?... (Sağdan permi, permi sesleri.) Ta
mam, permilerin, bonoların sahtelerini yaptılar, 
olabilir arkadaşlarım. Onun için şimdi verilen oy 
puslalarmm ne kadarı kullanıldı, ne kadarı kul
lanılmadığı anlaşılır. O zaman dışarıya, bir va
tandaşa daha evvelce oy puslası verildiği kendi
liğinden çıkar. Farzı muhal diyelim ki, önümüz
de 150 tane seçmen oyu var, verdik, bunun 140 
tanesi kullanıldı. Halbuki sandığın içinden de 
145 tane çıktı. Bunun 5 tanesi nereden geldi? 
Onun için nasıl ki, burada sayıyorsak, bu oylar 
da sayılacak. Diyelim ki, 145 tane çıktı, oylar 
açılmadan beş tanesi zarfın içerisinden çıkarılır, 
iptal edilir. Hiç değilse haliyle hileli yollarla 
kullanılır ama kime rasgelirse bilmem; öyle de
ğil mi arkadaşlarım? Şimdi burada bunların ön
lenmesi babında ne düşündüklerini muhterem 
Hükümetten soruyorum, bunu öğrenmek isterim. 

Ayrıca arkadaşlar, gerek il radyolariyle gerek 
basın ile ve gerekse diğer radyolarla seçimden 
çok zaman evvel bunların vatandaşa duyurulması 
mümkün olursa, bilmiyorum politikaya öğretmen 
karışır mı, karışmaz mı, bâzı yerlerde öğretmen 
arkadaşlar vardır, onlar da vatandaşlara bulun
dukları yerlerde - nihayet mesele eğitim ve öğ
retimdir - vatandaşların oylarını değerlendir
mesidir - bu hususta vatandaşlara millî bakiye 
usulü budur, müşterek oy puslası budur, diye 
zaman, zaman bulundukları yerlerde bir, iki de
fa köye ve köylü vatandaşlara duyururlarsa ve 
bu hususta lâzımgclen malûmatı verirlerse şura
da değerienmiyeeek oyların sayısı % 20, % 30, 
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% 40 azalacaktır kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım, üçüncü maddeyi kabul ederken bu 
birleşik oy puslalarmdaki dörtgen veya daire ha
linde bulunan işaret içine çarpı işareti koymak 
suretiyle oyların kullanması esasına dokunmuş ve 
bunu böylece kabul etmiştik. Şimdi bu bir nokta
da işaretlerin toplanması mevzuunda yerindedir. 
Sayın Adalet Bakanının burada lütfedip sarahat
le cevaplandırılmasını istediğim bir husus var
dır, onu cevaplandırırı arsa memnun kalırım. 
7 nei fıkrada «Hangi siyasi parti lehine oy kul
landığını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen 
veya dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti mü
hürlenmemiş olan oy puslaları gayrimuteberdir.» 
deniliyor. Bu tâbir üzerinde ciddiyetle durulma
sı icabeden bir tâbirdir. Dörtgen veya dairenin 
biraz kenarına çarpı işareti gelmiştir ama, yu
karısına kaçmış olur. Biraz dışına çıkmış buluna
bilir, çoğu dışına çıkmış olabilir, Bu her zaman 
mümkün olur. Eğer bu tarzda verilen oyları da 
gayrimuteber hale getireceksek bu kanunun ted
vinindeki ağırlığı şahsan nefsimde hissederim. Bi
naenaleyh, dairenin veya dörtgenin içinde olma
sı esastır ama, el kaymaları ile, beşerî ufak te
fek hatalar ile vâki olacak çıkışlarla oyları bu 
maddenin gayrimuteber hale getirip getirmedi
ğini Adalet Bakanı lütfetsin sarahatle ifade et
sin. Eğer tam mânasiyle mutlaka ve mutlaka bu 
dörtgenin içinde diyorlarsa, şahsan ben böyle bir 
maddeye oy vermem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (Kars) 

— Evvelâ Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşıma 
cevap vereyim. Bu madde üçüncü maddedeki 
(birleşik listenin tanzim tarzına ait değildir. Bu 
madde muteber olmıyan oyları tesbit etmekte
dir. Yani 298 sayılı Kanunun 97 nci maddesin
deki hükümlerin 5 fıkrasına yeni »beş fıkra ilâ
ve edilmesinden ibarettir. Muteber olmıyacak 
oylar burada sayılırken, dikkat edilmiş üçüncü 
maddede 3 fıkrada ifade edilen, yüz ölçümü tes
bit edecek, diyecek ki, fligranlı kâğıtlarda ya 
daire veya kare olacaktır. Bu karelerin içinden 
taşmış her siyasi partinin 'birisinin diğerinden 
hududunu ayıran kolanlar içinde olmak kayıt 
ve şartiyle. Mutlak surette karenin veya daire
nin içinde olması değil, iradesini muayyen bir 
şekilde izhar eden vatandaşın bu daire veya 

karenin dışında olsa ve fakat siyasi partiyi açık
ça tercih ettiğinin ifadesinin şekli olan, kendi
sine ayrılan muayyen bir mesafedeki kolonlor 
içerisinde bulunduğu müddetçe muteber adde
dilir. Eğer muteber addedilemiyecek idiyse 
4 neü maddenin içerisinde muteber addedilmi-
yen oylar meyamnda bunu da tasrih ederdik, 
Tasrih edilmediğine göre böyle bir şey yok. 
Hangileri muteber addedilmiyecek diyoruz? 
Şunlar, şunlar, şunlar muteber addedilmiyecek. 
3 neü maddenin 7 nci fıkrası şudur: Hangi siyasi 
parti lehine oy kullanıldığını belirtmek üzere 
tertiplenmiş dörtgen veya dairelerden hiçbirisi 
içine çarpı işareti mühürlenmemiş oy puslaları. 
Bundan maksat karenin ve yahut dairenin içi
ne değil, bu listelerden hiçbirisinde bu işaret 
yoksa, o mânada anlıyacağız. o mânadadır. 

Yani mutlak surette daire ve karede bulu
nacak ve bulunmadığı takdirde iptal edilecek 
mahiyette değildir. Bundan maksat, şu; bu 
işaret hiçbir siyasi parti için ayrılan kolonda 
yoksa mânasmdadır. 

Şimdi Sayın İskender Cenap Ege dördüncü 
maddenin 1, 2 ve 3 neü fıkralarına değindi
ler ve bunların doğru olmadığını söylediler. 
1, 2, 3 ve 4 neü fıkralar aynen, harfiyen yürür
lükte bulunan 298 sayılı Kanunun 103 neü 
maddesinden aktarılmışdırlar. Yeni birşey getir
miyoruz. Sayın iskender Cenap Ege bunların 
doğru olmadığını büyük yanlışlıklar olacağını 
ifade ettiler. Hayır; yürürlükte bulunan 
103 neü maddenin birinci fıkrasını okuyorum. 

«Sandık kurulunca verilen tek biçim ve 
renkteki çift mühürlü 'bir zarftan başka zarfa 
konulmuş bulunan oy puslaları bugünkünün ay
nıdır. Nokta ve virgülüne kadar aynı. Biz yeni 
ilâve olarak beş fıkra getirdik. Burada, yani, 
103 neü maddedeki beşinci fıkraya da onuncu 
fıkra diyoruz; o kadar. Arkadaşım, 1, 2, 3, ve 
4 neü fıkralar yanlıştır, hatalıdır ve çeşitli mah
zurları olacaktır dedi. Bunlar eski fıkralardır. 
Değiştirdiklerimiz 5, G, 7, 8 ve 9 ncu fıkralar
dır. Bunlar da, arkasında biri ilçe seçim kurulu 
başkanlığına, diğeri sandık kuruluna ait çift 
mühürü havi olmıyan oy puslalarıdır. Biz diyo
ruz ki, oy pııslalarınm arkasında mutlak suret
te ilçe seçim kurulu ile sandık kurulunun mü
hürleri 'bulunsun. Bu mühürler yok ise ilçe se
çim kurulunun ve sandık kurulunun mührü 
yoksa, muteber addedilmiyeeektir. Sandık ku 
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rufunun bu lâzimeye riayet etmesi lâzımdır, di
yoruz. Hangi siyasi parti ]ehine oy kullandığı
nı belirtmek, üzere tertiplenmiş dörtgen veya 
dairelerden ıbirinden fazlasını, yani 2, .'! tane 
siyasi partinin kalanlarına da vurmuş, bu mu
teber addedilmiyeeektir. 

7. — «Hangi siyasi parti lehine oy kulla
nıldığını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen 
veya dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti 
mühürlenmemiş olan <oy puslaları. 

Buradaki ifade açık. Buradan hangi siyasi 
parti lebine oy kullanıldığını belirtmek üzere 
tertiplenmiş, dörtgen veya dairelerden hiçbiri
sinin içine» diyor... Buradaki maksat, mutlaka 
dairelerin ve yahut dörtgenin içine olması şart 
değil, hiçbirisine demektir. Altıncı fıkranın aksi 
Altıncı fıkra ne diyor? «Birden fazla», yedi, 
«hiçbirisine kullanılmazsa» diyor. 8 nci madde 
ıbirdeıı fazla oy puslasına basılmış (X) veyahut 
çarpı işaretli tek damgalı oy pusla sı diyor. 
10 ncu fıkrada ise,298 sayılı Kanunun \()'-\ m-ü 
maddesinin beşinci bendi 'buraya aynen alın
maktadır. 

Sayın Demir sandık başkanının izahat ver
mesini istemektedir. Doğrudur ve haklıdır. Ya
ni bir sistem gelmektedir. Bu sebeple zaten 
eski Seçim Kanununda yani yürürlükte olan ka
nunda sandık kurulları başkanları zaman zaman 
ilçelerde toplanıp ilçe seçim kurulları kendile
rine izahat vermesi ve kursa tabi tutulur hük
mü olmasına rağmen bunlar yönetmeliklerle 
temin edilmiş bulunmaktadır. İlçe seçim kurul
ları bunları da yapacaktır-. Bâzı hükümler var
dır ki bunlar kanunda olmamasına rağmen ra
hatça yapılması için. Yüksek Seçim Kurulu 
bunları temin eder. Nasıl, ilçe seçim kurulu 
sandık kurul başkanlarını toplayıp kendilerine 
kanunun hükümlerini anlatıyor ve vuzuha ka
vuşturuyor ve kolaylık gösteriyorsa da bu şe
kilde oyların nasıl kullanılacağı ve çarpı işaret
lerinin nasıl yapılacağını temin için evvelâ se
çim kurulu sandık kurulu başkanına izahat ve
recek, sandık kurulu başkanı da ilçe seçim 
kuruluna gidip hiçbir siyasi maksat ve propa
ganda şekli olmadan sadece sıhhatli oy kulla
nılmasını temin için izahat verecektir. Ancak 
kanunda sarih bir hüküm bulunmadığına göre 
bunu temin edecek afişler maalesef yapılamıya-
caktır, bunu siyasi partiler yapacaktır. Ancak 
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oy listelerinin sayılı verilmesi hükmü vardır, 
Sayın JV1. Ali Demir der ki endişe ederim. 
Yüzer yüzer verilecektir. Kaç tane kullanıldı
ğı, kaç tanesinin kullanılmadığı, bunlar da tes-
bit edilsin ki arada her hangi bir* tereddüde 
mahal verilmesin. Biraz önce kabul buyurdu
ğunuz üçüncü maddenin sekizinci bendinde; 
Sayın Mehmet Ali Demir şimdi siz beni dinle
yin, sekizinci bendinde aynen şunlar var: Kul
lan ılmıyan birleşik oy puslaları hakkında, her 
yaprak, karşılıklı köşeleri arasında çaprazlama 
iki çizgi çekmek suretiyle birer büyük çarpı 
işareti ile iptal edildikten sonra, kullanılmamış 
zarflar hakkındaki 97 nci madde aynen uygu
lanıl'.» 

Kullanılmadı, seçmen sayışma göre verdi, 
yüz seçmene göre1 verdi, 80 oy kullanıldı ve 
20 oy kullanılmadı. 20 oy pus lası derhal bu 
şekilde iptal edilecektir. Bu oylar iptal edil
dikten sonra kullanılmamış zarfları hakkındaki 
97 nci madde hükmü uygulanır. Kaç tane oy 
kâğıdı olduğu kaç tanesinin kullanıldığı 97 nci 
maddede bunlar derpiş edilmektedir, mevcut 
ve 8 nci fıkrada da bunlar derpiş (»dilmektedir. 
Kıymetli arkadaşım diyor ki, mühürler de bilin
sin, veya seçmen bu iki mührü bıılunmıyan bir 
kâğıdı atarsa muteber olmıyaıı oylar- arasında 
sayılacağı için, bu sebeple bir hataya düşmüş 
olacak ve muteber olmıyaıı oy kullanmış sayıla
caktır. Bunun için de -'i rıcü maddenin G nci 
fıkrasında hüküm vardır. Tift mühürlü birle
şik oy puslası sandık kurulu başkanı tarafın
dan seçmene verilirken hiçbir- zarfına her hangi 
bir işaret kullanmadığı çift mühürlü olduğu ku
rul üyelerine, müşahitlere ve seçmenlere» göste
rilir. Bütün bunlar temin edilmiştir. Kıymetli 
arkadaşımın bu bakımdan endişe duymamasını 
rica ederim. 

Radyodan bunların duyurulmasını arzu etti
ler. Bir hüküm olmamasına rağmen, radyodan 
seçimin sıhhatli ve her türlü tereddütten uzak 
olabilmesi, bilhassa muteber oy sayısının çok, 
muteber olmıyanlarm noksan olması ve millî 
iradenin tecellisine en yakın bir şekilde imkân 
sağlamak üzere Devi (»t radyoları ile, şükran his
lerimizi ifade ederiz, (lazetelerde, partileri tu
tan gazetelerde mahallî gazetelerde durmadan ve 
mütemadiyen ifade edeceklerdir. Radyolar, il rad
yoları Devlet radyolarının bütün radyoları za-
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man zaman bu hususta geniş bilgi verecekler
dir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokoğlu. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bendeniz 

sandık başkanı olarak seçimlerde vazife gördü
ğüm zaman muteber olmıyan reyleri tesbit et
mek için Seçim Kanununda muteber olmıyan 
reylere dair olan maddeyi elime alıp ve tama
men bunun lâfziyle mukayyet kalmakla hare
ket ederim. Çünkü bu madde, tâyinidir, tada-
didir. Binaenaleyh, elimizde mevcudolan şu 
kanunda muteber olmıyan oyları tesbit eden 
madde 4 ncü maddedir. 4 ncü maddenin lâfziyle 
hâkim olan mânaya itibar ederim, muteber ol
mıyan oyları tesbit ederim. Zatiâlinizin izah bu
yurduğunuz gibi, 3 ncü maddeden istiane ede
rek hareket etmem. Sandık başkanı olarak böy
le hareket edersem, acaba benim bu hareketim 
doğru mu, yanlış mı ? 

İkinci muteber olmıyan oyları tesbit ('den 
4 ncü madde tahdidedici ve tahliledici değil mi
dir? Bu ikisi hakkında malûmat rica ediyo
rum. 

ADALET BAKANİ SİRRİ ATA LA Y (De
vamla) — Lütfen tekrar eder misiniz"? Anlıya-
madım. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Tâyini mi
dir, tahlili midir sadece bunu öğrenmek isti
yorum. Bunun dışında hiçbir parti muteber ol
mıyan oylar için hüküm vaz'edemez. 

ADALET BAKANI SIRRI AT ALAY (De
vamla) — Bütün mesele şuradadır. Sayın Er
doğan Adalı da oturduğu yerden işaret ediyor
lar, diyorlar ki, «Hangi siyasi parti lehinde oy 
kullandığını belirtmek üzere tertiplenmiş dört
genin veya dairelerden hiçbirisi içine çarpı işa
reti mühürlenmemiş olan oy puslaları... Bunun
la denmek isteniyor ki, mutlak surette muteber 
olabilmesi için çarpı işaretinin dörtgen veya 
daire içine atılması şarttır. Biz de diyoruz ki, 
bu şart değildir. Kolonlar arasında bulunması 
kayıt ve şartiyle oy kâğıdı muteberdir. Bu hu
susta şayet tasarı kanunlaştıktan sonra tatbika
ta gitmeden önce şüphe ve tereddütler olursa 
süratle değiştirilir. Bir misal arz edeyim. Tem
silciler Meclisinde Seçim Kanunu görüşülüp 
kabul edildikten 15 gün sonra bâzı maddelerde 
tereddüt ve şüphe görünce kanun daha henüz 
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15 gün yürürlük ve tatbikat görmeden değişti
rilmişti. Şayet bu tereddütler ciddî olarak mev
cutsa ve seçim kurulları bu yolda tereddüde 
düşerse derhal bir kanun tasarısı ile bunlara 
sarahat vermek mümkündür. (Sağdan, bu be
yanınıza teşekkür ederiz, sesleri ve gülüşme
ler) 

Sayın Tokoğlu, söz mü istiyor-

'Kocaeli) — Sual Bey-

BAŞKAN 
sunuz ? 

LÛTFİ TOKOĞLL 
efendi. 

ADALET BAKANİ SIRRI ATA LA Y (De
vamla) — Diyorlar ki, bu hükümler tahdidi
dir, bu sebeple, mevcut değilse, kanunda sa
rih olan hüküm yerine, her hangi bir şekildi1 

ikame etmek mümkündür; buradaki beyanınızı 
veya komisyonun beyanını. Biz de diyoruz ki, 
kanunu bu şekilde anlıyoruz ki, mutlak su
rette çarpının daire veyahut karenin içinde ol
ması şart değildir, siyasi partilerin kolonları 
içinde kendilerim1 ayrılan kısımda işaretin bu
lunması o oyu muteber kılar ve fakat bir diğer 
siyasi partinin hududu ile bu karışmışsa yani 
arasındaki çizginin üzerinde ise, iki siyasi par
tinin arasındaki hudut çizgisinin üzerinde ise 
veya baş tarafta olan bir siyasi partinin hudu
dunu geçmişse şüphe yok ki muteber olmıya-
caktır. 

Ama onun kolonları dâhilinde; her hangi 
bir işaret mahiyetinde olmıyan, meselâ kalem 
ile yapılmamış, mühür yerine bir başka şe
kilde işaret yapılmışsa yine muteber sayıl m ı-
yacaktır. 

LÜTFl TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 
sizleri fazla rahatsız etmiyelim ben bu iki ta
nesi üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir 
tanesi; Bakan olarak ifade ettiniz; her türlü 
kıymeti taşımasını ancak can ve gönülden arzu 
ederim, fakat kanunun prosedüründe, kanunun 
lâf zan ifade ettiği mânanın dışında zatıâlil erinin 
de burada vâki beyanları kanunun metninde 
mevcudolan mânayı değiştiremiyor. Bunun 
misalini arz etmek isterim; geçen sene mahallî 
seçimler yapılırken iki tip muhtarlık seçimi 
mevcuttu. Bunlardan birisi mahalle muhtarlı
ğı, ikincisi köy muhtarlığı idi. Mahalle muh
tarlıkları için bir daktilo ile tesbit edilmiş lis
teler muteberdi, köy muhtarlıkları için ise bu 
muteber değildi. Aynı kürsüden salahiyetli 
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kimseler, o zaman Sayın Bakan elediler ki, efen
dim, böyle bir tenakuz olur mu? Mahalle 
muhtarlıklarında muteber olan daktilo ile ya
zılmış oylar ve listeler şüphesiz ki, köy muh
tarlıklarında da muteber olacaktır. Fakat iş re
aliteye tallûk edince, seçimlerden sonra gör
dük ki, köylerde kullanılmış olan daktilo ile 
yazılmış listeler muteber addedilmedi ve bunu 
Yüksek Seçim Kurulu da tasdik etti ve bu ka
rar kaziyei mulıkeme haline geldi. Oradan 
anlıyoruz ki, muhterem vekillerimiz şu kür
süden aksini beyan etseler dahi kanun lâfzan 
bunu ifade etmiyorsa, o takdirde bunu tatbik 
etmek mümkün olmuyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz 
Sayın Tokoğlu. Size söz vereyim bunu izah 
edin. Çünkü sual değil bunlar. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sualim şu 
idi, bendeniz sandık başkanı olduğum takdir
de, bana gelecek olan muteber olan veyahutta 
muteber olmıyan oyları tetkik ederken, doğ
rudan doğruya şu kanunun 4 neü maddesiyle 
amel ederdim, bunun dışında hiçbir madde 
ile ilgilenmem diye arz etmiştim. Şimdi, be
nim sandık başkanı olarak bu fikrim doğru 
mudur değil midir? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Mesele basit ve sarihtir. Kanunlar 
şeklî olan kısmiyle muteberdir, bu kısma ria
yet edilir. Burada Bakanın şu şekildeki beya
natı eğer kanunun ruhu ve mânası ile ve mad
di şekli ile tezat halinde ise, ona uymuyorsa 
elbette ki, bağlayıcı hiçbir vasfı yoktur. Acık 
bu. Ama biz diyoruz ki, dördüncü maddenin 
yedinci bendindeki hüküm, o şekilde anlıyo
ruz ki, bu hüküm ancak (anlaşılmıyaeak tara
fı yok sesleri) Madem ki istemiyorsunuz peki 
bahsetmeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim siz müdahale et
meyiniz. Sıranız geldiği zaman sual sorarsı
nız. Buyurun Saym Kmaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efen
dim Sayın Bakan buyurmuşlardı ki, yine dör
düncü maddenin yedinci bendinde üzülerek arz 
edeyim, kendilerini çok zorladılar, tefsire 
kalktılar. Biz bu inançta değiliz. Yani, mad
dede, içine, dedikten sonra dışına basılırsa bu 
muteber oy puslası olmaz. Beyanları bizi tat
min etmedi. Bizi tatmin ederlerse memnun 
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oluruz. Ayrıca Saym Fehmi Alpaslan'ı tatmin 
ettiler mi bilmem. Biz tatmin olmadık. 

BAŞKAN — Bunu Fehmi Alpaslan'la ko
nuşun. 

Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 

de aynı şeyi söyliyeeektim. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Öyle görülüyor ki, bu meselede ne 
söylersek birbirimizi tatmin edemiyeceğiz. Tak
dir Yüksek Heyetindir, başka bir diyeceğim 
yok. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Gülcügil. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Ben 

aynı şeye, bir didaktik noktaya temas edece
ğim. Şimdi burada 10.3 ncü maddenin başında 
«aşağıda yazılı oy puslalan muteber değildir.»1 

diyor ve 7 nci fıkrada «hangi siyasi parti lehi
ne oy kullanıldığını belirtmek üzere tertiplen
miş dörtgen ve dairenin hiçbirisinin içine çarpı 
işareti mühürlenmemiş olan oy puslalan.» bun
lar muteber değillerdir, diyor. Bunu, ben Ba
kanın nasıl ters anladığını öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ters anlaşıldı diye bir şey yok
tur. Bu şekilde konuşmıyalım Saym Gülcü
gil. 

MUSTAFA GÜNCÜGİL (Devamla) — Efen
dim, «dörtgen veya dairenin hiçbirisinin içi
ne» deniyor işte ben bunu anlamıyorum. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De-
vemla) —• Efendim, G ncı bend ile 7 nci bendi 
birlikte, bir arada mütalâa etmek lâzımdır. 
G ncı bendi okuyalım, «G ncı bend yazılacak» 
diyor. 7 nci bendde ise «hiçbirisine» diyor. 

BAŞKAN — Saym Adalı buyurunuz. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, beş dakika içinde kısaca 
arz edeyim, Saym Adliye Vekili, muhatabı 
odur çünkü, kendisinin bu gibi mevzularda di
rayetini, âcizane takdir etiğimiz için ona hi-
tabediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vekil bu
yurdular ki, sabahleyin de aynı şeyi kendi
lerine tevcih etmiştik, bu 7 nci maddenin 
«içindeki» kısmına dokunmuyorum, bu kâfi de
recede görüşüldü. Şimdi, biz diyor, bu kanaatte 
olsaydık, tasrihi olarak 103 ncü maddede ta-
dadedilmiştir, hangi oy puslalarınm muteber 
olmıyacağı, eğer aksi kanatte olsaydık, buna 
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ilâve ederdik ve sarahaten tasrih ederdik, bu
yurdular. Yine Sayın Vekil Bey, bunun, 306 
sayılı Kanuna ilâve ek maddeler getirdiğini 
buyurdular. Şimdi bu dörtgen kelimesine te
tabuk eden 306 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi 
vardır. Tercihli oy, tercihli oylar kullanılır
ken 26 ncı madde orada karşımıza bir dört
gen getirmiştir. Fakat 306 sayılı Kanunun 
26 ncı maddesinde sarahat vardır. 

