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1. — GEÇEN Tü ! 

istanbul üyesi Ekrem özden; geçen birleşim
de geçen tutanak hakkında konuşan Hatay Üye
si Mustafa Deliveli'nin şahsını istihdaf eden ko
nuşmalar yaptığını, bâzı tarihi hâdiseleri yanlış 
ifade ettiklerini beyanla, bu gibi asılsız isnatla
rın ve yanlış bilgilerin kürsüye getirilmesinin 
yersizliğini belirtti. 

Tokat Üyesi Zihni Betil; seçimle ilgili kanun
ların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona, ilgili 
komisyonlarca yapılan üye seçiminin tâyin sure
tiyle yapıldığını ve bunun İçtüzük hükümlerine 
uymadığını ifade etti. 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu; Ta
biî Üye Mucip Ataklı'nm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması ile ilgili rapor münasebetiyle 
şahsı ve kürsüde kendisini müdafaa imkânına 
sahip bulunmıyan bir komutan hakkındaki be
yanlarını cevapladı. 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü; Tokat 
Üyesi Zihni Betil'in^seçimle ilgili kanunların bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 308 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısını görünmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona üye seşimmin 
tâyin suretiyle yapıldığına dair konuşmasına ce
vaben, yapılan işlemde içtüzük ve Anayasaya ay
kırı bir durum bulunmadığını açıkladı. 

Çanakkale Üyesi Nahit Alt an, seçimle ilgili 
kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldı
rılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarı
sını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon j 
hakkındaki konuşmalara temasla, kurulmuş bir I 
komisyon üzerinde konuşmanın yerinde olmadı- I 
ğım ve kuruluşun uygun bulunduğunu söyledi. 

Merhum izmir Üyesi izzet Birand'dan boşalan 
içişleri Komisyonu üyeliğine Kırşehir Üyesi Ali 
Rıza Ülusman'm aday gösterildiğine dair Adalet 

SORU! 

Sözlü soru I 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sup- j 

hi Gürsoytrak'm, ikili anlaşmalara dair sözlü so- > 

âNAK ÖZETİ 

Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi ve seçimin gelecek birleşimde yapılacağı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu; 

Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tekli
finin reddine dair Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân komisyonları raporu görüşüldü ve ka
bul edildi. 

Araya Kurban Bayramının da girmesi naza
ra alınarak, 12 Mart 1968 gününden geçerli ol
mak üzere, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul 
toplantılarına 19 Mart 1968 gününe kadar ara 
verilmesine dair önerge okundu ve kabul olun
du. 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanu
nuna ek kanun tasarısı; 

5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi; 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa
kültesi Kuruluş kadroları kanunu tasarısı; 

isçilerin iyonizan Radyasyonlara karşı korun
ması hakkında 115 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve; 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Ka
nununa ek kanun tasarısı görüşüldü ve kanun
laşmaları kabul edildi. 

19 Mart 1968 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Fikret Turlıangü Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet Çamlıca 

«AR 

ru. önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/490) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Montreux'de imza edilmiş olan «Millet

lerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/335; Cumhuriyet Senatosu 1/878) (S. Sa

yısı : 1115) 
2. — Seçimlerle ilgili kanunların bası mad

delerinin yürürlükten kaldırılması ve 3G8 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu rapora. (Millet Mec
lisi 1/100; Cumhuriyet Senatosu 1/886) (S. Sa
yısı : 1116) 

i>9<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — ibrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Nahit Aîtan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 41 nci birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOIILAMA 

melere başlıyoruz. Gündeme geçmeden evvel Sa
yın Ataklı zaptı sabık hakkında sos istemiştir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş- Buyurun Sayın Ataklı 

DEMEÖLSE VE SÖYLEVLER 

1. —• Tabiî Üye llucip Ataklının; yasama do
kunulmazlığı ile ilgili konuşmasına karşılık Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yaptığı 
gündem dışı konuşmayı cevabî demeci. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, dokunulmazlığımın kaldı
rılması iîe ilgili tartışmalara, bir Hükümet üye
si olarak Ahmet Topaloğlu'nun da katılmış ol
ması, siyasi tertip teşhisimizin yeni ve esaslı 
bir delilini vermek bakımından iddiamızı doğru
layan bir olay olmuştur. 

Savcılığın Adalet Bakanlığının etîdsi altın 
da bulunduğu ve dokunulmazlıkla ilgili dosya
ların bu Bakanlığın tetkiki sonunda Başbakanlık 
kanaliyle Parlâmentoya gönderildiği bir vakıa
dır. 

Bu durum karşısında Sayın Topaloğlu'nnn, 
Senatoya tevdi edilen dosya muhtevasını Hükü
metin icra ve iradesi dışında göstermeye ç a k 
ması, bu siyasi tertibi örtme çabasının talihsiz 
bir belgesi olarak gelecek kuşaklara intikal ede
cektir. 

Sayın Topaloğlu'nun, Bayram tatiline gir
meden önceki oturumda yaptığı gündem dışı ko
nuşmasının hazırlığı da dikkat çekicidir. 

Millî Savunma Bakanlığı Makamında, yük
sek rütbeli bir kumandan ve partisinin yetkili 
bir kişisi ile yaptığı toplantı neticesinde hazır
lanan konuşmanın siyasi maksat şüphesini taşı
masını tabiî karşılamak gerekir. 

Bu kürsüden müdafaa hakkım kıülarıamıyan 
kimseler için itham ve isnatların yapılmaması ge-, 
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rektiğini, daha evvelki konuşmamda gayet açık 
olarak beyan etmiştim. 

Bunu enas Sayın Topaloğlu kadar idrak ede
cek durumdayız. Böylesine basit taktiklerle bi
zi itham teşebbüsünü bir melcee sığınmanın gay
reti saymaktayım. 

Şunu. tekrar belirtmek isterim ki, işgal ettik
leri mevkilerin sorumluluklarını idrak etmiyen-
ler, hakkımızda yaptıkları isnat ve iftiralarla 
kamu oyunu bulandıranlar, her zaman bu kür
süden hakettikleri cevabı bizden alacaklardır. 

Biz şerefli ordumuzu her şaibenin üstünde 
tutan bir zihniyetle şimdiye kadar ordu ile ir
tibatlı olduğumuzu ihsas edecek bir cümle dahi 
kullanmadık. 

Buna rağmen siyasi muarızlarımız ve bu me-
yanda Sayın Topaloğlu eski alışkanlıklarından 
kurtulamayarak çıkar umduğu mesnetsiz bir 
iddiayı da savunmasına katık yapmış bulunmak
tadır. 

Şunu herkes bilmelidir ki, Türk Silâhlı Kuv
vetleri ne Sayın Topaloğlu'nun, ve ne de her 
hangi bir siyasi organın vesayeti altında bulu
nan bir teşekkül değildir. 

Bizim, vazife şuurumuz, kimseye yaranmak 
küçüklüğüne dayanman. 

Sayın Topaloğlu, konuşmamın Silâhlı Kuv
vetlerimizde uyandırdığı memnuniyetsizliği han
gi elektronik beyinle teşhis etmiş ve hangi salâ
hiyetle böyle bir iddiada bulunabilmiştir? 

Sayın Topaloğlu her tutumu ile Ordu'yu po
litikaya, yani kendi politikalarına itmeye çalış
mış ve halen de çalışmaktadır. 

Hafızaları yerinde olanlar, basın organlarına 
kadar akseden çeşitli olaylarla kumanda kade
melerinin nasıl müşkül durumlara düşürüldük
lerini gayet iyi hatırlarlar. 

Yams Sayın Topaloğlu şunu bilmelidir ki, 
mirasın" davam ettirmeye çalıştıkları geçmiş ik
tidar da aynı metodu kullanmış, fakat tümü ile 
Atatürkçü olan Türk Silâhlı Kuvvetlerini poli
tikaları n;.n aleti halino getirememişlerdir. 

Politikanın Camie ve okula, bütün iğrençli
ği ile sokulduğu bu ortam içerisinde, Orduya da 
•sokulma gayretlerinin nereden geldiğini gayet 
iyi bilmekteyiz. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin sağ duyu sahibi va
tan sever personelinde, dün olduğu gibi bu g'ün 
de, oynanmak istenen oyundan habersiz olduk
larını düşünmek safdillik olur. 

Silâhlı Kuvvetleri kendi emelleri için kul
lanmak gafletinde olan kişiler ve iktidarlar, ya
rarlı çıkmamışlardır. 

Bundan sonra da bu yolda olanlar hüsrana 
uğrıyacaklarını bilmelidirler. 

Sayın Hüsnü Özkan'ın beyanatına IIv. K. 
K. m tarafından verilen cevapta Sayın Topaloğ
lu'nun etkisi gayet açıktır. 

Bu kürsüden yaptığım açıklamayı dikkatle 
dinliyenler ve olayın cereyan ettiği tarihlerdeki 
basın organlarını inceliyenler bu gerçeği asla 
inkâr edemezler. 

Bunların maşeri vicdanda yer bırakıp bırak-
mıyacağmı Sayın Topaloğlu'nun takdir etmesi 
elbette ki, mümkün değildir ve işine gelmez. 

Kendisi gibi gerçekleri tahrif ve mesnetsiz 
iddialarla kendimizi ve kamu oyunu yanıltma
yı itiyat haline getirmediğimiz için gerçekleri 
ifade etmenin huzuru ve vicdan rahatlığı içeri
sinde tarihî vazifemizi yapıyoruz. 

İddialarımızı ispatlıyacak tanıkların büyük 
ölçüde çoğunluğu bugün hayatta ve halen bü
yük mevkiler işgal etmektedirler. 

Sayın Topaloğlu bize karşı cevap hakkını 
kullanırken, esefle ifade edeyim ki, demogo-
jinin en kolay metodunu kullanmıştır. 

Söylemediklerimizi, söylemiş gibi göstermek 
olan bu metot isnat, iftira ve jurnalciliğin en 
basit, fakat o nisbette değersiz bir politik sal
dırı metodudur. 

Sandıktan çıkmışlığı beğenmediğimi, ihtilâli 
övdüğümü iddia eden Sayın Topaloğlu bu basit 
metodu kullanarak gerçekleri tahrif etmiştir. 

Ben bu hususta ne söylemişim, zabıtlardan 
aynen tekrar ediyorum. 

Demokratik rejime olan inancımı ve dosya 
hakkındaki tahlillerimi yaptıktan sonra, şöyle 
diyorum. 

Evet sayın senatörler, nitelikleri bunlar olan 
dosya da gösteriyor M, biz 27 Mayısçılar her 
halükârda eserimizi sonuna kadar korumak 
mecburiyeti ile hâlâ karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bu eseri yıkmaya ister silâhlı teşebbüsler, 
isterse sandıktan çıkmayı bu saldırıya gerekçe 
sayanların çoğunluk teşebbüsü cüret etsin dai
ma bizi karşısında bulacaklardır. 

Bunun neresinde sandıktan çıkmışlığı beğen-
memezlik, neresinde ihtilâl övgüsü var. (Ne alâ
kası var sesleri) Alâkası, zabıtlarda geçen söz
lere karşıdır. Siz susun da dinleyin biraz. 
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Demokrasiye inancın bundan daha sağlam 
ifadesi gösterilebilir mi? 

Sayın Ahmet Topaloğlu bu beyanımızı be
ğenmiyorsa, demekki başka bir niyet peşinde
dir. 

27 Mayısa, onun getirdiği rejime ve bu re
jime hayat veren Anayasaya karşı olanların el
bette ki, başka türlü düşünmesi mümkün de
ğildir. 

Ordunun siyasetten uzak, yekvücut halinde 
bulunması, vaktiyle bunun ıstırabını çekmiş 
olan bizler için ancak huzur 'kaynağı olur. 

Bizim mücadelemiz silâhlı kuvvetlerimize 
özel toplantılarda arkadan küfreden, kürsüler
den yüzüne gülen zihniyetledir. 

Bu zihniyeti kimlerin taşıdığı bellidir. 
Tarihte eşine »ender raslanan ve millet ya

rarına uygulanan ihtilâlden övünç duymak hak
kımızdır. 

Bunu kınamak yerine, onun getirdiği düzen 
üzerine oturanların da bu övünce katlamaları
nı en azından bir ahlâk ölçüsü saymak gerekir. 
Biz de diyoruz ki, bu toplumda artık herkes 
kendi yerini almalı ve kendi iç huzursuzlukla
rını etrafa yaymaktan vazgeçmelidir. 

Hele, basit ve ahlâk dışı metotlarla isnat, if
tira ve mesnetsiz iddialara dayanarak ortaya 
çıkmamalı, politikayı ahlâklı ve faziletli bir 
meslek haline getirmelidirler. 

Biz, mesnetsiz konuşmadık, iddialarımızın 
bahsettiğim olayları yakından bilenlerin ve fii
len içinde bulunanların vicdanlarında olumlu 
yankılar yaptığından eminim. 

Gerçekler bütün çıplaklığı ile tarihe tevdi 
edildiği zaman maşerî vicdanın bizden yana ola
cağına da, inancım tamdır. 

O zaman sorumluluklarını ve işgal ettikleri 
mevkilerin ulviyetini unutarak, hakkımızda is
nat ve iftiralarda bulunanların ve mesnetsiz ko
nuşanların ne hale düşeceklerini tarihin şaşmaz 
hükmüne terk ediyorum. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Koksal zatıâliniz gün
dem dışı bir konuşma talebettiniz. Ben talebini
zi okuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Siyasi huzur üzerinde gündem dışı söz isti

yorum. Saygılarımla. 
Osman Koksal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
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S BAŞKAN — Siyasi huzur hakkında diye 
yalnız mevzuu belirtmiş, fakat mahiyeti hak
kında bir şey tasrih etmemişsiniz. Bunun... 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
İÜ . ) — Sayın Başbakanın 13 Martta yaptığı be-
I yanat üzerine. 

BAŞKAN — 13 Martta Sayın Başbakanın 
| yapmış olduğu beyanat üzerine... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kanım, usul hakkında söz istiyorum. (C. H. P. 
sıralarından ne usulü sesleri) Usulün tatbikatı 
hakkında söz istiyorum, Tüzüğün tatbikatı hak-

I kında. 

BAŞKAN — Beyefendi çok istirham ederim. 
Sayın Koksal, Sayın Başbakanın 13 Martta 

yapmış olduğu beyanat. Nereye yapmış beya-
| natı? 
I OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Türkiye'ye yapmış olduğu beyanat. 

BAŞKAN — Türkiye'ye yapmış olduğu be-
| yanat. Ne ile? Anadolu Ajansı vasıtasiyle bü-
! tün matbuata yapmış olduğu beyanat dolayısiy-
| le gündem dışı söz istiyorsunuz. 
| OSMAN KOKSAL (Devamla) — Radyo va-
j sıtasiyle yapmış olduğu beyanat dolayısiyle 
| gündem dışı söz istiyorum... 
I BAŞKAN — Sayın Koksal, siz de takdir 
j edersiniz ki, bir Hükümet Başkanının Türk ef-
S kârı umumiyesine matbuat yoliyle, radyo yoliy-
j le yapmış olduğu beyanat tabiîdir. Bunun kar-
| şısında iseniz siz de aynı esaslara istinadederek-

ten matbuat yoliyle cevap vermeniz mümkün-
| dür. (C. H. P. sıralarından alkışlar) veya eliniz-
j de yine imkân vardır. O da bir genel görüşme 
I açmak veya yazılı veya sözlü soru sormak su-
j retiyle bu mevzu üzerindeki görüşlerinizi bura-
ş ya intikal ettirmek mümkündür. (A. P. sırala-
j nndan bravo sesleri). 

| OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
i ü . ) — Sayın Başkan sebeplerinizi çok yersiz 
| buldum. Ama sizden sonraki başkanlıklarda söz 
| alacağım, şimdi sarfınazar ediyorum. (Gülüşme-
I 1er) 
s 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ersü 
i zatıâlileri de yine gündem dışı bir söz talebin-
I deşiniz. Verdiğiniz önergeyi okuyorum efen-
! dim. 
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Saym Başkanlığa 
Sayın Başbakanın 14 Mart 1968 tarihli gaze

telerde yayınlanan demeçleri hakkında görüş
lerimizi arz etmek için gündem dışı söz rica edi
yorum. 

Saygılarımla. 
Talbiî Üye 

Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Sayın Ersü, biraz evvel Sayın 
Köksal'a da arz ettiğim gibi, bilhassa zatıâliniz 
tasrih etmişsiniz, Sayın Başbakanın 14 Mart ; 
1968 tarihli gazetelerde neşretmiş olduğu be
yanat veya Anadolu Ajansı yoliyle vermiş oldu
ğu beyanat. Yine aynı mütalâa içinde zatıâlini-
ze şunu arz edeyim. Bu gibi beyanatın karşılığı, 
eğer hakikaten buna bir cevap vermek lâzımge-
liyorsa, Cumhuriyet Senatosu kürsülerine bir 
sözlü soru getirebilmeniz, bir genel görüşme 
teklif etmeniz mümkündür. Böylece bu mevzu 
burada müzakere edilebilir. Ama bir gazetede 
intişar etmiş olan bir Hükümet Başkanının söz
leri, eğer her defa Cumhuriyet Senatosu 'kürsü
lerine gelirse, burada müzakere mevzuu olursa 
veya gündem dışı bir konuşma konusu yapılır
sa, o takdirde, güçlük olur. Onun için bendeniz 
zatıâlinizden, Sayın Koksal'm yapmış olduğu 
gibi bu gündem dışı görüşmenizi geri almanızı 
rica edeceğim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başka
nım, ben önergemi büyük bir açıklıkla verdim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Balecini İlhamı Ertem'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı S ey fi Öztürk'ün vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/667) 

BAŞKAN — Gündemde Başkanlığın sunuşu 
olarak Sayın Cumhurbaşkanlığından gelen bir 
tezkere vardır, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Bakanı İlhami Er temin dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öz
türk'ün vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Parlâmento kürsüsü aynı zamanda murakabe 
yeridir. Başbakanın sorumlu bir kişi olarak so
rumsuz beyanlarını burada tescil etmek zorun
dayım. Kaldı M, Sayın Başbakanın beyanları 
içinde «açık kürsüler varken sözleri sokağa gö
türmenin lüzumu yoktur» deniyor. Görüyorum 
ki, burada kürsüler kapatılıyor, ben söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, ben zannediyorum 
ki, konuşmakta İsrar ediyorsunuz. Yani diren
meniz var. O halde ben yetkimi kullanarak size 
söz veremiyeceğim, ama Heyeti Umumiye her 
şeye hâkimdir. Binaenaleyh Heyeti Umumiyeye 
arz edeceğim efendim. Saym Ersü gündem dışı 
konuşmak talebindedir. Ben yetkimi kullanarak 
kendilerine söz veremiyeceğimi bildirdim. Ama 
direniyorlar. Binaenaleyh oylarınıza arz etmek 
suretiyle meseleyi halledeceğim. Konuşmalarını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... 57 kabule 
karşı 85 oyla reddedilmiştir, efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Teşekkür ede
rim. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Muhalefet ya
saklanmıştır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Kürsüden söz 
söylemek yasak. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Size şeref 
getiriyorsa... 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN •— Ittılaınıza arz edilmiştir. 
Yine Başkanlığın sunuşu olarak Cumhuriyet 

Senatosu C. H. P. Grupundan İçişleri ve Ana
yasa - Adalet Komisyonunda üye olan arkadaş
ların kendi anakomisyonlarından ve bir de ge
çici komisyondan istifalarını ve istifalarının mu
cip sebeplerini de ekli olarak bildiren sayın ar
kadaşlarımızın istifalarını okutarak ıttılaınıza 
arz edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tarihleri ne
dir, onlar da okunsun. 

BAŞKAN — Hepsi okunacaktır efendim. 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem özden'in; Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi. 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanlığına 

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. 

istanbul 
Ekrem özden 

Gerekçe 
1. içtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü

şecek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmirdir. 

2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon 
toplanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon 
başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key
fiyet yine düzeltilmemiştir. 

Böylece Tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

9 . 3 . 1968 Saat : 12,45 

3. — Tekirdağ Üyesi Hayrı Mumcuoğlu'nun; 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan istifa ettiği
ne dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 

istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuoğlu 

Gerekçe 
1. içtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü

şecek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmirdir. 

2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon 
toplanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon 
başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key
fiyet yine düzeltilmemiştir. 

Böylece Tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

9 . 3 . 1968 Saat : 12,45 

4. —• Tokat Üyesi Zihni BetiVin, Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanlığına 

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 
istifa ettiğimi saygılarımla bildiririm. 