«Bütün tercih işaretleri dörtgenler dışına 
konulmuş ise, oy puslası sayılır. Tercih işaret
lerinden bir kısmı dörtgenler içinde konul
muş ise ancak bu tercih işaretl'eri muteberdir. 
Tercihli işaretleri aday sayısının yarısından az 
ve çok olduğu takdirde o oy puslası tereihsiz 
oy puslası sayılır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, tercihli oy 
puslası mevzuunda mesele bu kanundaki kadar 
ehemmiyeti haiz değildir. Dışına çıkar, içine 
girer, tercihli verilir, tercihsiz verilir. Ama 
bu kadar ehemmiyetsiz olduğu halde vâzıı ka
nun bunun h'epsine sarahat getirmiştir. Dörtgenler 
dışında bu konulmuş ise oy puslası bu tercih
siz oy puslası olarak sayılır demiş, sarahaten 
madde getirmiştir. Kanunun bütün esprisi bu 
çarpı işareti olduğu halde niçin bu tasanda 
sarahat getirmiyoruz. Bendeniz şöyle bir ta
dil teklifinde bulundum. Bunu 4 ncü mad-
deyo en son bir fıkra ilâve edelim. Bu ka
dar tereddüt, bu kadar münakaşa sandık 
başlarına gelecektir, muhterem arkadaşlar. Bu
nu önlemek için kısaca şöyle bir ilâve için 
takrir verdim. Maddenin okunması bitince «An
cak çarpı işareti o partinin oy puslası hudut
ları içinde kalmak şartiyle dörtgen veya daire
nin dışına da b?ısılmış olsa o oy puslası iptal 
edilmez, diyor. 

Muhterem Bakan sabahki izahatında biz bu 
dörtgen mevzuunu tercih mevzuunu kaldıra
mayız. Çünkü seçimde seçmenin dikkat edeceği 
mihrak noktası olarak koyduk, diyorlar. Orayı 
geçiyorum. Bendeniz oraya dokunmıyaeağım. 
Haklı, mihrak noktası olsun. Ama, kasdi ol-
mıyarak mihrak noktasına gelmemiş olan bir 
oy puslası iptal edilmesin. Maddelerdeki alıangi 
de bozulmaz. Yine işaret esası olsun. Mihrak 
noktası olsun. Ama yanlışlıkla içeriye basıl
mış, dışarıya basılmış diye oy iptal edilmesin. 
Ancak diyoruz ki; mihrak noktası olsun, çarpı 
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işareti, o partinin oy puslası hudutları içeri
sinde kalmak şartiyle dötgen veya dairenin dı
şına da basılmışsa, esas içine basmaktır, dışına 
da basılmış olsa oy puslası iptal olunmaz» Bu 
fıkranın ilâvesini teklif ediyorum. Bir de tak-
riı1 veriyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, benden evvel konuşan. 
Fehmi Alpaslan arkadaşımın ve Adalı arkada
şımın görüşlerine bendeniz aynen iştirak ede
ceğim. Muhterem Bakanımız da pekâlâ bililerler 
ki, biz hukukçu olarak ve bilhassa kanunu tat
bik eden kişiler olarak elimizde mevcut metne 
bağlı kalırız. Müzakere etmiş bulunduğumuz 
4 ncü maddesinin 7 nci fıkrasında sarahaten 
«içinde» tâbiri bulunduğuna göre dışına yapılan 
oy puslasmm mutlaka iptali gerekeceği hukukî 
kanaati ve inancındayım. Muhterem bakan bu 
kürsüden, dışına yapılacak işaretli oy puslaları 
muteber şeklinde zabıtlara geçen beyanları sure
ti katiyede elde mevcut bulunan kanuna göre ne 
ilçe seçim kurulunu, ne Yüksek Seçim Kurulunu, 
ne de sandık başkanlarını bağlamaz, arkadaşlar. 
Bu sebeple binlerce, milyonlarca oylar iptal edil
miş olur. Bu endişeyi gidermek için benden ev
vel konuşan Adalı'nm takririne aynen iştirak 
ederek, yeniden bir takrir ilâvesi ile değil, içine 
tâbirine bir de veya dışına tâbirini kullanmak 
şartiyle bütün şüphelerin giderileceği ve dörtge
nin içine veya dışına konulacak işaretlerle oy 
puslası muteber oy puslası sayılacaktır. Böylece 
iptal edilmiyeceği hususunun hukukan kabul edil
mesini teminen bir takrir veriyorum. Bunun için 
do takririn lehinde oy vereceğiniz kanaatindeyim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

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

yın senatörler, 4 ncü maddenin tadil ettiği eski 
kanunun 103 ncü maddesi muteber olmıyan oy
lar sonucu olarak 6 - 7 nci maddenin de ışığı al
tında arz ettiği sarahat ve ifade Adalet Bakanı 
tarafından başka anlamda tefsire kalkılmaktadır. 
Kanunun açıklığı zaruridir. Aksi takdirde eğer 
Sayın Sırrı Atalay gibi bunu anlıyacaksak" ve va
tandaş da böyle anlıyacaksa mesele yok. Ama şu 
Senatonun hepsi yüksek tahsilli olmasına rağmen 
burada yazılı 7 nci maddenin çok sakat bir an
lam içinde olduğu ve yüzbinlerce, milyonlarca rey 
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iptaline mal olacağına, halbuki kanunun ruhunun 
en küçük'partiler tek oy zayi etmeden millî ira
denin tecellisi mânâsım teşkil ettiğine göre tama
men N<;kat olduğu meydandadır. O zaman Adliye 
Vekiline sormak lâzım. Seçimlerden hiçolmazsa 
üç ay evvel kendi nokta i nazarını ve tefsirini ilçe 
seçim kurulları için kurslar açarak öğretmesi lâ
zım. Yani sandık baslarında bulunacak olan parti 
adaylarını şimdiden tesbit edip ve Sayın Adalet 
Bakanının 7 nci maddenin sarahati karşısındaki 
tefsirini yazarak sandık kurulu basında bulunan 
insanlara üç ay evvel öğretmesi lâzım. Böyle bir 
tahsisatı şimdiden ayırmaları lâzım; bütçelerinde 
acaba buna ait tahsisatı ayırmışlar mıdır? (A. P. 
sıralarından, tefsir olmaz, sesleri.) Bir dakika, 
ben hukukçu değilim. Ama kanun mantıktan çı
kar. Ancak Fehmi Alpaslan arkadaşım gayet iyi 
buyurdular. Pekâlâ birkaç tanesine basarsa mute
ber değildir. Öbüründe puslanın içine bir tane 
basıyor ama dairenin içinde değil, fakat listesinin 
üstünde, bu muteber sayılmıyor. Buradan şu çı
kıyor. Bu kanun okumuşla, okumamış tefrikini 
bugünün Adliye1 Vekili ve PTükümeti bu memle
kete getirmiş bulunuyor. Bu okumuş veya oku
mamışlar mevzuunda, okumuşların önce rey kul
lanacağı ruhu bu kanunda mündemiç ama, açıkça 
değil maskeli olarak. Okumamışlar rey hakkından 
şu kanun ile rey hakkından mahrum hale getiri
liyor. Demin de dedim ki, bunun vebali bu kanu
na rev verenlerdedir. 6 ncı maddede sarahat var
dır. 7 nci madde senatörler arasında dahi tefsire 
muhtaç hale geldiğine göre, hiç okumuş yazmış 
değil daha köylerde otomobilin yüzünü dahi gör
memiş insan millî iradeyi tecelli ettirmek için na
sıl oy kullanacak? Bu maddeleri bilmedikten son
ra ve bunu bildikten sonra da eğer dörtgen veya 
dairenin içine mührü basamamaları halinde bun
lar r(w hakkından mahrum bırakılacaktır. 

Şimdi cahil olanlar diyorlar ki; biz vergi ve
riyoruz, askere gidiyoruz, oy hakkına gelince oku
ma yazma bilmiyenler için bu oy hakkını kullan
makta birtakım manialar, birtakım zorluklarla 
zorlaştı rıl di .gına göre biz bundan mahrum bırakı
lıyoruz. O halde önümüzdeki secimler okumuşla
rın iradeyi milliyelerini tecelli ettirecek bizimkini 
tecelli ettirmiyecek. Vergi ver, vergi veriyoruz; 
askere gel, askere gidiyoruz.O halde okumuşların 
hükümeti olmak değil, bütün Türk vatandaşları
nın Hükümeti olmak yolunda bu kanunda açık 
sarahat bulunması lâzım idi, bunda dahi yok. As-
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lmda bu okumuşların seçimini sağlıyan bir ka
nundur. Ve bunun maskesi altında bu vardır. 
Onun için binlerce, milyonlarca vatandaş oy hak
kından mahrum kalacaktır. Onun için kanuna 
rey verenler vebal ve günah altındadır, diyorum 
ve bu inancımda ısrar ediyorum. Bu 7 nci madde
ye göre seçimlerden üç ay evvel kurs açsınlar, 
sandık kurulunda bulunanlara bakanın tefsiri 
okunsun, öğretilsin ve sandık kurulu bağında bu
lunanlar hata yapmasın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Agun. 
O. VtiCDt AO UN (Rize) — Muhterem Baş

kan, sayın senatörler, 4 ncü maddenin 7 nci 
bendi üzerinde konuşacağım. 4 ncü maddenin 
7 numaralı bendinin mânası ile Sayın Bakanın 
burada yaptığı izahlar arasında tam aksine, ta-
mamiyle zıddına bir fark vardır. O kadar ki, 
bakan bir hususa muteberdir, diyor, halbuki 
metin aksine muteber değil, diyor. 7 numaralı 
bendinde çarpı işaretinin dörtgenin veya daire
nin içerisine konulacağı emrediliyor. I^ğer 
çarpı işareti dairenin veya dörtgenin içe
risine basılın anı ışsa o oy puslası muteber 
olmaz, diyor. Metin sarahaten böyle söy
lüyor. Fakat Sayın Bakan tam tersine ve 
yüzde yüz aksini söylüyor ve sorulan sual
lere karşılık, «hayır öyle değildir» diyor. Çarpı 
işaretini oy puslalarmda partilere ayrılan böl
gelere vurmak kâfidir, diyor. Dörtgen veya dai
renin içiyle dışının farkı yoktur, diyor. Ama 
metin içerisine vurulur, diyor. Bakan hayır, far
kı yoktur, içinin dışının farkı olmaz, diyor. Me
tin diyor ki, içine vurulur, yalnız içinde olacak; 
Bakan diyor ki, içinde de olur, dışında da olur. 
Biı* arkadaşımız, Sayın Karakurt, tatbikatta Sa
yın Bakanın izahları gibi olacaktır, diyorlar. 
Bakanın izahları kanun değildir, itibar kanuna
dır, Bakanın izahına değil, metnedir. İtibar 
Heyeti Umumiyetim kabul ettiği metne olur, 
Resmî Gazetede yayınlanan metne göre olur.. 
Kanunların meriyeti hakkındaki kanun da bu
nu emrediyor. Ama ilmî ve kazai içtihatlarla 
meşgul olanlar buradaki izahları müzakereleri 
araştırabilir, bu başka. Eğer Sayın Bakan izah
larında samimî ise itiraz etmesin. Kendilerinin 
dedikleri gibi bir fıkrayı metne ilâve edelim, 
sarahat verelim. 

Tedbirler Kanununun müzakeresi sırasında 
komisyonda da Sayın Başbakan memleketin 
ileri gelen söz sahibi münevverlerinden bahset-
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mislerdi. Ama metinde, kanun vâzıı vatandaş
ları böyle memleketin ileri gelen söz sahibi mü
nevverleri, söz sahibi olmıyan gayrimünevver-
leri, diye ayırmamıştır. Bunun için de tatbikat
çı herkes müsavidir, demiş ve kanunu herkese 
tatbik etmişlerdir. Ve vatandaş neticede söz sa
hibi ileri gelen münevverleri değil, Fadime ha
nımları, Ahmet dayıları Tedbirle)- Kanunu ile 
cezalandırılmış, mesul olmuştur. Tedbirler Ka
nunu bunlara da tatbik edilmiştir. Şimdi de 
aynı şekilde bir durumla karşı karşıyayız. Bu 
itibarla çok rica ederim, 7 numaralı bendi bir 
kere daha okuyalım. Gayet sarih. 

«7. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıl
dığını belirtmek üzere tertiplenmiş dörtgen ve
ya dairelerden hiçbirisi içine çarpı işareti mü
hürlenmemiş olan oy puslaları.» muteber değil
dir. Bu sarih dörtgen veya daire içine mühür 
konulmamışsa, dörtgen veya daire içinde mü
hür yoksa, dışında ise, arkasında, muteber de
ğildir, diyor, sarih olarak söylüyor, bunu üçün
cü maddenin 7 numaralı bendi de teyideder, ay
nen böyledir. Buna niçin itiraz ediyorlar? Sayın 
Bakan dışında da olsa muteberdir, dediğine gö
re, müsaade edin, bir hüküm koyalım ve mad
deye bir fıkra ilâve edelim. Eğer etmiyecekler-
se bir suiniyet cephesi halindedirler ve millî 
iradeyi çiğnemek istiyorlar ve bu madde bu şe
kilde Anayasaya aykırıdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, bendeniz vak
tinizi uzun uzun harcamıyacağım, çok kısa konu
şacağım ve Sayın Adalet Bakanının kendi sözle
riyle bu maddenin hakikaten burada tefsire muh-
tacoldıığu ve bu maddenin burada tefsir edilme
den bu şekilde çıkarsa birtakım karışıklıklara 
meydan vereceğini ifade buyurdular. Sözlerini 
aynen huzurunuza arz edeyim. Muhtelif sena
tör arkadaşılarım bu maddenin «içine» keli
mesinden dolayı soru sordular. Bendeniz de 
acizane tatmin edilemediğimi bildirerek soru 
sordum. Sayın Bakan bu maddeyi tefsir için 
kendini çok zorladı, tefsir etmek için üçüncü 
maddeye gitti. Hukukçu arkadaşlarımın bu
yurdukları gibi metin sarih olduğuna göre lâf
zın zabıtlardaki hükmü tatbik edilemeyeceğini 
belirttiler. Sayın Bakan da; «kanun çıksın 
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15 gün sonra tefsire gideriz» demekle bu mad
denin tefsire, muhtacolduğunu kabul etmiş ol
du. Ben artık bu acık kabulden sonra ben 
şahsan bütün kıymetli senatör arkadaşlarımın 
bu madde üzerinde fazla tahlile ve yorulmaları
na lüzum görmüyorum. Çünkü Adalet Bakanı 
olarak, bu işin yürütücüsü olarak, bu memleke
tin adaletini tevzi eden müessesenin temsilcisi 
olarak kendileri ifade buyurdular. İnanmadı
lar ki bu maddeye bunu tefsir edelim dediler. 
Ve inanmadıklarını hepiniz açıkça gördünüz. 
Çok müşkilâtla tefsire kalktılar. Başka mad
delerden medet beklediler. Üçüncü maddeye 
geçtiler. Özür dilerim, belki Adalet Bakanımız 
bu hususta bana bilmem tarizde bulundu diye 
gücenmesinler. Kendi ifadelerinden aldığım il
hamla arz ettim. Başka bir şey değil. Binaena
leyh, hakikaten müsaade buyursunlar, benim 
anlayışım şu; darılmasın arkadaşlarım, illâ bu 
kanun çıksın da ne olursa olsun, Meclise git
mesin, bütün hikaye bu. Bunun içerisinde, ka
nunun tümünde ve maddelerinde çok sakatlık 
açık olmıyan ifadeler vardır. Bunu arkadaşla
rım kabul ediyorlar. Adalet Bakanı ifade edi
yor, komisyon ifade ediyor, yahut hissettiriyor. 
İktidar partisine mensup arkadaşlar da ifade 
ediyorlar. Ama, ne yazık ki, kanun çıksın. Ol
maz bu arkadaşlar. İnanıyorum, kanun çıkar 
gider, biz de gayret ederiz. Ama kanun böyle 
çıkarsa, müşkil durumlarla karşılaşacağız. Hat
ta sandık başlarında kavgalar, belki cinayet
lerle karşılaşacağız. İstirham ederim, bunu Kı-
naytürk isterseniz dedi deyiniz. Oraya bir fık
ra, bir virgül koyalım, dışına da diyelim. Böy
lece kabul etmiyelim. Arkadaşlarımızın istedi
ği bu kanun çıksın. Telâş bundan ileri geliyor. 
Bundan başka hiçbir şey değil. İştirak ediyo
rum. Kanun çıksın, Meclise geri gitmesin, ama 
su mahzuru ortadan kaldıralım. Arkadaşlarım 
muhakkak ki, çıksın kanunların vatandaş hay
rına olmasını istemelerine ve bu şekilde savun
malarına büyük inancını vardır. Fakat oradan 
Fikret Bey ve Ekrem Bey arkadaşlarım da öy
le diyor, ne yapalım gün yok, kanun çıksın. 
Yok arkadaşlar. Ben takrir vermiyorum, şu 
4 ncü maddenin 7 ııci bendinde yapılacak deği
şikliğe, Erdoğan Adalı ve Yeşilyurt arkadaşı
mın takrirlerine ben de aynen katılıyorum, Met
ne «içinde» kelimesinden sonra «veya dışında» 
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tâbirini, koyalım, bunu lütfen kabul etsinler. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
Arkadaşlarım bir hususu hatılataeağım. Bu 

kanunun müddeti bugün bitiyor. Saat 19 da 
kararımız mucibince oturuma son vereceğiz. 
Müzakereye karar verilirse, müzakere olur, ve 
rilmcdiği takdirde 19 da ara vereceğiz. Ancak 
şimdi dördüncü maddedeyiz. İkisini saymıyo
rum, 14 maddeden 12 maddeyi bugün çıkarmak 
zarureti karşısındayız. Onun için arkadaşlarım
dan bilhassa rica ediyorum, gayet kısa konuş
sunlar bu kanun şu şekilde veya bu şekilde çık
sın. Senatodan geçmedi denmesin. 

Buyurun efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, hakikaten nispî temsil esa
sını öteden beri savunmuş olmam sebebiyle nispî 
temsil sistemini bütünleyici karekter taşıyan bu 
kanun için. bu kanunun tümüne ben can ve gö
nülden katılıyorum ve katıldım. Fakat, tetkik 
ettikçe görülüyor ki, bâzı mahzurları bertaraf 
edilerek maalesef kanun getirilememiş. Adalet 
Bakanının burada yaptığı izahlar, eğer radyo 
ile sandık kurlu başkanlarını, parti müşahit
lerini, kurul üyelerini yetiştirici şekilde hiç ol
mazsa tekrarlatırlarsa bu engelleri kısmen ber
taraf etme imkânları olur. Gönül isterdi ki, 
komisyon asıl nispî temsil prensibinin memle
ketin bugünkü geri şartları içerisinde rejimi ge
liştirmek, teminatlara bağlamak bakımından 
çok isabetli olan hükümler ihtiva eden kanunu, 
gönül isterdi ki; komisyon itham ederek, ıslâh 
ederek Senato huzuruna getirsin. Onu yapma
dı, sadece, açıkça söyliyeyim kusura bakmasın
lar, 3 - 5 rey bir partinin veya başka bir parti
nin kazanması gibi bir neticeye, millî iradeyi 
bağlamak gibi yanlış ve dar bir görüşte kapıla
rak kanunun tümünü reddetmek yolunu tutmuş 
olmasaydılar, kanun tekamül etmiş olarak ge
lecek ve bu tadiller de burada kabul edilip ge
çecekti. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı yalnız madde 
hakkında konuşun lütfen. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu iti
barla kanunun tümüne taallûk eden hususlar
dan her birinin bu dördüncü maddede, üçün
cü maddede maalesef görülen mahzurları dola- J 
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yısiyle, tereddütler dolayısiyle temas zarureti 
hâsıl oluyor. Bu sebepledir ki, komisyona bir 
tarizde bulunmak zaruretini duydum. 

Muhterem arkadaşları m, kanunun okur - ya
zar olmıyan vatandaşlar tarafından da rahatça 
oylarını kullanabilecek ve oyları yanmıyacak 
ölçüde, nitelikte obuası şayanı arzu idi. Nüfu
sun % GO ı okur - yazar değilse kusur okur - ya
zar 'Oİmıyauların değildir. Onları cahil 'bırakmış 
olanların kusurlarını, tarihte geçmişteki kusur
larını 'bırakalım, bundan sonra dört elle sarılıp 
onların bu yanlış sadece rey kullanmakta değil, 
•bin türlü yalana dolana inanmak hususlarına 
da uyanık olmalarını, tetik olmalarını da »sağ
lamak için dünyaya kapılarını açacak şekilde, 
görüşlere kapılarını açacak şekilde bir irfan, 
bir kültür seviyesine gelmelerini sağlamaya ça
lışalım. Ama bunda da hiç olmazsa bu noksan
lıkları, arz ettiğim gibi radyo kanalı ile sık sık 
tekrarlatarak knnnun hedef ve maksadının o 
kare içinde veya dışında mahzur bulunmadığı 
yolunu hiç olmazsa tekrarlatarak ve bir tamim
le de onu 'böyle anladığımızı ifade edelim. Sa
yın Adliye Bakanının kısa bir süre sonra kanu
nun eksiklerini tamamlama yolundaki, emsal de 
göstererek, yaptıkları beyanı ıben şahsan bir 
senet, teminat telâkki ediyorum. Kanunda ha
kikaten noksanlar var. Bu noksanları ikmal 
edici 2 - o maddelik bir kanunn elbirliği ile ge
tirelim. Bu kanun hakikaten tümü itibariyle, 
müşterek oy puslası dâhil, tümü itibariyle mem
lekete ferahlık getirecek niteliktedir. Bunu ka-
hul etmek lâzım. Her partinin ayrı ayrı oy pus
lası bastırması dağıtması, oy puslalarmm gece
leri çalışması ve saire gibi hileli yolları önü-
yen bir ölçüde bu madde ama belki, bu madde 
ile ilgili olarak dün bir kıymetli arkadaşım 
Sayın Ünaldı Adalet Vekiline işte parti başkan
larının fotoğrofları diye bilmyiomm bunu ciddî 
olarak mı ifade ettiler, amblemleri vatandaşlar 
tarafından iyi anlaşılmamış olan partiler, amb
lemlerini iyice yaymaya çalışsınlar. Buna bel
ki radyoda da yer verilir. Partilerin işaretleri
ni, amblemlerini vatandaşa iyice anlatmak, ay
rıca da çarpıyı kabilse karenin içine va'zetmek, 
fakat olmadığı takdirde © kolon dâhilinde nere
ye konmuş olursa olsun muteber olduğunu açık
ça belirtecek şekilde Yüksek Seçim Kurulu ile 
Sayın Bakan temas etmek suretiyle bu işi sağ-
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laması mümkün olabilir. Bir taraftan tadil getir
mek ve onu gemrmoye çalışırken, bir taraftan da 
Adliye Bakanının bu noksanları itmam edici dav
ranışları ve gayretleri yapmasını bilhassa bura
dan verdiği sözü senet telâkki ederek rica edi
yorum. Sadece Cumhuriyet Senatosunda müd
detin bitmesi endişesiyle ve prensipleri doğru 
olan kanunda bu teminatı, yani bu tadili getir
me teminatiyle iktifa ederek ben şahsan kanu
nun dördüncü maddesinin de aynen oylanması
na taraftar olacağımı ve o istikamette rey kul
lanacağımı ifade etmek isterim. 

Fakat bu sözlerini de aynen Atalay'm unut
mayıp kendisine sık sık hatırlatacağığ tabiî. 
teşekkür ederim. 

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

Başkan, muhterem senatörler, saat 15 tenberi 
kare ve daire içerisine vurulacak olan damga 
ile meşgul oluyoruz. Ben zannediyorum ki; tek 
renkli birleşik oy puslası sistemine gidildiği za
man kare veya daire içerisinde damga vurmak 
zarureti vardır. Çünkü böylece ve bu metodu 
tatbik etmediğimiz zaman, az evvel Sayın Hil
mi Onat'in burada bahsetmiş olduğu hataya 
düşmüş olacağız. Şöyle k i ; karenin dışına her 
hangi bir yere vurulan damga, oy puslası kat
landığı zaman bir başka partinin kolonunda 
aynen yer edebilir. O takdirde bunu ayırmak 
sandık kurulu için zor olacaktır. Bu bir. 

İkincisi, tek oy puslası içerisinde her parti
ye ait kolonun basma, ortasına veya altına dam
ga vurulmuş olması hali bir bakıma oy puslası 
için bir işaret telâkki edilmelidir. Arkadaşla
rım, ilçe başkanları veya particiler, vatandaşla
ra akla hayale gelmedik tarzda bâzı fikirleri 
telkin etmekte, şu şekilde oy kullanacaksın, 
ben sandık kuruluna adamımızı koydum. O 
senin oyunu tarif ettiğim şekilde kullanıp kul
lanmadığını tesbit edecektir. Buna göre oyunu 
kullan dediği vakit, sizlerin de iddia ettiğiniz 
gibi,' az okumuş vatandaşlar çekinerek koskoca 
bir listenin başına vuracaksın dediği zaman. 
başına vurabilir; ortasına vuracaksın dediği 
zaman partici, ortasına vurabilir; en altına 
vuracaksın dediği zaman da, en altına vurabi
lir ve bu bir işaret, işaret telâkki edilebilir. 
Onun için aslolan, vatandaşın tek oy puslası 
içinde oy kullanacağı partinin sütununu bulma-
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sidir. O sütunun hasında evvelâ bir rumuz ve 
meselâ altıok, bunun altında büyük harflerle 
C. H. P. veyahut da başka bir rumuz, altında 
A. R, C. K. M. P. 

2. —• Bunun altında partinin adı: Cumhuri
yet Halk Partisi; Adalet Partisi, Millet Partisi, 
bu sıra ile gelen, vatandaş bunun altında he
men kare veya daireyi bulacaktır. Kare ise, bu 
karenin kenarı ikişer santim, 4 santimetre ka
redir. Eğer daire ise kutru 2 santimetredir, ol
dukça büyük bir dairedir. Bunun içine bir san
timetre kare eb'admda bir çarpı işaretini havi 
bir damgayı vurduğunuz vakit o damganın 
eb'adı bir santimetre karedir. Ama oraya ko
nan dörtgenin eb'adı 4 santimetre karedir. Bu
nun içerisine bu çarpıyı, bu damgayı yerleştir
mek güç olmıyacaktır. Hiç olmazsa dairenin 
veya karenin taşmtıları bir tedbir kararı ile 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilebi
lir. Ve az evvel burada bahsettiğim yanlışlıkla
rın da bu suretle önüne geçilmiş olur. 

Onun için arkadaşlarımın bu mevzu üzerin
de fazla ısrar etmiş olmalarının sebebini anla
makta güçlük çektiğimi ifade edersem beni ma
zur görmelerini hasseten rica ederim. Arkadaş
lar, çok muhterem arkadaşlarım, buna ekli ola
rak bâzı arkadaşlar renkli oy puslasını tavsiye 
ettiler. Vatandaşa renk seçtirmiyelim. Parti 
seçtirelim. Sizden rica ediyorum, demokrasi 
zor bir rejimdir, demokrasi yorgunluk istiyen 
bir rejimdir. Demokrasi asıl partilere ve politi
ka adamlarına, particilere yorgunluk tahmil 
eden bir rejimdir. Çıkalım particiler ve politi
kacılar olarak, vatandaşların yanma gidelim. 
Hiç, olmazsa bu iş dolayısiyle onlara iki harf 
A ve P arflerini üç harf C, H, P harflerini ve
yahut da C, K, M, P harflerini öğretelim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). Lütfedin bu kadar yor
gunluğu göze alalım. Memlekete hizmet etmek 
istiyen insanlar vatandaşın oylarını nasıl alave
reye getirip alacalını düşüneceği yerde avamı
na kadar gitsin. Partileri bir mektep olarak 
kullanalım. O vatandaşa partinin ismiyle bir
likte mahiyetini ve rumuzunu öğretmiş olalım. 
Bu yorgunluğu göze alamıyan insanların mem
leket demokrasisine hizmet ettiklerini iddia.et
meye hakları olmaması lâzımdır. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

Arkadaş1 ar, bir noktaya geleceğim. Az ev
vel Sayın Mehmet Ünaldı arkadaşıma da izah 
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ettim, lütfen dinleyin. Bir takriri reddettik. 
Blok oy sistemini tavsiye etti, kendisine anlat
tım, bir dakikanızı bana lütfedin, size izah edi
yorum: 5 tane parti seçime giriyor, 5 renkli oy 
puslası bastıralım buyurdular kabul ettim ve 
bunlardan bir tanesini gitsin seçmen alsın, oy 
sandığına atsın diyor. Aldı, attı, geriye kalan
larını başka bir sandığa atsın, çıksın diyor. 
Şimdi tur noktayı dikkat nazarınıza celbediyo-
rum, o vatandaş evvelden yapılan telkinler ne
ticesinde bu oy demeti içinden asıl muhalif 
partinin oy puslasını söker, alır da ve cebine 
koyarsa ve bu elinde kalanları gider sandığa 
atarsa, ondan sonra çıkıp o partinin sahibine 
giderek al işte ben söylediğiniz oy puslasım at
tım bunu atmadım derse o vakit bunun altından 
nasıl kalkarsınız1? Sevgili arkadaşlarım. Çok 
muhterem İhsan Sabri Çağlayangil Beyefendi, 
vicdanınıza dayanarak bu takrire oy vermedi
ğiniz için, memleketin meslek hayatında ve bü
tün hayat safhasında her türlü imtihanı şeref
le vermiş olan bu 'kahraman insanlara nasıl vic
dansızlık isnadedebilirsiniz? (Alkışlar) Çok 
sevgili arkadaşlarım, işte aramızdaki far'k bu
radadır. Sizin zihniyetiniz müsamahasız bir 
zihniyettir, ama bu zihniyet olgun bir zihniyet
tir. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN _ Saym Sarbcalı, burada A. P. 
ile C. H. P. nin müsarraasmı söyletmeye gelme
dik. Efendim, maddeler üzerinde noktai nazarı
nız var ise söyleyin. Esasen müddetiniz dolmuş
tur. 

NEJAT SARLTCALI (Devamla) — Efen
dim, Sayın Başkan, cok muhterem Başkan, ben 
dün de söylediğim gibi 'buraya çıkan senelerin 
politikacılarının usul dışında.... 

BAŞKAN — Sayın Sarhcalı rica ederim 
madde üzerinde. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Bunun 
için müsamahanıza sığımı-, hürmetler ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BA'ŞKAN — Arkadaşlardan rica ediyorum. 
Bu kanunun şu maddesini şu fıkrasını vesile 
edip te parti münakaşalarına girmesinler. Biz 
ıbir kanun üzerinde konuşuyoruz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil, 
A. P. Grupu adına. 
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Sizden sonra kifayet takriri vardır, onu oku

tup oylıyacağım. Ümidederim ki Saym Çağla
yangil beni zor mevkide bırakmaz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH
SAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden evvel 
konuşan hatip arkadaşım nasıl olup ta benim 
şu veya bu zümreye vicdansız diye hitabetti-
ğimdeu bahsetti. Bendeniz Senato açıldığından 
itibaren aranızdayım. 30 seneye yaklaşan Dev
let hayatım vardır. Bunun 15 senesi idari hiz
metlerle geçti. Kimseye ,bu şekilde hitabetme-
dim. Huzurunuzda konuştum, vicdanlara hitab
ettim ama. kimseye vicdansız demedim, iltibasa 
mahal kalmasın diye bunu tashih için huzuru
nuza çıkm-ş bulunuyorum. Katiyen böyle bir 
niyetimin olnııyacağmı ve mizacımın da buna 
imkân bırakmıyaeağmı zannederim ki, 'bütün 
arkadaşlarım takdir ederler, özür dilerim huzu
runuzu işgal ettiğim için (Alkışlar) 

BAŞKAN 
rum. 

Kifayet takriri vardır, okutuyo-

Sayın Başkanlığa 
4 ncü madde üzerinde gerekli aydınlanma 

olmuştur. Kifayetin oya konmasını arz ederiz. 
Diyarbakır Antalya 

Azmi Erdoğan Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim şimdi iki takrir vardır. Demin arz 
ettim yediye kadar çalışacağız. (Aralıksız ses
leri) Fakat iki arkadaş bu hususta takrir ver
mişlerdir. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Kifayet
ten sonra bir söz verecektiniz. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayetten sonra vermiyoruz 
efendim. Eğer Bakan konuşsa idi o zaman son 
söz olarak hakkınız vardı. 

Yüksek Başkanlığa 
Saat 18.30 a gelmiştir. Anayasanın 92 nci 

maddesine göre, tasarının görüşülmesinin belli 
müddet içinde bitirilmesi lâzımdır. Bu itibarla 
tasarının görüşülmesine aralıksız olarak devam 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 
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BAŞKAN — Bir tane daha var. 

Sayın Başkanlığa 
Bu kanunun Senatoda müzakere müddeti 

bugün sona ermektedir. Bu itibarla akşam ye
meğinden sonra 20.30 da tekrar toplanarak gece 
mesaisi yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Adana Yozgat 
M. Nuri Âdemoğlu İsmail Yeşilyurt 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ aralıksız devam 
edilip edilmemesi meselesini halledelim. 

ÎSMAÎL YEŞİLYURT (Yozgat) — Takriri
mizi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, aralıksız saat 24.00 e 
kadar, - daha evvel biterse ne alâ. Daha evvel 
bitmezse 24.00 e kadar - ondan sonra zaten ka
nunun müddeti bitiyor. Bu suretle takrirde ara
lıksız olarak denilmektedir. (Yemek tatili verin, 
sesleri) Efendim aralıksız deniyor, başka da 
takrir yoktur. Aralıksız olarak, 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bendeniz 
bu takriri verirken Sayın Başkanın bir yemek 
tatili vereceğini düşünerek o hususta maruzatta 
bulundum. Mâruzâtım böyledir. Tasrih ve tav
zih ederim. 

BAŞKAN — Vallahi hem aralıksız, hem de 
yemek tatili ben böyle bir şey bilmiyorum. Siz 
bulabilirseniz... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Düzelte
yim, efendim. 

BAŞKAN — Düzeltin. Efendim arkadaşımız 
takriri takabbül ediyor. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Biz tak
ririmizde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Hem geri alıyoruz, diyorsunuz, 
hem de ısrar ediyorsunuz. Takriri saatin yedi
sinden 8.30 una kadar ara vermek suretiyle tek
rar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlığa 
Madde 4, fıkra 7 nin aşağıdaki şekilde tadi

lini arz ederiz. 
<'Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığını 

belirten çarpı işareti bulunmıyan oy puslaları.» 
Aydın Muş 

İskender Cenap Ege İsa Bingöl 
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Başkanlığa 

Madde 4, fıkra 6 nm aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ederiz. 

«Hangi siyasi parti lehine oy kullandığını 
belirten çarpı işareti mührünün birden fazla 
kullanıldığı oy puslaları.» 

Aydın Muş 
İskender Cenap Ege İsa Bingöl 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Başkanlığa 

Beşinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

5. Arkasında ilçe seçim kuruluna ait müh
rü havi olmıyan oy puslaları. 

Başkanlığa 
Sayın Bakanın beyanı ve mütalâası da naza

ra alınarak 4 ncü maddenin 7 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde tadilini teklif ederim. 

7. Hangi siyasi parti lehine oy kullanıldığı 
tefrik cdilmiyen iki parti listesini ayıran kolon 
üzerine isabet edon çarpı işareti ile mühürlen
miş olan oy puslaları. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Başkanlığa 
8 nci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

«8. Birden fazla oy puslasma işaretin kop-
vası çıkması hali hariç basılmış çarpı işaretli tek 
damgalı oy puslaları.» 

Cumhuriyet Senatomu Başkanlığına 
4 ncü maddenin altıncı bendinin, birden fazla 

parti kısmına çarpı işareti mühürlenmiş oy pus
laları, 

4 ncü maddenin yedinci bendinin; her hangi 
bir parti kısmına çarpı işareti mühürlenmemiş 
olan oy puslaları, şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 
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Yüksek Başkanlığa 

Seçimlerle ilgili kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki tasarının 4 neü mad
desi ile değişen 103 neü maddesinin 7 numaralı 
bendine; partilere ayrılan bölüme vurulan ve 
seçmenin hangi partiye oy verdiğini belli eden 
mühür işareti kare veya dairenin dışında da olsa 
muteberdir. Takririmin kabulünü arz ederim. 

Rize 
O. Meedi Agun 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 neü maddesine son fıkra olarak 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

M. Erdoğan Adalı 

«Son fıkra : Ancak çarpı işareti o partinin 
oy puslası hudutları içinde kalmak şartiyle dört
gen veya dairenin dışına da basılmış olsa, o oy 
puslası iptal edilmez.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan kanunun 4 neü mad

desinin 7 nci fıkrasında bulunan «içine» tâbiri
nin, «veya dışına» kelimesinin iipvnc.i suretiyle 
maddenin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
ismail Yeşilyurt 

BAŞKAN — Efendim, takrirleri birer birer 
oyunuza arz edeceğim. Evvelâ tay takriri vardır. 

Başkanlığa 
4 neü maddenin ikinci fıkrasının maddeden 

tayymı arz ve rica ederim. 
Adana 

Mehmet Ünal di 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul et mi veli
ler... 75 e karşı 85 le kabul edilmemiştir. Böyle
ce Mehmet Ünaldı'nın, ikinci fıkranın tayyı hak
kındaki takriri kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'mn önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynı surette 75 kabul, 85 ret ile tak
rir kabul edilmemiştir. 

(Yozgat Üyesi İsmail Yeşilyurt'un önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynı şekilde 75 e- karşı 85 reyle takrir kabul 
edilmemiştir. 
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(Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın önergesi 

yeniden okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

75 e karşı 86 oyla kabul edilmemiştir. 
Bu arada Sayın Mecdi Agun takririni geri 

almışlardır. Onu da arz edeyim ki, sonra bir 
yanlışlık olmasın. 

(Kskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
7o e karşı 85 oyla reddedilmiştir. 

(Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve Muş 
Üyesi İsa Bingöl'ün önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
75 e karşı 8(5 oyla kabul edilmemiştir. 

(Aydın üyesi İskender Cenap Ege, Eskişe
hir Üyesi Ömer Ueuzal ve Muş Üyesi İsa Bin
göl'ün önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kaimi edenler... Etmiyenler... 
75 e karşı 80 oyla kabul edilmemiştir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 4 neü madde

sine son fıkra olarak aşağıdaki metnin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Macit Zeren 

«Muteber addedilmiyen oyların sayısı seçime 
"stirak edenlerin yüzde 15 ini geçtiği takdirde 
o seçim çevresinde seçimler yenilenir.» 

BAŞKAN — Takriri izah sadedinde Sayın 
^ r e n , buyurunuz. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, takririmin ifade 
ettiği mâna gayet sarih. Muteber addedilmiyen 
oyların sayısı seçime iştirak eden seçmenlerin 
% 15 ini aştığı takdirde o çevrede seçim yeni
lenir hükmünü teklif ediyorum. Biz, başından 
şu dakikaya kadar Adalet Partililer olarak bu 
kanunla getirilen usullerin birçok seçmenlerin 
oyunun telef olmasına sebebolacağmı başından 
sonuna kadar iddia etmiştik ve bu iddiamızda 
samimiyiz. Ikına mukabil Cumhuriyet Halk Par
tisini teşkil eden arkadaşlarım da bu kanunla 
ortaya konulan usullerin, seçmenlerin oylarının 
iptaline vesile teşkil etmiyeceğini defaatle tek
rar ettiler. Arkadaşlarımın da aynı şekilde sa
mimî olduğuna inanıyorum. Hakikaten muhte
rem arkadaşlarım, bu usullerin seçmenlerin oyu-
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nun iptaline vesile teşkil etmiycceği hususunda 
samimî iseler benim bu takririmi lütfen kabul 
buyursunlar. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bu izahattan sonra takriri oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
73 e karşı 85 oyla kabul edilmemiştir, efendim. 

(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
73 e karşı 85 oyla kabul edilmemiştir. Bir tane 
daha kaldı. 

(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn önergesi 
yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
73 e karşı 84 oyla kabul edilmemiştir. Başka 
takrir yoktur. Maddenin açık oya konması hak
kında 15 imzalı takrir vardır. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin açık oya arzını talebederiz. 

Kastamonu Bilecik 
Mehmet Çamlıca Talât Oran 

içel Trabzon 
Cavit Tevfik Okyayuz Yusuf Demirdağ | 
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Amasya 

Macit Zeren 
izmir 

Cahit Okurer 
izmir 

Nevzat özerdendi 

Zonguldak 
Tevfik inci 

Adana 
Galip Afşar 

Bursa 
Baki Güzey 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — Açık oya konulacaktır. Sami 
Küçük arkadaşımızdan başlıyarak oylar verile
cektir. 

(Tabiî Üye Sami Küçük'ten başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyani. Yok.. 
Muhterem arkadaşlar, kâtipler tasnif yapa

caktır. Partilerden arzu edenler birer temsilci 
bulundursunlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Sayın Onat buyurun. Siz de bulunun. 
Oy neticesi üçüncü oturumda arz edilecek

tir, efendim. 
Saat 20.30 da toplanmak üzere Oturuma son 

veriyorum. 
Kapanma saati: 19.20 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, Birleşime 
devam c ""'yoruz. 

Dördüncü maddenin açık oy neticesini arz 
ediyorum. 

Dördüncü maddenin açık oylamasına 165 
üye katılmış, 89 kabul, 74 ret, 2 çekinser oy ve
rilmiş madde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okuyoruz. 
MADDE 5. — 25 Mayıs 19G1 tarihli ve 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Her seçim döneminin son toplantı yılının 
3 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir ve 
Ekim ayının 2 nci Pazar günü oy verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen?. Sayın Mustafa Deliveli görüşmelerin 
Genel Kurulca alman bir karar gereğince 10 da
kika olduğunu hatırlatırım. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Efen-
dim, Sayın Reisim, muhterem arkadaşlarım; tat
lı şeyden bahsedeceğim, fakat 10 dakika içeri
sine de bunu sığdırmaya çalışacağım. Tahmin 
ederim ki, 10 dakika içinde bitiremezsem bana 
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reylerinizle uzatma imkânı verirsiniz. Bu ümit 
içinde sözlerime başlamak isterim. 

Arkadaşlarım evvelâ bir usul meselesinden 
bahsetmek isterim. Usul meselesine dair olan ve 
bilhassa usulcülere Heyeti Umumiyeniz pek iyi 
nazarlarla bakmadığı için ben usule ait itirazı
mı, usul meselesi yapıp çıkmamak için böyle 
sıramı bekledim. Binaenaleyh benim bir de 
müktesep hakkım var. 

Arkadaşlar, bâzı arkadaşlar haklı olarak 
sual soruyorlar. Bu suallerin cevabını Sayın Ba
kan tarafından cevaplarıdırıldığını görmekte
yim. Ve birçok arkadaşlar da vekilden istiyor
lar. Halbuki benim noktai nazarıma göre kanu
nun metninden ruhundan veya zabıtlarından 
evvelâ metnin anlaşılması sonra eğer metinden 
bir şey çıkmıyorsa zabıtlara geçmek lâzımgeldi-
ğini hepiniz bilirsiniz. Bilhassa hukukçu arka
daşlarım bilirler. Şimdi, Bakandan evvel bir 
kanun hakkında bir soru sorulduğu zaman be
nim kanaatime göre evvelâ komisyonun cevap 
vermesi lâzım. Çünkü ihtisas heyeti odur, tetkik 
eden odur. Bakan ancak ve ancak metin üzerinden 
bir noktai nazar serd edebilir. Bunu genişletmek 
isterim ama, 10 dakikanın içine sığmak için bu
nu bu kadarla, kesiyorum. Binaenaleyh soru
lacak suallerin evvelâ komisyon tarafından ce
vaplandırılması lâzımgclir kanaatindeyim. Bu
nu yüksek nazarlarınıza mütalâam olarak değil 
de görüşüm olarak arz ediyorum. 

2. Millî BirliV'î dostlarıma taallûk eden 
bir kısım var. Arkadaşlar, ben bu Senatoya 
geldiğim zaman bambaşka şartlar içinde geldim. 
ve ben şu kanaate sahibim. Şu veya bu parti
nin muayyen meseleler üzerinde kalıplaşmış zih
niyetini katiyen kabul (itmiyorum. Ben bunun 
haricinde düjünerek geldim. Ama ben dahi bu 
yola girdim. Bunu itiraf etmek istiyorum. Gi
rerken, burada ufak muayyen kanunların mü
zakere ve münakaşasının sonunda evvelâ Millî 
Birlik Grupunun ve sonra Riyaseticumhur, Reisi 
Cumhur tarafından seçilen kontenjan grupunun 
aleyhinde idim, itiraf edeyim. Ama kanunların 
müzakere ve münakaşasından edindiğim intiba 
ben hem Millî Birlik (îrupunun, hem Konten
jan Grupunun aleyhinde olmama rağmen bu 
statü içinde lüzumuna kaani olan bir arkadaşı
nızım. Sebebi, samimî olarak itiraf etmek is
terim ki; muayyen mevzular üzerinde ben de 
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bir partiye mensubolarak şu veya bu iş içinde 
bir parti grupunun kararı olabilir. Parti gru-
pu şunu veya bunu istiyebilir. Bu istek içinde 
muhalif de olsanız buraya geldiğiniz zaman 
o isteğe uymak mecburiyetinde kalırsınız. Ama 
bunun rotasını, bunun yolunu, bunun veçhe
sini bunun rengini ve şeklini tâyin edecek kim
ler? Seçmenler, il başkanı ile ilçe başkanı ile 
ve seçimle alâkası bulunmıyan iki zümre var
dır. Bunlardan birisi siz, birisi de sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Dcliveli madde üzerinde 
konuşmanızı rica edeceğim. 

MUSTAFA DELIVELI (Devamla) — Efen
dim arz edeyim. 4 neti maddeye getirip bağ
lıyacağım. Lütfedin bağlıyacağım. (5 nci mad
de sesler) Beşinci madde merak etmeyin. Şim
di yol gösterecek, renk verecek şeklini de ya
pacak sizlersiniz. Burada muayyen bir şeyde 
hata edebilir ve muayyen bir grupun etrafın
da -ben de dâhil- birleşebilir. Burası da böy
le yapabilir. Fakat muayyen grupun asıl ren
gini şeklini ismini koyacak sizlersiniz. (Esa
sa gel sesleri) Arz ediyorum, sizin de menfaa
tiniz var. Bu hususta konuşmak istiyorum. 
Ama evvelâ aleyhinizde olan kanaatimle şu 
Mecliste müzakereler sonunda lehinizde kanaat 
beslemiş bir insanım. Ama şu müzakereler so
nunda yavaş yavaş kanaatim benim grup rei
simin de söylediği gibi aleyhinize doğru git
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, lütfen madde 
üzerine gelmenizi rica ediyorum, vaktiniz mu
kayyettir. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Sa
yın Grup Reisime bir şey ilâve edeyim. Arka
daşlar emin olun hani fıkracı olarak da adımız 
çıkar, anlatmak istemiyorum ama. 