Tokat 
Zihni Betil 

Gerekçe 
1. içtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü

şecek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmirdir. 

2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon 
toplanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon 
başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key
fiyet yine düzeltilmemiştir. 

Böylece Tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

9 . 3 . 1968 Saat : 12,45 

5. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in; Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan istifade ettiğin
den Seçim kanunu tasarısını görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyonda bulunmasına imkân 
olmadığına dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 

istifa ettiğim için Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sını görüşecek Geçici Komisyonda da bulun
mama imkân olmadığından gereken işlemin 
yapılmasına delâletlerini saygılarımla rica ede
rim. 

9 . 3 . 1968 Saat : 12,45 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 

| Ekrem özden 
S 
I Gerekçe 
I 1. içtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü-
| şecek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 

seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmirdir. 
1 2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon 
] toplanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon 
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başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key
fiyet yine düzeltilmemiştir. 

Böylece Tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

4. Geçici Komisyonun ikinci çağırışı 10 
Mart 1968 için yapılması gerekirken 9 Mart 
için yapılmıştır. Bu da usulsüzdür. 

6. — Ordu Üyesi Zeki Kumrulu'nun; İçişle
ri Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
Başkanlığına 

içişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğimi saygılarımla bildiririm. 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Gerekçe 
1. içtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü

şecek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmirdir. 

2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon 
toplanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon 
başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key
fiyet yine düzeltilmemiştir. 

Böylece Tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

9 . 3 . 1968 Saat : 12,45 

7. — M<datya Üyesi Nüvit Yetkin'in; İçiş
leri Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
Başkanlığına 

içişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
ğimi saygılarımla bildiririm. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Nüvit Yetkin 

Gerekçe: 
İ. İçtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü

şecek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmir
dir. 
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2. Buna ve ikazlara rağmen komisyon top
lanmamış seçim yapılmamış ve komisyon 
başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key
fiyet gene düzeltilmemiştir. 

Böylece tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 9 . 3 . 1968 

Saat : 12,45 

8. — Konya Üyesi Muhittin Kılıç'm; İçiş
leri Komisyonundan istifa ettiğine dair önerge
si. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve içişleri 
Komisyonu Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum İçişleri Komisyonundan 
istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

9 . 3 . 1968 
Saat : 12,45 

Konya Senatörü 
Muhittin Kılıç 

.9. — Konya Üyesi Muhittin Kılıç'in; Seçim 
kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyondan istifa ettiğine dair önerge
si. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Seçim kanunu tasarısını görüşmek üzere 

teşkil edilen Geçici Komisyon üyeliğine, üyesi 
bulunduğum içişleri Komisyonu Başkanı tara
fından üye olarak gösterildiğim ve komisyon 
toplanarak seçim yapılmadığı cihetle istifa et
tiğimi arz eder, saygılar sunarım. 

9 . 3 . 1968 

Konya Senatörü 
Muhittin Kılıç 

Gerekçe: 
1. içtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görüle

rek Geçici Komisyona, komisyon toplanarak, 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmir
dir. 

2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon 
toplanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon 
başkanı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna 
yetkisi yoktur. 
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3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen key- j 
fiyet gene düzeltilmemiştir. 

Böylece tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

4. Geçici Komisyonun ikinci çağrısı 10 
Mart 1968 için yapılması gerekirken 9 Mart için 
yapılmıştır. Bu da usulsüzdür. 

Saat : 12,45 

10. — Tekirdağ Üyesi Hayrı Mumcuoğlu'-
nun Anayasa ve Adalet komisyonlarından istifa 
ettiği cihetle Seçim kanunu tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Gerici Komisyonda bulunmasına 
imkân olmadığına dair önergesi . 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden 

istifa ettiğini için seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 
306 sayılı Milletvekili Seoim Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sını görüşecek Geçici Komisyonda da bulunma
ma imkân olmadığından gereken işlemin yapıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ede
rim. 

9 . 3 . 1968 
Saat : 12,45 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğiu 

GEREKÇE 
1. İçtüzük, seçimlerle ilgili tasarıyı görü

şecek Geçici Komisyona, komisyon toplana
rak, seçim yapmak suretiyle üye vermesini 
âmirdir. 

2. Buna ve ikazlara rağmen, komisyon top
lanmamış, seçim yapılmamış ve komisyon başka
nı 9 üyeyi kendisi tâyin etmiştir. Buna yetkisi 
yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe, itirazlara rağmen keyfi
yet gene düzeltilmemiştir. 

Böylece tüzükle birlikte, seçme ve seçilme 
hakkımız da çiğnenmiştir. 

4. Geçici Komisyonun ikinci çağrısı 10 
Mart 1968 için yapılması gerekirken 9 Mart 
için yapılmıştır. Bu da usulsüzdür. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşu olarak İçiş
leri Komisyonundan ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan istifa eden arkadaşlarla, görev

lendirildikleri geçici komisyondan yine istifa 
eden sayın arkadaşlarımızın istifanamelerini 
ıttılaınıza arz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grup 
Başkanvekili arkadaşlarımdan benim bir ricam 
olacaktır. Bunlar ıttılaınıza arz edilmiş olmak
la arkadaşlarımızın istifaları tekemmül etmiş 
oluyor. Binaenaleyh münhal bulunan.. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum 
bu konuda efendim. 

BAŞKAN — Beyefendi çok istirham ederim, 
bu müzakere mevzuu değildir, efendim, ben ko
nuşuyorum, Başkanlık Divanı sunuşudur. Her 
hangi bir mevzu ile ilgili olarak müzakereye gel
diğimiz zaman size söz veririm. Başkanlık Divanı 
sunuşu üzerinde müzakere açılmasına İçtüzü
ğümüz de müsait değildir, arz ettim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biz bu bapta söz istiyoruz. Biz de bilelim 
ne vakit söz vereceksiniz, bu mevzuda takriri
miz de vardır. 

BAŞKAN — Zamanında vereceğim, üzül
meyin. Yalnız münhal bulunan.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, şimdi ben konu-
şuyorunî. (Gürültüler). Münhal bulunan Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna ve İçişleri Komis
yonuna yine grubunuzdan, yani C. H. P. Senato 
grupundan seçeceğiniz ve bize göndereceğiniz 
isimleri biz genel kurula arz edeceğiz ve bura
da şhli oyla seçimleri tekrar yapılacaktır. Bu
nu da ıttılaınıza arz ediyorum. 

Ayrıca Başkanlık, gruba da bir yazı yazmak 
suretiyle, münhaller üzerinde bu işi yapacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İstifalar bura
da okunmakla tekemmül etmemiştir. Bu beya
nınız hukuka aykırıdır, zira istifalar verildik
leri anda tekemmül eder. Bu husus ileride Ana
yasa Mahkemesine müracaat konusu olabilir. Bu 
beyanatınız haksızdır ve yanlıştır. (Gürültü
ler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi başkanvekili 
olan Sayın Atalay dün Başkanlık Divanında bu 
mevzu üzerinde görüşme yaparken hukukî yön
den bâzı mütalâalar ileri sürülebilir. Yok böyle 
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şey arkadaşlar. Bir şeyin tekemmül edebilmesi 
mutlak surette ya Anayasa ile veya içtüzükle 
mümkündür. Anayasada seçimle ilgili madde 
vardır, 85 nci madde. Buna mütenazır ol
mak üzere, İçtüzüğümüzde de 18 nci madde
de vardır, tamamen mütenazırı. İstifa 
yolu sarihtir. Gizli oyla komisyonlara seçilmiş 
olan arkadaşlarımızın öyle Senato Başkanlı
ğına, komisyon Başkanlığına sundukları istifa 
mektupları ile istifaları tekemmül edemez. 
(C. H. P. sıralarından «eder» «eder» sesleri, gü
rültüler). Edemez. 

Bu, ancak ve ancak, onları oraya seçen he
yeti umumiye önüne bu istifanameler arz edi
lir ve böylece tekemmül eder. Nitekim şimdi
ye kadar olan tatbikat da budur, içtüzükte de 
sarih bir hüküm yoktur. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başka
nım, istifa tek taraflı hukukî bir muameledir. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, çok rica 
ederim, bu bir sunuştur, üzerinde müzakere ka
bul etmiyorum. Ancak Başkan olarak ben ko
nuşabilirim. (Gürültüler). 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mü
saade edin konuşalım Sayın Başkanım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başka
nım size söylüyorum, duymuyor musunuz. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge vardır 
sunuş olarak. Onu arz ediyorum. Sadi Koçaş 
arkadaşımız tarafından verilen önergeyi oku
tuyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Müsaade bu
yurun, ars edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) —'Efendim, za-

tıâlinizin beyanı içtüzük ve bugüne kadar de
vam eden teamüle ve hukukun umumi esasları
na aykırıdır. Bu hususta müsaade ederseniz be
yanatta bulunacağım. Ve içtüzük icabı bu tat
bikatınız ve tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, benim sunuş ola
rak ileri sürdüğüm şey ne Anayasaya aykırıdır, 
ne de İçtüzüğe aykırıdır. Hem Anayasa ve hem 
de içtüzüğün muhtevası içerisindedir. Zamanı 
geldiği vakit mesele müzakere edilecektir beye
fendi. (Gürültüler ve anlaşılmıyan müdahale
ler). 

MEHMET HAZER (Kars) — Meselâ Sayın 
Başkan bir arkadaşımız şimdi istifa etmese, ta
tilde iken istifa etseydi maaşını verecek miydi
niz? 

11. — Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Sadi 
Koçaş'ın; İstanbul köprüsünün inşaası konusun
da yapılan çalışmalar, hazırlıklar ve alınacak ka
rarlar hakkında bilgi vermek üzere yedi üyeli 
bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş'm Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesini okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ANKARA 

inşaası hususunda kesin karar verilen ve ha
zırlıklara başlanmış bulunan İstanbul köprüsü 
memleketimizin çok önemli bir dâvası olduğu 
halde, gerek inşaatın genel maksadı, gerekse bu 
maksada göre seçilebilecek yer ve köprü şeklin
de alınan kararlar basında çıkan yetersiz ha
berler dışında umumi efkârın ve hattâ parlâ
mentonun meçhulü bulunmaktadır. Bütçe esna
sında bu konuya temas eden sorulara tatmin
kâr bir cevap verilmemiştir. Halbuki bu ko
nu sadece bir köprü dâvası değil, her türlü si
yasi görüş farkı ve düşüncelerin çok üstünde 
kalması en isaibetli kararların alınması ve uygu
lanması gereken hayatî önemi haiz millî bir 
dâvadır. 

İktidarın siyasi tercih hakkı muhakkak olmak
la beraber böylesine önemli konularda bu hak 
teknik ve stratejik çok esaslı bir etüde istina-
dettiği takdirde hatasız ve isabetli telâkki edi
lebilir. 

Bu konuda yapılacak en ufak bir hata son
radan asla tashihi mümkün olmıyan büyük 
mahsurlar tevlidedecektir. Bu sebeple Yüce 
Senatoya şifahen arz edeceğim diğer önemli dü
şünceler de dikkat nazara alınarak istanbul 
köprüsünün inşası konusunda yapılan çalışmalar, 
hazırlıklar ve alınacak kararlar hakkında Yüce 
Senatoya bilgi vermek maksadiyle Anayasamı
zın 88 nci Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü 
133 - 138 nci maddeleri gereğince Senatoda bu
lunan bütün grupların temsil edileceği 7 kişi
lik bir araştırma komisyonu kurularak bir se-



Ü. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1968 O : 1 

nato araştırması yapılmasını arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla.. 

Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Sayın Sadi Kocasın 7 kişilik 
bir araştırma komisyonu kurulması hakkındaki 
önergesini dinlediniz. Bunun hakkında gerek
li muamele, usulü dairesinde cereyan edecektir. 
iki birleşim sonra bu mesele üzerinde görüşme
ye başlanacak ve eğer Genel Kurulca Araştır
ma Komisyonu ihdası kabul edilirse buna göre 
de muamele yapılacaktır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonunda açık bulunan bir üyelik seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, içiş
leri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
yapılması istenmektedir. Bu seçimin biran evvel 
yapılmasında fayda vardır. Pusiaları zarflariy-
le birlikte dağıtırsınız. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. Üç kişi olacaktır. 
Sayın Nevzat özerdendi? Burada. Sayın Mucip 
Ataklı?.. Burada. Sayın Sabahattin Orhon?. Bu
rada. Bu arkadaşlarımız tasnif heyeti olarak 
seçilmişlerdir. 

Şimdi hangi üyenin isminden başlıyacağı-
mıza dair kur'a çekiyoruz. (Ad çekimi yapıldı) 
Sayın Osman Ali Hocagil'den başlıyarak oy
lama yapılacaktır. İçişleri Komisyonuna seçile

cek Sayın Üye Adalet Partisinden Sayın Alı 
Rıza Ulusman'dır. 

(Osman Ali Hocagilden başlanarak oylama 
yapıldı). 

BAŞKAN — Tasnif Heyeti lütfen yerini 
alsın. Oyunu Kullanmıyan sayın üye varsa lüt
fen oyunu kullansın. 

Oy verme muamelesi sona ermiştir. 
Sayın senatörler seçim sonucunu arz ediyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 

içişleri Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için yapılan seçime 101 üye katılmış ve neti
cede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye üye 
İzmir Tabiî Üye 

Nevzat özerdendi Mucip Ataklı 
Üye 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

Ali Rıza Ulusman 101 
BAŞKAN — Sayın AH Rıza Ulusman 101 

oyla içişleri Komisyonuna üye seçilmiştir. 
Efendim, güzidemin ikinci kısmında bulunan 

sorular ve genel görüşmelerin müzakeresine 
başlıyoruz. 

6. — SORULAR T/E CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
ÇağlayangU'in cevabı (6/4-13) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Burada. Sa
yın soru sahibi? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Dışişleri Bakanı tara

fından, sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasmı saygiyle rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sözlü soru : 
Kıbrıs meselesinin son durumu nedir? 
Bu millî dâvada her hangi olumlu bir ge

lişme var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; değerli arkadaşımız Beka
ta'nın sözlü sorusu eski bir tarihi taşıyor. O de
virden bu yana Kıbrıs meselesi üzerinde evve
lâ gerek Senato, gerek Millet Meclisi Dışişleri 
komisyonlarında, gerek Bütçe Komisyonunda 
ve gerekse bütçenin müzakeresi sırasında Yüce 
Heyetinizde ve Mecliste bu konu enine boyuna 
tartışılmıştır. Konu bugün türlü temevvüçler 
arz ettikten sonra, hepinizin yakından takibet-
tiği veçhile, bir normal devre içine giriş is
tidadını taşımaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili 
olarak hepinizin bildiği gibi, Yunan kuvvetle
rinin çekilişinin kontrolü, pasifikasyon tedbirle
rinin Birleşmiş Milletlerce ittihazı ve dün yine 
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Birleşmiş Milletlerce müddeti biten Barış Gü
cü kuvvetlerinin müddetinin temdidi hakkında
ki müzakerelerin cereyanı da göstermektedir 
ki, en nazik devresini yaşamakta ve üzerinde 
bugün için değerlendirme yapıması, hattâ mü
nakaşası dâvaya hizmet eder görünmemektedir. 
Muhterem arkadaşımdan bugüne kadar cere
yan etmiş müzakerelerde vuzuha kavuşmuş olan 
noktalarla iktifa etmesini ve bu konuda Yüce 
Heyetinize malûmat arzına ihtiyaç hâsıl oduğu 
zaman esasen Hükümetimizin bu yolu daima 
tercih ettiği göz önüne alınarak Kıbrıs mese
lesi üzerinde bunun dışında bir münakaşanın 
bugün için millî menfaatlere hadim olmadığı
nın onun tarafından da kabulünü rica ederim. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Kıbrıs 
konusunda gelişmelerle ilgili önergemi' 8 ay ka
dar önce vermiştim. 8 aydır gündemde yer 
alan önergemin ancak bugün cevaplandırılması 
mümkün oldu. 8 aydan bu yana Kıbrıs'ta hepi
nizin takibettiğimiz ciddî gelişmeler ve bu geliş
melerin karşısında Türk Hükümetinin aldığı bâ
zı tedbirler müşahade edilmiştir. Bugün bu ge
lişmelerin öyle bir noktasında bulunuyoruz ki, 
bu noktada geçmişte alınmış bulunan tedbirler
le veya Hükümetin bu tedbirleri isabetli veya 
isabetsiz aldığı noktasında uzun bir münakaşa
nın bâzı tahribat yapması ihtimalini göz önün
de tutarak Kıbrıs'la ilgili olumlu gelişmeler bir 
neticeye bağlanmcaya kadar bu konuyu siyasi 
tartışma ve siyasi istismar konusu yapmaktan 
uzak tutmayı C. H. P. olarak bugüne kadar tat
bik ettiğimiz politikanın bir işlemi telâkki ede
rek burada söyliyeceklerimin tamamını mahfuz 
tutmak kaydiyle şimdilik konuyu deşmek ni
yetinde olmadığımı saygılarımla arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın so
ru sahibi? Burada. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan? Yok. Sayın 
soru sahibi burada, soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, bu önemli bir konuyu ihtiva et
mektedir. Bu soruyu verişim tam beş ay ol
maktadır. Bir defa görevime, komisyon çalış
maları dolayısiyle Ankara dışında bulunuyor
dum, onun dışında hiçbir Bakan veya Sayın 
Başbakanla bu soru dolayısiyle muhatabolmak 
şerefine nail olamadım. Konu önemlidir. Hü
kümetin dikkatine arz ediyorum. Her gün 
ilâçlı buğday zehiri vatandaşlarımızın bünye
lerinde toplanmaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — ilgilenilecektir efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztiü'kcine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan? Yok. önerge 
sahibi burada, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı? Yok. 
Sayın soru sahibi burada, soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın özden? Burada. Sayın 
Ticaret Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen okulla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/453) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Sayın 
Atmaca?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artırılma
sına dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/454) 
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BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı?.. 
Burada yok. Sayın soru sahibi Atmaca?.. Yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın lâmba ile balık avcılığına 
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dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı?.. Burada 
yok. Sayın soru sahibi?.. Burada. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Montreux'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve ekle
rinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı (Millet Meclisi 1/335; Cumhuriyet Senatosu 
1/878) (S. Sayısı : 1115) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ivedilik önergesi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 1115 Sıra Sayılı kanun tasarı
sının ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanı 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — İvedilikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası 
Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 12 Kasım 1965 tarihinde Mont-

reux'de imza edilmiş olan ve ek protokoller 
ile nihai kararları tavsiye ve temennileri ihtiva 
eden ilişik «Milletlerarası Telekomünikasyon 

Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza arz edile
cektir. 

Yine birinci görüşülmesi yapılacak işler ara
sında diğer bir kanun tasarısı, Cumhuriyet Se
natosu Sıra Sayısı 1116. 

2. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/100; Cumhuriyet Senatosu 1/886) S. Sa
yısı : 1116) (1) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan önerge var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir önergeniz mi var efendim... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın özden üç imzalı bir öner

geniz var. Bu önerge ile usul hakkında söz isti
yorsunuz. 

(1) 1115 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun da dır. 

(1) 1116 S. 
n undadır. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mazbatanın 
altında imzalarımızın üzerinde bâzı beyanlar 
hakkında ve komisyonun sureti teşkili hakkın
da izahat vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Usul hakkında yani. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Usul hak

kında. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim raporun okunması keyfiyeti oylanır 
baştan, ondan sonra elbette tümü üzerinde söz 
istiyenlere söz verilir. (C. H. P. sıralarından 
Başkana talimat mı veriyorsunuz sesleri, A. P. 
sıralarından peki size ne oluyor sesleri.) 

BAŞKAN — Usul hakkında bu mevzuu hiç 
şüphe yok ki, müzakere mevzuu edeceğim, 
üzülmeyiniz. Yalnız şu mesele var. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Üzülmüyo
rum. 

Sizden söz istiyorum, üzülecek bir nokta 
yoktur, üzülecek birşey varsa, ona da hep bir
likte üzüleceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi; evvelâ bu rapor ve bu 
tasarının müzakere edilmesi için mevcut prose
düre göre, hareket edeceğiz. Ama, bu önerge
nizin zamanı geldiği vakit zatıâlinizi ben davet 
edeceğim, konuşacaksınız. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Müzakerenin 
en başında bize söz vermeniz lâzımdır... 