Sayın İhsan Sabri Oağlayangil'in noktai na
zarına bir şey ilâve etmek isterim. Bir gün bir 
jüride bir dâva mevzuubahis edilmiş, karar 
verilecek. Jüride. (Anlat sesler) Müsaade 
edin arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, zaten 10 dakika ile 
mukayyettir. Madde üzerine gelmesini biz ri
ca ediyoruz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ka
bul efendim kaimi, kısa keseceğim. Jüri reisi 
arkadaşlarını çağırmış demiş ki, evet arka
daşlar bu kararda metin itibariyle şöyle karar 

204 



C. Senatosu B : 41 
vermemiz lâzım. Fakat bu müessesenin haysi
yetini, bu müesseseye olan bağlılığı, bu mü
esseseye olan saygıyı devam ettirebilmek için 
ve o günkü idare tarzının baskısından kurtar
mak, yani efkârı umumiyede müspet intiba bı
rakmak için aleyhinde karar verilmek lâzım -
gelir. Bunu size ithaf ediyorum. Vaktim kısa 
olduğu için uzun olarak anlatamıyorum. Öyle 
şeyler vardır ki, muayyen şeylerde yolunun 
renginin şeklini tâyin etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, ben 5 nci madde üzerinde şu
nun için çıktım. 

BAŞKAN — Mesele Heyeti Umumiyeye arz 
edilirken.. 

MUSTAFA DELİVELt (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benim saatlerimi mahsubetme-
yin... 

BAŞKAN — Evet o 'hakkınızı mahfuz tuta
cağız. Efendim, bu mesele halledilmişti. O 
takdirde muhalif oy kullananların konuşmala
rı ve muhalefet edenlerin ise konuşmamaları... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Katiyen! Arka
daşım, komisyon adına Millet Meclisinde ka
bul edilen metni kabul etti. Onlar üzerinde 
müzakere cereyan etti. 

BAŞKAN — Herkes konuşabilir, devam 
edin efendim. 

MUSTAFA DELİVELt (Hatay) — Şimdi 
ben, kısa olduğu için belki anlatamadım. Ku
sura bakmayın. Asıl maddeye geçiyorum. 
(Sağdan anlaşılmıyan sesler) Niçin söz aldı
ğımı bilir misiniz'? Eğer şu arada benim bu 
konuşmama itiraz etmeseydi isminden bahset-
miyec ektim... 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmanızı 
rica ederim. 

MUSTAFA DELİVELt (Devamla) — Evet 
oraya geliyorum. Sayın Betil bütün edasıyla 
diyor ki Anayasanın 69 neu maddesi, 4 senede 
bir yapılacağına dair hüküm vaz'etmiştir. Se
çim Kanununun 5 nci maddesi Haziran'da ya
pılmasına dair hüküm vaz'etmiştir. Eyy Ko
misyon Reisi! Anayasaya muhalefet var mı ve
ya yok mu diyor. Şimdi Zihni Betil Beye so
ruyorum, isminden bahsetmiyecektim ama ko
nuşmama itiraz ettiği için bahsediyorum. Sa
yın üstadım, Anayasanın 69 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrasından okuyorum. 
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ZİHNİ BETİL (Tokat) — Size sormuyorum. 
MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Mü

saade edin ben de o komisyonda bulunan ve 
aynı noktai nazarı müdafaa eden insanım ce
vap vermeye hakkım vardır. Anayasanın 
69 ncu maddesi, Millet Meclisi seçimleri 4 yıl
da bir yapılır diyor. Haklısınız, eğer çelişmez
liğe dair olan noktai nazarı, bu maddenin al
tında bir başka fıkrayı ihtiva etmese naktai 
nazarım doğrudur. . Gelelim ikinci fıkraya. 
(Meclis bu süre dolmadan seçimin yenilenmesi
ne karar verebilir) deniyor. O halde binaen
aleyh, 4 senenin altındaki bir yerde Meclise 
bu salâhiyeti tevdi etmiştir. Şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Deliveli bir dakikanız 
kaldı. Buna aradaki girişler de dâhildir. 

MUSTAFA DELİVELt (Devamla) — Şim
di şu ikinci fıkranın seçimin daha evvel yapıl
masına dair, yenilenmesi için Meclise Salahi
yet verildiğine göre ve Haziran ayında yapıl
masına dair olan Seçim Kanunu Millet Mecli
sinden çıkmış bulunduğuna... (Kurueu Meclis
ten sesleri).. İsmini söylememek hata mil Ora
dan çıkmış bulunduğuna göre binaenaleyh 
Kurueu Meclisin yetkisi dâhilinde olan ve Mec
lisin yerine o tarihte kaim olan Kurucu Mec
lisin 6 Haziran'da yapılmasına mütedair olan 
hükmünün Anayasanın 69 ncu maddesi ile çe
lişmezlik durumunda bulunmadığını arz etmek 
için buraya çıkmış bulunuyorum. 

Vaktim olsa idi Sayın Bakana bir hikâye.. 

BAŞKAN — Vakit yok hikâyeye.. 
MUSTAFA DELİVELt (Devamla) — He

pinizi hürmetle, selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, bu 5 nci madde seçi
min başlangıç tarihini tesbit eden fıkra hükmü 
gerçi muhterem Adliye Bakanı tarafından açık
landı ki, bu, yeni kuruluş veya ku
ruluş devresinde olan siyasi partiler 
için seçim gününden evvel doğru hesap 
edilecek altı aylık müddet nazara alınır, diye 
gerçi açıklamada bulundular, - Sami Küçük ar
kadaşımızın bir suali üzerine. - Fakat bu beşin
ci maddenin bir ibaresi yarın Yüksek Seçim 
Kurulunda bir yanlış anlamıya ve yanlış uy-
gulamıya zemin hazırlıyabilir, endişesiyle bu 
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konuyu tekrarlamak ve Sayın Adalet Bakanın
dan bir defa daha 5 nci ma İde sebebiyle ve 
Komisyon sözcüsünün açıklaması maksadiylc söz 
almış bulunuyorum. Aslında samimiyetle bu 
kanunun demokratik hedeflere doğru memleketi 
götüreceği inancı ile hareket ettiğimize göre, 
bunun dışında bir takım taky delici tatbikat 
davranışları şüphesiz ki alâkalılar tarafından 
önlenmiye çalışılacaktır ve Yüksek Seç'm Kuru
lundan da bu anlayış buradaki müzakerelere 
esas olan ve Anayasanın da helef tuttuğu mak
sada uygun bir uygulama takibe lilccektir ve 
edilir. Bu ümitteyiz. Ama yine de bu endişe
lerimi belirtmek ve Sayın Adalet Bakanından 
ve komisyondan tekrar bu madde münasebe
tiyle zapta geçecek seki'de bu açıklamayı yap
masını istirham edeceğim. Teşekkür ederim. Me
sele eğlenceli bir safhada iken pek dinliyen ol
madı ama dinliyenler lütfedip cevap verirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görü
şecek yok. 

Bu hususta bir takrir vardır, ıttı'alarınıza 
arz ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakereleri ışığı altında tebellür elen d ı -

ruma göre 5 nci maddenin tasından çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kütahya 
A. Nusret Tuna Ethem Erdinç 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA VE AıJALEı' KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 

— Katamıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum: (Zilleri çalınız sesleri) Muhterem Sena
törler biliyorsunuz bu akşam saat 24 de ka
nunun bitirilmesi gerekiyor. Zil çalmak sure
tiyle verilen her takriri beklemek zaruretinin 
mutat o1 madiğini hatırlatmak isterim: (Doğru 
sesledi) beklemenin zaruret olmadığına inanıyo
rum. Bu hususa ait itirazların Başkanlık Diva
nınca kabul edilmiyeceğini peşinen bildiririm. 
Yeni gelen arkadaların çokluğu itibariyle takri
ri bir defa daha ittılaınıza sunuyorum: 
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(Kastamonu üyesi Nusret Tuna ve Kütahya 

üyesi Etem Erdinç'in takrirleri tekrar okunda). 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza rrz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 53 
oya karşılık 81 oyla reddedilmiştir. İki takrir 
daha var... 

Sayın Deliveli tarafından verilen seçimin 
Haziran ayında yapılmasına mütedair takririn 
oylanmak suretiyle reddedilmiş o'ması hasebiyle 
oylarınıza arz etmiyorum. 

Şimdi beşinci maddeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

(Beşinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul ed lmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli vo 303 

sayılı Milletvekili Seçimi Kanunumn, 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
24 Mayıs 1961 tarihli vo 30i sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince Cumhur :yct Senatom üyeleri 
seçiminde de uygulanan 10 ncu ma İdesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Siy ŝ  part'lerin genel merkezlerindeki yetki
li organları, bütün secim çevrelerind aday göste
rebilirler. Şu kadar ki, siyasi partilerin seçime 
katılabilmeleri için, kendi tüzüklerine göre ilk 
genel kongrelerini yapmış olmaları ve en a? on-
beş ilde en az altı ay evvel il ve Tçe teşkilâtı kur
muş bulunmaları veya ilk genel kongrelerini yap
mış olmak kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında grupa sahibo1 maları ve 
teşkilâtı olsun veya olmasın en az 15 ilin lnr b :-
rinde o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısına eşit sayıda aday göstermeleri gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde istiyen? Sayın 
Niyazi Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım çok kısa o^cak. Muhterem 
arkadaşlarımın sabrını suiistimal edecek deği
lim. Yalnız, bu mevzu uygulanmada düşü'ec/jk 
hatalar itibariyle Sayın Bakanın b'raz ev/elki 
beşinci maddede de izahını istirh m eliğim rok-
ta ile ilgili bir hır/uıa istikamet verecektT. Efen
dim, 15 ilde teşkilâtını tamam!am k kaydı Ana-
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yabanın ruhuna, prensiplerine bizim kanaati
mizce uygun değildir. Ve bunun için de bir 
tâdil tekpfi getiıeceğiz. Ayrıca buna ait bir 
hüküm de vardır. Ama bunu kabul edeceğiz, bu 
kanun geçsin diye. Yalnız 15 ilde ilçe1 eriyle 
beraber teşki'âtını tamamlamak kaydını Sayın 
Bakan burada şu ş kilde belirttiler. Zapta geç
mesi için kendisinin bu suali cevaplandırmaları 
istirhamı V.c soruyorum: 10 Ek'm'dc seç*m yapı
lacağına göre 10 Ekim'den altı ay evvel yani 
10 Nisan akşamına kadar 15 vi" âyette teşkilâtını 
tamamlıyan ve kendi tüzüğüme göre büyük ko g-
resini yapmış olan siyahi parti, 10 Nisan'dan 
sonra bir kazada, iki kazada, üç kazada malûm 
yollarla teşkilâtını düşürmek ve saire etmek gibi 
sebeblerle seçimden mahrum bırak^amıyacaktır. 
B nu açıklatmak için, bunun dışında çalışmak 
istiyenlerin demokrasiye ihanet etmiş ol cakl ca
rını da tescil babında bu sözü almış bulunuyo
rum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok, Sayın 
Bakan. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — «Enaz altıay evvel» tabiri ma 1de 
içerisinde bulunduğuna göre saym arkadaşı
mın endişesi olmaması gerekir .. 

BAŞKAN — Altı aydan evvel tabiri bulun
duğuna göre arkad şımızm endişeleri bulunma
ması gerekir diye Saym Bakan işaret buyur
maktadırlar, b ınu bu su'etle bendeniz zabta 
geçirdim, bu hususta bir takrir var, OTU oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkankğma 
6 ncı maddenin : 
Siyasi Partibrin Genel Merkezlerindeki yet

kili organları, teşkilâtı o^n seç'm çevrele inle 
aday gösterebilirler. Şu kad r ki S'yasi Parti
lerin seçime katılabi1 meleri için, kendi t'izük-
lerine göre ilk G^nel Kongrelerini yapm'ç olma
ları ve enaz 15 i1 de enaz altı ay evvel il ve il;e 
teşki1 âtı kurmuş bulunmaları veya ilk kongre
lerini yapmış olmak kaydiyle Cumhuriyet S2na-
natosunda ve Millet Meclisi Birleşik toplantı-
sırda 10 üyeye sahibolmaları ve enaz 15 ilin 
her birinde o seçim çevresinin çıka acağı Mil
letvekilliği sayısına eş't sayıda ad y gösterme
leri gerekir; 
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Şeklinde tâdilini arz ve teklif eleriz. 

Kütahya Kütarya 
Etem Erdinç, Orlan Akça 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takrir sahiplerinden konuşmak 
ktiyen yok. Takrire komisyon katılıyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümeti . 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Kars) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Lütfen yerlerinize oturmanızı ricı 
edeceğim. Efendim, sayıma henüz ba damca1 '. 
Kabul etmiyenler... Takrir 70 oya karşılık 84 
oyla reddedilmiştir. Maddeyi oylarınızı arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. E f e -
dim, tesbit edilmiş oylar üzerinden 71 oya kar
şılık 84 oyla madde kabul edilmiştir. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — 7 nci madde okunmadan bir madi hata 
vardır, düzeltilmesini rica ederim. 

7 nci maddenin sonunda «bir seçim çevresin
de» diye başlıyan cümle bıvada ayrı bir bend 
olarak ifade edilmiştir. Maddi bir hatadır. Son 
cümlenin bu şekilde düzeltilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Maddi hatayı lütfen yazıp gön
derir misiniz. 

Evvelâ maddeyi okuyalım, ma İdi hatayı tes
bit edelim. 

Sayın Bakan, maddi hata diye buyurduğu
nuz husus, cümle başlığı değil de devamı mı ola
caktır? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Efendim, «oy al nlar tercih edili .» 
dendikten sonra, nokta konulup, satır başı ya
pılarak devam edilmiştir. Halbuki, bu yeni bir 
fıkra değildir. 3 ncü fıkranın devamıdır. Bir 
baskı hatası olarak satır başı yapılmış, cümle 
devam edecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi okuyoruz efe^dirr. 
MADDE 7. — 25 Mayıs 1961 t-r'lıli v 306 

Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
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maddesinin 1 nei bendi ile değiştirilmiş olan, 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 301 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nei 
maddesi gereğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhu
riyet Senatosu üyeleri scç'm'nde de uygulanan 
32 nei maddesi aşağıdaki şskilde değlştiıi'miş-
tir : 

MADDE 32. — Siyasi parti1 erin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekiriği say sı aşa
ğıdaki şokilde hesaplanır : 

Her seçim çevresindeki muteber oyların top
lamı, o seç'm çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısına bölünür; bu suretle bulunan sayıya «se
çim sayısı» denir. Her parti 1'sterinin al "ığı m '.-
teber oy toplamında «Seçim Sayısı» ne kadar 
var ise, o parti o seçim çevresinde o kadar mil
letvekilliği kazanmış olur. O seçim çavresinde 
tek baş'arma seç'me girm'ş olup da en ar «a-eim 
sayısı» ne eşit sayıda muteber oy alan bağımıız 
adaylar seçilmiş o1 urlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmünün uyg ılanması so
nucunda her partiye ait geriye krjan muteber 
oyların seçimin yapıldığı bütün soçim çevrelerini 
içine alan «Millî Seçim Çevreci» içel'sin:!1 top
lamı yapılır. Bu toplam yukarıdaki fıkranın uy
gulanması sonucunda bölüşülemiyerek açık k^-
lan milletvekilliklerinin toplamını teşkil eden 
sayı ile bölünmek suretiyle «Millî S çim Sayısı» 
bulunur. Daha sonra her partinin mi lî secini 
çevresi içinde sahiboldıığu muteber oy p slan 
sayısı «Millî Seçim Sayısı» ile bölünmek suretiy
le bu milletvek:llikleri de partiler arasında bö
lüştürülür. Bu işlem sonucunda da doldurula
mamış millatvek'llikleri kalırsa, hunharı bakiye 
muteber oylarının büyüklük sırasına göre par
tiler arasında bölüştürülür. Son milletvekPliği-
nin bölüştürülmesinde değişik parti1 erin «bakiye 
muteber oy sayıları» birbirine eşit ise, seçirrfn 
yapıldığı bütün seçim çevrelerinde daha fazla 
muteber oy alan parti tercih edilir. 

Bir seçim çevresinde tek mili etvaki1 inin seçil
mesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en fazla 
muteber oy alan siyasi parti adayı vaya bağım
sız aday seçilmiş olur. Diğer siyasi p rtilerin 
aldıkları oylar hakında yukarıdaki fıkra gere
ğince işlem yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Komisyon
dan müsaade ederseniz sizi İçtüzük muvacehe
sinde bir üye kabul ediyoruz. Ve bu hatanın tas
hihini talebeden durumundasınız. Komisyona bir 
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hususu arz edeceğim, içtüzüğün 76 ncı maddesi 
«Tasarı veya teklifin kesin olarak oylanmasından 
önce ibare ve üslûp veya tertip itibariyle hatalı 
olduğu bîr üye veya komisyon tarafından ileri 
sürülür ve bu iddia Genel Kurulca yerinde görü
lürse metin ilgili komisyona verilir, yapılan dü
zeltmelerin oya sunulması lâzımdır.» 

Buyurun Komisyon. Şimdi efendim fıkra ba
şı, oluyor. Bizim kanaatimizce fıkra oluyor. Bu 
Sayın Bakanın beyanını ben cümlenin devamı 
kabul ediyorum. Halbuki tertipte fıkradır. O ba
kımdan bir tashih icabediyor. Bunun da içtüzüğe 
uygun olarak yapılması icabeder. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOÖLU (Uşak) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu madde yani müzake
re ettiğimiz 7 nei madde 304 sayılı Kanunun 
32 nei maddesini deriştiriyor. 32 nei maddesinin 
değiştirilmesi suretiyle 1, 2, 3 ncü fıkra olarak 
kabul ediliyor. Şimdi, bunun 3 ncü fıkra olarak 
tedvin edilmiş olmasına rağmen, baskı hatası ola
rak şu son cümle, ayrı bir fıkra gibi kabul edil
miş. 

Efendim, burada baştaki, «Bir secim çevresin
de...» 12 nei sayfa, 2 nei sütun, 8 nei maddeden 
evvel. «Bir seçim çevresinde tek milletvekilinin 
seçilmesi gerekiyorsa...» diye bağlıyan kısım ayrı 
bir fıkra değil daha evvelki fıkranın devamıdır. 
Bundan ne kastediliyor? Bundan kastedilen mâ
na şu: 447 sayılı Kanunla bu maddenin de, şu 
32 nei maddenin de Cumhuriyet Senatosu seçi
minde tatbik edileceği kabul edilmiştir ve orada 
447 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde atıf yapıl
mıştır. Ne diye atıf yapmıştır? 32 nei maddenin 
1, 2, 3 ncü fıkraları da Cumhuriyet Senatosu üye
si seçiminde tatbik edilir diye. Eğer bunu ayrı 
bir fıkra olarak kabul edersek 4 ncü bir fıkra 
oluyor. Cumhuriyet Senatosu seçiminde bu 4 ncü 
fıkra tatbik edilmiyecek mânası çıkıyor, o kanun 
muvacehesinde. Binaenaleyh böyle bir kasıt ne 
Millet Meclisinde ne de Cumhuriyet Senatosunda 
elbette bahis konusu olamazdı. Yukarıdaki fık
ralar Cumhuriyet Senatosu seçiminde kabul edil
sin de son fıkra yarım bir hüküm olarak Cumhu
riyet Senatosu seçiminde tatbik edilmesin. Böyle 
bir düşünce olmaz. Bunun o fıkranın devamı ol
duğunu kabul etmek bu sebeple zaruri oluyor. 
Maksat bu. Yoksa başka bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Çoşkunoğlu, şimdi Millet 
Meclisince kabul edilen metin, maddenin aslı önü-
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müzdedir. ( Gürültüler) Müsaade buyurunuz 
efendim. Aslı önümüzdedir. Ve burada bir fıkra 
halindedir. Şimdi, İçtüzüğün 76 ncı maddesine 
göre bir tertip hatası vardır. Yani fıkra değil, 
cümlenin devamı, fıkranın devamı olması lâzım-
geldiği halde fıkra olarak Millet Meclisince de 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda Sayın Bakan bu
yurdular ki, bu müstakil bir fıkra değildir. Bu 
bir evvelki fıkranın devam cümlesidir, diyor. Öy
le mi efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) 
—• Evet efendim. 

BAŞKAN — Şu halde bu tertibin tashihi ik
tiza eder, deniyor. O halde İçtüzüğün 76 ncı mad
desine göre bu tashihi Komisyonumuz kabul edi
yor mu, etmiyor mu? Kabul ediyorsanız Heyeti 
Umumiycnin reyine müracaat edeceğim. 76 ncı 
madde bunu âmir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Komisyon olarak 76 ncı maddeye göre bir tas
hih mevzuu olduğuna kaani değiliz. Bir tashih 
mevzuu yoktur. Millet Meclisinden gelen metin
de böyle olabilir. Fakat bunu bir baskı hatası 
olarak kabul ediyoruz. Çünkü, arz ettiğim, 447 
sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki atıf, birinci, 
ikinci, üçüncü fıkralaradır. Dördüncü fıkra diye 
bir fıkra yoktur. Böyle bir fıkra olmayınca bu, 
üçüncü fıkranın devamıdır. Eğer Yüksek Heyeti
niz bunu kabul etmezse, 4 ncü fıkra olarak kabul 
etsin tadil mevzuunu kabul etmiyoruz, tadil mev
zuuna yanaşmıyoruz, ayrı bir fıkra olarak kabul 
ederseniz, biz 447 sayılı Kanunu o zaman değiş
tiririz. Bu ayrı bir formalite olur. (Nasıl de
ğiştirirsin sesleri..) Binaenaleyh bu ayrı bir ta
dil mevzuudur. 76 ncı maddesi, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesinin şümulüne girdiği noktai nazarını ka
bul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Coşkunoğlu pek iyi 
takdir edersiniz ki, kanunun değil fıkra, bir vir
gülünde dahi değişiklik yapılması Genel Kurulun 
reyine vabestedir. Bendeniz size Meclis metnini 
de göndereyim, lütfen komisyon olarak tetkik 
buyurun, İçtüzüğü de tetkik edin ve bir tertip 
hatası varsa tashih edelim. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) 
— Emendim, biz değişiklik şeklinde kabul etme
dik. Eğer bu değişiklik şeklinde ise takririmi 
geri alıyorum. Madde aynen kabul edilsin. (Söz 
istiyoruz, sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil istedıiler 
efendim daha. evvel, özür dilerim. Buyurunuz 
Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Büyük Millet Meclisince kabul edilen metin
de, fıkra olmıyan 'bir husus zühul veya hata 
eseri olarak fıkra hallinde çıkmış bulunuyor. 
Muhterem Adliye Vekilimiz pek haklı olarak 
bu şekliyle çıktığı takdirde bu fıkranın Sena
to seçimlerine tatbik edilmesi imkânı olma
dığı inin tashihini işaret buyurdular. Haklı
dırlar. Komisyon da aynı tezi ileri sürdü. O da el
bet haklıdır. Ancak Başkanın 'bu tertip hata
sının, açık türkçeye göre hata, bir tertip hata
sıdır. Başka türlü telâkkiye imkân yoktur. 
Bu tertip hatasının tadili bahis konusu olun
ca kararlarından rücu ettiler. Yani kanunun 
hatalı olarak çıkmasını tekabbül ve bunda ıs
rar buyurdular ve ilâve ettiler ki, bunu bu şe
kilde çıkaralım da, sonra öbür kanunu, kanu
nun 3 ncü fıkrası değil, 4 fıkrası da mer'idir 
diye tasrih ederiz. Çok rica ederim. Hatası te
zahür etmiş. Hatası en büyük, en yetkili ma
kamlar tarafından tekabbül edilmiş bir kamı
mın böyle bile bile çıkmasında ısrar edilmesi 
Yüce Senatonun seviye ve itibariyle mütenasip 
değildir. Ben bu Senatoda bugüne kadar taraf
tar veya aleyhtar olanları çıkarken rahatsız 
'vlon böyle bir kanun görmedim. Eğer bir hata 
varsa, niçin ısrar ediyoruz? Bu fıkra Senato se
çimlerinde tatbik edilmemek durumundadır, mev
kiindedir niçin bunu şuracıkta tezahür etmiş ha
linde tashih etmiyorsunuz da, hayır bunu böyle 
çıkaralım da bilâhara öbür kanunu tadil ederiz, 
diyorsunuz? Bu zabıtlar için bizden sonra gele
cek arkadaşlarımızın, bizden sonra gelecek ne-
Mİllerimizin bizim hakkımızda vereceği hükmü 
V.mdiden görerek endişe duyduğumu huzuru
nuzda arz ederek ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, 
Usûl, değil imi efendim? 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hayır 

elendim, madde hakkında. 
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BAŞKAN — Efendim daha madde okunma

dı, bir usulü halledeceğiz evvelâ. 
Sayın Kmaytürk, uml mü efendim? 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) _ Ha

yır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, usul mü 

efendim. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Usul 

değil efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Coşkunoğlu, 
Sayın Sarıgöllü.. 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, komisyonca müttehaz ret rapo
runun reddinden sonra cereyan eden müzake
reler kendine mahsus bir şekil aldı ve biz mü
zakereleri takibetmekte berdevamız, muhalif 
kalarak. Yalnız şimdi bir hâdise ile karşılaşıyo
ruz. Gerek sözcümüz, gerek Adalet Bakanı.. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler sükûneti 
rica edeceğim. Lütfen herkes aynı mesele üze
rinde duruyor, biraz sükûnetle durmalarını rica 
ederim. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Muayyen bir fıkranın mâna itibariyle Cumhuri
yet Senatosu seçimlerinde eğer bu fıkrada bir 
ayrım ve değişiklik yapılmazsa, tatbik edilemi-
yeceği endişesini gerek Bakan, gerekse sözcü 
ifade buyurdular. 

İçtüzüğün maddei mahsusuna göre eğer bu 
ayrım yapılmazsa, ıbu tatbik keyfiyetinin müm
kün olmıyacağı ve yeni bir kanunla (bu deği
şikliğin yapılacağını sayın sözcü arkadaşımız 
beyan buyurdular. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım sıra ile aynı 
mevzuu münakaşa etmekteler. Hattâ maddeyi 
dahi unutan Sayın Karakurt arkadaşım, «hangi 
maddede» diye beyan etmekte. Mevzuu müza
kere olan nokta beyefendi. Binaenaleyh ben
deniz komisyonun bir üyesi olarak içtüzüğün 
bu hükmü karşısında ya kabul ettikleri gibi Se
nato seçimlerinde bu fıkranın tatbik edilemi-
yeceğini kabul etsinler veya Senato seçimlerin
de kabul edildiği takdirde bunun tatbiki lüt
fen değişikliği içtüzük hükümlerine göre be
yan buyursunlar. Çünkü hem kaıbul, hem ret, 
hem aynı şekilde anlaşılır gObi bir hükme var
maya imkân yoktur. Şu âna kadar bütün de
ğişikliklerde söz almadım, yine sükûnetle din-
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ledim. Ama şu anda içtüzük hükümleriyle bir 
çelişme vardır ve eğer fıkra bu değişiklikle ge
çerse metinde değişiklik vardır. Metnin Millet 
Meclisine iadesi iktiza eder. Yok metinde eğer 
değişiklik yoksa o zaman beyan buyurdukları gi
bi Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde tatbiki
ne imkân yoktur. Lütfen bunu teyit buyursun
lar ve mesele hallolsun. Çünkü gece saat 24 te 
yani 12 de müddet bitmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi say
gı ve hürmetle selâmlar,m. 

BAŞKAN — Sayın Betil, madde hakkında 
mı? 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddenin esası hakkında ise 
usul hakkında söz almışlar var. Sizi, esas hak
kında sıraya kaydedeceğim. 

Sayın Gerger usul hakkında.. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, anlaşılmıyan bir nokta var. Onu 
u:>ıü bakımından arz etmek isterim. Kanunun 
Millet Meclisinde müzakeresi sırasında madde 
aynen okunarak, Heyeti Umumiyenin tasvibine 
ar:; edilmiş, fıkra fıkra arz edilmiştir. Şu hal
ci? metinde her hangi bir değişiklik yoktur. 
Metinde değişiklik olabilmesi için kelimeler 
üzerinde her hangi bir değişikliğin lüzumu 
şarttır. Fıkra, fıkra oylanmış olsayd, oylanış 
şeklinde bir değişiklik vardır diye bir esasa 
mütaallik bir değişiklik düşünülebilirdi? Şu 
takdirde metinle her hangi bir dğişiklik mev-
zuubahis değildir. Senato seçimlerinde tatbiki 
mümkün değil. Bunu kim söylüyor? Adliye Ba
kanı ve sözcü söylüyor. Tatbikatta acaba 
Yükue!: Seçim Kurulu böyle bir kanıya vara
cak mı, varnryacak mı, bu da meçhuldür. Hal
buki hüküm baştan başa bir madde halinde 
okunmuş, kabul edilmiş. Burada da aynı madde 
okunup kabul edilecektir. Metin 'e bir deği
şiklik mevzuubahsolmadığı kanaatindeyim. Arz 
e la im. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Bir sual sora
cağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Senatör senatörden sual so
ra:' mı ?.. 

Sayın Adalı usul hakkında buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, kanunun şu ana kadar 
gelişinde her kürsüye, huzurunuza çıkışımı? 
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da arz ettiğimiz gibi kararlı bir hava kar
şısında söylemeye mecbur kalıyorduk. Ama artık 
şu da/kikada kararlı olan arkadaşlarımız dahi 
maalesef kararlarını değiştirmek mecburiye
tinde kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, madde aynen çıktığı 
takdirde Türkiye'nin 24 vilâyetinde tek sena
tör çıkmaktadır. Kanunun 32 nci maddesi ay
nen çıktığı takdirde Türkiye'nin tek senatör 
çıkaran 24 vilâyetinde senatörleri ancak millî 
bakiyeye kalacak, o vilâyet halkı kendi iradesi 
ile senatör çıkaramıyacaktır. 

E3AT MAHMUT KARAKURT (IMa) — 
Niye ? 

ERDOĞAN ADALI (D'evamla) — Arz ede
yim beyefendi. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Ya
ni bu kadar hatayı kabul mü etmeli? 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, saym sözcü, Muhterem Coş-
kunoğlu, tabiî kendisine bilmez diyemiyeceğim, 
benden çok daha iyi bilir. Ama, anlamamazlık-
tan gelmesi veya bâtılı müdafaa eder durum
da kaldığı için onun yerine ben üzüntü du
yuyorum. Burada kendileri buyuruyorlar ki, 4 
ncü fıkra ayrı bir fıkra değildir, cümlenin de
vamı olması lâzım. Bunda da rivayetler muhte
lif; kimi aynı fıkra değildir, diyor. Kimi daha 
kolay olsun diye sayın bir arkadaşımız mat
baa hatası diyor. Ama fıkranın kendisi ben 
fıkrayım diye yazıyor. Muhterem arkadaşlarım. 
4 ncü fıkranın sonu şu : Yukarıdaki fıkra gere
ğince işlem yapılır, diyor. Yukarıki fıkra ge
reğince işlem yapılır demek, bu fıkra gereğince 
işlem yapılmaz demektir, muhterem arkadaşla
rım. Hâlâ 4 ncü fıkranın fıkra olmadığını 
iddia etmeye imkân var mı? Bir seçim çev
resinde tek milletvekili seçilmesi gerekiyorsa, 
o seçim çevresinde en fazla muteber oy alan 
siyasi parti, burada ayrı bir fıkra olarak ka
nun vâzıı tek milletvekili çıkaran vilâyetler 
için ayrı bir fıkra getirmiş, ayrı bir hüküm 
getirmiştir. Bir seçim çevresinde, yukarıda 
anlatmış anlatmış, avrı bir fıkraya 'başlamış : 

«Bir secim çevresinde tek milletvekilinin se
çilmesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en fazla 
muteber oy alan siyasi parti adayı veya bağım
sız aday seçilmiş olur.» 

Yukarki fıkralar dışında ayrı bir hüküm: 
tek milletvekili için. Diğer siyasi partilerin al-
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dıkları oylar hakkında yukarki fıkra gereğince 
işlem yapılır. Artık yukarıki fıkra dedikten 
sonra, kendisinin de bir fıkra olduğunu fık
ranın kendisi alenen ve sarih olarak ifade edi-
yoı*. 

Bunu bir tarafa bırakalım. Bu 32 nci mad
de neyi değiştiriyor? 32 nci maddede, 306 sayılı 
Kanundaki 32 nci maddeyi değiştiriyor. 306 
sayılı Kanunun 32 nci maddesini tetkik edelim. 
Birinci fıkrası aynen : 

BAŞKAN — Saym Adalı, usule ait konuş
manızı rica ederim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — «Fıkra 
leğildir» buyurdular, fıkra olduğunu tebarüz 
ettiriyorum. Ayrı, müstakil bir fıkra olduğunu 
belirtiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 32 nci madde, 
133 sayılı Kanundaki 32 nci maddeyi değiştiri
yor. 308 sayılı Kanundaki 32 nci madde aynen 
y\ 32 nci madde gibi başlıyor: «Siyasi partile-
•in ve bağımsız adayların elde ettikleri millet-
-ekilliği sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.» 

ilimizdeki metin de ayn: «Siyasi partilerin ve 
bağımsız adayların elde ettikleri milletvekilliği 
iyisi aşağıdaki şekilde hesaplanır.» Bu birinci 

çıkra. İkinci fıkra ise: «Her seçim çevresindeki 
:nuteber oyların toplamı» diyor. Üçüncü fıkra; 
:Yukarıdaki fıkra» diye başlıyor, demek ki, üçün-
Vi fıkra, o da fıkra olduğunu kabul ediyor; 
-<Yukarıdaki fıkra hükmünün uygulanması so-
racunda her partiye..» oldu üçüncü fıkra. Geçi-
'oruz dördüncü fıkraya: «Bir seçim çevresinde 
ek milletvekili çıkaran» fıkrası.. Onun da altın
l ı «Yukarıdaki fıkra» dediğine göre, hepsi fık-
•a olduğunu, fıkralar sarih olarak ifade etmiş-
or. (Umumi gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem Senatörler, sükûnet
le dinlemenizi rica ederim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, lütfen dikkat buyurulursa bu, 
beni alâkadar etmez. Bu, tek senatör çıkaran 24 
vilâyetimizi alâkadar eder. 

Biz Yüksek Senatoya intikal etmeden evvel 
17 . 4 . 1964 tarihinde Senato seçimlerinin de 
nispî seçimle yapılmasına mütedair 447 sayılı 
bir kanun çıkarılmıştı. 447 sayılı Kanunun bi-

;nci maddesinde: 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
'/ılı Milletvekili Seçimi Kanununun 1 ve 2 nci 

ııddeleri, 9 ncu maddesi, 10 ncu maddesi 11, 
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26, 27, 28 ve 32 nci maddesini 1, 2 ve 3 ncü fık- j 
raları Sento üyeleri seçiminde de uygulanır.» I 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 32 nci mad- I 
denin mevcut kanuna, elimizde mevcut mevzua- 1 
ta göre, yani 447 sayılı Kanuna göre bu tasarı I 
halen kanunlaşmadığına göre, elimizde mevcut I 
mevzuata göre, 447 sayılı Kanunun birinci mad- I 
desi 306 sayılı Kanunun... I 

BAŞKAN — Sayın Adalı, usul mevzuunu I 
halletmemiz lâzımgeliyor. Lütfen usul hakkında I 
konuşunuz. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Efendim, 
fıkra olduğunu tebarüz ettiriyorum. 4 ncü fık
rası kabul edilmemiştir. 1, 2, 3 ncü fıkraları 
306 sayılı Kanunun esas olan 32 nci maddesi 
dört fıkradan ibarettir. Dördüncü fıkra ki, mil
letvekili seçimlerinde baraj sistemini kabul eden 
fıkra Senato seçimlerinde kabul edilmediği için 
yüksek huzurunuzda kanunu yaparken 447 sayı
lı Kanunun da 32 nci maddenin bir, iki ve üçün
cü fıkralarını kabul etmişsiniz, fakat dördüncü 
fıkrayı kabul etmemişsiniz. Sayın Coşkunoğlu'-
na tekrar hatırlatıyorum ki, bu kanuna göre bir 
ara Senato seçimi kısmi seçim yapılmıştır. Yük
sek Seçim Kurulunun kararı da vardır. Bina
enaleyh, bu husus kesinleşmiştir. 32 nci madde
nin 4 ncü fıkrasını - 306 sayılı Kanundaki esas 
olan - Senato seçimlerinde tatbik edemeyiz muh
terem arkadaşlarım. 32 nui madde, ki elimizdeki 
tasarıda vardır, bu, 306 sayılı Kanunu değiştir
miştir. Bu da dört fıkradır. Bunun da dördüncü 
fıkrasını tatbik edemeyiz. Dördüncü fıkra, tek 
tek senatörlere ve tek milletvekillerine aittir. 
Binaenaleyh, tek senatör çıkaran vilâyetlerde bu 
kanun tatbik edilemez, bakiye sistemi kalacak
tır. Bu, fıkradır. Sarahaten kendisi de «yukarı
daki fıkra gereğince» demekle kendisinin fıkra 
olduğunu kabul etmektedir. 

Gelelim İçtüzüğümüze: Sayın Başkanın da 
söylediği gibi 76 nci madde sarihtir. «Gelen ta
sarı veya teklifin kesin olarak oylanmasından 
önce ibare, üslûp veya tertip itibariyle hatalı ol
duğu bir üye veya Komisyon tarafından ileri 
sürülür ve bu iddia genel kurulca yerinde görü
lürse metin ilgili komisyona havale edilir.» 

Muhterem arkadaşlarım, ben size şunu hatır
latmak istiyorum ki, kanun çok acele çıkmıştır. 
Sayın Çağlayangil'in de söyledikleri gibi, o ka
dar acele çıkmıştır ki, maddeler komisyonlar-
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lan geçmeden gece yarısı Heyeti Umumiyede 
tetkik edilmiştir. Yüksek Huzurunuzda da komis
yondan geçmeden maddeler, Heyeti Umumiyede 
müzakere edilmektedir. 

Binaenaleyh umumi heyetin her âzası, bir ko
misyon âzası dikkat ve itinası ile kanun üzerin
le durmak mecburiyetindedir. Bendeni:: bir ta-
lil teklifi de verdim, maddesi gelince ilâve edi
lecektir. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Coş-
kunoğlu. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
1ÖZOÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Muhterem arkadaşlar, burada bir noktayı tdba-
•i\z ettirmeme müsaadenizi rica ederim. Sayın 

B-ıskandan da aflarını diliyerek bu mâruzâtımı 
yapacağım. 

Arkadaşlarımız buraya usul diye geliyorlar, 
Sayın Başkan hiçlbir ihtarda bulunmadan esası 
'•-.onuşuyorlar. Sayın Başkanın bu tutumunu ken
dilerinin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık tarafından sık sık 
ihtar edilmiştir. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKÜNOĞLU (Devamla) 
— Bu hususta daha fazla konuşmıyacağım. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız; maddede hata 
vardır. Bu hatayı komisyon ve Adalet Bakanı 
kabul ettiği halde tasrih etmemek yohında ıs
rar ediyor gibi sözler söylediler. Maddenin as
lında, metninde, ruhunda, virgülünde dahi ha
ta yoktur. Biz değişiklik istemiyoruz, bir vir
gül değişikliği dahi bahis konusu değildir. 
Maddenin bir cümlesinin fıkra olarak mı, yok
sa daha evvelki fıkranın son cümlesi olarak mı 
telâkki edileceği meselesidir. (Tertip hatası 
var sesler) Evet tertip hatası olduğunu iddia 
ediyoruz, iddia ettik. Yalnız bu münasebete 
bendeniz, kanunun bidayetinden itibaren ko
nuşmalarımda; Saym Bakan bütün esasları et
raflı olarak konuştuğu için söz almak lüzumu
nu ve ihtiyacını duymadım. Ama şu noktayı 
arz edeyim, efendim kanun noksan çıkrmstu'. 
Aceleye getirilmiştir, tetkik edilmemiştir.. Bun
lara cevap vereceğim. 

Arkadaşlarım kanun nasd gehli, nasıl ace
leye getirildi, nasıl tetkik edilmedi.. 

BAŞKAN — Sayın sözcü bir dakika rica 
ederim, Başkanlığı nazikâne ikaz ettiniz. Fa-
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kat Sayın Sözcü ikazına rağmen aynı yolda 
giderse biz de hatırlatmak mecburiyetindeyiz. 
Mesele usulden doğmaktadır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) 
— Efendim, bendeniz usul hakkında değil, esas 
hakkında konuşmak için geldim. Sözlerimde 
bir kelime esas haricine çıkarsam, Başkanlığın 
ihtarını kabul eder, inerim. 

Arkadaşlar, bu tasarısı komisyona geldiği 
zaman konuşuldu Reisin, Sayn Başkanın bu
lunduğu taraf ekseriyeti kazanmak suretiyle 
reddetti. Maddelere geçilmesini ısrarla rica et
tik, kabul edilmedi. Binaenaleyh bu hatayı, 
iddia eden arkadaşlarımız yaptılar. (Gürültü
ler) 

Buraya geldik, komisyonun raporu redde
dildi, tasarıyı komisyona istedik, tetkik ede
lim, verelim, dedik. Hayır vermeyiz, dediniz 
vermediniz. (Gürültüler) E komisyonun ne 
kabahati var? 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, IO-
misy^n Sözcüsü konuşsunlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUNOttLU ( D e v a m a 
— Üçüncüsü arkadaşlar, şurada iki saat kaldı 
kanunun müddetinin dob^a^na. B"y"le bir tak
riri komisyon ve Bakan hüsnüniyetle vermese 
idi, arkadaş!ar1 m1 zm belki bir k^snı farkmdn 
bile değildi. (Gürültüler) Şimdi bugün (Tak
rir ver sesleri) 

BAŞKAN — Sayın SoVü Umumi Heyete 
bu şekilde hitabetmemenizi ihtar ederini. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUNOttLU (Devamla^ 
—Efendim, Umumi Heyetin demedim, arkadaş
larımızın bir kısmmm dedim. Binaenaleyh. 
bunu biz hüsnüniyetle ve bunun tadil olmadı
ğı mülâha^as'yle yüksek huzurunuza arz ettik. 
Yüksek Heyet tadildir diye kabur ederse, ta
dil olur. Tadil değildir diye kabul ederse, ta
dil değildir şeklinde çıkarılır. Ama bunu vesi
le ittihaz ederek komisyonun daima bu işi nok
san getirdiği yolunda mükerreren, söz söyle
meyi bendeniz doğru bulmuyorum. Ben bu 
komisyonun sözcülüğünü burada yüksek hutu
runuzda aldım. Arkadaşlarım, reddeden ar
kadaşlarım değil. Ama bu şekilde tetkik eden 
arkadaşlarım çekilince, Yüksek Heyetiniz ver
di, aldım. 
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Şimdi arkadaşlarım; fıkraya geliyorum. Bu 

fıkra dördüncü fıkra olarak kabul edilirse de 
kıyamet kopmaz, üçüncü fıkra olarak kabul 
edilirse de kıyamet kopmaz. Binaenaleyh, is
ter üçüncü fıkra olarak kabul edersiniz, ister 
dördüncü fıkra olarak kalır. Binaenaleyh biz 
bunun her iki şeklinde de bir mahzur görmü
yoruz. İleride Cumhuriyet Senatosu seçimle
rinde kabili tatbikmiş veya değilmiş.. Bugün 
mevzubahsolan milletvekilleri seçimidir. Cum
huriyet Senatosu seçimi değildir. Ben zaten 
bu hususta yermiş olduğum önergemi de geri 
aldım. Başka arkadaş önerge veriyorsa onu 
takdirinize terk ederim. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
İHSAN SABRI OAĞLIYANGİL (Bursa) — 

Önergeyi tekabbül ediyorum. (Soldan ede
mez sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. (Ayağa 
kalkıp bağrışma!ar) 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Mesele çok kısa ve çok sarihtir. İç
tüzüğün 76 ncı maddesi, bir ibare ve üslûp de
ğişikliği ne zaman 1.. Bütün maddeler görüşül
dükten sonra, talebedilir. der. Bu önerge, üs
lûp, ibare hatası istiyen bir önerge değildir ki, 
tekabbül edilsin. İstenen ne idi? Dikkat eder
seniz daha maddeler okunmadan Başkana bu 
maddenin üe fıkra Halinde okunması talebedil-
mişti. Üç fıkra halinde eğer okunuyorsa, oku
nacak, okunmadığı takdirde aynı şekilde mu-
a ~ , e l c görmesini Bakanlık ve komisyon istediği 
için hiçbir talepleri yoktur. Şimdi tekrar ede
yim, mesele sarihtir ve bir usul meselesi yok
tur. İçtüzüğün 76 ncı maddesi sarihtir, der 
ki; «Bütün maddeler görüşüldükten sonra iba
re, üslûp bilmem ne hatası varsa ve orada çe
şitli hükümleri vardır, söyle ise böyle ise... On
dan sonra görüşülür. Şimdi bütün maddeler 
görüşülmediğine göre 76 ncı maddenin tahriki 
ve 76 ncı maddeye göre verilmiş olan önerge
nin muameleye tabi tutulmasına imkân yok
tur. Bir Sayın Başkan daha okumadan Sa
yın Başkana ben dedim ki, basım hatası vardır, 
dört fıkra halinde değil, üç fıkra halinde 
okunmasını istiyorum, dedim. Ve bunun için de 
komisyon başkanı ibare, üslûp değişikliği ya
pılsın diye istemedi. Üç fıkra halinde okun-
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masını ve basım hatasının önlenmesini istedi. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
arkadaşlar. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın 
Başkan, Bakan konuşuyor, siz İhsan Sabri 
Bey ile orada ahbaplık ediyorsunuz.. 

BAŞKAN — Ahbaplık etmiyoruz, takriri 
tekabbül ettiğini söylediler. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Şimdi içtüzüğün 76 ncı maddesinin 
hangi statüye tabi olduğunu anlattım, önergede 
istenilen husus; bir ibare veya üslûbun düzeltil
mesi değildir. Bu sebeple İçtüzüğün 76 ncı mad
desi ile de bir ilgisi yoktur. Tekrar ediyorum, is
tenilen ne idi? 