BAŞKAN — Komisyon burada, Sayın Baş
kan burada, bu tasarının gerekçesinin okunup 
okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. Okun
masını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Raporun tümü üzerinde söz istiyen arkadaş
lardan bâzıları isimlerini yazdırmışlardır. An
cak daha evvel usul hakkında Sayın özden söz 
istemiştir, bir önergesiyle. Kendilerine söz veri
yorum. önergelerini okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
1116 sıra sayılı seçimlerle ilgili tasarının 

müzakeresi için teşkil olunan Geçici Komisyon
dan ve bu Geçici Komisyona üye veren içişleri 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından istifa 
etmekliğimize rağmen, raporun sonunda hepi
miz için (bulunamadı) şeklinde bir kayıt ko
narak rapor tanzim edilmiştir. 

Bu raporun müzakeresine Anayasa ve İçtü
zük hükümlerine göre imkân yoktur. 

I Raporun herşeyden önce bu noktadan red
dini arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ istanbul 
I Hayri Mumcuoğlu Ekrem özden 

Konya 
Muhiddin Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun muhterem azaları; seçim-
I lerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürür

lükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununa bâzı maddelerin eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Her şeyden evvel Sena-

I toya takdim edilen ve Geçici Komisyonun 18 
I üyesinden, 10 üyesinin imzasını taşıyan komis

yon raporunun okunması icabederdi ki, bu me-
I sele daha ziyade tenevvür etsin, dâvaların üze

rinde daha nüfuzlu bir şekilde eğilelim ve ko-
I misyonun neden dolayı kanun harici olduğunu, 
I yanlış teşekkül ettiğini, kanun nazarında itiba-
I rı olmadığım açıkça görebilelim. Fakat maale

sef, her işte olduğu gibi, aded çoğunluğuyla 
meseleyi hal buyurdunuz. Fakat dâva arkadaş
lar bu kararınızla bitecek değildir. 

I Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporu
nun altında, arz ettiğim gibi 18 imza yerine 
10 imza var ve 8 ismin altında da bulunamadı 
kelimeleri yazılı. Arkadaşlar, bilhassa bunun 
üzerinde durmak lâzımgeliyor. Ne oldu? Bu 
üyeler, ben ve diğer arkadaşlarım seçildik, ko
misyona gitmedik. Komisyon hakikaten huku-
kan teşekkül etti, fakat azalar her hangi bir 
sebeple bu komisyonda bulunmadı da, komisyo
nun sözcüsü, yahut başkanı kim yazdı ise bu 
mazbatayı, o da onun üzerinde bulunamadı di
ye yazdı. Böyle midir? Yoksa istifa dolayısiy-
le gidilmemiş midir? Bunu esaslı bir şekilde 
anlamak, delillerini tahlil etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar bu mesele 5 . 3 . 1968 tarihinde 
I başlıyor. Hepimize, şimdi Riyaset Makamını 

işgal eden muhterem Atasağunun' imzasını taşı
yan ve 8995 sayılı ve 5 . 3 . 1968 günlü yazı 
geldi. Bu yazıda aynen şöyle söyleniyor: Ek
rem özden, seçimlerle ilgili kanunların bâzı 

I maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını 

I görüşmek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel 
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Kurulunun 5 . 3 . 1968 tarihli ve 39 ncu Birle
şiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona üye seçilmiş bulunuyorsunuz. 5 . 3 . 1968 
günü saat 19,30 da toplanarak Başkanlık Di
vanı seçimi yapılmasını ve mezkûr tasarının 
biran evvel sonuçlandırılmasını rica ederim; 
buyuruyorlar, Altında da Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan ve içişleri Komisyonundan ge
len üyelerin isimleri yazılıdır. 

Şimdi, bu, iki yönden tetkike muhtaçtır. 
Birincisi, genel kurul bizim isimlerimizi belli 
ederek mi bir meseleye gitti, karar verdi ve 
Geçici Komisyon üye seçimi -nasıl oldu? Arka
daşlarım, 39 ncu Birleşiminde Genel Kurul bir 
geçici komisyon kurulmasına karar verdi. Yok
sa şu şu isimleri ihtiva eden bir komisyon tes-
bit etmiş değildir. 

Yine bu yazıda Geçici Komisyona üye se
çilmiş bulunuyorsunuz deniyor. Üyeyi kim 
seçer, arkadaşlar evvelâ bunun üzerinde esaslı 
durmak lâzımdır. Biz seçilmiş değiliz, se
çilmiş telâkki etmiyoruz kendimizi. Niçin Se
bebi şu : Evvelâ bu yanlış ibarenin altında 
bir seçim olması lâzımgelir. Bu seçimi kim ya
pacak, _ Sayın Başkan mı yapacak, sa
yın komisyon başkanları mı yapacak, 
yoksa komisyonlar mı yapacak? Ar
kadaşlar burada hukukî ve normal yol, ko
misyonların aralarından kuvvet oranına göre 
seçimi yapmasıdır. Başkanımız hiçbir suretle 
bizi seçmeye memur ve yetkili değildir. Sayın 
Başkanın İçtüzükte ve Anayasada ne gibi hak
lara malik olduğu sarahaten yazılıdır. Şöyle' 
yapacak, böyle yapacak, temsil edecek, başka 
yok. Bir geçici komisyona üye seçimini Baş
kan mı yapacak? Hayır. Salâhiyet var mı? 
Hayır. Şu halde kim yapacak bunu? Bizim 
komisyonların... (A. P. sıralarında anlaşılmı-
yan bir müdahale.) Ben korkuluk demiyorum, 
her halde, çok rica ederim. Sükûnetle, sözleri
mizi birbirimizi dinliyelim ve birbirimizi an
lamaya çalışalım. Başkanın, yani, komisyonla
rın Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı
nın, içişleri Komisyonu Başkanının araların
dan Ekrem sen git, Obuz sen git, Zihni Be-
til sen git demeye hakkı var mı? Hakkı hiç
bir suretle yoktur. Ya nasıl yapılacaktır? Ko
misyonları toplantıya davet edecek bu geçici 
komisyona kim seçilecekse yine seçimi gizli 
oyla yapacak, bu geçici komisyonu teşkil etti

ğine dair Başkana vaziyeti bildirecekler. Kim 
bildirecek? Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı, İçişleri Komisyonu Başkanı, Başkanı
mıza bildirecek. Başkana vazife işte o zaman 
geliyor ve Başkan da siz seçildiğiniz, Karma 
Komisyona filân gün gidiniz diye bize İçtü
züğün 20 nci maddesine göre tebligat yapa
cak. Başka çaresi yoktur. Başkan kendi ken
dine ban seçtim, siz gidin demek hakkına 
asla ve kat'a malik değildir. Belki bu bir zü
hul olmuştur. Bu zühulü tamir edelim de
dik. Elbette ki, Başkanımız hukukçu değil
dir, doktordur. Bu meseleleri belki iyi biî-
miyebiîir. Ama etrafında, A. P. içinde çok 
kıymetli hukukçular da vardır. Bunların isim
lerini saymaya lüzum yoktur. Hepsi de en sev
gili arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlar kendi
sini pekâlâ ikaz edebilirlerdi. Ne yaptık biz 
arkadaşlar? Grup olarak başkanvekillerimi-
zin imzası altında 5 . 3 . 1968 saat 16.10 da 
Sayın Başkana bu muamelenin doğru olma
dığı hilafı usul, kanun ve İçtüzüğe muhalif 
bulunduğunu açıkça, sarahaten yazdık ve ken
dilerine bildirdik. Bu yazı itibar görmedi ar
kadaşlar. İtibar görmedi, hiç olmazsa bu ya
zıya bir karşılık da verilebilirdi; böyle de ya
pılmadı. Kendi bildiği, kendi düşündüğü gibi 
hareket etmekte Sayın Başkan kendisini 
muhtar zannetti. Ama bu çatı altında herke
sin hak ve hukuku, vazifeleri, yapacağı işler 
Anayasa ve İçtüzükle tâyin edilmiştir. Hiçbir 
kimse isterse, Başkan olsun, isterse Cum
hurbaşkanı olsun yetkilerinin haricinde bir 
muamele yapmaya, bir tasarrufu icraya sala
hiyetli değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bize bunun üzeni
ne ikinci defa tebliğ yapıldı. 6 . 3 . 1963 de 
aynı kanunun müzakeresini, 39 ncu Birleşim
de kabul edilen Geçici Komisyona 6 Mart 1968 
Çarşamba günü çoğunluk sağlanamadığı için 
toplanamamıştır buyuruyor. Sayın Başkanımız 
içtüzüğün 20 nci maddesine göre 9 Mart 1968 
günü saat 11,30 da toplantıya tekrar davet 
ediliyoruz. Biz bu tezkereyi aldıktan sonra aynı 
gün Hayri Mumcuoğlu, Zihni Betil, Ekrem öz
den, Nüvit Yetkin, Zeki Kumrulu, Muhittin 
Kılıç, arkadaşlarımız ayrı ayrı ve burada oku
nan tezkerelerimizle ve gerekçelerimizle 
hem komisyondan, yani tabi olduğu
muz, üyesi bulunduğumuz komisyondan, 

110 — 



C, Senatosu B : 41 

hem de bu Geçici Komisyondan istifa 
ettiğimizi şu okunan tezkerelerle bildirdik. 
Aym kaçında bildirdik. (A. P. sıralarından ne
den öteki komisyondan da istifa ettiniz sesi) 

Hepsinden istifa ettik, istifa etmediğimiz 
bir tek senatörlük kaldı, icabederse onu da ya
pacağız. 

BAŞKAN — Rice ederim hatibin konuşma
sına müdahale etmeyin. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan müdahale ederlerse ben de cevap vermeye 
mecbur olacağım. Onun için özür dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (Davamla) — Şimdi bu 

9 . 3 . 1968 den sonra ne düşünülmüş de bizim 
istifalarımız makbul görülmemiş? Acaba istifa 
etmek, tasdikle tekemmül eden bir muamele
dir, istifanın hiçbir hukukî kıymeti yoktur. Biz 
bildiğimiz gibi icraatımızı yapabiliriz, komis
yonu teşkil edebiliriz, tasarıyı müzakere ede
biliriz, getiririz, buradaki ekseriyetimize isti
naden de kanunu çıkarırız mı dediniz? Elbette 
bunu böyle düşündünüz ki bugün bu kanun 
huzurumuza gelmiş bulunuyor. Ama mesele 
öyle değildir arkadaşlarım. Mesele yanlıştır. 
Mesele düşündüğünüz gibi değildir. Bir kere, 
her şeyden evvel şunu arz edeyim: Burada Sa
yın Başkan istifa yazımızı okuttuktan sonra 
18 nci maddeden de bahis buyurdu ve istifa
ların bu şekilde tekemmül etmiş olduğunu bil
dirdiler. Muhterem arkadaşlarım; İçtüzüğümü
zün 18 nci maddesinde istifadan ve saireden 
bahis yoktur. İstifaların tekemmül etmesi için 
değil, Heyeti Umumiyenin bilgisine arz etmek, 
hattâ başka bir muameleye tabi olarak tekem
mülü vücuda getirmek kabil değildir. Bu tek 
taraflı bir muameledir arkadaşlar, istifa tek 
taraflı bir muameledir. Tasdikle tekemmül eder 
bir muamele değildir. Ben aym dokuzunda is
tifa ettiysem, bu istifa aym dokuzunda vardır 
ve kabule şayan bir keyfiyet değildir. Heyeti 
Umumiyenin bir hakkı vardır, ıttıla kesbeder. 
Neye ıttıla kesbeder? istifaya ıttıla kesbeder. 
istifada ısrar edebilir mi? Heyeti Umumiye 
hayır Ekrem özden, sen Geçici Komisyondan 
istifa edemiyeceksin, istifanı kabul etmiyorum, 
devam edeceksin bu vazifeye demek haklıma 
sizler mâlik misiniz? Hayır; mâlik; değilsiniz, 
Beni ancak tekrar başka bir komisyona göster-
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S meye vo gösterilen komisyona seçmeye mukte-
! dirsiniz, istifa kabul etmemeye muktedir değil-
I siniz. Ss^meys muktedirsiniz, seçersiniz, bana 
i bir vazife verirsiniz, istersem o vazifeyi kabul 
I ederim, istersem etmem. Bu sorgu hâkimlerinin 

tevkifi yaptıktan sonra, Asliye Mahkemesine 
gönderip tastik etmelerine benzemez arkadaş
lar bu. Bu doğrudan doğruya bir hakkın isti
malidir ve bu hakkın istimali de şu veya bu 
tesirlere tabi değildir. Tasdikte tekemmül et-

! msz. Arkadaşlarım istifa ettik. İstifa etmekle 
ne oldu? Bir kere Anayasa Komisyonunun ora
nı düşdü. İçişleri Komisyonunun C. H. P. ye 
taallûk eden kuvvet oranı düştü. Geçici Ko
misyon ne oldu, istifa olunca? Onun da oranı 
kayboldu. Arkadaşlar, Anayasanın 85 nci mad
desi gayet sarihtir. Her komisyona seçilen ar
kadaşların, Mecliste bulunan partilerin kuv
vetleri oranında seçim yapılır, diyor. Bu Ge
çici komisyonlara da saridir ve devamlı olan 
komisyonlara da saridir. Böyle bir komisyon, 
böyle bir istifa olduktan sonra komisyonların 
ahengi, Anayasanın istediği mevzu ortadan 
kalkmış olur. 

Senato Başkanının bu ciheti nazarı dikkate 
alması lâzımgelirdi. Ben üzülerek ifade ede
yim ki, muhterem arkadaşlarım, çok sevdiğim, 
seyahatlerde beraber bulunduğum, sohbetinden 
istifade ettiğim Senato Başkanımızın bu halini 
doğrusu kendisine yakıştıramadım. Oranı kay
bolan bir komisyona, affedersiniz yani, biraz, 
tec?vii^ etmiyorum, acı söylüyorum, ama siz de 
lûtf;n yapacağınız işler karşısında acıları kabul 
ediniz. Sayın Başkan evvelâ diyecekti k i bu ar
kadaşlar istifa ettiler, şimdi bu komisyon bâtıl 
oldu. Butlanı tam ile bâtıl. Böyle bâtıl bir ko
misyona ben nasıl bir vazife gördürebileceğim. 
Her halde Sayın Sarıgöllü arkadaşımız fetvası
nı vermiş olacak ki, bu mesele onun irşatlariyle, 
onun gösterdiği hak yolu ile tamamen ortaya 
konmuş ve dâva bu şekilde halledilmiştir. Hal
buki arkadaşlar hiçbir suretle istifa ettikten 
sonra, bu geçici komisyonun bir hakkı yoktur. 
Bu getirdiğiniz vesika hiçbir suretle mazbata 
değildir. Böyle bir kanunu çıkarmaya bu maz
bata yetkili değildir, zaittir, yeniden komisyon 
kurularak tetkik etmesi lâzımdır. Bu mazbata 
il? ş/mel olunmaz. 

Hiye istifa ettiniz buyuruyorlar? Eğer hak-
I ka, ve adalete uygun bir seçim olsaydı Adalet 
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Komisyonu toplanmaydı, İçişleri Komisyonu top
lamaydı ve biz seçilmiş olsaydık ki seçilmiştir, 
deniyor, hilafı hakikat söyleniyor. O takdirde 
biz komisyonda elimizden geldiği kadar millî 
vazifemizi ifa ederdik. Ama seçilmediğimiz bir 
komisyonda, haksız ve adaletsiz kurulan bir ko
misyonda vazife ifasında müsaadenizle hiz hiç
bir saman bu yola gidemeyiz ve bu vazifeyi ya
pamayız. 

Muhterem arkadaşlar, benden sonraki ar
kadaşlarım da meselenin esasına nüfuz ederek 
dâvanın haksızlığını ileri sürerek sizleri işgal 
edeceklerdir. Ben yalnız bu komisyonun tüzük 
hükümlerine aykırı olarak kurulduğunu açıkça 
bu delilleriyle gösteriyorum. Meclislerde acled 
üstünlüğü değil,, hak ve kanun, hâkimiyeti her 
idimize ışık tutmalıda. Türk Milletinin she tev
di ettiği hakları suiistimal etmeden kullanmaya 
mecbursunuz. Bilhassa İktidar Partisinin buna 
riayet etmesi lâzımdır. Kendisi ekseriyet adedi
ne istinadederek şaibeli bir kanunun çıkmasına 
vasıta olmamalıdır. Bu tasarı, bu haliyle mutlak 
butlan ile malûldür. Ve komisyonun tenkili ba
kımından da mazbata asla hukuk bakımından 
itibar göremez. Verdiğimiz önergeleri aded üs
tünlüğü ile reddedebilirsiniz. Belki de bunu yap
maya hazırlıklısınız. Fakat üstünüze gelecek 
olan haksızlık ve kanunsuzluk lekesini asla sile-
miyeceksiniz. Hürmetlerimle. (C. H, P. ve orta 
sıralardan alkışlar) 

A. NUSRüT TUNA (Kastamonu) _ Sayın 
Başkan, usul bakımından aleyhinde bir kişiye 
söz verilmesi lâzım. Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar, seçimlerle ilgili kanun %?• sarı
sını tetkike başladık. Sayın muhalefet grupım-
dan bir arkadaşımız usul bakımından mevzuun 
muallel olduğunu iddia etmek suretiyle bunun 
esasa geçilmeden reddini taîebetmektedir. Ta
lepleri usulle ilgilidir. Lehinde kendileri konul
muştur, Aleyhinde de bir üyenin, 58 nci madde 
ffftrftoinoe, konuşma hakkı vardır. Bu itibarla 
görüşlerine muhalif görüşlerimi de arz edece
ğim. 

Şimdi, arkadaşımın talebi bilhassa şu iki nok
tada toplanmaktadır : Bir; geçici bir komisyon 
kurulmuştur, geçici komisyona üye seçimi işin
de Anayasaya ve İçtüzüğe muhalefet vardır. 

İkincisi; bu komisyon faaliyette bulunurken biz 
9 Mart tarihinde istifa ettik, bu istifamız naza
ra alınmamak suretiyle yine Anayasaya ve İç
tüzüğe muhalif, partilerin kuvvetleri oranı na
zara alınmadan bir tasarrufta bulunulmuştur, 
karara varılmıştır. Benim tesbit ettiğim iki 
noktada itirazları toplanıyor. Şimdi müsaade 
buyurursanız bu mevzua dair, bu usule dair bu 
görüşler hakkındaki mütalâalarımı arz ede
yim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hepimiz şu 
çatının altındayız, Bir tane arkadaşımız desin 
ki, bugüne kadar geçici komisyonlara, biz ken
di anakomisyonlarımızda secim yaptık. Bende
niz tetkik ettim; bugüne kadar Cumhuriyet Se
natosunda 1961 den beri 124 geçici komisyon 
kurulmuştur. Şu 124 geçici komisyonun hiçbiri
sinde komisyonların toplanması suretiyle geçici 
komisyona üye vermek tatbikatı yapılmıştır. 
Bir tane vardır. (Var sesleri) Ona biraz sonra 
işaret edeceğim. Peşinen bunu ifade ettikten 
soma, sfslelim mevzuatımıza. 