Daha madde okunmadan, Başkanlığa maddeyi 
4 fıkra halinde değil 3 fıkra halinde okunması 
talebinde bulunulmuştur, önerge bunu kapsa
maktadır. Her şeyi bilmek lâzımdır. Bilmeden 
karışılırsa müzakereler de işte böyle uzun sürer. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûnetinizi muhafaza ediniz. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 

(Devamla) — Daha maddeler görüşülmeye başla
madan evvel Sayın Erdoğan Adalı, Sayın Tuna 
ve birkaç arkadaş gelerek, bu dört fıkra olduğu 
takdirde nasıl güçlük olacağını izah ettiler. Ko
misyona ve Bakan olarak bana geldiler. Bunun 
dört fıkra halinde Cumhuriyet Senatosu seçimle
rinde tatbikinin imkânsız olacağını ifade ettiler. 
Kendilerine bir basım hatası olduğunu ifade et-
tik. Şimdi Sayın Tuna sizinle görüşme yapmadık 
mı, yaptık, görüştük. Sayın Erdoğan Adalı Bey
le de görüştük. Geldiler arkadaşlar, biz anlattık. 
Gördüler, arkadaşımız Mehmet Ali Beyle de gö
rüştük, gördüler. Bir basım hatası olarak ifade 
ettik. Onun içindir ki, henüz okunmadan önce üç 
fıkra halinde okunmasını Başkandan istirham et
tik ve bunun için önerge verdik. Üç fıkra halin
de okunmadığına göre, o halde bizim hiçbir tale
bimiz yoktur. Ne olacaktır? Sebep şu idi. (Gü
rültüler) Bir dakika müsaade ediniz, gerçekler 
anlaşılsın. Sebep şu, buna asıl sebebolan husus 
şuradadır: 447 sayılı Kanun, asıl değiştirme ya
pılması lâzımgelen yer orası. Çünkü, 447 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesi bir, iki ve üçüncü fıkra
ların Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de uygu
lanmasını istemektedir. Asıl değiştirilmesi lâ- I 
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"imgelen ve şokil verilecek olan 447 sayılı Kanun
dur. Mühim olan bu. Bu değişiklik istenilen bir 
husus değildir. 447 sayılı Kanun değişecek ve 
veçhe verecektir, mühim olan odur. Bu sebeple 
hiçbir endişeniz olmasın. Mesele halledilecektir. 
Biz dedik ki, bu basım hatası, üç fıkra halinde 
okunsun, okunmadı. Mesele bitmiştir, bizim yö
nümüzden. Bu şekilde artık tek bir harf, tek bir 
virgül dahi ne ilâve, ne çıkarmak istememekte-
viz. Mesele, üç fıkra halinle mi olsun, dört fıkra 
halinde mi olsun. Bütün mesele bundan ibarettir. 
Biz diyordu]; ki, doğru olan üc fıkradır, bir ba-
s'm hatası vardır, 4 fıkra halinde okunması. Me
sele bu. Yok böyle oldu, şövle oldu. 76 ncı mad
deye göre ben bir önerge tekabül ediyorken; ha
yır beyefendi yok bövle bir ŞTV. (Adalet Partisi 
sıralarından, müdahaleler... Sual sormak istiyo
rum, sesleri...) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum. 
Meselenin sükûneti bakımından bir hususu arz 
etmek istiyorum. Birçok arkadaşlar, oturdukla
rı yerden söz istemektedirler. Sözler yazılmıştır. 
Sayın Zihni B-îtil grup adına istemişti. Onun için 
baştadır. Bil âhara Sayın Adalı konuştu... Sonra 
Savın Yeşilyurt, TIü'.*evin Knlpaklıoğlu. Mehmet 
Ali Demir, vinç Adalılar, Km'ivtürk, İskender 
Cenap Ege, Ünal di, Ahmet Yıldız sırada yazılı
dır. Çok" rica ederim oturduğunuz yerden söz sı
ranız gitmiş gibi hareket etmeyin, yazılıdır. 

Buyurun, Sayın Cenap Ege, sualinizi soru
nuz. 

İSKENDER CRNAP EGE (Aydın) — Sa
yın Bakanın elinde metin var mı? 

BAŞKAN —• Elinizde metin var mı efendim? 
Savın Ege, biraz öne teşrif ederseniz daha 

kolavhkia işitilir. Bendeniz de işitmiyorum. 
İSKENDER CENAP EGE (Avdın) — Efen

dim, üçüncü fıkrada veya paragrafta «millî seçim 
sayısı» diyor, ondan sonra aşağıda «daha sonra 
her partinin millî seçim çevresi içinde sahiboldu-
ğu muteber oy puslası sayısı millî» diyor tırnak 
açıyor, tırnak kapatıyor ondan sonra «secim sa
yısı» demiş tekrar tırnak kapamış. Millî secim sa
yısından sonra kapanması lâzım. Aşağıda devam 
ediyor, bir devim halindedir. Bu tırnağın aşağıda 
kapanması icabeder. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Hayır Sayın Ege. Bu sadece millî se
çim rakamını, secim, rakamını ifade ediyor. Sa
dece bu ibarelerin ifadesidir. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Bakanım, «millî seçim çevresi» diyor. Bunu 
bir deyim halinde alıyoruz, tırnak içinde alıyo
ruz. Yine zühul vardır. Millî demiş tırnak açmış 
ve bir tırnak açıldıktan sonra kapanmış sonra tır-
naksız devam etmiş seçim sayısı tırnak tekrar 
kapanmıştır. 

Millînin sonundaki tırnak olmaması lâzımdır. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) :— Gayet tabiî baskı hatasıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bir de şu noktayı öğrenmek istiyorum. Son fıkra
da şöyle bir cümle vardır. «Diğer siyasi partile
rin aldıkları oylar hakkında yukarıdaki fıkra» 
demek suretiyle... Ne demek istiyor. Her seçim 
çevresiyle başlıyan mı? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Devamla) — Eğer bizim talebettiğirniz şekilde 
Başkanlık bunu 4 fıkra halinde değil de üç 
fıkra halinde okutsaydı, bu, üçüncü fıkranın de
vamı olacaktı. Söylediğiniz husus, her seçim çev
resinde muteber olan oylara aidolaeaktır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica 
ederim efendim. 

Sayın önal buyurun, sorunuzu sorun. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Efendim Sayın 

Bakan «(böylesine gelmemişti, şöylesine gelmiş
ti» gibi bir tâbir kullandı. 

BAŞKAN — Biz nasıl yazıldıysa, öyle oku
duk. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Burada var 
mı? Bunlar biribirini nakzedecek durumdadır. 
Ayrı bir fıkradır. Bu hatayı tashih etmeye mec
buruz. Ve Meclise göndermek mecburiyetinde
yiz. Bunun için demin dedikki bu kanuna rey 
verirsek vicdanınız mesuliyet altına girer, Mec
lise gandermeJk mecburiyetindeyiz. Ve bu işi bu 
kanunu göndermemiz lâzımdır. Bu millî bir 
mesuliyet altına bizi sokar diyorum. Bunu bi
liyorsunuz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Beyefendi arz edeyim. Asıl bunun çö
züm yeri yani dinlemiyorsunuz, söylüyorsunuz 
ama dinlemiyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, her 
iki eanibtede sükunet yok. Biliyorsunuz iki saati
miz vardır. (A. P. sıralarından o taraf ayaklandı 
sesleri), 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — 447 Sayılı Kanun, 32 nci maddenin 
1, 2, 3 ncü fıkralarının C. Senatosu seçimlerin
de uygulanacağını derpiş etmektedir. Şimdi asıl 
kanun eğer 4 fıkra şeklinde çıkarsa hiç 'bir şe
kilde, hiç bir surette ne ortadan bir ha'k kalka
cak ve ne de bir değişiklik yapılacaktır. 

447 sayılı Kanun meseleyi halleder. 447 sa
yılı Kanun, C. Senatosu seçimlerini derpiş eden 
ve tesbit eden ıkanundur. Bunlar daha ziyade 
Milletvekilleri seçimleri Kanununa aidolan hü
kümlerdir. Milletvekilleri Seçimi Kanununda 
uygulanacak maddelerdir. Hiç bir şekliyle or
taya bir tezat ve aykırılık çıkarmıyacaktır. Şu 
447 sayılı Kanunda, asıl C. Senatosu seçimleri
ne uygulanan hükümleri derpişettiği cihetle 
mesele 447 sayılı Kanunda zaten derpişedilmek-
tedir. Bununla bir ilgisi yoktur, kıymetli ar
kadaşım. 

SAKIP ÖNAL (Adana) '— Böyle bir ka
nun Cumhuriyet Senatosundan geçmiş mi, em
sali varmı izah etsinler? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Elbettcki, bu kanunun ne İçtüzüğe 
ne Anayasaya ve ne de diğer bir kanuna aykırı 
ciheti yoktur. Biz dedik ki, 4 fıkra halinde de
ğil, üç fıkra halinde çıksın. Tek virgül; tek ke
lime, tek cümle değişmesin diyoruz. Çünkü lü
zum yoktur. Fıkra üç veya dört olmakla tek 
bir virgül dahi değişecek değildir. 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı değil 
soru halinde. 

SAKIP ÖNAL (Adana) _ Tâdil edilmesi 
ve Meclise gitmesi lâzımdır. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Beyefendi çıkarmayı demiyorum. 3 
fıkra olması lâzımgelir, 4 fıkra değilde, 3 fıkra 
halinde. 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın Bakan ikinci 
fıkranın devamıdır diyor. Çıkacak demiyorlar. 

Sayın Açar soru mu? 
EMİN AÇAR (Manisa) — Söz istiyorum 

efendim, soru değil. 
BAŞKAN — Sayın Zihnî Betil grup adına. 
ZlHNl BETİL (Tokat) — Şimdi ç.ıkmazsam 

en sonraya mı kalıyorum. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Hangi usul yani müzakerenin I 

bitmemesi usulü mü? 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Bu müzakerenin usulü hakkında. 
Buyurun. 
CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Daha 

evvel ben istedim, neye vermediniz. 
BAŞKAN — Size de vereceğim. 
CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Da

ha evvel istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Karakurt ter
cih hakkını size verdi. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım; evvelâ Sayın 
Karakurt arkadaşımdan özür dilerim. Sayın ar
kadaşlarım, bendeniz maddenin değiştirilmesi 
veya değiştirilmemesi bahsinde bir maruzatta 
bulunmak üzere huzurunuza gelmedim. Yalnız 
mânevi kıymet hükümlerine Senato olarak, Se
natör olarak bir birimize örnek bir heyecanla 
riayetin, hürmetin bir icap olduğuna işaret et
mek istiyorum. 

Biraz evvel burada Sayın Coşkunoğlu ko
nuşurken, eğer Bakanla biz tam bir hüsnüniyet 
ile bu değişikliği talepetmeseydik Senatörler
den bir kısmı bunun farkında bile olmıyacak-
tı dedi. Kendilerinden çok rica ederim. Hepi
miz bu memleketin hizmetinde olmanın şuuruna 
sahip insanlarız. Hiç kimseyi itham etmiyorum, 
parti kanadına hitab ediyorum. Bu memleke

te bağcılıkta, vazifeyi sevmekte, vazifeye bağ
lılığın bir ah1 âk ve bir iman meselesi olduğu
nu bilmekte hepimiz en az birbirimizin seviye
sinde olduğumuzu asgari ölçü ile kabul etme
liyiz. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz, usul hakkında 
konuşun. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (Devamla) — 
Ben şimdi haklı olaralk Coşkunoğlu 'na soruyo
rum. Bu bir kısm, bilmemekle bu mevzuu far-
ketmemekle itham ettiği, senatörler kimdir? 
Lütfen tavzih etsin, aksi takdirde bunu kendi
me kendime değil, Büyük Cumhuriyet Senato
suna bir hakaret olarak telâkki ediyorum. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık, Sayın Okyayuz'ün 
beyanından evvel gerekli ihtarı yapmıştır. (Tas
rih etsin sesleri) Sayın Karakurt, buyurun. Usul 
hakkında. 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Arkadaşlar Anayasamızın, Senatonun Meclisten 
gelen kanunları nasıl müzakere edeceğini, na
sıl reddedeceğini ve nasıl kabul edeceğini tâyin 
etmiştir. Binaenaleyh, Senato Anayasanın bu 
hükümleri dâhilinde icray, âmel edecektir. Bu 
(bakımdan endişeye mahal yoktur ve birbirimi
zi üzmeye sebep yok. Sarihtir Anayasanın bu 
husustaki maddesi. (A. P. sıralarından kaçıncı 
madde sesleri) şimdi arz edeceğim. Anayasanın 
92 nci maddesi; Meclisten gelen metinlerin Se
natoca hangi usullerle retdedilebileceğini veya 
hangi usullerle kabul edilebileceğini iştibaha 
mahal kalmıyacak şekilde katı bir lisanla tes-
bit etmiştir. Buyurun okuyorum: 92 nci madde
nin 3 ncü fıkrası «Millet Meclisinde kabul edi
len metin Cumhuriyet Senatosunca değişiklik 
yapılmadan kabul edilirse bu metin kanunla
şır. Cumhuriyet Senatosu kendisine gelen met
ni değiştirerek kabul ederse Millet Meclisinin 
bu değişikliği benimsemesi halinde metin ka
nunlaşır.» kendisine gelen metni değiştirerek ka
bul ederse elimize gelen tasarıda metnin değişen 
bir virgülü yok. (Sağdan mânası yok sesleri) mâ
nası yok olur mu? Bir metnin esası değişmeden 
ona mâna izafe edilir mi? Efendim ibu metin 
sadece yukarı yazılacakken aşağıya, aşağıya ya
zılacakken yukarıya yazılmış. Doğrudan doğru
ya metne bir virgül dahi ilâve edilmemiş. Bina
enaleyh, bir virgül ilâve edilmiyen bir metnin 
değiştirilmesi nasıl mevzuubahsolur? Değişti
rilemez. Değiştirilmeden kabul edildiğine göre 
metin üzerinde münakaşa etmeye sebep yok. Ve 
binaenaleyh, doğrudan doğruya maddi bir ha
tadan ibaret. Fıkra yukarı gelecekken, aşağıya 
gelmiş. Ve binaenaleyh, bu maddi hatanın tas
hihi, bu maddi hatanın düzeltilmesi metnin dü-
zentilmesi değildir. Metin, kelimelerden mefhum
lardan sözlerden teşekkül eder. Bu metnin içine 
ne bir söz ne bir kelime, ne bir virgül ilâve ediyor
sunuz. O metnin mânası nasıl değişebilir, nasıl 
metin olabilir. Yani metinde değişiklik olmadığı
na göre ve Anayasanın bu âmir hükmüne göre bu 
kanunun doğrudan doğruya kabul edilmesi lâ
zımdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü ko
nuşmasını tavzih etmek üzere teşrif ediyorlar 
öyle mi efendim? Yani Cavit Okyayuz'un konuş
ması üzerine mi konuşma alıyor sunuz? 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) -
Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ KAMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 
Muhterem arkadaşlar, çok sevdiğim Cavit Ok-
yayuz arkadaşımız benim bir sözüme alınmış, 
burada beni kınadı. Halbuki ben Senato Umu
mi Heyeti hakkında hiçbir kelime sarf etmedim. 
Bâzı arkadaşların farkında bile olmadıkları bir 
fıkrayı... («Biz hatırlattık» sesleri) Siz hatırlat
mış olabilirsiniz, bizimle beraber orada olduğu 
manasıdır bu. 

Yani biz kendiliğimizden yapmadık, siz de 
bizimle berabersiniz demek ki. Bâzı arkadaşları
mızın da bizimle beraber olarak hatırlatmış ol
masını ifade etmek için söyledim. Binaenaleyh 
Yüksek Senatoya her hangi bir tarizim yok. 

İkincisi, Sayın Başkanın da kelimeleri tarta
rak ve seçerek söylemesini rica ederim. «Ben ih
tar ettim» dediler, ihtar mevzuu yoktur, ben böy
le bir ihtara muhatabolmuyorum. İsterse Yük
sek Heyetinize arz etsin ben bu ihtarın muhatabı 
olmadığıma göre ihtarın kimin üzerinde kaldığı 
kendiliğinden anlaşılır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Maddenin tümü üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz, söz sırası Sayın İs
mail Yeşilyurt'un, buyurun efendim. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ve muhterem arkadaşlarım, inanın şu 
anda çok müteessir olduğumu, müteellim oldu
ğumu ve teellümlü olduğumu ifade etmekle vicda
nen huzura kavuşuyorum. Muhterem arkadaşla
rım, bendeniz içinize yeni crelen bir arkadaşını
zım. Ben bu Senatoya gelirken ulvi gayeler ve 
büyük düşüncelerle gelmiştim. Fakat, iki gün
dür devam eden şu kanunun müzakeresinde şa
hit olduğum bir hâdise, öyle tahmin ediyorum 
ki, yalnız beni değil, burada bulunan bütün ar
kadaşları da müteessir etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, insanların bu kürsü
de söylemiş bulunduğu sözlerin ve bu kürsüde 
ifade ettiği lâfların ve bu zabıtlara geçen keli
melerin aynen söylediği gibi kendi işaretiyle de 
onu teyidetmesi lâzımdır. İllâ ki, bu kanunun 
çıkması mı lâzımdır? Ve bu kanunu çıkarmak 
için biz hukukçular nasıl gayret sarf ediyoruz. 
îşte elimizde bulunan, şimdi müzakeresini yap-
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mış bulunduğumuz bu 32 nci maddenin aşağı
lında bulunan bir fıkraya bir taraftan muhte
rem Adliye Vekili oturduğu yerden ifade eder, 
«bu bir maddi hatadır,» der. Tekrar kürsüye ge
lir «bu maddi hata değildir, bu yalnız bir baskı 
hatasıdır» derse biz bundan endişelenmez miyiz? 

Yine muhterem arkadaşlarım, bu kanunu 
müdafaa eden Adliye Vekili olarak Sayın Ba
kan bu kürsüye gelir, der ki; bundan evvel mü
zakere ettiğimiz 4 ncü maddenin 7 nci bendinde
ki secim işaretin içine tâbirinin gerek dörtgen, 
gerekse dairenin dışına dahi yapılsa muteber
dir der, aynı şeyi teyidederek huzura önerge ge
tiririz, muhterem Adliye Vekili bu önergemize 
katılmaz, bunlar nasıl şeyler? Biz, bizden son
ra gelen insanlara, bizden sonra gelecek nesil
lere iyi örnek vermek mecburiyetinde değil mi
yiz? Bundan evvel bu kanunun tümü üzerinde 
konuşurken Sayın Adliye Vekili 10 yıldır bu 
Parlâmentoda bulunması sebebiyle bize kendi 
edası ile ağır ağır ders vermeye kalkışmıştır. 
Gönül arzu ederdi ki, bize verdiği bu dersler, 
bizim bundan sonraki gelecek nesillere de bizim 
kendilerinden ibret alarak bırakabileceğimiz 
bir ders olsun. Ben inanın şu anda müteellimim. 
Ve ifade ediyorum, hakikaten üzülüyorum. Şu 
kanunun illâ çıkması lâzım mıdır? Hatalarla 
dolu bulunan bir kanunu, şu karşımda gördü
ğüm zevatın alnında bulunan bütün ak saçları
nı memleket hizmetinde ağartan insanların illâ 
ki bir parti prensibidir diye... 

BAŞKAN — Lütfen madde hakkında konu
şunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Bana 
burada tek bir şey geliyor dostlar, tahmin edi
yorum çoğunuz okumuşsunuzdur, rahmetli Ken-
nedy'nin Fazilet Mücadelesi isimli eserinden ben 
şu anda birşeyler duyuyorum. Demek ki, bunu 
kabul etmek lazımmış ve Kennedy çok doğru 
söylemiş arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, 8 nci madde hatalar
la doludur. Ben bunun için bir önerge hazırla
mıştım. Fakat şuna kaani oldum ki, taraflar bu 
mevzuda kararlıdırlar. Kendi ifadelerine göre, 
virgülünü dahi değiştirmeden, hataları dahi 
değiştirmeden bu kanunu çıkarmak istiyorlar. 
Bunun için önergemi vermekten vazgeçiyo
rum. Ve bundan sonra da Yüce Senatonun bu 
misillü hatalar yapmamasını temenni ederek 
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hepinizi hürmetle selâmlıyorum. Netice itiba
riyle teessürlerimi ve üzüntülerimi yukarda Al
lah ye aşağıda millet huzurunda ifade ediyo
rum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kalpakhoğlu, buyurun. 
Madde üzerinde konuşmanızı hassaten rica edi
yorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, hakikaten hu maddenin son fıkrasın
da bir hataya düşülmüş ve bunun tashihi için 
Yüksek Heyetiniz hassasiyetle bu mesele üzerin
de durmaya karar vermiş görünüyor. Sayın Ka-
rakurt'u dinlediğimde, kendisinin ifade ettiği 
gibi, bunu, nokta virgülü değişmeden düzenlene
cek bir maddi hatanın şümulü içinde görmek 
mümkün değildir. Eğer öyle olsaydı, hu şekilde 
Komisyon ve Hükümet adına Adliye Vekili ge
lip burada bunun düzeltilmesini ifade etmezler
di. Kaldı ki, bir hukukçu olarak son fıkra müs
takil bir hüviyet taşımaktadır. Bu müstakil hü
viyeti ile milletvekili tâbiri içerisinde hüküm 
vaz'etmiş ve onun şümulü içinde üjalmış dışına 
çıkamamıştır. O halde, Senatörler ne olacak di
ye akla gelen sual karşısında şu son fıkranın ver
diği sarih bir cevap yok. Binaenaleyh, ısrar et
mesinler, hakikaten şu maddi hata düzeltilsin, 
değiştirilsin ve yarın bu fıkranın değiştirilmesi 
için yeniden Hükümet ek bir fıkra ile karşımıza 
gelmesin. Aksi takdirde yarın kısmi senato seçi
minde tatbiki mümkün olan bir madde olarak 
karşımızda ölü doğmuş bir madde olarak çıkaca
ğını herkesin gözleri önündedir. Ve bunun baş
ka türlü tefsirine de imkân yoktur. 

Bunun dışında bu maddede bâzı bizim gör
düğümüz hatalar vardır. Birinci fıkrada; parti
lerin almış oldukları oyların, milletvekili seçebi
lecek kısmı ayrıldıktan sonra, yani seçim sayısı 
tesbitiyle 'bir partinin, artan sayılarının muteber 
oylarının toplanacağı ve alt taraftaki fıkrada da 
bunun nasıl taksim edileceği yazılmış olduğu 
halele müstakil adayların artan veya eksik ka
lan oylarının nasıl kıymetlendirileceğine dair bu 
maddenin hiçbir fıkrasında bir hükme rasla-
mak mümkün değildir. 

Acaba Komisyon ve Hükümet müstakil aday
lar için artan oyları veya eksikleri kıymetlendir
meyi düşünmüşler midir? Bu kadar âdil bir hü
küm bir kanun maddesi getirdiğini iddia eden 
Komisyon ve Hükümet müstakil adayların oyla-
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rmııı artan veya eksik kalanlarının, seçilecek ka
dar rey almıyan veya, seçildikten sonra seçile
cek kadar oy alıp da fazla oyların ne şekilde 
değerlendirileceğini düşünmüşler midir? Düşün-
müşlerse bu maddeye niçin bir fıkra ilâvesini is'af 
etmemişlerdir? Bunu öğrenmek isterim kendi
lerinden sonra seçim sayısı ile mebuslar var, bir 
de millî seçim sayısı ile arta kalan reylerin top
lanmasından seçilen mebuslar veya senatörler 
vardır. (Komisyon sıralarından hayır, hayır o 
değil, o millî bakiye de sesleri) 

O da bunun içinde beyefendi, okursanız gö
rürsünüz. Şimdi bu seçim sayısının, her" nıebusa 
tekabül eden sayı ile millî seçim sayısındaki 
bakiyede kalan ve aldıkları reylerin, görüyoruz 
ki, ikisi de aynı değildir. Acaba kendileri, bu sa
yıların birini diğerini tutmamasından dolayı ara
daki bariz haksızlığı düşünmüşler mil Ne suret
le bu sayıların biri diğerine tetabuk edeceğini 
hesabetmektedirler? Ve efendim, Komisyondan 
öğrenmek istediğim şu; her seçim çevresindeki 
muteber oyların toplamı o seçim çevresinin çıka-' 
racağı milletvekili sayısına bölünür hu suretle 
bulunan sayıya «seçim sayısı denir.» Her parti 
listesinin aldığı muteber oy toplamında «seçim 
sayısı ne kadar var ise» o parti o seçim çevresin
de o kadar milletvekilliği kazanmış olur, denen 
32 nci maddenin birinci fıkrasında her milletve
kili veya senatörün kaç seçim sayısı ile senatör 
veya milletvekili seçilebileceğini kaide olarak 
vaz'etmektedir. Buradaki rakam, milletvekille
ri veya senatörlerin bir parti için seçildikten son
ra geriye kalan muteber oy, artan oyun bütün se
çim çevrelerinde toplamı ile, seçilen mebus ve se
natörlerin do keza toplandıktan sonra tam ade
dinden çıkarılıp geriye kalana taksimi bahis mev
zuu. Burada da yine artık reylerin millî seçim 
çevresinde toplamıyla arta kalan mebus ve se
natörlerle aradaki münasdbeti ikinci ve üçüncü 
fıkra tâyin etmektedir. Yukarıda birinci derece
de mebus veya senatör seçilmesinde her bir me
bus ve senatöre düşen rey adediyle millî baki
yede seçilen mebus ve senatörlerin her birine dü
şen oyun aynı olmadığını görüyoruz. Bu ayrılı
ğın düzeltilmesi için Komisyonca bir gayret sarf 
edilmiş midir? Ve her muteber oyun kıymetlen-
dirilmesini düşünen Hükümet ve Sayın Komis
yon, ilk defa seçilen milletvekilinin her birine 
düşen muteber oyla millî bakiye sistemiyle geri 
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kalan, seçilen mebusun her birine düşen rey mik- ı 
tan, onu seçtiren rey miktarı eşidolmadığma gö
re bu haksızlığı, hu eşidolmıyan hali düzeltmek 
için bir hal tarzı düşünmüşler midir? Ve bu hak
sızlığı nasıl ve ne ile izale etmeyi düşünüyorlar? 

Sözlerimi bağlıyorum efendim. 1 nei fıkranın | 
sonunda müstakil adayların artan oyları neden 
kıymetlendirilmemiştir? Ve ikinci kere arz etmiş 
olduğum gibi, ilk defa seçilen mebuslarla, bakiye 
kalan oylarla seçilen mebuslar arasındaki kendi- | 
lerini reylerin aradaki farkını izaleyi düşünürler j 
mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mehmet Ali 
Demir. ı 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Çok 
muhterem arkadaşlar, Hükümetin Meclise sun
duğu tasarıyı tetkik ettiğim zaman tek senatör, 
tek milletvekili olarak onların durumunun ne 
olacağını kanunda tetkik ettim, aradım, ta
radım, ki, muhterem arkadaşlarım; kanuna ko
nulan madde tek senatör ve tek milletvekili 
olan vilâyetlerde, orada ne kadar muteber oy 
sayısı varsa bir tek noksan rey almamak şar-
tiyle ancak seçilebilirler. Bunun hatalı oldu
ğunu görünce, bu nasıl olur dedim. Burada 
Anayasacı olanlar var, onlara başvurdum ta
biî. Nihat Erim'e gittim, daha başkalarına git
tim, Vekile söyledim hakikaten hata dediler. 
Ve bunu Karma Komisyona da intikal ettirdim. 
Arkadaşlar durum bu dedim, bâzı arkadaşlar 
da intikal ettirmişler ve haklısın dediler. Akıl, 
mantık şunu kabul eder: Orada en çok, en faz
la kim oy alırsa o seçilir, dediler. Böyle olması 
da lâzım. Fakat tahmin ederiz ki, burada bir 
hata vardır, bu düzeltilebilir dediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, düzeltile- I 
rek buraya kadar gelmiş. Tabiî ben hukukçu 
değilim. Malhkemede bir hukukçu dâvayı na
sıl kazanacağını bilir. Burada bir hukukçu çı- ; 

kıyor şu tarafa çekiyor, bir hukukçu çıkıyor 
bu tarafa çekiyor. Biz de hangi tarafa inana
cağımızı bilemiyoruz. Simde ben bir ma arif çi 
olarak konuşuyorum, hukukçu olarak değil, j 
Benim anladığıma göre, şimdi Muhterem ar
kadaşım Adalı çıktı, dedi ki ; aşağıdaki fıkra., j 
Ben de uzun zaman hasbel kader okullarda mü
dürlük yaptım, şimdi burada diyor ki, bir fık
ra bir cümlenin içerisinde üç defa yukardaki 
fıkraya atıf olarak yapılır mı, yapılmaz mı? 
Yapılır arkadaşlar.. Bir yerde iki defa yazılır, | 
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yukardaki fıkra dediğine göre şunu şûraya ek
lersek bir cümle içerisinde iki, üç, dört, yu
kardaki fıkraya atıf denilmez mi arkadaşla
rım? Olabilir mi, olamaz mı Türkçe'de? Olur 
arkadaşlar.. Siz hukukçu olarak şöyle dersiniz, 
ben de böyle derim. («Bu kanundur»' sesleri) 
Kanun olsun muhterem beyefendi. Buna ina
narak söylüyorum arkadaşlar. Yüksek Secim 
Kurulu mensupları hakikaten bu kanunu bu şe
kilde anlarlarsa benim de senatörlüğüm onla
ra analarının «ütü gibi helâl olsun. Şimdi bu
rada Yüksek Seçim Kurulu milletvekili seçimi 
için takdir şekli olarak bunu alacaklar. Tek 
senatörü olan yerler için nasıl alacaklar? Akıl, 
mantık var, onu da bu şekilde alacaklar. 

İkincisi; niçin acele ediyoruz arkadaşlarım, 
24 tane senatörlük ve milletvekilliği olan yer
ler var. O 24 senatörlük olanlar düşünsün, 
ben de onların içerisindeyim. Henüz 1 - 1,5 
sene var seçime. Eğer hakikaten - Ekimde de 
seçim yapılacak - burada bir hatalı taraf var 
ise zaten kütüklerde de noksan taraflar var, 
o zaman getirirler. Bunu tashih etmek imkânı 
var arkadaşlarım. Yarın seçime girmiyoruz 
ki.. Bizi, tek senatörlükleri düşünen Adalı'ya 
çok teşekkür ederim. Eğer hakikaten Yüksek 
Seçim Kurulu bunun böyle olmıyacağını kabul 
ettiği taktirde gayet basit, icabettiği zaman 
Yüksek Senato üç günde, beş günde, onbeş 
günde kanun çıkarıyor. O zaman bu kanunun 
çıkması gayet kolay ve basittir. O 24 senatö
rün bir daha buraya gelmemesi diye bir şey 
düşülmesin. Eğer Millet seçecekse onun her 
türlü yolunu bulur buraya getirir arkadaşla
rım. Anlayış ve tatbikatın bu şekilde olacağı
na ve Yüksek Seçim Kurulunun da bunu bu 
şekilde yapacağına kaaniim. Bu bunun deva
mıdır, devamı değildir, ne şekilde çıkarsa çık
sın yerinde ve isabetlidir arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar şimdi, (soldan gürültü
ler) 

BAŞKAN — Saat ilerledi arkadaşlar. Ha
tiplerin ralhat konuşabilmeleri için yerinizden 
müdahale etmemenizi rica ediyoruz. 10 dakika 
müddetleri var. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Arkadaşlar, biz daha evvel görüşümüzü izah 
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ettiğimiz için bu mevzuda söz almak istemi
yorduk. Fakat bir Adalet Bakanı çıkar ve 
«bir maddi hata var, 32 nci madde 4 fıkra de
ğil, 3 fıkradır. Cümle böyle gelmiş» derse, 
bizim yerimize gelen muhterem sözcü arkada
şım bunu hukuki bir yoldan telif cihetine gi
derse artık konuşmanın farz olduğu kanaatine 
vardım. Arkadaşlar, bu maddenin bu son fık
ranın nasıl geldiği, Millet Meclisinin dosya
sında var. Millet Meclisinde bu fıkra bir me
bus tarafından teklif edilmektedir. Son fıkra 
olarak şunun kabulünü istiyorum demektedir. 
Teklif burada fıkra burada. Yok efendim, bu 
fıkra değildir, fıkranın temadisi, cümlenin 
başıdır. Bu, bu işlerin ağırlığiyle kabili telif de
ğildir. Bilhassa bir şey daha söylemek istiyo
rum. Arkadaşlar, Muhterem Bakanımız ve 
Sözcümüz mühim bir hata işliyorlar. Şimdi 
bu yedinci madde böyle, sekizinci maddeye ge
lelim. 

8 nci madde diyor ki, 8 nci maddenin (C) 
bendini okuyorum: 

«Yüksek Seçim Kurulu her seçim çevresin
deki il seçim kurulu başkanlığının kendisine 
yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile 
teyidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci mad
denin 3 ve 4 ncü fıkralarını uygulıyarak, her 
siyasi partinin millî seçim çevresinde ne ka
dar milletvekilliği kazandığını tesbit eder.» 

Muhterem arkadaşlar, haydi kitabına uy
durduk. Cümle oradan başlamıyor buradan 
başlıyor. Fıkra başı değil, fıkra ortası dedik. 
E bu kanunun metni bu. 8 nci madde ne di
yor: «32 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları 
şöyle tatbik olunur» diyor. Kanunun metninin 
4 fıkra olduğunu kabul ediyor. Artık satırın 
başında idi, ortasında idi diye Allah aşkına 
bu kadar samimiyetsiz hareket etmiyelim, tadil 
edelim. Buradaki dosyada fıkra olduğu mey
danda. 8 nci maddede 4 fıkra olduğu meydan
da. Artık bu hususta... (Soldan, aynen kalsın, 
sesleri) Artık şu merhaleye geldiğimiz bir an
da hâlâ daha bu kabîl fikir dermeyan eden 
arkadaşlar olursa artık ben söyliyecek bir şey 
bulamıyorum. 

Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler, ciddî çekişmeler ve 
çelişmelerden sonra Seçim Kanununu değişti-
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ren maddeler üzerinde görülüyor ki arkadaşla
rımız kanunda ne kadar aykırı maddeleri bu-
lunrsa bulunsun veya fıkraları ihtiva etsin, her 
hali ile çıkarmak kararmdadırlar. Bizim üzün
tümüz buradadır. Artık şu hakikat meydanda
dır ki, 306 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası, 477 sayılı Kanunun Senato seçim
lerinde 1, 2 ve 3 ncü fıkraları tatbik edilip 
4 ncü fıkrası baraj halinde kaldığı bir vakıa 
olduğuna göre, şu değiştirilen maddenin sarih 
4 ncü fıkrası fikir olarak yazılmasına rağmen ve 
bunun maddi ve tertip hatasını, kanunu getiren 
bir Hükümetin bakanı olarak bunu kabul edip 
düzeltilmesi yoluna gitmesine rağmen ve bunu 
komisyon da aynı fikri beyan ettiği halde kanu
nun tashihi veya tadilinde Meclise gitmesi en
dişesi ile derhal geri dönmelerini ve hattâ aynen 
kabul etmelerini şu Senatonun ağırlığı karşısın
da üzüntü ile karşılamamak mümkün değildir, 
arkadaşlar. Bu, bugün ikinci hâdisedir. Biri 
4 ncü maddenin tadili esnasında, 15 gün içinde 
tadile gidilir diyen Bakan, bu maddede de yine 
bu kadar açık, 4 ncü fıkrada kendini gösterdiği 
ve bu fıkranın bariz hakikati karşısında da 2 nci 
defa dönüş yapması karşısında üzülmemek müm
kün değildir. Arkadaşlar kanun yapıldığı za
man... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, yerinize 
oturmanızı rica edeceğim. Sayın Kınaytürk bir 
dakika, muhterem senatörler, eğer konuşmak is
tiyorsanız kararımdan rücu ettim, zili çalacağım 
lütfen dışarda konuşunuz. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 
Kanun yapıldığı zaman tadil edilsin diye yapıl
maz. Bir kanunun tadil edileceğine inandığı 
halde bu Senatonun bunu çıkarmakta ısrar etme
sini Senatodan - özür dilerim, - ağır başlığıyla 
ve Anayasanın getirdiği Meclisten sonraki ka
nunları tetkik mercii olması fonksiyonunu, özür 
diliyerek söylüyorum, bağdaştıramıyorum. On-
beş gün sonra tadil edilecek diyor. Kanun çıkar, 
tatbik edilir, aksaklıkları görülür, ondan sonra 
tadiline gidilir. Her ne pahasına olursa olsun, 
çıksın ondan sonra tadil edilsin. Bu terviç edi
lecek bir fikir değildir. Gerek dördüncü madde
de, gerek bu maddede bu kadar açık, sarih bir 
hüküm karşısında bunun tadiline gitmemek, kür
sünün önünde yaptığımız yeminlerle kabili telif 
değildir. Vicdanlarınıza sığınıyorum, kanun çık-
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mıyabilir. Senato bu işi bu şekilde kabul etmez. 
Meclise gönderir, hep beraber gayret ederiz, bu 
tadiller bu tashihler yapılır, tekrar gelir. Ka
nun çıkar. Her ne pahasına olursa olsun, kanun 
çıksın demeyi ben âcizane, bunu kabul edemiyor 
ve takdirlerinize arz ediyorum. Bir arkadaşım 
buyurdu ki; biz bu tezi, bu fikri ortaya atmasa 
idik, haberleri yoktu. Üzülerek söyliyeyim ki; 
bu gibi rejim dâvaları ile ilgili kanunlarla şu 
Senato içerisinde ilgilenmiyen, tetkik etmiyen, 
hattâ her maddeyi tahlile tabi tutmıyan bir ar
kadaşınızı tasavvur etmiyorum. Binaenaleyh, 
muhakkak olan bir hakikat varki, bu kanunu 
getiren Hükümet, komisyon ve iktidar partisini 
destekliyen arkadaşlarım da bu maddelerin sa
kat olduğunu ve hakikaten tadili gerektiğine 
içten inanmaktadırlar. E, bu inanç karşısında 
da ısrarın yeri yoktur arkadaşlar. İstirhamım 
şudur ki; Adalı arkadaşımız, bir tadil teklifi 
vermiştir. Ben yeni bir şey eklemeye lüzum 
görmedim. Aynı tadil teklifini veriyorum ve 
huzurunuzda Adliye Vekilinin gerek dördüncü 
maddede gerek bu maddede dönüşlerini tescil 
etmeye Türk Milleti, Türk Yüksek Senatosu 
önünde tekrar etmeyi bir vazife sayıyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız. (Sağdan, 
«kifayet var, altıncı, yedinci hatip oluyor» ses
leri). 

Efendim, grup adına istediler. 
MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım, Senatonun bütün hukukçuların
dan özür diliyeceğim. Tezin iki tarafını da 
savunanlar yanlış. Bunu söylemek bana düş
mez, hukukçu değilim. Ama zannederim ki, 
benim, dinlerseniz okuduğum zaman, şimdiye ka
dar boşuna tartıştığımızı anlarız. Efendim, 
alalım fıkrayı. 32 nci maddenin 4 ncü fıkrası 
3 ncü fıkrası ile birleşemez. Kesin olarak bir-
leşemez. 4 ncü fıkra olarak kalacaktır. 4 ncü 
fıkranın kalmasının iki tane temel, açıkça belli 
olan hükmü vardır. Bu fıkra bir defa tek mil
letvekili seçimini almış özel bir fıkradır. 
Sonra fıkranın son cümlesi bir referans ya
pıyor. Yaptığı referans hemen ondan evvelki 
3 ncü fıkradır. İçindeki muhtevayı okursanız 
oradadır. Bunu birleştirdik mi, referans yan
lış olur. Hem ayrı bir fıkra olmaz, hem de 

12 . 2 .1965 0 : 3 
referans yanlış olur. Onun için Sayın Adaâ'et 
Bakanı beni bağışlasınlar, onun önergesi de 
yanlıştır. Karşı tez de yanlış olduğuna göre 
bir tartışma olmuştur. Tümünü alırsak hiçbir 
yanlışlık yoktur. Sayın Komisyon Başkanı da 
beni bağışlasın, o da hiç dkumadığmı ikinci defa 
ispat etti. (Sağdan gülüşmeler, bravo ses
leri.) Evvelâ «yanlıştır» derken düzeltmesi lâ
zım, düzeltmemiş. Sonra da okumadığı ikinci 
dcıa belli olmuş, tekrar okumamış, hakika
ten yanlıştı diyo başladı. Demek ki, hukukçu 
olmadığım için ben bunun yanlışına gitme
dim. Ben de hukukçu olsaydım belki yanlışa gi
derdim. O halde netice; hiçbir şeye lüzum yok, 
madde olduğu gibidir, fıkralar yerli yerin
dedir. (A. P. sıralarından «yoo» sesleri.) öy-
ieyso anlamadınız beni. Maddenin içinde itira
zınız olabilir, fakat bu fıkra dördüncü fıkra
dır. Şimdi, - affedersiniz, madem buraya çık
tık, bir iki bir şey arz edelim. - anlaştık. Yani 
şu bizim hemşehriler var biliyorsunuz; kazma 
iJe ayı çekmiş, sırtüstü vuranca ay yerine gel
miş. Ben de işte ayı yerine getirdim. 

Bu arada Sayın Deliveli bize bir şey söy
ledi, ben de ona bir şey arz edeyim. Biz esas 
itibariyle bu kanun iki temel hükmü bakımın
dan uygun olduğu için savunuyoruz : Millî 
bakiye, birleşik oy.. Gerisi bizi ilgilendirmez. 
Savunduğumuz tem'el bu. Ama önümüzdeki ayın 
başında Yüksek Seçim Kurulu seçim için ge
reken hazırlığı ve ilânı yapmak zorundadır. 
Eğer bu ay sonunda, - ben açıkça görüşümü 
arz ediyorum. Arkadaşlarımın görüşü de bu. -
Millet Meclisi bütçeyi görüşürken ay sonuna 
kadar vakti yok, tatil yapacağım da diyor.. Bu 
kanun sağda solda kalırken, bir kanun yokken, 
Millet Meclisi d'e kararla değil, kanunla seçimi 
düzenlemesine» rağmen biz bunu bırakırsak, 
geriye gönderirsek Yüksek Seçim Kurulu çık
maz içindedir; seçimi ilân edecek.. Onun için 
diyorum ki, bu yüzden kanun biran evvel çık
malı. Sonra beğenmediğiniz yerler olursa 
hepimiz hazırız, ilerde de ne zaman olursa dü
zeltiriz. O halde netice olarak memnunum ki, 
ayı yerine getirdim. Saygılarımla. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. Bu sı
rada... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

221 — 



G. Senatosu B : 41 
BAŞKAN — Takriri do okutalım, ondan 

sonra. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI O. SAİM: SARIGÖLLÜ (Aydın) 
•— Başkan -olarak ithamlara cevap verıniy'clim 
mi? Savunmıyahm mı? 

.BAŞKAN — Sayın Başkan, savundunuz ya"? 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin görüşülmesi sonucunda me

sele aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterliğinin 
oylaıınıasııu arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Eteni Erdinç 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

O. Zeki Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Tu-
ı;:ı, buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, şimdi Sayın Ahmet Yıl
dız konuşmalarında, hakikaten bir hata olduğu-" 
mı, bu hatanın tashihi lâzım geldiğini kabul etti. 
Oıaya kadar gayet güzel, artık bunun tevil gö
türür yeri yok. «Bu maddenin 4 ncü fıkrasıdır.» 
Şimdi buraya kadar güzel. Ondan sonra dedi
ler ki, efendim Mart ayında Yükse'k Seçim Ku
rulu secim işlerine başlamaya mecbur 'kalır; 
onun için hemen bu günlerde kanunun çıkması 
.•lâzım. 

'Muhterem arkadaşlar, size Senato seçimleri
nin Haziran 1004 tarihinde yapılmasına dair 
olan Kanunu hatırlatmak isterim. Bu kanunun 
tarihi 17 Nisan 1904 dür. Yani seçim tarihinin 
başlamasından uzun bir zaman getçikten .son
ra kanun Senatodan geçebilmiştir. Binaenaleyh, 
.daha 1,5 aydan fazla bir zaman varken, bunu 
böyle çıkaralım, tekrar tadili ciheti düşünülür, 
şeklindeki görüş isabetli değildir. O 'kanunda 
seçim tarihi başlamıştır. Ondan uzun bir zaman 
sonra 17 Nisan tarihinde çıkarılıyor. Binaen
aleyh, bu metni olduğu gibi çıkaralım (şeklin
deki görüşte bu bakımdan isabet yoktur, onun 
için kifayet kabul edilirse, bu şekilde arkadaş
larımızın fikirlerini dermeyan etmeleri mümkün 
olm-.yaeaktır. Tashih edilmesinde fayda vardır. 
Gösterilen esbabı mucibe isabetli değildir. Bu 
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bakımdan kifayetin kabul edilmemesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Ünaldı? Yok. Sayın Ege, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, kıymetli ve değerli arkadaşlarım, 
müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 7 nci 
maddenin üzerinde bir hayli hatip konuşma yap
tı. Aşağı - yukarı hatalar üzerinde durulduğu 
için konuşmalar da biri bitine muvazi İbir hal 
arz etmektedir. Yalnız bütün müzakerelerden 
anladığımız bir şey varsa, bunu Sayın Ahmet 
Yıldız açıkça ifade ettiler. Her ne pahasına olur
sa. olsun bu elimizdeki tasarının kanunlaşması 
gerekir. Senatodaki mevcut üyelerin çok az bir 
çoğunluğu ile dahi olsa bu tasarı çıkacak ve
yahut da müddet dolacak Meclisten geldiği gi
bi kabul edilip gidecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bir nokta 
üzerinde duracağım. Sayın Bakan kanun tasarı
sının müzakeresine başlandığı gün gayet ateşli bir 
hatip edesiylc meseleyi vaz'etti ve ondan da bâzı 
umumi prensipler ortaya çıkardı. İşte politikacı
nın nasıl olması lâzımgeldiğini, ahlâklı olmak, dü
rüst olmak, meseleleri daima objektif olarak ele 
almak 10 sene önce söylediğini on sene sonra da
hi tekrarlıyacak tarzda insanların politika yapa
bil eecğinden bahsetmek... 