Anayasaya muhalif, îçtüsüğe muhalif diyoruz. 
Arkadaşlar Anayasamızda; şimdi bir Anayasa 
bakımından tetkik edeceğim, bir de İçtüzük ba
kımından tetkik edeceğim; Anayasamızda bü
tün haklar ve salâhiyetler C. Senatosuna veril
miştir. Anayasanın hiçbir yerinde geçici ko
misyondan bahis yoktur. Tek bir madde vardır. 
Meclislere niyabeten vazife görmek ile ilgili bir 
madde vardır, 85 nci maddedir. Anayasanın bu 
85 nci maddesi Meclis namına hizmet görülen 
ahvâlde, onu teşkil eden heyet partilerin kuv
vetleri oranında olacaktır. İçtüzükler yapılır
ken bu kuvvet oranları nazara alınacaktır, 
kaydını ihtiva etmektedir. Şu kaydın dışında, 
kuvvetleri oranında iştirak etmenin dışında ve 
tüzüğün yapılması dışında. Anayasamızda bir 
kayıt ve sarahat yoktur. Şimdi bu geçici komis
yonu ele alalım, Geçici komisyonda arkadaşları
mızdan hiç birisi itirazda bulunabiliyor mu; 
falan partiye ait kuuvvet oranları nazara alın
mamıştır, faîan partiye ait üye gösterilmemiş
tir diyen var mı? Hayır arkadaşlar. 85 nci mad
de münhasıran parti gruplarından bahsettiği 
halde, teşkil edilen 18 kişilik heyete partilerin 
dışındaki Millî Birlik Grupu dâhildir, Reisi
cumhur kontenjanı dâhildir. ¥e onlar da kuv
vetleri oranında iştirak etmiştir. Demek olu
yor ki, diğer arkadaşlarımız da, C. H. ?. veya-
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hut Güven Partisine mensup arkadaşlarımız da, 
bize kuvvetimiz oranında yer verilmedi demi
yor. C. H. P. de demiyor. O halde, Anayasaya 
muhaliftir sözünde, Anayasanın tetkiki bakı
mından imkân yoktur. Ne yok? Partiler geçici 
komisyona kuvvetleri oranında iştirak etmişttir. 
ve bunun itirazı da yoktur, isimleri meydanda
dır, kuvvetleri meydandadır. 18 kişilik heyete 
partilerin dışındaki grupların, hattâ müstakil
lerden de bir arkadaş olmak suretiyle her te
şekkül temsil edilmiştir. O halde, Anayasaya 
muhaliftir şeklindeki beyanda Anayasaya uy
gunluk yoktur. Gelelim şimdi İçtüzüğe. Muhte
rem arkadaşlar, içtüzüğümüzü, hele bu hâdise 
üzerine, hepimiz defalarca tetkik ettik. İçtüzü
ğümüzde geçici komisyonla ilgili tek madde 
vardır. Bu 17 nci maddedir. Komisyonlardan 
bahseden 17 nci madde bir (A) fıkrasını ihtiva 
ediyor. (B) ve (C) olmak üzere diğer fıkralar 
devam ediyor. (A) fıkrasında bugün mevcu-
dolan yani, bakanlıkların hizmetlerine muvazi 
olarak daimî teşekkül etmiş komisyonlardan 
bahsediyor. Adalet, Anayasa, İmar ve iskân 
komisyonları ve saire... Bakanlık hizmetlerine 
muvazi olarak kurulmuş olan daimî komisyon
lardan bahsediyor ve bunun iki yıl müddetle 
gizli oyla Genel Kurul tarafından seçileceğini 
ifade etmektedir. Hakikaten bir Kasımda gel
diğimiz zaman iki yıl müddetle, gizli oyla Ge
nel Kurul bu komisyonları seçmiştir. Bizim ko
misyonlarla, bu halihazırda münakaşası yapı
lan komisyonun o komisyonla alâkası yoktur. 
ikinci komisyon yani, münakaşamıza mevzu 
olan komisyon, geçici komisyon (B) fıkrasında 
ifade edilmektedir. (B) fıkrasında diyor ki, 
Genel Kurul lüzum gördüğü ahvalde Karma ve 
Geçici komisyonlar teşkil edebilir, kurulmuş 
komisyonların üyelerinin adedi azaltılabilir, 
yeni komisyon kurulabilir. (B) fıkrası budur. 

Şimdi muhterem Ekrem özden arkadaşım 
der ki, İçtüzüğün sarahatine rağmen, aykırı ha
reket edilmiştir. Şu sarahat nerede ise bunu 
görmek isteriz. İçtüzükte daimî komisyonların 
seçimi hakkında daha evvel Meclise sunulan 
tasarı halinde tek müstakil madde halinde iken, 
geçici komisyonlarda müstakil bir madde iken, 
huzurunuzda birleştirilmiş fakat, seçimlerin 
şekli, ne kadar müddetle seçileceği, nasıl seçi
leceği gösterilen komisyonlar, daimî komisyon
lardır. (B) fıkrasında geçici ve karma komis

yonlar için ne şekilde seçileceğine dair kayıt 
yoktur. 

Şimdi buna bu şekilde büyük kayıtlar koy
maya da imkân yolrtur. 

Muhterem arkadaşlarım, biz müzakere zama
nı serbest olan bir Meclis değiliz. Yüksek ma
lûmlarınız olduğu veçhile biz, bâzı kanunları 15 
gün içnde intacetmeye mecburuz. Millet Mec
lisinden ivediklikle gelen bir kanunu, orada kaç 
gün kalmışsa, o kadar müddet içinde çıkarmaya 
mecburuz. Eğer 15 günden az kalmışsa diğer 
Mecliste biz de 15 gün içinde bu kanunu çıkar
maya mecbur olan bir Meclisiz. Bünyemizin bu-
husıısiyetini nazarı itibara almaya mecburuz. 
Millet Meclisi eline bir tasarı gelmiştir, bunu 
aylarca, bazan yıllarca tetkik eder ve sonunda 
ne ise kararını verir. Fakat bizim Meclisimizin 
en son süresi üç ay. Fakat 15 gün içinde de ka
mın çıkarmaya mecburuz. Şimdi tasavvur buyu
runuz ki, 5 komisyondan geçmesi lâzımgelen bir 
kanun var. Cumhuriyet Senatosuna gelmiştir. 
Millet Meclisinde de 6 gün içerisinde ivedilikle 
müzakere edilip bitirilmiştir. Biz şu kanunu 15 
gün içerisinde, komisyonlardaki mesainin bitme
sinden gayrı, Umumi Heyette müzakere etmeye 
mecburuz. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bu kanım mu? 
A. NUSRET TUNA (Devamla) — Sayın Ata-

lay iyi takibederseniz anlarsınız. , Şimdi bu var, 
bir. Ayrı seçim sistemleri konmaması için gös
terdiği esbabı mucibe bu. İkincisi arkadaşlar; 
gizli seçim. Umumi Heyetin seçmesi v. s. gibi 
kayıtlar konan arkadaşlar her hangi bir komis
yona seçilmiş üyelerdi. Biz o daimî komisyon
ları teşkil ederken, hiçbir üye o komisyonun üye
si değildir. İçtüzüğümüze göre her üye kendi 
tercümei halini bildirir. Bizim Danışma Kuru
lumuz vardır. Bizim içtüzüğümüzün ihdas et
tiği o Danışma Kurulu partilere düşecek mik
tarı bildirir, bilâhara o gelir, tasvibolunur, tas-
vîbolunduktan sonra partilerin sandalyeleri bel
li olur. Bilâhara partiler isimleri bildirirler. 
isimleri bildirdikten sonra burada gizli oyla se
çilir. Şu seçimin sonu ona falan konuda söyle
me hakkını vermedir. Daimi bir komisyona üye 
seçilirken, seçtiğimiz zaman, seçilmiş olduğu 
komisyonda söz ve rey sahibi olmasını ona ve
ren bir tasarruftur. Geçici Komisyonda durum 
böyle değildir. Geçici Komisyonda, ana komis-
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yonlar vardır. Ana komisyonlara Yüksek He
yetiniz gizli oyla üyesini seçmiştir. Onu söz sa
hibi yapmıştır. Geçici Komisyonda yapılan mu
amele, ona söz söylemek, o hususta reyini bil
dirme yetkisi veren bir seçim değildir. Bunlar 
içinden kaç kişi var? 15 kişi. 15 kişiden hangile
ri iştirak eder. Kuvvet oranında daha küçük bir 
teşekkül meydana getirmek için yapılan bir teş
kil etmektir. Binaenaleyh, her hangi bir ko
misyona âza seçilmesi ile seçilmiş ve o mevzuda 
söz söylemek, rey kullanmalı hakkını ihraz et
miş arkadaşlar içerisinde, daha küçük bir teşek
kül meydana getirmek daha başkadır. Binaena
leyh, efendim açık oyla veyahut gizli oyla ko
misyonların seçilmesi lâzımdı şeklindeki beya
nın sarahatinin olmamasının sebeplerinden bir 
tanesi de budur. Yani oraya seçilen kimseler 
daha evvel Umumi Heyette seçilen kimselerdir. 

Şimdi arkadaşlarım bir başka hususiyet var
dır yine bu bizim komisyonlarımızın. Hali hasır
da mevcut komisyonlarımızın pek çoğunda Mil
lî Birlik üyesi tek kişidir, Reisicumhur Konten
janı üyesi tek kişidir, Güven Partisi üyesi tek 
kişidir müstakillerden bâzı komisyonlarda bir 
arkadaş vardır. Yani mahiyetleri oraya seçi
len arkadaşların, hemen büyük bir ekseriyeti 
esasen birer kişiden ibarettir. Ve oranları na
zara alınmak suretiyle oraya konulmuştur. Se
çimde bir serbestlik yoktur. Oran cetvelini m o 
dana getirdiğimiz saman şu partiden, şu teşek
külden, şu gruptan bunlar gelecektir dendiği za
man, esasen teker kişiden ibarettir. Komisyo
nun büyük bir kısmı teker kişiden ibaret olma
sı dolayısiyle ayrıca komisyona secim yapılması 
lâzım gelirdi gibi beyanda büyük bir ağırlık 
yoktur. 

Şimdi şu mâruzâtımla, geçici komisyonlara 
kimlerin üye seçeceği, nasıl seçileceği hakkında 
bir sarahat olmadığını, fakat sarahat olmaması
nın sebeplerinden yukarıda arz ettiğim sebep
lerin bulunduğunu ifade etmiş bulunuyorum. 
Şimdi bundan dolayıdır ki, bugüne kadar 
124 geçici komisyon kurmuşuz. Şu 124 geçici 
komisyonun hemen hepsinde komisyon başkan
ları üye adedini bildirme suretiyle, üyenin ismi
ni bildirme suretiyle komisyonlar teşekkül et
miştir. 

Şimdi arkadaşlar; denilebilir ki, bâzı arka
daşlarımız efendim bu hatalı şey emsal olamaz. 
Şimdi buna dair ele cevaplarımı arz ediyorum. 

Yine Seçim Kanunu dolayısiyle Meclisimizden 
geçmiş bir tatbikat, intikal etmiş bir tatbikattan 
bahsedeceğim. Seçim Knunu müzakere edilir
ken 1984 yılında Sayın Zihni Betil Seçim Ka
nunun tadili hakkında bir teklifte bulunmuş, 
1964 yılındaki itirazı ve Umumi Heyetin kara
rından bahsedeceğim. Huzurunuzdan geçmiş 
bir mevzudur. O zaman bir geçici komisyonun 
kurulması, yine bu komisyona Dahiliye ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan yedişer ki
şinin katılmasına Yüksek Heyetiniz karar ver
miş. Bu heyetin teşekkülü hakkındaki kararda 
o zamanki Adalet Partisi açık oy teklifinde bu
lunmuştur, geçici komisyonun kurulmasına da
ir olan açık oylamaya 73 üye iştirak etmiştir. 

i O zamanki bizim Senatonun açık oy nisabı 93 tü. 
Başkan bu oylama sonunda, 73 kişi ile geçici 

i komisyonun kurulması mümkün olmamasına 
| rağmen, geçici komisyonun kurulmasına ka-
j rar verildiğini tefhim etti, geçici komisyon kıı-
[ rulsun dendi. O zamanlar Divan üyesi olan 
; Sayın Macit Zeren bu karara itiraz etti. Yine 
j o zaman Grup Başkanımız Sayın ihsan Sabri 
| Çağlayangil nisabın anlaşılmasında hata vardır, 
j 93 kişi ile elması lâzımdır, İçtüzük yanlış tef-
i sir ediliyor diye Başkanlık Divanına müracaat 
; ettiler. Başkanlık Divanı da Anayasa Kemis-
j yonunu bunu tetkike memur etti. Anayasa Ko-
| misyonunda bu iş müzakere edilirken, Sayın 
; Silini Betil ve arkadaşları, komisyonun kurul-
| mamasından, geç kalmasından şikâyet ediyer-
; lardı. Sayın Zihni Betil ve arkadaşları bir 
| takrirle Umumi Heyete geldiler, dediler ki, ar

kadaşlar, geçici bir komisyon kurulmasına ka-
| rar verildi. Fakat komisyona gerekli azaları 
\ komisyonlar seçip bildirmiyor. 17 nci maddeye 
| göre Genel Kurul salahiyetlidir. Binaenaleyh, 
| Genel Kurulda bu iş tetkik edilsin, Genel Kurul 
| bunları seçsin. Bu müzakere edilirken, bu nıev-
j zuu Umumi Heyette müzakere edilirken, o za-
; rnanki Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
i Sayın Saim Sarıgöllü Anayasa Komisyonundan 
| iştirak edecek şahıslar bunlardır diye yedi kişi-
I nin isimlerini Umumi Heyete bildirdi. O zamana 
[ kadar seçim yapılsın diyen Sayın Eihni Betil ve 
İ o celseyi idare eden Sayın Sırrı Atalay; Ana-
, yasa Adalet Komisyonu üyesini bildirmiştir, Ge-
i cici komisyon kurulmuştur, müzakereye lüzum 
\ yoktur. Geçici komisyon teşekkül etmiştir, de-
\ mistir. Müzakereyi bu suretle bitirmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar ge
çici komisyonda tek itiraz olmaktadır. Bu tek 
itiraz da komisyon ba?kanı iştirak edecek üye
lerin isimlerini bildirdiği anda Sayın Başkan, 
celseyi idare eden Başkan, evet komisyon teşek
kül etmiştir, müzakerenin mevzuu kalmamıştır 
demiştir. Sayın Zihni Betil'de bizimle beraber 
yukardaki komisyona gelmiştir. Orada müza
kereler yapıldı, kendilerinin teklifleri de kabul 
edildi ve 1364 senesinde Seçim Kanunu böyle 
tadil edildi. Bunu şunun için söylemek istiyo
rum. 

Arkadaşlar, kötü emsal olmaz. Fakat İç
tüzüğün hiçbir yerinde geçici komisyonların 
ne şekilde teşekkül edeceğine dair en ufak bir 
kayıt yok. Bunu bu zamana kadar olan tea
müllerin doldurması lâzımdır. Bu zamana ka
dar olan teamülde 124 defa kurmuşuz, komis
yon başkanlarının bildirmesiyle komisyon te
şekkül etmiş, bir defa bu mevzu Genel Kurula 
intikal etmiş, gecikiyor, üyeler gelmiyor, diye.. 
Huzurunuzda başkan çıkmış, şunlar, şunlar, 
şunlar geliyor diye bildirmiştir. Bildirmesiyle 
birlikte celseyi idare eden Sayın Sırrı Atalay 
Geçici Komisyonu teşekkül ettirmiştir. Baş
kan, isimleri bildirilmiştir, demiştir ve müza
kereyi kesmiştir. Bunu zabıtlarda bulunsun di
ye bu kadarını arz ettim. 

Şimdi arkadaşlar, işte Sayın özden'in itira
zının dayandığı mesnetler bunlar. Bu zamana 
kadar bu mesnedi müdafaa edenler de kendi 
arkadaşları. Hakikaten komisyonun teşekkül 
tarzında kanuna ve nizama aykırı bir cihet 
yoktur. Bugüne kadar yaptığımız tatbikata 
uygundur. Yukarıda arz ettiğim, komisyonla
rımızın hususiyeti dolayısiyle bu yola da git-
miye mecburuz. 

Şimdi, ikinci itiraz noktalarına geliyorum. 
Diyorlar M, biz istifa ettik. 

Şimdi arkadaşlar, ben ve komisyonumuza 
dâhil olan üyeler şu anda kendilerinin istifa 
muamelesine muttali oluyoruz. Bugüne kadar 
arkadaşlarımız bulunamaz değil. Bu kanunun 
çıkmasını engellemek üzere resmî komisyon 
burada toplanıyor, arkadaşlarımız yanımızda 
toplanıyorlardı. Yani komisyonun teşekkül et
tiğini, orada üye beklediğini arkadaşlarımız 
biliyordu. Bunu bilmiyorduk, haberimiz yoktu 
sözlerini isabetli bulmam. 

Şimdi, dokuzuncu gün, 9 Martta yine 2/3 
ekseriyet hâsıl olmadığı için 14 Marta talik 
edildikten sonra istifa ettikleri anlaşılıyor. 

Derler ki, istifa, tek taraflı bir muameledir, 
istifa ettiğimiz anda neticelerini meydana ge
tirmektedir. Hayır arkadaşlar, istifa tek ta
raflı muameledir, fakat şahsın iradesini izhar 
etmesi ile birlikte ânında neticesini meydana 
getiren tasarruflardan değildir. Bir memur is
tifa eder, istifasını bildirmiştir, bir ay daha 
müddetle vazifeye devam eder. (C. H. P. sı
ralarından, biz kâtip miyiz?, sesleri) Dinleyin, 
biz de üyelikten, komisyondan istifaya dair 
ne Anayasamızda, ne de içtüzüğümüzde en ufak 
bir kayıt yoktur. Yalnız kıyas yapabileceği
miz emsalleri vardır. Anayasamızda üyelikten 
çekilme hakkı vardır, içtüzüğümüzde ona mü
tenazır, üyelikten çekilmeyi takdim eden, tan
zim eden hükümler vardır. Bizim İçtüzüğümüz
de komisyondan çekilmeye dair en ufak bir ka
yıt yok. Varsa gösterin arkadaşlar. Ne var? 
Cumhuriyet Senatosu üyeliğinden çekilme var. 
Ne yapıyoruz? Cumhuriyet Senatosu üyeliğin
den çekildim dediği gün, onun aklından geçti
ği gün üyelik sıfatı sona erdi diyor musunuz? 
Hayır. Ne yapıyorsunuz? Onu kim seçmiş ise 
o makama geliyor, o makama duyuruluyor. 
Duyurulduğu anda istifası tekemmül etmiştir, 
diyoruz. 

işte içtüzüğümüzdeki kayıt budur. Ve bu
nun komisyon üyeliğinden çekilmesine dair ma
demki hususi bir sarahat yok, bununla muka
yese etmemiz mümkündür. Bu niye gelmedi, 
niye çekilmedi? 

Şimdi arkadaşlar, aksini düşünelim. Bir 
Anayasa vâzıı çok ekalliyetteki birkaç kişinin 
fikrine göre kanunların yapılmasına engel ol
mayı kabul eder mi, etmez mi? Buna Anaya
sa hukuku denilebilir mi, denmez mi? Topla
nıyoruz, oturuyoruz, komisyonda bir kanunu 
müzakere ediyoruz, müzakere ederken falan 
bey falan noktai nazarı beğenmedi, kalktı 
ben istifa ediyorum, dedi. istifa etme, diyeme
yiz. Ama arkadaşlar, falan arkadaş istifa et
ti, kapatalım celseyi, gidelim, aşağılarda bulu
şalım. Hayır arkadaşlar, komisyonlar kendi
sinin çalışma nisabı bulduğu müddetçe vazife 
görür. Burada bir kanunsuzluk, nizamsızlık 

| yoktur. Eevvelce de ifade ettiğim gibi, ko-
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misyonumuzun bugün şuraya gelip burada 
okunmasından daha evvel arkadaşlarımızın 
istifa ettiğini duymadık, ikincisi (C. H. P. sı
ralarından bravo sesleri) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Radyoda mı 
dinlemedin? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — E.. 
bugünlerde radyo dinlemiye de imkân bırakma
dınız. (C. H. P. sıralarından «niye?» sesleri ve 
yine C. H. P. sıralarından «size bildirmediyse 
Başkan bildirmedi» sesleri) 

Şimdi Anayasa ve içtüzüğümüzdeki sarahat, 
üyelikten çekilmeye mütedair hüküm var. O 
hükümler de Genel Kurulun muttali olmasiyle 
o sıfat zail olur, hükmünü ihtiva etmektedir. 

Mademki Anayasamızda ve içtüzüğümüzde 
buna muvazi ıhüküm yoktur. O halde kıyas 
yolu ile bunu kabul etmeye mecburuz. 

Netice itibariyle şunu ifade etmek istiyo
rum arkadaşlar. Birkaç yıl evvel bu Seçim 
Kanunu buraya geldiği zaman bizler de çok çır
pındık. Bunu bu hudut dâhilinde kabul ede
lim. Kanunim esasına girildiği zaman lehinde
ki ve aleyhindeki hususlar tezekkür edilir, mem
leket için en hayırlı bir neticeye varmak müm
kündür. Bu itibarla, usuli hatalar vardır, usûl 
den mualleldir gibi sözlerle mevzuun uzatılma
sına mahal olmadığı kanısındayım, komisyo
nunuza izafe edilen kanunsuzuklar varit değil
dir. Anayasaya ve İçtüzüğe uygun olarak mu
ameleler cereyan etmiştir. Bu şekilde kabu
lünü ve usul yönünden reddine dair olan. 

SAFFET UR AL (Bursa) — «Bulunamadı» 
ya ne dersin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Usul yönünden reddine dair önergenin reddini 
izhar etmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, bir şeyi açık konuş
makta fayda vardır. Sayın Başkan burada. Biz 
bulunamadı demedik, arkadaşlar. Şu komisyon
da hep beraber çalıştık, biz bulunamadı deme
dik. «Gelmedi» tâbir böyle idi. Şimdi bu daha 
kibarlaştırılmış, bulunamadı, denmiş. Hayır ar
kadaşlarımız yanımızda idi, yanımızda toplantı 
halinde idi, bizim şunu tezekkür edip bir GSELScl 

bağlamamıza mani olmak üzere gelmiyorlar di 
işin içyüzü bu idi. Biz de gelmiyor diye yazmış

tık. Fakat sonradan şu açık ifade biraz daha 
kibarlaştırılmış, onun içyüzü de bu. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyon
lara daima geliyorduk. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ko-
misyon üyesi olduğunuz zaman da gelmediniz. 
Sayın özden öbür tarafta sizin seslerinizi duyu
yorduk. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Komisyonla
rın mesaisine daima iştirak ettik ama. 

Böyle muallel komisyona tabiî gelmeyiz. 
NUSRET TUNA (Devamla) — Usul reddi 

hakkındaki önerge yersizdir. Reddini istirham 
ederim. (A. P. sıralarından akışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata zatıâliniz de ay
nı mealde ve biraz da genişçe olmak üzere usul 
hakkında söz istiyen bir önerge vermişsiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan aynı mahiyettedir, müsaade eder
seniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Şimdi usul hakkında aynı ma
hiyette olduğunu sayın kâtip üye arkadaşımız... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben
deniz grup adına söz aldım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Grup adına sözden evvel şimdi 
Sayın özdenin usul bakımından verdiği bir 
önerge var. Bu önergenin lehinde kendileri müta
lâalarını arz ettiler. Komisyon sözcüsü de bu 
önergenin aleyhmae... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır komisyon 
sözcüsü değil, şahsı hakkında konuştu. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında mı efen
dim? Müsaade buyurun Sayın Bekata kendileri 
pek güzel izah edebilirler. Sayın Bekata sizden 
rica ediyorum efendim, nedir? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bizim 
önergemiz bu tasarının konuşulmasına mahal 
olmadığı hakkında bu raporun İçtüzüğün 58 nci 
maddesine göre konuşulmasına dairdir. O iti
barla takririn oya konması icabeder, okunması 
icabeder. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında grupu adına olmaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, bura
da bu hizmeti yapan insan bu işi takdir edebi
lir. Şimdi zatıalinizin, anlıyorum ki, uzun boy
lu yazmış olduğunuz önerge bu mahiyette de
ğildir, Sayın özden'in önergesi mahiyetinde 
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değil. Ama yine de usulle ilgili. (C. H. P. sı
ralarından evvet evet sesleri) Şimdi sise söz 
veriyorum buyurun. (C. 11. P. sıralarından 
alkışlar) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, nasıl olsa seçimlerde gürültü 
olacaktır, buradaki gürültüyü izale etmenizi 
rica ederim. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
sözlerime başlarken önce bir konuyu halledip, 
huzurunuzda muhterem senatörlerin bilgisini ve 
Tüzük içindeki yerini tâyin ederek, bertaraf et
tikten sonra asıl sözlerimi arz edeceğim. Yalnız 
her şeyden evvel Sayın Başkandan bir istirha
mım var, bu kanunun sonunda, zaten yapılacak 
olan seçimlerde kâfi derecede gürültü olacağı 
için, Senatoda hiç olmazsa sükûneti temin etme
lerini rica ederim. Biraz evvel huzurunuzda ko
nuşmuş bulunan Sayın Nusret Tuna arkadaşı
mızın iddialı konuşmalarını, Tüzük hükmüne 
dayanarak, bertaraf ettikten sonra, asıl konuş
mamı yapacağım. Buyurdular ki; Saym Nusret 
Tuna; bugüne kadar geçici komisyonların hiçbi
risinde bir sarih hüküm olmadığı için, seçim ya
pılmamıştır ve seçim yapılmasını âmir tüzükts 
hiçbir hüküm göstermek mümkün değildir. Bu
nu, bu sözü 1, 2, 3 defa tekrar ettiler. Ben hiçbir 
şey iddia etmeden kendilerine hiçbir hüküm 
yoktur dedikleri Senato Tüzüğünün 111 nci 
maddesini hatırlatmak suretiyle bu konuyu 
çözmek istiyorum. 111 nci maddenin matlabı şu
dur : «Genel Kurulda ve komisyonlarda seçim 
usulü» diye vaz'etmiş. «Genel Kurulda ve ko
misyonlarda yapılacak seçimler de aşağıdaki şe
kilde yürütülür.» diye yazmış. «1 - Oya mahsus 
olmaz üzere kutu konur, üye soy adı şu suretle 
yapılır, Başkan tarafından ad çekmek suretiyle 
tasnif komisyonu kurulur. Tasnif komisyonu, 
seçimi mazbataya bağlar.» Hakikaten gerek sü
reli, gerek süreksiz geçici ve karma komisyon
ların hepsinin Başkanlık Divanı seçimlerinde ve 
diğer seçimlerde bu hükümler aynen tatbik edi
lir. Biraz evvel ki canlı misalini vereyim. İçiş
leri Komisyonunda bir münhal olmuş, bir tane 
aday var. Bizim Senatonun ve teşriî hayatın te
meli seçime dayandığı içindir ki, madem ki, bir 
aday var bir tane de münhal var, o halde bunu 
seçilmiş farz edelim demedik, zarfların içine kâ
ğıtlar konuldu seçim yapıldı. Şimdi bunun hu

susi değerini biraz sonra daha iyi belirtmiş ola
cağım. 

İstifalarla ilgili konularda ise, buyurdular 
ki; biz burada yeni muttali olduk. Kendilerinin 
9 ncu günü, 9 Martta saat kaçta muttali olduk
larını; şu anda Başkanlık Divanında bulunması 
îâzımgelen 10 sayılı dosyada, tarih ve saat zik
retmek suretiyle, biraz evvel burada katiyen bil
miyorduk, şu anda muttali olduk sözlerinin de 
hiçbir asla ve hakikate dayanmadığını Başkan
lığın önündeki dosyadaki saatine kadar ifade 
etmek suretiyle ispatlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, çok önemli bir tasarı 
üzerindeyiz. Bu itibarla gerçeklerin bilinmesin
de ve hiçbir yuvarlak söze meydan vermeden za
ruri olarak bâzı hakikatleri bildirmekte, gör
mekte, ciddî fayda mülâhaza ediyorum. Teşriî 
hayatın Millet Meclisinin ve Senatonun bütün 
millî temeline dayanan bir gerçeği, seçim mües
sesesi gibi ehemmiyetli bir kanunu müzakere 
ederken görmezlikten gelemeyiz. 

Türkiye'de kurulu Devlet düzeni bâzı ana-
nıeseleleri Anayasaya, kanunlara, tüzüklere ve 
bunların uygulanmasında sağlam geleneklere 
sıkı sıkıya bağlamıştır. Konumuzla ilgili temel 
kaideyi belirteyim. 

İcrada, yani Hükümet çalışmalarında perso
nelin, yani memurların görev almalarında ve bu 
memurlardan çalışma kurulları veya komisyon
lar teşkilinde esas olan müessese (tâyin) dir. 

Teşriî organda, yani Parlâmentoda senatör 
ve milletvekillerinin görev almalarında, senatör 
ve milletvekillerinden kurulu her türlü temsilî 
topluluklardan iç ve dış seyahat ekiplerinden tu
tunuz da, Başkanlık divanlarının tesbitine; ge
çici, karma veya sürekli komisyonlar teşkiline 
kadar bütün işlemlerde esas olan ise, (seçim) 
müessesesidir. Çünkü Hükümetin tâyin ettiği 
memur, Hükümetçe kendisine verilen görevi ya
par; millî iradeyi temsil ve tatbik etmez. Me
murlardan kurulan komisyonlar da istişarî ma
hiyet taşırlar. Kararları Hükümetçe onanmadık-
ça hüküm ifade etmez. 

Seçimle gelen senatör ve milletvekilleri ise 
millî irade adına kanun yaparlar. Ve Hükümeti 
murakabe ederler. Bunlardan seçimle kurulan 
komisyonlarda, bünyeleri ve fonksiyonları bakı
mından, seçildikleri Cumhuriyet Senatosu veya 
Millet Meclisi adına çalışırlar. Bu itibarla ko-
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misyonlara da, genel kurulların kuruluş kural
larına tâbi olarak teşkil edilirler. Yani bütün bu 
işlemlerde Tüzük gereğince gizli oy, açık tasni
fe dayanan seçim yoliyle yapılır. Çünkü arka
daşlarım, komisyonlar genel kurulların iradesi
ne etki yapan Parlâmento uzuvlarıdır. İşte bu
nun içindir ki, Devlet düzenimizde teşriî organ, 
Anayasamızın metnine ve ruhuna uygun olarak 
(seçme ve seçilme) temeli üzerine kurulmuştur. 
Teşriî organ adına görev yapan komisyonlar da 
ancak seçim usulü ile teşkil edilirler. Bu, Ana
yasanın, İçtüzüğün, Parlâmento esprisinin âmir 
hükmüdür. Bunun aksi düşünülemez, tartışma 
konusu yapılamaz ve muhterem arkadaşlarım, 
unutmıyalım ki, Senato da veya Millet Meclisin
de tâyin suretiyle komisyon kurmak demek, 
milleti temsil eden insanları memur haline ge
tirmek demektir. Böyle bir anlayış ve tatbikat 
ise seçim temeline dayanan teşriî organda yer 
vermek mümkün değildir. Bu, Anayasaya ve İç
tüzüğe aykırı olduğu kadar bindiğimiz dalı kes
mek ve kendi kendimizi de inkâr etmek anlamı
na gelir. 

Arkadaşlarım, burada bir hususu daha be
lirtmek ihtiyacını duymaktayız : Anayasamızın 
85 nci maddesindeki «Meclislerin çalışmaları İç
tüzük hükümlerine göre yürütülür» kaidesiyle, 
aslında bir kanun mahiyetinde olan İçtüzüğün 
kaynağını Anayasadan aldığı da açıklanmakta
dır. İçtüzük ise bütün "komisyonların seçimle ku
rulacağı kaidesini biraz evvel arz ettiğim mad
dede ve 17 nci ve 20 nci maddelerde koymuştur. 

Sayın arkadaşlarım, bu gerçekleri Yüce Se
natoya hatırlattıktan sonra konumuza geçiyo
rum. 

Senatomuzun 5 Mart 1968 Salı günkü top
lantısında Adalet Bakanı bir önerge vererek 
Seçim kanunu tasarısının geçici bir komisyona 
havalesini istedi. 

Bunun üzerine bütün usulsüz olayları daha 
başından önliyerek salim bir yola girilmesi ama-
ciyle o gün verdiğimiz önergenin son cümlesini 
okuyorum : 

«Seçme ve seçilme hakkı gibi en mütekâmil 
görev ve ödevlere ve yetkilere ilişkin olan seçim 
kanunlarının, kanun ve tüzüklerin tâyin ettik
leri usullere uyularak, normal yollardan geçil
mek suretiyle derinliğine ve genişliğine incelen
mesine imkân bırakılmasını ve Cumhuriyet Se-

| natosunun yetkili komisyonları olan Anayasa ve 
Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna ha
vale edilmesini ve geçici komisyon isteğini havi 
önergenin reddini arz ve teklif ederiz.» 

Senatonun C. H. P. kanadının iki grup baş
kanının imzası ile verilen bu önerge Senato Ge
nel Kurulunda okundu, fakat oylanmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Adalet Baka
nının önergesi üzerine yapılan işlemleri tutanak
lara, dosyaya ve vesikalara dayanarak arz edi
yorum. 5 Mart 1968 Salı günü Senato Genel Ku
rul toplantısında, gelen evrak arasında yer alan 

î Seçim kanunu tasarısı hakkında Adalet Bakanı 
tarafından Başkanlığa şu önerge verilmişti : 

«Tasarının üzerindeki çalışmaların biran ev
vel bitirilmesini teminen, söz konusu tasarının 
havale edilmiş olduğu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu ile İçişleri komisyonlarından seçilecek 
9 ar üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer 

Görülüyor ki Adalet Bakanı da komisyon
lardan «seçilecek» kaydını önergesine işte bu 
içtüzük zarureti olarak bilhassa koymak zorun
da kalmıştır. Genel Kurul, bu önergeyi aynen 
kabul etmiş, yani ilgili iki komisyonun ayrı ayrı 
toplanarak seçim yapmak suretiyle dokuzar 
üyeyi Geçici Seçim Komisyonuna vermesini, tü-
siiğe ııygsjı olarak, karar altına almıştır. Görülü
yor ki Sanata Genel Kurulunun bu konudaki 
iradesi de Anayasa ve Tüzük hükümlerini te-
yidoden (ssçim yapılması) tarzında tecelli et
miştir. Şimdi burada Sayın Nusret Tuna'nın 

i açık kalmaması için,, bir noktasına daha cevap 
vereyim. Geçmişte şu veya bu yanlış bir işle
min yapılması o yanlış ve hatalı işleme meşruiyet 
vermez. O vakit itiraz edilmemiş, kurulmuş ve 
taşekkül etmiş olabilir. Buna itiraz edilmiştir, 
ediyoras. Bu itiraz acaba zamanında mı yapıl-

! mıgtır; konuşmanın seyri içinde size bu haki-
| katleri de ortaya çıkartmak suretiyle arz et

meme imkân verecektir. 

Arkadaşlarım, iste biz bunun ürerine C. H. 
P. Grupu olarak bütün ihtimalleri düşündük. 
Seçim Kanunu gibi Parlâmentoya şekil veren, 
mâna veren bir anakanun üzerine her hangi bir 
gölgenin düşmesine meydan verilmemesi için, 

| 5 Mart 1968 tarihli ve 57 sayılı yazımızı aynı 
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gün o saatte ve Geçici Komisyon teşkilinden 
önce Senato Başkanlığına verdik. Birer örne
ğini de aynı tarih 58 ve 59 sayılı yazılarımızla 
birlikte bizzat Anayasa ve içişleri komisyonla
rı başkanlarına da tevdi ettiğimiz bu vesikayı, 
önemi dolayısiyle Senato Genel Kurulunun bil
mesinde ciddî fayda görerek aynen okuyo
rum. 

5 . 3 . 1968 sayı 57 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Seçim kanunu tasarısını görüşmek üssre 
5 Mart 1963 günkü Senato Gensl Kuru
lunda verilen karar gereğince kurulacak Geçi
ci Komisyonun Anayasa ve İçtüzüğe uygun teş
kil edilebilmesi ve çalışabilmesi için: 

1. İlgili Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 
içişleri Komisyonunun, komisyonlar halinde 
toplanarak kuvvetlerin oranları nazara alın
mak suretiyle Geçici Komisyona üye seçme
leri, 

2. Kurulacak Geçici Komisyona hangi 
üyelerin seçildiğinin Senato Genel Kuruluna 
tebliği, 

3. Geçici Komisyona seçilecek üyelerin her 
birine Yüksek Başkanlığınızca yazılı tebligat 
yapılması ve, 

4. Kurulacak Geçici Komisyonun bütün iş
lemlerinin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine ta
mamen uygun olarak cereyan etmesi gerekle
rinin yerine getirilmesi hususlarını saygı ile 
arz ederiz. 

Senato Grup 
Başkanvekilleri 

Bu yazımız acele olarak saat 18,10 da Se
nato Başkanına tevdi edilmiş ve yazımızın al
tına Senato Genel Sekreteri de «Başkana arz 
edildiğini» kendi parafı ile kaydetmiştir. Bu 
yazımız sadece Senato Başkanına arz edilme
miş, derhal ve elden İçişleri Komisyonunun 
Başkanına ve Anayasa ve Adalet Komisyonu
nun Başkanına da bizzat tarafımdan gönderil
miş ve kendilerine verilmiştir. Şimdi dosyada 
mevcut bu resmî ve acele yazımız Svnato ev
rakına aynı gün 16/10 da ve 90 sayı ile kay
dedilmiş olup, altına, aynı gün «Başkan gör
düler ve Fikret Turhangil gördüler» kayıtları 
konulmuştur. 

Arkadaşlarım, bu haklı, yerinde ve sama
nında yapılan ikaza rağmen, yasımız alındık

tan sonra cereyan eden işlemleri de resmî dos
yaya sadık kalarak sırahyalım. 

Adalet ve Anayasa ile İçişleri komisyonları 
ağla toplantıya çağrılmamış ve komisyon üyele
ri aralarından asla bir seçim yapmamışlardır. 
Buna rağmen, İçişleri Komisyonu Başkanı Zi
ya önder ve Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Osman Saim Sarıgöllü imzaları ile ay
nı gün Senato Başkanlığına alelacele, her iki
si de aynı kalemden ve aynı daktilodan çıktığı 
anlaşılan «seçim tasarısını görüşmek üzere ku
rulması kabul edilen geçici komisyona, komis
yonumuzdan aşağıda adları yazılı üyeler katı
lacaklardır» cümlesini taşıyan iki yazı elden 
verilmiştir. Görülüyor ki, komisyon başkanları-
rmın yazılarında da (seçme ve seçilme) yer al
mamış, «Geçici Komisyona, komisyonumuzdan 
adları yazılı üyeler katılacaklardır» şeklinde 
9 ar üye, böyle bir yetkiye sahibolmıyan baş
kanlar tarafından (tâyin) edilmişlerdir. 

Sözlerimize başlarken arz ettiğim gibi Ana
yasa, içtüzüğe aykırı seçme ve seçilme hakkına 
bir tecavüz olan, bu olup bitti ile (tâyin) edi
len isimler, oturum başkanı tarafından Senato 
Genel Kuruluna bildirilmiştir. Bunun üzerine 
arkadaşımız Malatya Senatörü Nüvit Yetkin 
derhal söz almış ve aynen tutanaklara geçen 
şu müdahaleyi yaparak: «Ben İçişleri Komisyo
nu âzasıyım (itirazlar başlıyor) Komisyon top
lanıp seçim yapmadı, kimsenin haberi yok, bu 
usulsüzdür» sözleri ile bu olup bittiye itiraz 
etmiştir. Bunun üzerine Başkan Fikret Turhan
gil, yine tutanaklardan okuyorum: «Ben Ge
nel Kuruldan tasvip istemiyorum, bilgiye sunu
yorum» demek suretiyle usulsüzlüğü, dolayısiy
le tescil etmiş ve böylece Genel Kurulu usulsüz
lüğe iştirak ettirmediğini de açıkça belirtmek 
istemiştir, 

Muhterem arkadaşlarım, Senatomuzun mü-
taakıp 7 Mart 1968 tarihli Perşembe günkü top
lantısında Grupumuzdan Tokat Senatörü Zihni 
Betil de zaptısabık hakkında söz alarak: «Ge
çici Seçim Komisyonunun teşkilinin yolsuzlu
ğunu belirtmiş ve kendisinin Anayasa ve Ada
let Komisyonu üyesi olduğunu, bu komisyonun 
da toplanarak içtüzük hükümlerine göre bir se
çim yapmadığını, komisyon Başkanı tarafın
dan (tâyin) yapıldığını ve komisyon başkanla
rının buna yetkilerinin bulunmadığını, bu iti-
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barla bu işlemin tamamen bâtıl olduğunu» id
dia ve duruma itiraz etmek suretiyle, tutanak
lara tescil ettirmiştir. Bunun üzerine aynı otu
rumda söz alan Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı Saim Sarıgöllü arkadaşımız tutanak
lara geçen beyanlarına göre: «İçişleri Komis
yonunda da Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
da, komisyon üyelerinin toplanarak Geçici Se
çim Komisyonuna üye seçmediklerini ve Senato 
Başkanlığı tarafından vukubulan talep üzerine 
Başkanların, yani kendilerinin 9 ar üye adını 
kendiliklerinden verdiklerini Senato huzurun
da kabul, itiraf ve tescil etmiş ve böylece Ge
çici Seçim Komisyonunun Anayasaya, içtüzüğe 
aykırı şekilde, seçme ve seçilme haklarına te
cavüz edilerek yetkisiz komisyon başkanları 
tarafından (tâyin) suretiyle teşkil edildikleri 
her yönü ile sabit olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça görülüyor 
ki, Geçici Seçim Komisyonu adı altındaki ku
ruluş Anayasanın ruhuna, tüzüğe, bu hususta
ki önergeye ve nihayet Senato Genel Kurulu 
kararına tamamen aykırı olarak kurulmuş ve 
hukukî mesnedi olmıyan usulsüz bir bünyeye 
sahip hale getirilmiştir. Şimdi bu ciddî yolsuz
luğa eklenen diğer yolsuz işlemleri de belirte
lim. 