BAŞKAN — Sayın Ege madde üzerinde ko
nuşunuz rica ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Madde üzerine geleceğim Sayın Başkan, bu tarz
da konuşan Sayın Bakan (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler yerlerinize otu
runuz, rica ederim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bu tarzda konuşan Sayın Bakan çok kısa zaman 
içerisinde bir çelişme içerisine düşmüştür. Bende
niz yerimden sual tevcih ettiğim zaman Sayın 
Bakanın vermiş oldukları cevap, meselâ dedim 
ki, son fıkra, dördüncü fıkranın son cümlesinde 
«Diğer siyasi partilerin aldıkları oylar hakkında 
yukarıdaki fıkra gereğince işlem yapılır.» cümle
sinden muradedilen üçüncü fıkra mı ikinci fık
ra mı diye sorduğum da eğer üçüncü fıkranın al
tına bu dördüncü fıkraya bir cümle olarak ilâve 
edildiği takdirde ikinci fıkra kastedilmiştir. Yok 
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böyle bir dördüncü fıkra olarak kalırsa üçüncü ı 
fıkra kastedilmiş olur, şeklinde açıkça bir beyan- I 
da bulundular. I 

Muhterem arkadaşlarını bu madde 32 diye I 
başlıyan 1, 2, 3, 4 ncü fıkra, her fıkranın kendine I 
has meseleyi bir lıallediş tarzı var. Meselâ fıkra
da muteber oy toplamı ifade ediliyor. Bu seçim I 
sayısına bölünüyor, bundan kazanan milletvekil
lerinin sayısı çıkıyor ve bakiye muteber oylar da 
nihayet merkeze gelecek ve merkezce bunlar da 
bir tasnife tabi tutulacak ve millî seçim çevresi I 
oyu toplanacak, açıkta kalan milletvekili adedi 
toplanacak, bunlar taksim edilecek, millî seçim 
sayısı çıkacak, sonra bölünerek partilerin mute- I 
ber oy sayısına almış olduklarına göre milletve
killeri tesbit edilmiş olacak. Şimdi 2 nci fıkra 
ile 3 ncü fıkra arasında tamamen ayrı bir mese
lenin. ifade tarzı ve hal şekli olduğu halde, nasıl 
oluyor da 4 ncü fıkra eğer cümle olursa, ikinci I 
fıkranın, eğer fıkra olursa 3 neü fıkranın son I 
cümlesi ile 3 ncü fıkrayı muradetmektedir şeklin- I 
de bir beyanda bulundular. Burasını ben katiyen 
anlıyamadım. Zaten daha evvelki görüşmelerde 
de ifade etmeye çalıştım ki, hakikaten bu kanun 
tasarısında öyle maddeler, öyle fıkralar vardır 
ki, çelişme halindedir. Birbirini tamamlar gö
ründüğü halde zorluk yaratan ve âdeta seçimi 
güçleştiren bâzı yeni mevzuat maddeleri getir
mekten ileri gidememektedir. Mesele böyle oldu- I 
ğuna göre Sayın Bakanın bu fıkra mevzuunu bu l 
şekilde örtülü bir şekilde ifade etmesine lüzum 
yoktu. Pekâlâ açıkça durumu gösterebilirlerdi. 
Maalesef böyle olmamıştır. Ve komisyonun ifa- I 
desi, Bakanın ifadesi, diğer tenkid eden hatip 
arkadaşlarımızın ifadeleri zabıtlara olduğu gibi I 
geçmektedir. Bunlar tetkik edildiğinde hakika
ten okuyan tarafından tebessümler uyandıracak 
şekilde birbirini nakzeden fikirler, birbirini tut-
mıyan ifadeler bulunacaktır. Bunun için de mü
teessirim. Biraz sonra her halde oylanacak ve I 
olduğu gibi kabul edilmesi de, bilhassa tarafsız 
olması lâzımgelen gruplarca da, böyle çıkmasını I 
biz de arzu ediyoruz, diye ifadede bulunduklarına I 
göre bu kanun tasarısı böyle noksanları ile bera- I 
ber muayyen bir müddeti doldurmaması için ve I 
muayyen bir süre içinde çıkmasının şart koşulma- I 
smdan mütevellit, ki niçin öyle oluyor, orası I 
bizce bilinemiyor. I 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. I 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ni- | 
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i cin muhakkak Mart ayı başında kanunlaşması 
I lâzımgeldiğini bir türlü anlamıyoruz. Bu hata-
I larla dolu tasarı kanunlaşacaktır ve bundan da 
I memleketin ne derece istifade edeceğini doğrusu 
I kestiremiyorum. 
I Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Sayın Adalet ve Anayasa Ko-
I misyonu Başkanı Sarıgöllü, buyurun. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 
I usul hakkında söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir dakika evvelâ kifayet oy
landı iki kişi konuşsun, derhal koyacağım. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuri
yet Senatosu üyeleri; evvelâ Divan Başkanının 
tutumunu yerinde görmüyorum. Saniyen Sayın 
Ahmet Yıldız bir siyasi parti grupu üyesinden 
çok daha ileri ve üzülerek arz edeyim, bilmediği 

I mevzularda da daima itham ve daima tecavüzkâr 
kelimeler kullanıyor. Ne diyor bakın; keşke di
yor şu kürsüye çıkanların şu alttaki şeyleri kalk
mış olsa idi, o zaman yemin durumundaki halleri 
belli olurdu. Evet şimdi, zannederim ki, Sayın 
Yıldız tek ayaklı yemin etmiş. Bilmeden diyor, 

I okumadan konuşmuş. Halbuki müzakere eden ko-
I misyon kendisinin iştirak ettiği bir komisyon de-
I ğil. Bu komisyonun başkanı olarak bu Meclise 
I birçok kanunların 40 - 50 maddesini tadil ederek 
i getirdik ve bunda mütehassıs olan Sayın Âmil 

Artus gibi arkadaşlarımız inkâr edemezler ki, bu 
mevzularda hakîkaten derinliğine tetkikler yap
tığımızı 

Sayın Karakurt arkadaşım oturduğu yerden 
bir sual tevcih ettiler. Acaba hangi madde dedi
ler. Ben hayretler içinde cevap vermedim. 7 hci 

I maddenin 32 nci madde ile ilgili ve maalesef 
dördüncü fıkra halinde olmasına rağmen tadâde-

I dilmiyen maddesi, demek lüzumunu hissetmedim. 
I Eğer 8 nci maddeyi Sayın Ahmet Yıldız tet-
I kik etmiş olsalardı onun (C) fıkrasında göre-
I çeklerdi ki; 32 nci madde 3 fıkradan ibaret de-
I ğil, 3 ve 4 ncü fıkralar da vardır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Nerede dör-
I düncü fıkra? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAIM SARIGÖLLÜ (De-

I vamla) — Evet Sayın Hazer. Okumadığınızı 
I ben de anladım şimdi. Çünkü söylenmedikçe, 
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burada, «okunmadı» deniyor. (Gülüşmeler) i 
muhterem mektep arkadaşım birbirimizi çok 
iyi tanırız. Binacnaleyhı şunu rica edeceğim, 
biz bir mevzuu müzakere ediyoruz. Burada de
niyor ki, «efendim eğer bu fıkra 4 ncü fıkra 
olarak kabul edilirse, seçimler geç kalır» bü- ı 
tün siyasi partiler bir taraf, Sayın Yıldız bir 
tarafa. Çünkü memleket meselelerinde, bilhas
sa siyasi partilerin seçim mevzuunda en çok il
gili olan Sayın Yıldız'dır. İnsan hayret için
de kalmamak için kendini güç zaptediyor. Biz 
buraya hakikaten yemin edip geldi isek, 
hakikaten şu 27 Mayısın getirdiği Anayasaya ve 
ona bağlı içtüzüğe riayet edeceksek izin ver
sin Sayın Yıldız bu 4 ncü fıkrayı 4 ncü fıkra 
diye oylayalm. Eğer seçim geç kalacaksa me
suliyet bize ait değil; tetkik etmiyen Meclise 
aittir, bunu tetkik etmeden getiren Adalet Ba
kanına aittir. Zatiâliniz öyle demediniz, bu ^öy
le kalsın dediniz. Ama sakın seçime geç kalma
sın... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Hayır ha
yır öyle demedim.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Öyle ise dördüncü fıkra olarak mad
denin tadiline.. (Gürültüler) 

Rica ederim, maddei kanuniye aynen şöyle: 
8 nci maddenin (C) fıkrası diyor ki, «32 nci 
maddenin üçücü ve dördüncü fıkraları» 32 nci 
maddenin 4 ncü fıkrası, yok, tadadedilmemiş. Yu-
karıki maddeye atıf yapar şekilde geçilmiş ve 
bunun hakkında sayın sözcü ile Adalet Baka
nının cevapları şudur ki; eğer bu tadil edilmez
se, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde tatbik 
edilemez, yeni bir fıkra, yeni bir kanun getir
memiz lâzım diyorlar. Biz de dedik ki; daha ev
vel; hani detayı ile konuşmadığımız zaman tet
kik etmedi diye itham altına girdiğimiz za
man, rahatsız etmiyelim, arkadaşları, dedik. 
Lütfetsinler dedik, Cumhuriyet enatosu hakkın
da bu tatbik edilmez. Binaenaleyh, biz yeni bir 
kanun yeni bir madde getiririz. Ne onu kabul 
ediyorlar, ne bunu. Ne olacak? Hem bu madde
ler kabul edilecek, hem bu fıkralar aynı mâna
da 4 ncü fıkra olarak anlaşılacak. Ve aynı za
manda da Cumhuriyet Senatosu seçimleri hak
kında tatbik edilecek. Binaenalehy, istirham 
edeceğim, ne yekdiğerimizi bilmediğimiz sebep
ler altında ithamlarla rahats,z edelim, ne bir- ' 
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birimize cevap vermek zaruretine katlanalım, 
ne de kanundaki bu noksanlığı noksan olarak 
bırakalm. Üç gün devam eden müzakereler so
nunda bir söz aldm, rica ettim. Bütün konuşan
lar dedim, ret hakkındaki rapor üzerinde değil 
bir nevi söz düellosu ile birtakım parti şecere
leri ile meşgul oldular, birtakım kanunun red
di sebebiyle ilgili olmıyan mevzulara girdiler. 
Lütfetsinler, gelsinler, şunu halledelim dedik. 
Maalesef yine aynı sözle bitireceğim, vakit bit
mek üzere, lütfediniz kifayet önergesini kabul 
•ediniz ve bunun hakkında tadil önergesi veya 
bunun hakkında bir tavzih meselesi mevzuu 
varsa onun üzerine gelelim. Cumhuriyet Sena
tosundan müzakeresiz geçmiş kanun olmasın. 
Benim istirhamım bundan ibarettir. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başkan 'bir dakika, Sa
yın Ahmet Yıldız'in bir sorusu var. 

Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan bir sorum var. Şu haliyle 32 nci madde 4 pa
ragraf mı değil mi? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Hayır efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) Öyle ise önü
nüzdeki metine bakınız. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Önümde metin yok, aklımdakinden za-
tıâlinize cevap veriyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — 32 nci 
maddede siyasi partiler diye başlıyan iki cüm
le var; altında «her seçim çevresindeki» diye bir 
fıkra başı var; altında «yukarıdaki fıkra» diye 
bir fıkra başı var; altında «bir seçim çevresin
de» diye bir fıkra başı var. 

BAŞKAN — Saym Yıldız soru sorun. Lüt
fen. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Elinizdeki 
kanunla baştaki cümleleri tetkik ettiğiniz za
man göreceksiniz ki, bu madde dört fıkradır. 
Onun için ibir değişiklik yok.. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Muhterem Yıldız Beyefendi, biz bu ka
nunun gerekçesini kabul etmediğimiz için ko
misyonca reddettik. Heyeti Umumiyenin verdi-
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ği karar üzerine bendeniz komisyon başkanı ola
rak maddelere geçilmesini takabbül ettim. Bu 
gerekçeyi yazan komisyon sözcüsü istifa etti. 
Yerine Sayın Kâmil Coşkunoğlu'nu seçtik. Bun
dan sonra verilen mütalâaların hepsi ekseriyet
le verilmiştir. Ama belki ifadede, «Komisyon 
katılmıyor» gibi ifadeler olmuştur. Fakat bu 
ekseriyetledir. Çünkü, hepsinde bendeniz ve di
ğer üyeler menfi oy kullandık. Ancak huzuru
nuzu rahatsız etmiyelim, diye efendim burada 
biz değiliz gibi ifadeleri nadiren kullandık ve 
zapta ithal ettik. Şimdi sorduğumuz mevzu şu : 
Kaç fıkrayı ihtiva ediyor? Bunu biz değil, söz
cülüğü yeniden komisyonca seçimle taayyün 
eden Kâmil Coşkunoğlu bir takrirle beyan etti 
Başkanlığa. Biz demedik. İşte bütün yanlışlık, 
bu hakikati kabul etmemekten ileri geldi. Ve 
onun için şu ana kadar müzakereler devam etti. 
Demek ki, Adalet Bakanının beyanları, sözcü
nün beyanları gösterdi ki, bundaJVlillet Mecli
sine sevk olunan metin üzerinde verilen bir tak
rirle bu kısım ilâve edilmiş. Ve bu bize gelen 
metne Millet Meclisinde ilâve edilen bu fıkra
dır. Binaenaleyh, burada diyoruz ki, bu ifade 
itibariyle, mâna itibariyle 8 nci maddenin kap
sadığı 33 ncü maddenin «C» fıkrasiyle sarahat 
kesbetmiştir. öyle ise sözcünün ve Adalet Ba
kanının dediği doğrudur. Binaenaleyh, bunun 
düzenlenmesi lâzımdır. İsterse seçime gidilsin, 
isterse gidilmesin. Aksi takdirde bizim burada 
kabul edeceğimiz metin Millet Meclisince kabul 
edilmez. Arkadaşlarımız biraz evvel unuttular 
veyahut da o noktaya temas etmediler. Sayın 
Adalet Bakanı buyurdular ki ; ben takabbül 
ediyorum. Eğer bu karenin dışına basılırsa bi
zim için bu da makbuldür. Bundan evvelki se
çim kanununda köy muhtarlarınca yapılacak 
birtakım seçim puslalarmın da muteber olacağı 
mevzuunu komisyon ve o tarihin Adalet Bakanı 
kabul etmişlerdir. Fakat Yüksek Seçim Kuru
lunca seçimde, bu yolda kullanılan bütün oy 
puslaları iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, sual
lere kısaca cevap veriniz. Vaktimiz daralmıştır. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (De
vamla) — Teşekkür ederim, binaenaleyh, istir
hamımız budur. Eğer siz buna oy verirseniz o 
zaman işte Anayasa ve Anayasanın tatbikatını, 
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ölçüsünü tâyin eden bizim bu İçtüzüğümüzün 
7G ncı maddesine hep beraber saygı gösterece
ğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Başkan Sayın Orhoıı'un 
bir sorusu var efendim. (Vazgeçti, sesleri) Efen
dim iki tane kifayeti müzakere takriri daha gel
miştir. Okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Saym Başkanlığa 
Mevzu anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini 

rica ederim. 
Adana 

Sakıp önal 

Başkanlığa 
İki hatip daha söz hakkını kullanmıştır. Mü

zakere edilmeksizin kabul yoluna gidilmektedir. 
Kifayetin kabulünü arz ederim. 

Bursa 
Baki Güzey 

BAŞKAN — Saym Ekrem Özden kifayet 
takririnin aleyhinde. Takrirlerin aleyhinde yal
nız bir kişiye söz verilir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın 
görüşmesinden biraz evvel kifayeti müzakere 
takriri verilmiş idi. Bu kifayeti müzakere tak
riri biraz evvel oylandı büyük bir ekseriyetle 
meselenin esasına nüfuz edilmediği düşüncesiyle 
her halde takrir reddedildi. (A. P. sıralarından 
«saat geldi» sesleri) O saatle bu saat arasında 
10 dakika fark var, büyük bir fark yok. (Gürül
tüler) O zaman bu takriri verirken niçin saati 
düşünmediniz, muhterem arkadaşlarımız. (Sağ
dan, tüzük, sesleri) Neden düşünmediniz? 

Muhterem arkadaşlarım neden düşünmedi
niz? Neden şimdi bu takriri getiriyorsunuz? 
Düşünmeniz lâzımdı, o takriri vermemeniz 
lâzımdı. O takririn lehinde oy verdik. Demek 
ki biz de kaaniiz ki, bu mesele tetkik edilsin 
istiyorduk. Şimdi 5 dakika, 10 dakika geç
tikten sonra kifayeti müzakere takriri veriyor
sunuz, iddialarınızla, ef'aliniz, iddialarınızla, 
tekrar iddialarınız birbirini tutmuyor. (A. P. 
sıralarından alkışlar).. 

Muhterem arkadaşlarım, alkışlarınıza te
şekkür ederim, çok lûtufkârsmız. Ama rica 
edeceğim taktiklerinizi yerinde istimal edin. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Çoğunlukla kifayeti müzakere ka
bul edilmiştir. 

Sayın senatörler, Başkanlık ortaya atılmış 
ve 76 ncı madde gereğince halledilmesi lâzım-
gelen meselenin hal yerinin Genel Kurul ol
duğu kanaatindedir. (Komisyon geri alıyor 
mu sesleri) Genel Kurula bir defa maddeyi 
okuyayım. Dikkatinizi rica ederim, «Tasarı ve 
teklifin kesin olarak oylanmasından, (oylana
cak, biraz sonra) önce ibare veya üslûp veya 
tertip itibariyle hatalı olduğu bir üye - birçok 
üyeler tarafından iddia edilmiş takrirler var
dır - veya komisyon tarafından ileri sürülür ve 
bu iddia Genel Kurulda yerinde görülürse me
tin ilgili komisyona verilir, diyor. Yani şimdi 
bir iddia vardır. 4 ncü fıkra 3 ncü fıkranın de
vamıdır, olması lâzımdır diye bir iddia var
dır. 

Bir de tertip vardır. 4 fıkra halindedir. 
İddia 4 fıkrayı 3 fıkraya kalbetmek ve 3 ncü 
fıkranın devamı halindedir. Bu meselenin 
halli Yüksek Heyetinizin vereceği karara bağ
lıdır. O bakımdan maddede, geri alınması 
gayrimümk-ün. Çünkü birçok takrirler olmuş
tur. 

7 nci maddede iddia olunduğu veçhile ya
pılan tertip hatasının düzenlenmesi zımnında 
maddenin komisyona iadesi hususunu oylarını
za arz edeceğim.. Kabul edenler... Muhterem 
beyler, ellerinizi indirin... Maddeyi bir defa 
daha okutayım zaman itibariyle oylarını kul-
lanmıyanlar olabilir. Fakat Başkanlık tutu
munun meydana çıkması bakımından okumak 
zaruretindeyiz. (Sondan tekrar okunmasına 
lüzum yok sesleri...) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Üç defa 
okudunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyona ha
valesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tereddüt hâsıl olmuştur. 
Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya lüzum gö
rülmüştür. Kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar. Saym Gümüşoğlu ayakta mısınız1? Do
laşıyor musunuz? Efendim bâzı arkadaşlar otu
rup, kalkıyorlar. Kabul etmiyenler... Efendim 
74, 75, 74 gibi rakamlar olduğu için bu mese
leyi Başkanlık Divanı açık oylarınıza arz ede-
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çektir. Bir taraf 74 dedi, bir taraf 75 dedi. 
Bendeniz açık oya arz edeceğim. Tereddüt hâ
sıl olmuştur. 

Muhterem senatörler, maddenin komisyona 
havalesini kabul edenler beyaz, reddedenler kır
mızı oy verecklerdir.. 

Nereden başlanacağı hususunda kur'a çeki
yorum: Saym Fehmi Baysoy'dan oyların atıl
masına başlıyoruz. 

(Erzinean Üyesi Fehmi Baysoy'dan başlan
mak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmamış olan
lar var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiş
tir. 

Lütfen partilerden birer arkadaşın kürsüye 
gelmelerini ve tasnife nezaret etmelerini rica 
ederim... 

Açık oy neticesini arz ediyorum : Oyla
maya .156 üye katılmış; 74 kabul, 80 ret, 2 çc-
kinser, 1 boş, komisyona gitmesi Genel Kurul
ca kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oya koymadan evvel takrirler var, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakerelerin ışığı altında tebellür eden 

duruma göre 7 nci maddenin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Diğer bir öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nei maddenin en sonuna son fıkranın de

vamı olarak, «Bu fıkra hükmü Cumhuriyet Se
natosu üyeleri seçiminde de uygulanır.» Cümle
sinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen var mı? Yok. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
ekseriyetle reddedilmiştir. 

Sayın İbrahim Etem Erdinç'in takririni 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kanun teklifinin 7 nci maddesinin tasan
dan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

İbrahim Etem Erdinç 
Kütahya 

İBRAHİM ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — 
Geri alıyorum efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Takrir geri alınmıştır, onun 
için size söz veremiyeceğim. Başkaca takrir 
yok. Maddenin açık oya arzı hususunda iki 
tane takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Yedinci maddenin oylanmasının açık oyla 

yapılmasını arz ederiz. 
Adana Adana 

M. Nuri Âdemoğlu Hehmet Ünaldı 
Elâzığ Kayseri 

Rasim Giray Hüsnü Dikeçligil 
Balıkesir Erzurum 

Hasan Âli Türker Osman Aliboeagil 
Samsun Antalya 

Edip Somnnoğlu M. Akif Tekin 
Samsun Balıkesir 

H. Enver Işıklar Mehmet Güler 
Muş Eskişehir 

İsa Hisan Bingöl Ömer Ucuzal 
Çanakkale Denizli 

Nahit Altan Mehmet Emin Durul 
İzmir 

Hilmi Onat 
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BAŞKAN — Oylamaya nereden bağlıyacağı

mıza dair kur'a çekiyorum: Lûtfi Tokoğlıı'ııdan 
başlıyoruz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Saat 
tamam efendim. 

BAŞKAN — İki dakika daha var. Bunun 
takdirini lütfen bana bırakınız. (Saat tamam 
sesleri) Herkesin saatine göre hareket edemem. 
Senatonun saatine göre açtım, ona göre kapata
cağım. 

(Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'ndan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
ların lütfen kullanmaları.. 

Oyunu kullanmıyan senatör?.. Yok.. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Tasnife nezaret etmek istiyen gruplardan ve 
topluluklardan birer arkadaş. 

7 nci maddenin açık oylama neticesini arz 
ediyorum. Lütfen yerlerinize oturunuz. 

Oylamaya 158 üye katılmış, 82 kabul, 73 ret, 
&çekinser, bir boş. Madde kabul edilmiştir. 

Genel Kurulumuzun verilen takrir üzerine 
almış bulunduğu karara binaen, gece çalışma 
müddeti 20,30 dan 24,00 e kadardı. Şu anda 
saat 00.10 olmasına binen 16 . 2 1965 Salı günü 
saat 15.000 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 00.10 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun tasansmm 3 ncii 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı m ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabejroğ\n 
tbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 168 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 78 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 4 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nejat Sarhcalı 
BİNGÖL 

Sabri Topçuo&lu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şeref han-
oğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan II a m i t, Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

edenler] 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Tlazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

StlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Kapıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BÎLECIK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö . Faruk Kmaytürk 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayan-
gîV 
Baki Güzey 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

ÎZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
nüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İbrahim E tem Erdinç. 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki A ta sağun 

NİĞDE 
izzet Geııer 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SIVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

[Çekİnserler] 

SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYE 

Osman Koksal 

[Oya katılmıy anlar I 
KAYSERİ 

Su a d llayri Uryüplü 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman (î.) 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 

TOKAT 

Ali Altuntaş (1.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 

Sahir Kurutluoğlu 

(t) 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 



C. Senatosu B : 41 12 . 2 . 1965 O : 3 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı -. 184 
Oy verenler : 165 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 74 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 17 

Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman AlişiroğJu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
SaJbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

edenler] 
M. Oemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mrif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Zerrin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

— 231 — 



ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender 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-
gü 
Baki Güzey 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHİSAE 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

C. Senatosu B : 41 12 . 2 . 1965 0 : 3 
[Reddedenler] 

1 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 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuızal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali* Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

[Çekin 
ANKARA 

Rifat Ertker 

[Oya katı 
HATAY 

Mustafa Deli veli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusınan (I.) 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

| KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

serler] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Osman Koksal 

Imıyanlar] 
MANİSA 

Ferit Alpiskender (L) 
MUĞLA 

Muallâ Akarca (I.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul ı 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. 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 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D em i rdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

VAN 
Ferid Melen 
(B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 41 12 . 2 . 1965 O : 3 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 7 nci 

maddesinin komisyona iadesi için yapılan oylamanın sonucu 

(Teklif reddedildi.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macifc Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 156 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler : 80 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 26 

Açık üyelik : 2 

[Kabul edenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durui 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Ömer Ucuzal. 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halifc Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozeab 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Ozeruemli 

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 

[Reddedenler] 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloglu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
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AFYON EARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

DENİZLİ 
Oahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

C. Senatosu B : 41 
îhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

[Oya ha 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
İSTANBUL 

O. Zeki Gümüşoğlu 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
KIRŞEHİR 

Ali Kıza riusnıan (İ.) 
MANİSA 

Ferit Alpiskonder (T.) 

12 . 2 . 1965 O : 3 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdıırrahman Kavak 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca (t.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi SöylemezoğLu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âırnil Artus 
Hasan Atalkan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

VAN 

Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu (İ.) 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

[Çekınserler] 

TABİÎ ÜYE 
Sami Küçük 

IZMlR 
izzet Birand 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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C. Senatosu B : 41 12 . 2 . 1965 O : 3 
Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 7 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 158 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 73 

Çekinserler : 2 
İptal edilen oylar : 1 
Oya katılmıyanlar : 25 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

DENlZUt 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğiu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

M. Cemâl Yıldırım 
IZMIR 

Enis Kansu 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artııs 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Enver Kok 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Celâl Tevf ik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

C. Senatosu B : 41 12 . 2 . 1965 O : 3 
[Reddedenler] 

Talip özdolay 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Sıtkı Ulay 

AFYON KARAHÎSAR 
Kasım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

[ÇekinserlerJ 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ÎZMtR 
izzet Birand 

[Oya hatılmıy anlar] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

KARS 

Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 

Su a d Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (1.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (î.) 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

Nedim Evliya 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağmı 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Balta» 
Tevfik inci 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 

VAN 

Ferid Melen (B.) 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açtk üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp Uner 

Yekûn 
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Saat : 10,30 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLABI 

1. —• Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçi

mi. 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı 

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

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/780, C. Senatosu 1/465) (S. Sayısı : 
535) [Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] 

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

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

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 Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
vePlân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/480; C. Senatosu 1/438) S. Sayısı : 530) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 
19 . 3 . 1965) 

2. — Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, 
yetki ve kuruluşu hakkındaki 13 . 6 . 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/586; C. Se

natosu 2/149) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma tari
hi : 19 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 31 . 3 . 1965) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanunla değişik 
23 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/752, C. Senatosu 1/473) (S. Sayısı : 
539) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 19 . 4 . 1965) 

X 4. — Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınma
sına mütaallik milletlerarası Andlaşma (CIV) 
ve ekleriyle demiryolu ile eşya taşınmasına 
müteallik milletlerarası Andlaşma (CİM) ve 
eklerinin, Ek Protokolün ve Nihai Andlaşmanm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 
İskân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/714; C. Senatosu 1/451) S. Sayısı : 540) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1965] (Bitiş tarihi : 

9 . 4 . 1965) 