5 Mart 1968 Salı günü cereyan eden bu iş
lem, görülmemiş bir acelecilikle yürütülmek is
tenilmiş ve kuruluşundaki usulsüzlükleri az 
önce dile getirdiğimiz Geçici Komisyon, aynı 
gün saat 19,30 da Senato Başkanlığı tarafından 
toplantıya çağırılmıştır. Çağın yazısının dağı
tılmasından yarım saat sonra da şu: «Geçici 
Komisyonun toplantısı iki üyeye tebligat yapı
lamadığının 6 Mart 1968 Çarşamba saat 11,00 e 
bırakılmıştır» gerekçesi yazılı ikinci bir çağrı 
yapılmıştır. Burada önemli bir noktaya parmak 
basacağız; 5 Mart Salı saat 19,30 için yapılan 
yazılı çağrının iptal edilmesi sebebi olarak, o 
gün Konya'da bulunan Muhiddin Kılıç ile is
tanbul'da bulunan Ahmet Onar arkadaşlarımı
za tebligat yapılamamış olması gösterilmiştir. 
Demek ki, 18 üyelik bir komisyonda iki üyeye 
tebligat yapılamamış olması dahi, toplantının 
tehirine sebebolabiliyor. Bununla ifade etmek 
istiyoruz ki; Seçim Kanunu gibi Anabir kanunu 
görüşecek bir komisyonun Başkanlık Divanı
nın teşkilinde ve müzakerelerinde iki arkadaşın 
bile noksan olması tecviz edilemez. Dikkatle 

incelediğimiz dosyaya ve yakından izlediğimiz 
işlemlere sâdık kalarak, bundan sonraki usul
süz gelişmeleri de olduğu gibi dile getireceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato Başkanı ta
rafından 6 Mart 1968 günü saat 11,00 için yapı
lan çağrıda içtüzüğün 20 nci maddesinde belir
tilen üçte iki yeter sayı sağlanamadığından, 
komisyon toplanamamıştır. Bunun üzerine yine 
Senato Başkanı komisyon üyelerinde 9 Mart 
Cumartesi saat 11,30 da toplanılması için yeni 
bir çağrı yazısı göndermiştir. 9 Martta da 18 
üyeden 8 i toplantıya katılmadığından, Senato 
Başkanı, komisyon üyelerine 14 Mart 1968 Per
şembe günü saat 16,30 için çağrı yapılmıştır. 
Şimdi burada son derecede dikkate değer bir 
konuyu da belirtiyorum: 

Henüz komisyonun Başkanlık Divanının ku
rulamadığı aynı 9 Mart 1968 günü İçişleri Ko
misyonundan üç, Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan da üç üye istifa etmiş ve bunlardan Ge
çici Seçim Komisyonundaki üç üye aynı za
manda bu komisyondan da istifa etmişler ve is
tifa yazıları Senato Başkanına ve komisyon baş
kanların?. 9 Mart 1968 gün kayda geçirilerek 
gönderilmiştir. Halen dosyadaki istifaların al
tına Senato Genel Sekreterinin el yazısı ile ay
nı gün şu yazılmıştır; «İstifaları Başkan saat 
12,45 te görmüştür.» 

Muhterem arkadaşlarım,, bir bilgİ3 î daha 
arz edeceğim; istifa yazılarının gönderildiği 
gün, istifa eden arkadaşların yasılan bir taraf
tan Senatoya giderken öteki taraftan da ba
sma açıklanmış ve basın mensupları bu ha
beri duyunca toplantı halinde bulunan (saa
tini söylüyorum), saat 17.30 da, toplantı ha
linde bulunan Adalet ve Anayasa Komis
yonundaki Geçici Seçim Komisyonuna girmiş
ler, kendilerine istifalara ait yazılı tebliği gös
termişler. Sayın Sarıgöllü, Sayın Nusret Tuna 
da oradalar; ve kendilerinin mütalâalarını da 
dinleyip b'^e getirip söylemişlerdir. Söyledik
leri mütalâa da şudur : «Biz bu istifalar da 
olsa komisyon işlemlerine devam edeceğiz» 
buyurmuşlardır. Demek ki, biraz evvel Sayın 
Husret Tuna'nm, «daha şimdi muttali olduk» 
dediği istifalar 9 Mart 1968 Cumartesi günü 
saat 12.30 da kendilerine, basın bültenin 3 ve 
Başkanlığa da kaydettirilmek suretiyle bildi-

| rilmiş, Başkanlara da yine kaydedilmek su-
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retiyle gönderilmiştir. Buna rağmen istifa
lardan 6 gün sonra, yani 14 Mart 1968 Per
şembe günü üsaat 18.30 da, yalnız Adalet Par
tisine mensup 10 üye toplanarak Başkanlık Di
vanını seçmiş ve tasarıyı bir saat içinde ol
duğu gibi kabul etmişlerdir. Ayrıca bu toplan
malar sırasında İçtüzüğe tamamen aykırı 
olarak cereyan eden işlemleri ds belirtmek bu
gün artık bir vazife haline gelmiştir. 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 20 nci maddesi şudur : 

«Madde 20. — Komisyonlar Cumhuriyet 
Senatosu Başkanının üyelerden herbirine ya
pacağı yazılı davet üzerine, üye tam sayı
sının en az üçte ikisi ile toplanarak gizli oyla 
ve saltçoğunlükla bir Başkan, bir sözcü, bir 
kâtip ve gerekirse bir Başkanvekili seçerler. 
Üçer gün ara ile, (buraya parmak basıyo
rum.) Üçer gün ara ile yapılacak iki toplan
tıda yeter sayı sağlanamazsa üçüncü top
landı üye tam sayısının saltçoğunluğu ile y&-
pılır.» Şimdi müsaadenizle Geçici Seçim Ko
misyonu işlemlerini bu maddeye göre değer
lendirelim. Komisyon 6 Mart 1988 de üçte iki 
çoğunluğu, yani 12 üyeyi bulamadığına göre, 
üç tam gün ara verilmesi ve çağrının 10 Mart 
1968 günü yapılması gerekirdi. Çünkü Tüzük
teki üç gün ara hükmü sarihtir. Üç gün 
ar diyor. Bu, toplantı gününü takibeden üç 
tam gün ara verildikten sonra 4 ncü gün 
toplanılır anlamındadır ve uygulamalar da 
böyledir. Halbuki Başkanlık, bu açık hükmü, 
toplantı günü dâhil üç gün sonra anlamında 
tefsir ederek, 9 Mart için çağrı yapmıştır. 
Tüzüğe aykırılık bununla bitmemiştir, madde 
açıktır, üçer gün ara ile iki toplantı yapıla
cak, bu iki toplantıda üçte iki çoğunluk sağ
lanamazsa ve ancak bundan sonraki üçüncü 
toplantıda saltcoğunluk aranacaktı. Halbuki 
6 Martla 9 Mart arası birinci toplantı süresi
dir. 9 Martla 14 Mart arası ikinci toplantı 
süresidir. Bu ikinci toplantıda üçte iki çoğun
luk sağlanamadığına göre, Tüzük ancak 14 
Mart toplantısını takibedecek üçüncü toplantıda 
Başkanlık Divanının seçilebileceğini emrettiği 
halde, Tüzüğün üçer gün aradan sonra üçüncü 
toplantı hükmü de ihlâl edilmiş, üçer günlük sü
reler içinde yer almıyan ve ancak ilk süreye 
başlangıç sayılan 6 Mart toplantısı yanlış tefsir 
ve hesabolunmuştur. Çünkü üçte İM çoğunlu-
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ğım birinci süresi 6 - 9 arasında; ikinci süresi 
9 - 14 Mart arasında uygulandığına ve Tüzük 
açıkça «üçer gün ara verilerek yapılacak bu 
iki toplantıda yeter sayı sağlanamazsa üçüncü 
toplantıda salt çoğunluk aranır» dediğine göre, 
14 Mart'ı takibedecek toplantıda salt çoğunluk
la yapılacakken, üçte iki çoğunluğun aranması 
şart olan 14 Mart toplantısında Başkanlık Diva
nının seçilmesi de Tüzüğe aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir baş
ka yolsuzluğu da belirterek sözlerimi bağlıyaca
ğım. Anayasamızın 85 nci maddesi ile «Gruplar 
Bİeclislerin faaliyetlerine kuvvetleri oranında 
katılırlar» hükmü konulmuştur. Seçim Kanunu
nu görüşen Geçici Komisyonda işte bu Anayasa 
hükmü de ihlâl olunmuştur. Arz edeyim : 

18 Üyesi bulunan komisyon toplantılarına 
Adalet Partisi senatörleri dışında hiçbir grupun 
senatörleri katılmamışlardır. Ayrıca toplantı
lara katılmıyan bu sekiz senatörden üçü, komis
yonun daha Başkanlık Divanı kurulmadan altı 
gün önce, istifa etmişlerdir. Şimdi burada bir 
noktayı araya koyup belirtmek zarureti vardır. 
Demekki Sayın Sözcü Nusret Tuna biraz evvel 
buradaki sözleri ile bir noktayı, dolayısiyle iti
raf ve kabul etmişlerdir, o nokta şudur: Biz is
tifalara daha önce vakıf olsaydık bu işlemi yapa-
caktık. İstifalara vakıf olmadığımız için bunu 
yapamadık anlamı çıkıyor (hayır diyorlar) öy
le ise niçin daha evvel muttali olduğunuzu giz
lemek lüzumunu duydunuz? 

Ayrıca toplantılara katılmıyan bu sekiz se
natörden üçü komisyonun daha Başkanlık Di
vanı kurulmadan altı gün önce istifa etmişlerdir, 
arz ettim. Komisyona katılmamanın ve istifaların 
dayandığı gerekçe bunun bir engelleme olma
yıp Anayasa ve tüzük hükümlerine aykırı kuru
lan bir komisyonun, usulüne uygun hale getiril
mesi, aksi halde sorumluluğa katılamıyacakları 
anlamında yapıldığı meydandadır. Senato Baş
kanlığına ve komisyonlar başkanlıklarına 
9 Mart'ta tevdi olunan bu istifaların yazılı ge
rekçesini, taşıdığı önem dolayısiyle, biraz evvel 
dinlediniz ama, benim konuşmam içinde yer 
aldığı için, ben de özetliyerek arz edeyim : 

«1. içtüzük seçimlerle ilgili tasarıyı görü
şecek Geçici Komisyona, Komisyon toplanarak 
seçim yapmak suretiyle üye vermesini âmirdir.. 

2. Buna ve ikazlara rağmen Komisyon top
lanmamış, seçim yapılmamış, ve komisyon baş-
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| kuruluş halindeki 18 üyelik bir komisyon, bün
yesinde Anayasanın 85 nci maddesindeki oranın 

j bozulması halinde, geri kalan ve yalnız bir par
tiye mensubolan 10 üye ile tasarruflarda bu
lunması Anayasaya da aykırı bir yolsuzluktur. 
Kaldıki istifalarda komisyonun bünyesinin gay
ri meşruluğu da iddia olunmuştur. Bu durum-
da Anayasaya uygun olarak yapılacak iş isti
faların Genel Kurula arzı ile (Bugün olduğu 
gibi), İçtüzüğe uygun şekilde ve Anayasaya uy
gun oranlarda yeni komisyonun seçilmesini sağ
lamak; ve bunu mütaakıp Başkanlık Divanını 
seçmek ve çalışmaya başlamak veya tasarıyı nor
mal komisyonlara havale etmek gerekirdi. Sa
lim yol iste bu idi. Halbuki bu yapılmamış ol
duğuna göre, kuruluş halindeki bu komisyo
nun bütün işlemleri bugün ciddî tartışma ko
nusu haline gelmiştir. 

kanları 9 üyeyi kendileri (tâyin) etmiştir. Buna 
yetkileri yoktur. 

3. Bu usulsüzlüğe itirazlara rağmen, keyfi
yet yine düzeltilmemiştir. Böylece Tüzükle bir
likte seçme ve seçilme hakkımız da çiğnenmiş
tir. 

4. Geçici Komisyonun ikinci çağrısı 
10 Mart 1968 için yapılması gerekirken 9 Mart 
için yapılmıştır. Bu da usulsüzdür.» 

Muhterem arkadaşlar, üyeler, yani Geçici 
Seçim Komisyonu üyeleri, hem Anayasa ve Ada
let Komisyonundan, hem de içişleri Komisyo
nundan ve Geçici Komisyondan istifa ettikleri 
zaman, basma şu açıklamayı da yapmışlardır. 
«Böylece Anayasanın 85 nci maddesine ve İçtü
zük hükümlerine göre Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu tarafından, bu komisyonlara yeni 
üyeler seçilmedikçe, Seçim Komisyonunun top
lanmasına veya her hangi bir işlem yapmalına 
da artık imkân kalmamıştır.» 

Pek muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 
85 nci maddesi: «Gruplar Meclislerin bütün fa
aliyetlerine kuvvetleri oranında katıklar» dedi
ğine, Seçim Komisyonuna ise Adalet Partisi dı
şında hiçbir grupun katılmadığına vs komisyonun 
Başkanlık Divanı seçimlerinden 6 gün evvelde 
istifalar verildiğine, buna rağmen istifa edenle
rin yerlerine yeni seçim yapılmadan, komisyon 
tasarruflarda bulunduğuna göre, Anayasanın 
85 nci maddesi de açıkça ihlâl edilmiş demektir. 
Burada bir ince noktaya da aydınlık getirmek 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Başkan
lık Divanı seçilmemiş bir Geçici Komisyonun 
hükmi şahsiyeti de teşekkül etmemiş demektir. 
Bunun içindir ki bu durumdaki komisyonların, 
hükmî şahsiyet iktisabedinceye kadar ki süre 
içinde bütün işlemlerinin ve toplantı çağırıla-
rmın bile Senato Başkanlığı tarafından yapıla
cağı Tüzük hükmüdür. Çünkü bu durumdaki 
komisyonların kuruluşları tekemmül etmiş sayı
lamaz, ve kendiliklerinden inisiyatif sahibi ol
madıklarından, her hangi bir görev ve işlem 
yapmaya yetkileri olmadığı gibi, kendi bünyeleri 
hakkında karar da alamazlar. 

Umumi hukuk ve tüzük kuralları ve Parlâ
mento gelenekleri budur. Böyle olunca aslı se
çime dayanmıyan, tâyinle teşkil edilen henüz 
hükmî şahsiyeti teşekkül etmemiş ve komisyon 
olarak hiçbir fonksiyonu bulunmıyan ve daha 

Pek muhterem arkadaşlarım, komisyon 
üyelerinin Anayasaya ve içtüzüğe dayanan 
sağlam ve belirli bir gerekçe ile komisyona ka
tılmamaları ve komisyondan istifaları bir hak
tır, bir hakkın suiistimali değildir. Bu muhale
fetin bir engelemesi değil Anayasa ve içtüzük 
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak isti-
yen bir vazife şuurunun gereğidir. Asıl Ana
yasa ve İçtüzüğe aykırı işlemler yapmak ve 
bunları yalnız bir partinin çoğunluğuna da
yanarak olup bittiye getirmek, üzerinde ibret
le durulacak usulsüz, haksız ve keyfî bir olay
dır. Ve Seçim Kanunu gibi Parlâmentonun ya
pısını ve demokrasinin şeklini tâyin eden bir 
anakanununu tarafsız ilim heyetleri, ya da ge
niş bir anlaşmaya dayanması yerine, bir par
ti iktidarınca hazırlanıp, yalnız o partiye men
sup üyelerin Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı ta
sarrufları ile huzurunuza getirilmesi ve acele 
kanunlaştırmak istenilmesi seyirci kalınacak 
bir olay değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım, arz ettiğim ve sa
bit olduğu gibi, Geçici Seçim Komisyonu bü
tün resmî ve yazıla uyarmalara rağmen, seçim
le değil, (Tâyinle) kurulmuştur. Komisyonun 
toplantıları, Başkanlık Divanın seçilmesi ve 
bütün tasarrufları Anayasaya ve kaynağım 
Anayasadan alan kanun hükmündeki içtizü-
ğe aykırıdır. Tasarı bu haliyle kanunlaşırsa, 
yarın üzerinde her türlü tartışmaya yol aça
bilecektir. Anayasa Mahkemesi kanunu iptal 
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ettiği takdirde, böyle bir kanunla yapılan iş
lemler üzerine gölge düşecektir. Bütün bun
lara meydan verilmemesi için tasarının tüzü
ğe uygun olarak kurulmuş normal komisyon
larda görüşülerek bütün bu özürlerinden sıy
rılması, hukukî zaruret olduğu kadar, siyasi 
huzurumuz için de şarttır, kanısındayız. Bunu 
sağlamak amacı ile tasarının görüşülmesine 
mahal olmadığı, hakkında bir önergeyi ve ta
sarının komisyonlara iadesi hakkında da ayrı 
bir önergeyi takdim ettik. Bunun kabul edilme
sinde her yönden sayılamıyacak kadar fayda
lar görmekteyiz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, unutmıyalım 
ki Devletin düzenini Anayasa; rejimin düze-

/nini ise Seçim Kanunun tâyin eder. Bu ölçüde 
ciddî bir kanun bir partinin, sırf adedi çoğun
luğuna dayanarak, dilediği gibi tasarruf ede
ceği bir konu olamaz. Çünkü Anayasa nasıl bir 
partinin yararına göre hazırlanamazsa, Seçim 
Kanunu da bir partinin çıkarına göre şekil ala
maz. Üstelik Anayasa, içtüzük ve Parlâmento 
kaide ve gelenekleri ihlâl edilerek bu kanun 
çıkarılamaz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; sizlere, bu dö
nemeç noktasında Anayasa, içtüzük, demokra
tik rejim ve millî huzurla alâkalı, her bakım
dan usulsüz, haksız, adaletsiz ve geri bir kanun 
tasarısı ile ve bunun neticeleri ile karşı karşı
ya bulunduğumuzu hatırlatarak, Yüksek Hu
zurunuzdan ayrılıyorum. Yüce Senatoya; mem
leketin, milletin, demokratik rejimin kaderi üze
rinde alacağı kararda basanlar diliyerek, gru-
pum adına saygılar sunarım. (C. H. P„ Millî 
Birlik, G. P., Kontenjan Grupu sıralarından, 
alkışlar) , 

BAŞKAN — Daha evelce vermiş olduğu
nuz bir yazı var, o okunup oya arz edilecek. 
Ancak o bir tekliftir. Teklif olduğuna göre, 
zatıâliniz lehinde bulundunuz demektir, aley
hinde görüşecek kimseye de söz vereceğim. Bu. 
verdiğiniz nedir efendim?. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Efendim, 
bir önerge okunur, sonra lehinde ve aleyhinde 
görüşülür. Bu, okunmıyan, bilinmiyen, meçhul 
bir önerge de ne oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Bekata'mn imzasını ta
şıyan bir önerge var. Yalnız Sayın Bekata bu 
önergesiyle ilgili değil, ancak ayrı bir mev
zu üzerinde de yine usul bakımından bir mü

talâa yapacağım dedi ve ben de usul bakımın
dan kendisine söz verdim. Şimdi diyor ki; «Be
nim verdiğim, evvelce verdiğim bir önerge var
dır, o bir tekliftir ve o teklifin okunması ve 
üzerinde müzakere yapılması lâzımdır». Şim
di bu teklif üzerinde müzakere yapmak için 
okutturacağım. Bu teklif üzerinde lehte ve 
aleyhte 10 ar dakika arkadaşlara söz vereve-
ğim ve o teklifi oya arz edeceğim. (Adalet Par
tisi sıralarından lehinde konuştu sesleri).. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunlarda değişiklik ya

pılması hakkındaki Hükümet tasarısı, Millet 
Meclisince görüşülerek kabul edilen bu me
tin, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmek üze
re, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 2 Mart 
1968 tarihinde tevdi edilmiştir. Cumhuriyet Se
natosu 5 Mart 1968 Salı günkü Birleşiminde 
Adalet Bakanının Anayasa ve Adalet Komis
yonu ile içişleri komisyonlarından seçilecek 
9 ar üyeden kurulu bir Geçici Komisyon kurul
masını istiyen önergesi Genel Kurulca kabul 
edilmiştir. , 

Genel Kurulca Geçici Komisyonun teşkili
ne karar verilmesini mütaakıp ilk saat içinde, 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu olarak 
yazı ile Cumhuriyet, Senatosu Başkanlığına, iç
işleri ile Anayasa ve Adalet komisyonları baş
kanlıklarına müracaat edereck, Geçici Komisyo
nun kurulması için adı geçen komisyonlarda 
oranlara göre verilecek üyelerin komisyonla
rından seçilerek verilmesini talebettik. 

içtüzük genel olarak komisyonlar için hü-
.kümler tesis etmiştir. Geçici komisyonlar için 
aynca kuruluşa ait hükümler tesis etmemiştir. 
Geçici komisyonlar için içtüzüğün genel olarak 
tesis etçiği hükümlerin tatbik edilmesi zorun
ludur. 

Halbuki, Genel Kurulun Geçici Komisyon 
kurulmasına karar vermesinden biraz sonra 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı imzası ile Ge
çici Komisyona seçildikleri bildirilerek saat 
19,30 da Başkanlık Divanı seçimleri için teb
ligat yapıldı. Görülüyor ki, Başkanlık, Seçim 
Kanununu görüşmek üzere istisnai ve hatalı 
davranış içindedir. 

Komisyonların başkanlarının geçici komis
yona üye verdikleri bildirilmekte ve bâzı hu
susların görüşülmesi için kurulan Geçici ko-
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misyonlar için başkanların üye gösterdikleri 
bildirilmektedir. 

Kaldı İd, Geçici Komisyon kurulmasına ka
rar verilir verilmez, komisyonların toplanarak 
ona göre Geçici Komisyona üye seçmelerini ya
zılı olarak talebettik. 

Bu yazılı talep her türlü tüzük dışı davra
nışları, tüzüğe uygunluğa zorunlar. 

Bu itiraz tüzük dışı her çeşit davranışı ön
ler. Nitekim Genel Kurulda açık oylama kü
releri dolaştırılarak yapılabilir. Ancak, itiraz 
olduğu takdirde asıl kaide olarak kürsüye açık 
oylamaya gidilir, hükmü «Bu işlemin kolay
lık şekline itiraz, asıl kaidenin behemahal tat
bikini gerektirir*» olduğunu kesinlikle göste
rir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena-
.tosu Grupu, Seçim Kanunu gibi önem taşıyan 
bir kanunun içtüzük hükümlerine uygunluk 
içinde işlem görmesi arzusu ile hareket ederek, 
bu talepte bulunmasına rağmen Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı görevini yerine getirmemiş 
ve komisyonların toplanarak üye seçmelerini te
min etmemiştir. 

Belliki, daha önce tesbit edilen isimler gös
terilerek çok acele çağrıda bulunmuştur. 

Anayasa ve Adalet Kamisyonu ile İçişleri 
komisyonlarındaki üyeleri hem seçilecek üyeler, 
hem seçecek üyelerdir. Bu üyelerin seçilmesi
ni çeşitli sebeplerden dolayı özür dileme, seç
mede iradelerini izhar haklarını komisyon baş
kanları ellerinden almışlardır. 

işte Cumhuriyet Senatosu Başkanının bu 
haksız ve meşru olmıyan, içtüzüğü çiğniyen, 
hukuk kaidelerini engelliyen davranışlarıdır ki, 
Geçici Komisyona, komisyon başkanları tara
fından tâyin edildikleri bildirilen C. H. P. üye
leri hem Geçici Komisyondan hem mensübol-
dukları komisyonlardan istifa etmişlerdir. Bu 
istifalar kadar meşru ve haklı davranış gös
terilemez. 

Bir siyasi parti grupu, Geçici Komisyonun 
kuruluşu hakkında içtüzüğe davet talebediyor 
ve hukuk kaidelerine uyulmasını istiyor. Ko
misyon başkanları ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı usulsüz ve haksız olarak kendi arzu
larına göre tâyin yapıyor ve bunu uygulamaya 
çalışıyor. 9 Mart 1968 tarihinde C. H. P. li üye
ler istifalarını Cumhuriyet Senatosu Başkanı-

| na ve komisyon başkanlarına yazılı olarak bil
diriyorlar. «Kabul» şartına bağlı olmıyan ira
delerinin yetkili makama tevdii ile komisyon 
üyelerinin çekilmeleri tamam olmuştur. 

Genel Kurulda üyelerin çekildiklerinin 
okunması Genel Kurulun olay hakkında bilgi 
edinilmesi içindir. 

9 Mart 1968 günü Cumhuriyet Senatosu Baş-
aıılığma tevdi edilen istifa dilekçeleri ile Ana
yasa ve Adalet Kamisyonu ile içişleri Komis
yonundaki C. H. P. oranı değişmiş bulunmak
tadır. 

Geçici Komisyonda ise C. H. P. temsil edile
mez durumdadır. Cumhuriyet Senatosu Başka
nı ve komisyon başkanları derhal oranı sağla
mak zorundadırlar. 

C. E. P, üyeleri içtüzük ve hukuk kaideleri 
dışında davranışları kesin olarak belli olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile komisyon 
başkanlarının meşru olmıyan davranışları ge
rekçesi. ile ayrılmışlardır. 

Bu ayrılma üzerine Anayasanın 85 nci mad
desindeki âmir hükme göre orana tam aykırı 
olarak Seçim Kanununu çıkarma çabasında 
olan A. P. li üyelerin bir araya geldikleri gö
rülmüştür. A. P. li üyelerin bir araya gelme
leri tâbirini kullanıyoruz. Zira bu on üyeyi, 
sayısı. 90 da olsa, daha çok veya az da olsa, 
hukuk kaideleri içinde, komisyon sayamayız. 
Geçici Komisyon olabilmesi için siyasi parti 

| ve gruplarının bu faaliyete oranlarına göre ka
tılmaları ile mümkündür. 

C. H. P. li üyeler meşru ve haklı sebep gös-
.tererek istifa etmiş, diğer üyeler katılmamış, 
A, P. li üyeler toplanarak karar almışlardır. 

C. H. P. üyelerinin istifalarının kabulü ya
hut şekli tartışma konusu edilemez. Tek taraf
lı irade izharının yetkili makama ulaşması ile 
«Tam» işlem haline gelen nitelikteki bu tasar
rufu Cumhuriyet Senatosu Başkanı görmemez-
lik ve bilmemezlikten gelemez. 

Komisyon, raporunda, A. P. dışındaki üye
ler için «Bulunamadı» kaydını koyarak gerçe
ğe aykırı bir beyanda bulunmaktadır, istifa 
etmiş üyeler için «Bulunamadı» kaydını, Ge
çici Komisyona meşruiyet verebilmenin hu-
kulî dışı bir gayreti olarak tesbit etmek ge-

I rekir. 
Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu Geçi-

I ci Komisyonda temsil ettirilmemiştir. Bu se-
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beple Anayasanın 85 nci maddesindeki kesin 
«Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılma» hakkı bertaraf edilmiştir. 

A. P. li 10 üyenin toplanması «Geçici komis
yon sayılamaz». A. P. li 10 üyenin diğer üye
leri bulamadı kaydı ile, hukuken mevcudolmı-
yan üyeleri gelmemiş gösterme çabaları, Ana
yasanın emredici hükmünü örtemez. 

Anayasanın 85 nci maddesinin özelliği, iç
tüzük hükümlerini belirli bir şekilde tanzimini 
emretmesindendir. içtüzük hükümleri siyasi 
grupların Meclislerin bütün faaliyetlerine kuv
vetleri oranında katılmalarını sağlıyacak şekil
de düzenlenecek diye kesin şart koşmuştur. 
Bu şart içtüzüğün hükümleri içinde düzenlenin
ce her hangi bir bahane ve sebeple değiştiri
lemez ve ihmal edilemez. Anayasa, içtüzüğe 
bir düzen emrediyor. Meclislerin bütün faali
yetlerine, siyasi partiler kuvvetleri oranında 
katılacaktır. Niçin? Çoğunluk her şeye kaadir ve 
hâkim bir davranış içinde olabilir? Bu hevesini 
gerçekleştirmek için tedbirler alabilir. Demok
ratik hayat tarzında çoğunluk tahakkümüne 
yer yoktur. Bunu önlemek için Anayasa işte 
bu. hükümleri tesis etmiştir. 

Çoğunluk bu hükümleri çiğnemekte, bir ta
rafa atmaktadır. 

% 55, daha az yahut daha çok oyla Cumhu
riyet Senatosunda % 90 m üstünde sandalye sa
hibi olmak cazip görülebilir. Bu cazibe seçim 
endişeleriyle «Hevesleri» okşıyabilir. Ve bütün 
bunlar hukuk kaidelerini ve Anayasa hüküm
lerini unutturabilir, bir çoğunluk tahakümüne 
müncer olabilir. 

Ümit ediyoruz ki, Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu, Anayasaya aykırı, hukuk kaidele
rine uymıyan. içtüzüğü bertaraf eden bu rapo-

.rv, görüşmez. 
10 A. P. li üyenin kendilerini «Yetkili ola

rak» farzederek Geçici Komisyon görerek Ge
nel Kurula tevdi ettiği raporu kabule şayan 
görmez ve görüşemez. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu C. Se
natosu Başkanını Anayasaya uygunluğa davet 
eder. Bu davranışa bağlı olarak, komisyonları, 
Geçici Komisyona üye seçmek üzere toplantı
ya çağırır. Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 
içişleri Komisyonuna, seçecekleri üyeleri, İçtü
zük hükümlerine uygun olarak toplatarak ka

nun tasarısının görüşmesini sağlar. Hukukilik 
temini için içtüzüğün 85 nci maddesi gereğin
ce görüşmelere yer olmadığını teklif ediyo
ruz. 

Çoğunluk partisinin çoğunluğa dayanma ve 
güvenme ile hukuk kaidelerini ve Anayasa hü
kümlerini çiğnemelerine mâni olmak istiyor ve 
içtüzüğün bu imkânlarını kullanıyoruz. 

Çoğunluk partisinin oyları ile bu talebimiz 
reddedilebilir. Geçici Komisyonun kurulması
na karar verilmesinden bu yana geçen olaylar 
bunu göstermektedir. 

Biz, Anayasaya uyulması için uyarma göre
vimizi yapmaya devam edeceğiz, içtüzük hü
kümleri içinde Anayasaya aykırılığı ve aykı
rılıkları düzeltmeye uğraşacağız. Oy çokluğu 
her şeye rağmen Anayasaya aykırılıkta devam 
ederse, şüphe yok ki, bütün sorumluluğu üze
rine almış olacaktır. 

Anayasaya aykırı bir şekilde 10 A. P. li üye
nin kaleme aldığı, bu raporun görüşülmesine 
asla mahal yoktur. 

İçtüzüğün 58 nci maddesi gereğince, yalnız 
10 A. P. li üyenin kaleme aldığı ve komisyon 
üyelerinden 8 inin hiçbir suretle katılmadık
ları bu. raporun görüşülmesine yer olmadığını 
saygiyle arz ediyoruz. 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkanvekilleri 

Ankara istanbul 
Hıfzı Oğuz Bekata Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bekata'nın 
diğer bir önergesi var, bu ikinci önergesini de 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arz ettiğim nedenlere dayanarak, se

çim kanunu tasarısının, normal komisyonlarda, 
usulüne uygun olarak, görüşülmek üzere, ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — O 
sonra, evvelâ bu usuli müzakere halledilsin, o 
sonra;... 

BAŞKAN — Şimdi, C. H. P. Grup Başkan-
vekillerinin imzasını taşıyan usul hakkındaki 
önergeyi okuttuk. Bu önerge hakkında öner
genin sahibi burada lehinde geniş olarak sa
vunmasını yaptı. Şimdi önerge aleyhinde gö-
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rüşmek istiyen?.. Önerge aleyhinde Komis
yon Başkanı Sayın Saim Sarıgöllü, buyurun. 
Sayın Sarıgöllü, zatiâliniz Komisyon Başkanı 
olarak mı görüşecek siniz? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Hayır, şahsım adına görüşeceğim. 

BAŞKAN — Tamam. Şahsınız adma, buyu
run. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, seçimlerle ilgili kanunun müzake
resine geçileceği sırada, Cumhuriyet Sonatosım-
da bu konunun görüşülmesi için kurulmuş ko
misyonun teşekkülü üzerinde bir ıı~ıü müzake
resi açılması için verilen önergeyi dinlediniz. 
Bu önerge üzerinde, önerce sahibi lehte konuş
mak suretiyle görüşlerini bertafsil beyan etti
ler. 

Önerge sahibi arkadaşım, kendinden evvel 
görüşen Ekrem Özden arkadaşını gibi hakkım
da «fetva verdi» tâbirini kullanmadığı için te
şekkür ederim. Fetva tâbiri takdir buyurursu
nuz müspet ilimlerle ilgili olmıyan bir tabir. 
Yüksek Heyetiniz gibi bir heyete verilmesi 
müminin olmıyan, bir din müessesesini temsil 
eden yetkilinin aldığı kararla ilcisi olması ik
tiza eder. Biz ancak verirsek; hukukî mütalaa
mızı beyan eder, veririz, fetva vermeve yetkimiz 
yoktur. Seçimlerle ilgili kanun mevzuunu gir
diği andan beri muhterem sözcüler, Anayasanın 
85 nci maddesini dillerine virt ettiler, bu 85 nci 
maddedir ki, 1961 yılından beri daima ele alınır 
ve nasıl gönülleri isterse o yolda yorumlarlar. 
85 nci maddeyi gözden geçirdiğimiz zaman su
nunla karşılaşıyoruz; nasıl Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanının teşkili için 84 neü mad
de siyasi partilerin kuvvetleri oranında temsi
lini şart koşmuşsa, 85 nci madde de, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi komisyonlarında 
oranla, siyasi partilerin temsil dorumunu tesbit 
etmiş olduğudur. Devletin nizamın temin eden 
Anayasa ve Cumhuriyet hSenatc.s13rr.2n v°ya Mec
lislerin çalışmalarını nizama bağhyan îçtüsük 
hükümleri, bizim çalışmalarımızı kanalize eden, 
yürüten kaideler, kurullardır. Kaide böyle olur
sa, muhterem arkadaşımın buyurduğu gibi ko
misyon hükmi şahsiyeti mevzuuna da kısaca de
ğinmek isterim. Evvelâ komisyon hükmi şahsi

yeti midir? Komisyonun hükmi şahsiyeti ola
rak, bizim Medeni Kanunun ve Ticaret Kanu
nunda tâyin ve tadadedildiği veya âmme huku
kunda tadadedildiği durumda bir hükmi şahsi
yeti var mıdır? Cevabım hayırdır. Devlet hükmi 
şahsiyetinin meclisler dahi organıdır. Çün
kü konumuzda yalnız Devlet hükmi şah
siyetinin var olduğudur. Binaenaleyh, Mec
lisler dahi hükmi şahsiyete sahip değil
lerdir. Hattâ mânevi şahsiyetleri bile yok
tur. Binaenaleyh, biz komisyonlar diye bir 
mevzu üzerine eğildiğimiz anda, onların Mec
lis çalışmalarını yürütmek için, içtüzüklerin 
ve cari teamüllerin meydana getirdikleri birer 
çalışma organı olduğunu kabul etmemiz lâzım
dır. Hal böyle iken 85 nci maddeyi ve İçtüzüğü, 
bu yönden tekrar ele almak lüzumuna kaaniim. 
Anayasanın 85 nci maddesi; Meclisler çalışma
larını temin için hazırlıyacakları içtüzüklerle 
hareket ederler» demektedir. Bu bir Anayasa 
hükmüdür. Bu içtüzüklerin, Anayasanın 85 nci 
maddesine göre kayıtladığı yalnız bir husus var
dır. O da; «siyasi partilerin kuvvetleri nisbetin-
de bütün Meclis faaliyetlerine katılacakları» 
şeklinde düzenleneceğini beyan etmesidir. Du
rum böyle olunca, Anayasanın bu içtüzüklerin 
hazırlanmasında emrettiği husus, yalnız ve yal
nız siyasi parti oranlarına dikkati ve buna iti
nayı emretmiş olmasıdır. Hal böyle ise, kurul
muş olan komisyon, Cumhuriyet Senatosu Umu
mi Heyetinin tasvibinden geçmiş, Başkanlık Di
vanınca yapılan tebligat ve orada gösterilen 
orantılara göre teessüs etmiş bit komisyondur. 
Binaenaleyh, Anayasanın 85 nci maddesine mu
halefet iddiası, bir kavlimücerret ve kavlimü-
cerrette kalmaya mahkûmdur. Öyle ise. komis
yonların kuruluşu üzerine bir nebze atfı nazar 
etmemiz faydalı olacaktır. Komisyonların, 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci 
maddesinde sarahatle beyan edilmiş : Ko
misyonlar nasıl kurulur, ne gibi komisyon
lar teşkil edilebilir, ve bunların müdetleri, fonk
siyonları nelerdir? Burasını tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğüne göre iki türlü komisyon kurulması esası 
tesbit edilmiş. Birisi; kanun yapmakla faal rol 
oynıyaoak, iki sene müddetle ve gizli oyla Cum
huriyet Senatosu Umumi Heyetince kurulması 
kararlaştırılan daimî komisyonlar. Bunların ne
ler olduğunu tadadetmiş; bir de, bu (A) fıkra-

http://hSenatc.s13rr.2n
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sından sonra ikinci kısımda, (B) fıkrasında; b:ı 
komisyonlardan yani, iki sene müddetle- gidi 
oyla daimî olarak kurulacak komisyonlardan 
gayri, yeniden komisyonlar kurulması ve kal
dırılması, bu komisyonların üye sayısının artı
rılıp eksiltiimesi ve lüzum görülürse geçici ko
misyonlar kurması mevzuu. 

Muhterem senatörler,, 17 nci maddenin (B) 
fıkrasında tadadelilen karma ve geçici komis
yonlar; (A) fıkrasında; iki sene müddetle gizli 
oyla kurulması hüküm altına alman daimî ko
misyonlardan farklıdır. İbaresi de «kurmak» 
değil, kurulmuş komisyonlardan veya yeni bir 
kuruluşun teşkilinden bahsetmektedir. Bu ko
misyon da kanunların müzakeresi ile görevli 
olan daimî komisyonlardan, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan geçici 
olarak teşkil edilmesi karar altına alınmış biz* 
geçici komisyondur. Yani, bu kanunu tetkik et
mekle görevli İçişleri Komisyonu ile Anayasa 
ve Adalet komisyonunda ayrı ayrı görüşülüp 
karara bağlanması ve bu hususun bir raporla 
tevsiki icabederken, müddetten kazanmak için, 
her iki komisyondan dokuzar üye alınmak su
retiyle bir geçici komisyonunun kurulmasa 
Bu, evvelâ C. Senatosu Umumi Heyetine biv 
takrirle arz edilmiş ve bir geçici komisyon teş
kili karar altına alınmıştır. Oranlar Başkanlık 
Divanınca tesbit edilmiş ve bu Başkanlık Diva
nınca tesbit edilmiş oranlara göre komisyon 
başkanlarınca geçici komisyona üye verilmesi, 
bizden talebedilmiştir. Bu talebedilen üyeler 
komisyon başkanlığınca bu orantıya göre tef-
riken, yani geçici komisyona katılmaları için 
başkanlar tarafından bildirilmiştir. Muhterem 
arkadaşlarım biraz evvel bu hususu tenkide-
derken seçim mevzuu üzerinde İsrar ettiler ve 
dediler ki; Tüzüğün 111 nci maddesi var. Doğ
ru. İçtüzüğün 111 nci maddesi mevcut; fakat,, 
İçtüzüğün bu 111 nci maddesini tetkikettiği-
miz zaman göreceğiz kir bu 111 nci madde bu
lunduğu bölüm ve bap itibariyle, komisyonların 
teşkiline, çalışmasına aielolan bap ve fasılda 
değildir; Genel Kurul müzakereleri ve Genel 
Kurulda yapılacak seçimler hakkındaki hüküm
ler arasındadır. Burada aynı zamanda komis
yonlara da bir atıf yapılmıştır. Maddenin mat-
labı aynen şöyledir : 

«Genel Kurulda ve komisyonlarda sofini 
usulü» Binaenaleyh, Genel Kurul müzakerele-

I rinin tadat ve tafsili meyanmda oylama nasıl 
yapılacak, divan nasıl teşkil edilecek, müzakere
lerin şekli nedir, nasıl oy verilir, açık oy nedir, 
gizli oy nedir, bunlar tadadedilirken müzakere 
usulleri tesbit edilirken, İ l i nci madde; «Genel 
Kurulda şeşim» olması gereken matlabı altında, 
komisyonları da ilâve etmek suretiyle, zanne
derim ki, o günkü hazırlayıcıların da biraz dik
katinden kaçarak bir hükme bağlanmıştır. Ama, 
bu gizli seçimin ne şekilde yapılacağı, nerede 
yapılacağı; ne maddenin bizzat kendisinde, ne 
de yapmadığı atıf ile her hangi bir yeri değer
lendirmeye imkân yok, açıkta kalmaktadır. 

j Okunduğu zaman görülecektir ki, birinci fıkra-
| da yazılı tabir aynen şöyledir; 

«1. kürsüye, oya mahsus olmak üsere bir 
kutu konur, her üye soyadı alfabe sırasına 
göre adı okundukça kürsüye gelir» Bütün bun
lar gösteriyor ki, muhterem senatörler, bu mad
de tamamen Genel Kurula ait oylama şekillerini 
gösteren maddedir. Çünkü, komisyonlarda ne 

I bir kürsü mevcuttur, ne cari âdet üzerine o 
kürsüye bir kutu konur, ne de alfabetik isim 
üzerine okunmak suretiyle oylamalar yapılır. 
Bu, tatbikat itibariyle mümkün olmadığı gibi, 
âdet itibariyle de mümkün bir usul olarak mü-

ı talâa etmeye imkân yoktur. Burada, nasılsa 
Genel Kuruldaki oylama şekli komisyonlara da 
teşmil edilmeye çalışılmış. Fakat, bizatihi yer 

! aldığı yer Umumi Heyetteki müzakere ve onun 
eşkâline ait kısımlarda yer almış olmasıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu mevzuda 
tenkidlerini beyan eden arkadaşımız, millî ira
deyi temsil mevzuu üzerinde hassasiyetle dur
dular. Doğrudur, ama millî iradeyi temsil mev
zuu, bunun üzerine hassasiyetle durmak mese
lesi; kanaatimce yalnız bir zaviyeden ve bir 
cepheden olmamak iktiza eder. Millî iradeyi 
temsil meselesi başka, komisyonların sureti teş
kili hususu bambaşka şeyler. Binaenaleyh, millî 
iradeyi temsille komisyonların tarzı teşkilini 
birbirine karıştırırsak, Anayasada olnııyan bâzı 
meseleleri, varmış gibi huzura getirmek gibi 
bir hatalı neticeye varmış oluruz. Komisyonla-

I rın teşkiline baktığımız zaman, demokrasinin 
| kaynağı olan İngiltere'de, parlömanter sistemi 
I bugünkü anlamında kabul ettiğimiz ana-
| memleketlerden olan Amerikada ve diğer 
! Oksidantal Avrupa memleketlerinde bizim 
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üzerinde durduğumuz şekilde kayıtlara 
raslanz ve fakat bizim düşündüğümüz 
gibi, yani gizli oy açık tasnif esasını 
buralara getirmeyi mümkün ve eareli bir hal 
olarak görmemekteyiz., ingiltere'de komisyon 
başkanlarının doğrudan doğruya kurulunca tâ
yin edildiği bir vakıadır. Evet, Amerikan siste
minde kıdemli üyenin, hattâ seçiminde dahi fi
lan komisyon başkanlığı için seçildiği bir vakı
adır. Binaenaleyh, her memleket kendi bünye
sine göre komisyonlarının teşkilini tâyin ve 
tadadetmiştir. Biz de bu Anayasada mehaz itti
haz ettiğimiz, Avrupa sisteminden mülhem 
olarak, kendi İçtüzüğümüze 1924 İçtüzüğünü 
esas olmak üzere bunları tesbit etmişiz ve Ana
yasanın emrettiği hususları da getirmiş bulun
maktayız. Fakat, iki sene içinde muhtelif kuru
luşlarla hazırlanan bu İçtüzüğe baktığımız za
man, işte 111 nci madde gibi, Genel Kurula 
aidolan bir seçim müessesesinin, tesadüfen ko
misyonlara da teşmil edildiğini ve fakat tat
bikat yeri olmadığını da görmekteyiz. Çünkü, 
İçtüzüğün komisyonlarla ilgili 17 nci madde
sini tetkik ettiğimiz zaman görmekteyiz ki, ko
misyonların nasıl teşkil edileceği ve ne suretle 
kurulacağı burada yazılı. Bunun dışında 139 ncu 
maddedeki gibi dokunulmazlık müessesesi se
bebi ile komisyonda kurulacak şu komisyonlar
la, onların ne şekilde seçileceği, o da madde
nin kendisinde yazılı. Cumhuriyet Senatosunun 
kuracağı diğer hususi komisyonların, tahkikat 
komisyonu gibi - nasıl kurulacağı, yine kendi 
maddesinde, araştırma komisyonları 135 nci 
maddede, yazılı, öyle ise 17 nci maddenin (B) 
fıkrası ile 111 nci maddeyi karşılaştırıp tesbit 
etmeye de imkân yok. 

Bizatihi secim müessesesine dokunacağım: 
arkadaşım diyor ki gizli oy, açık tasnif. Bir 
defa komisyonlarda böyle bir seçimi, mutlak 
olarak kabul etmeye Anayasa hükmü müsait 
değildir. Evet. Anayasanın 85 nci maddesi, Di
yor ki, «Komisyonu, siyasi parti gruplarının, 
bütün Meclis çalışmalarına kuvvetleri nisbetin-
de katılacaklarını düşünerek hazırlıyacaksınız» 
Binaenaleyh, İçtüzükte yer alan anamesele 
bu. Ne yapılıyor? Evvelâ oranlar tesbit edili
yor, siyasi partilere bildiriliyor, siyasi parti
ler kendi oranlarına göre kendi gruplarını tem
sil edecek eşhası beyan ediyor, veriyor. Burada 

| bir seçimi düşünebiliyor musunuz? Senato Umu
mi Heyetinde böyle bir seçimi düşünmeye im
kân yoktur, ve 1961 senesinden bu yana zabıt
lar tetkik edilirse, Anayasanın 84 ncü mad
desi neticesinin bir seçim değil, Umumi Heye
tin ıttılaına arzdan ileri gidemiyeceğini Sayın 
Nüvit Yetkin arkadaşımla biz bu kürsüde kar
şılıklı ve aksi istikamette daima savunmuşuz
dur. 

Binaenaleyh, aynı komisyonlarda da durum 
böyledir. Komisyonlarda seçim orantıları tes-

| bit edilerek, siyasi parti gruplarından verilecek 
eşhasın isimleri Umumi Heyete verilmektedir. 
Bu bir seçim midir? Adına seçim dediğimiz, 
Umumi Heyetin ıttılaına arzdan başka bir şey 
değildir. Binaenaleyh komisyonlar böyle kurul
duğuna göre 17 nci maddenin (B) fıkrasındaki 
karma ve geçici komisyonların teşkilinin Umu
mi Heyete bırakıldığı ve fakat burajra komis
yonlardan verilecek üyelerin ne suretle verile
ceğine dair hiçbir hükme rastlamamaktayız. De
niliyor ki; burada bir hüküm yok, öyle ise, 
Umumi Heyetin çalışması ile ilgili 111 nci mad
deden istifade ile 111 nci maddede bu şekilde 
bir hüküm vardır, binaenaleyh, buradaki boşlu
ğu bununla ikmal ederiz.» demeye, kanaatimce 

ı imkân yoktur. Çünkü, Umumi Heyetin bizatihi 
seçerek teşkil ettiği daimî komisyonların, tek
rar gelip, Umumi Heyete veya komisyon için
den seçmesi Heyeti Umumiyenin haklarına mü
dahaleden başka bir şey olamaz. Hâdiseyi böyle
ce tesbit ettiğimiz anda, Umumi Heyetçe seçil
miş daimî komisyonların, karma veya geçici ola
rak bir araya gelip çalışmaları hususunda Genel 

I Kurulun vermiş olduğu karardan sonra, komis
yonların tekrar seçim yapmaya yetkileri yok
tur kanısındayım, öyle ise bu şekli nasıl halle
deriz? 1964 yılında, muhterem muhalefet du
rumunda olan arkadaşlarımızın bu kanunu de
ğiştirmek için giriştikleri gayrette, takibettik-
leri usulde de gördük ki, Geçici Komisyon aynı 
şekilde teşkil edilmiş ve bu komisyona yine ko-

1 misyon başkanı olarak tarafımdan verilmiş olan 
bir tezkerede katılacakların isimleri beyan edil
miştir ve «iştirak edeceklerin isimleri» diye tez
kerede sarahatle beyan edilmiştir. Bu beyanın 
sebebi, içtüzüğün 17 nci maddesinin (B) fıkra-

| sında, teşkiline karar verilen komisyonlarda se-
j çimin kabul edilmemiş olmasındandır. Aynı za-
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bıtlara bakarsak, şunu görüyoruz; o anda kür
süyü işgal etmiş olan Sayın Sırrı Âtalay, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Osman Sa-
im Sarıgöllü tarafından verilen önergeyi okut
muş, vâki secim itirazı karşısında da «Bunlar 
usule aittir, önergede madem İd, Danış ma üu-
rulunca aranan nisbetler sabittir, o halde mua
mele tamamdır ve bu önergenin sıhhati yerinde
dir. Usul olarak bir itirazınız varsa, seçimle 
mi olur, başkan mı verir bunu bilâhara halleder
siniz» demiştir ve Genel Kurula bir itiraz da 
sebketmiş olmasına rağmen, Genel Kurul, bv, 
usulî muamelenin doğruluğunu da kabul et
miş ki, o komisyon kendisine muhavvel kanunu 
müzakere etmiş ve neticeye de bağlamıştır. Şim
di muhterem arkadaşlarım bunu burada kabul 
etmelerine rağmen, bu sefer diyorlar ki; «Ha
yır siz tâyin ettiniz» ve arkasından ilâve edi
yorlar: «Siz bizi tâyin edince memur haline 
soktunuz.» Bu bir nevi yetki dışına çıkmak ve 
sıfatları, isimleri biraz yerinde kullanmamak -
tadır. Sarahatle beyan ediyoruz ki, burada tâ
yin keyfiyeti değil, katılacak üyelerin tesbitl 
veya tefriki ve usuli bir muamelenin ikmali ses 
konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi istifalar mev
zuuna geleceğim. Sayın Hıfzı Oğuz Bekata ar
kadaşım, «Efendim biz komisyondan istifa et
tik, istifaları hattâ Komisyon Başkanına bile 
elimle verdim, bu kâfi gelmedi Senato Başkanı
na verdik, bu da kâfi gelmedi ki, matbuat tem
silcilerinden de istifade ettik, gönderdik; ken
dileriyle konuşmuşlar ve istifaların çalışmaya 
bir mâni teşkil etmiyeceğini de beyan etmişler.» 
«Bu nasıl olur?» diyor, Seçim Kanunu gibi mü
him bir kanun müzakere edilirken, nasıl olur da, 
diyor, bizim mütalâamız ve dediğimiz olmaz da, 
normal Tüzük hükümleri cereyan eder. Çünkü. 
bir naşı kat'ı halinde, muhakkak Hıfzı Oğuz Be
kata arkadaşımın dediği olacaktır. Evet, arka
daşlarım keşke usulü dairesinde kanunlara ve 
içtüzüğe uygun beyanlarda bulunsalar, komis
yonları çalışamaz hale getirmekten ietinabetse-
lerdi... Kendilerinden ricakâr olduk «Lütfen 
üye arkadaşlarınıza söyleyin, bitişik edada otu
ruyorlar, teşrif etsinler. Eğer Komisyonun ku
ruluşunda bir aksaklık görüyorlarsa lütfetsin
ler, tescil etsinler. Fakat, komisyon üçer r'in, 
ara ile toplanmak için saman kaybedecek, ifa
dem ki, bu kadar kati ve kuvvetli Anayasa Mah

kemesinin ne düşündüğünü, nasıl karar vere
ceğini aylarca evvel kestirebiliyorsunuz... 
(G. H. P. sıralarından, böyle bir şey 
yok, sesleri.) Lütfen gelin katılın Komisyo
na muhalefet şerhlerinizi verim.. (C. E. P. den 
gürültüler) Zabıtlarda beyanı var, Anayasa Mah
kemesi kararı bozarsa, ihtimal... (O. E. P. sıra
larından, bozarsa diyoruz, sesleri,) Biz de onu 
söylüyorum yani... 

Binaenaleyh, muhterem arkadaşım böyle ke
hanetlere girişeceğine - ki daha evvel de birçok 
kehanetlerini biliriz, bu kürsüden dinledik - İç
tüzüğe uygun olarak katılmalarını temin etse
lerdi, oraya diledikleri gibi muhalefet şerhlerini 
koyarlar ve bu suretle, usulsüz teşkil edildi, de
dikleri komisyonun da bu usulsüzlüğünü bizler 
de öğrenirdik. 

Şimdi istifa müessesesine geliyorum : Muh
terem arkadaşlarım gayet iyi bilirler ki, istifa, 
konsturiktif, inşai bir muameledir. Bu ancak 
vusul ile tekemmül eder. Kendi kendisini, hattâ 
sorumsuzluktan dahi kurtaramaz. Acaba her 

I hangi bir avukat arkadaşım, «ben istifa ettim, 
binaenaleyh, dilediğim gibi hareket ederim» 
diye bir dâvayı olduğu safhada bırakabilir mi? 

i 
| MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Avukatlık 

Kanununda hüküm var. 
I OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
î Bırakabilir mi, diye soruyorum. Binaenaleyh, 
! muhterem arkadaşlarım istifa, merciine, kendi-
; sine bu yetkiyi verene vâsıl olmakla hüküm ifa-
| de eder. 
| EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kim yetki 
l vermiş? 
! OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
! Heyeti Umumiye tarafından seçilmiştir, burası. 
| (O. H. P. sıralarından Başkan, sesleri) Hayır. 
j İstifalar Heyeti Umumiyeye arz edilmedikçe te-
| kemmül etmez. Belki muhtelif safhaları olabilir, 
İ ama tekemmül etmez. İstifa ne zaman olmuş? 
| Burada ayın beşinde önerge okunmuş, geçici 
| komisyonun teşkiline karar verilmiş, bize, 
! Senato Başkanlığı orantı üzerine bu komisyona 
| katılacak üyeleri sormuş, biz de yazı ile bildir-
| misiz ve Umumi Heyetin ıttılaına da arz edil-
! mistir. Ayın beşi. Ayın beşi geçiyor, istifa mü-
l essesesi veya fiilen yazılı itiraz müessesesi cere-
l yan etmiyor, ayın altısı geçiyor, etmiyor, yedi-
| si geçiyor, etmiyor, sekizi geçiyor etmiyor, do-
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kuzu geliyor etmiyor. Binaenaleyh, altısında ilk 
toplantıyı yapıyoruz istifaları yok, fakat komis
yon, kendilerinin bahsettiği mühim Seçim ka
nununu görüşmekle görevli komisyon İçtüzük 
hükümlerine göre toplanamıyor. Toplatmıyan 
kim? İşte verdiği önergenin müzakeresi ile yine 
Senatoyu çalışamaz hale getiren muhterem ar
kadaşlar. İstifa, yok, 6, 7, 8, 9 yine istifa yok. 
Ondan sonra da «Biz Komisyon Başkanına istifa 
dilekçemizi verdik» diyorlar. Komisyon Başka
nının, muhterem arkadaşların istifa dilekçeleri
ni alınca, komisyonu çalışmaz hale sokmasını mı 
bekliyorlardı? Komisyonlar, kurulduğu orantı
lar bilfiil düşmedikçe ve toplantı nisabı olduğu 
müddetçe faaldirler, vazifelerini Anayasa ve İç
tüzük hükümlerine göre ifaya devam ederler. 
İstifa ettiler, istifa ettikleri şaman komisyonda
ki nisap düşüyor mu? Hayır. Çünkü geçici ko-
misjron 18 kişiden müteşekkil, istifa eden arka
daşlar sadece üç kişi.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Oran ne olu
yor? 

OSMAN SAtM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
İzin verirseniz anlatacağım. Oran, istifa ile ilgili 
değildir, kuruluşla ilgilidir. Eğer kuruluş, oran
tıya uygun olmuşsa, ondan sonra nisap düşünce
ye kadar aynı oran devam etmektedir. Cumhu
riyet Senatosunun açıldığı, günde tesbit edilen 
oran, hâlâ Cumhuriyet Senatosunda mer'idir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Anayasa ne 
oluyor? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Ha, Anayasa, şimdi sizin çalıştırmamakta ısrar 
ett-iâiniz şekilde zedelenmektedir. (A. P, sırala
rından bravo sesleri). Evet... 

Muhterem arkadaşlarım, bütün mesele şura
dan geliyor : Kurucu Meclis tarafından hasır
lanmış olan bu Anayasa ile beraber parlâmento 
üyelerinin seçiminde uygulanmak üzere, seçim 
kanunları da hazırlamış. Kurucu Meclis bu se
cim kanunlarım hasırladığı gaman Cumhuriyet 
Senatosunda ekseriyet, Millet Meclisinde D'Hont 
sistemini getirmiş. Cumhuriyet Senatosuna niçin 
ekseriyet sistemini getirmiş? Seçim Kanununun 
esbabı mucibesine baktığımız zaman diyor ki; 
«dar bölge sistemine gitmek için bunu bir nevi 
deneme için getirdik, Bu sistemin tatbiki, sizleri 
tatmin ederse, Meclisi de aynı istikamette ekse
riyet sistemine getirin; devamlı, kuvvetli, müs-
temir hükümetlerin kurulmasını temin edecek 
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sistem budur» diyor. Arkadaşlarımızın çoğu, o 
tarihte gördükleri zaruret karşısında, buna ka
tılmışlardır. Yine bu kürsülerden söylemiştik, 
hattâ Sayın Çağlayangil'in konuşmaları da bu
rada, ama, kıymetli vaktinizi almak istemem. 
Arkadaşlar, niye İsrar ediyorsunuz? Niye Kuru
cu Meclisin bir yıla yakın zaman çalışıp meyda
na getirdiği, memleket şartlarına uygunluğunu 
kabul ettiği bu ekseriyet sisteminden birden bi
re rücu ediyorsunuz tam seçim zamanı? Demek 
ki, birçok şeyler hep böyle tek noktaya basıyor. 
İşte meselenin bütün enteresan tarafı buradan 
geliyor. Hiçbir cisim yoktur ki, tek noktaya, 
hatta iki noktaya basarak ayakta duramaz. 
Aj^akta durmanın icabı, ya bir satha veya üç 
noktadır. Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarım; 
tek noktaya bastılar, seçim kanunlarını Kurucu 
Meclisin kurduğu şekilden değiştire değiştire, 
en nihayet Millî Bakiye sistemine kadar gittiler, 
kendileri de şimdi taraftar değiller. Ama unu
tuyorlar ki, işte o tek noktaya bastılar. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi millî hâkimi
yet, millî irade, bütün bunlar gayet güzel şey
ler. Ama bunların tatbikatında da izin verin en 
az birbirimiz kadar samimî olalım. Yoksa seçim 
kanunlarını değiştirirken yalnız tek taraflı ola
rak; biz samimiyiz, ama siz hali aslisine irca 
ederken samimî değilsiniz. E., olmadı. Kusura 
bakmasınlar yani. 

Muhterem arkadaşlar, istifalar gelmiş olabi
lir. Hattâ gazeteleri tetkik ederlerse, onu unutu
yor Sayın Bekata, ben komisyonun bir üye sıfa-
tiyle vâki soruları aynen cevaplandırdım. «İsti
fa her zaman mümkün olabilir, ancak nisap 
düşmedikçe de hüküm ifade etmez» dedim. Ya
ni. yapılmak istenen engelleme muvaffakiyetle 
neticelenmez. (C.H.P. sıralarından hani habe
riniz yoktu sesleri) 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Haberim yoktur, diye bir şey söylemedim. (Tu
na söyledi) Sayın Tuna arkadaşımın adına da 
konuşmaya mezun değilim. İzin verirseniz,.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Zabıtlarda 
var. Nusret Tuna, yoktur dedi. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
arkadaşım adına konuşmuyorum, kendi adıma 
söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım... 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sarıgöllü. Ça- j tuğumuz tasarının, 1 Haziran 1968 de çıksa bile, 
lışma saati bitmek üzere. 5 dakika kadar bir za- j tatbik edilebileceği hakkında, ustalıklı hazırlık-
man kaldı. Bunun için de iki tane önerge gel- j 1ar yapıldığı beyan edilmektedir. Onun için esa-
miş bulunuyor. Bu önergeleri okutacağım ve oy- sen usul hakkında müzakereler şu ana kadar de-
larmıza arz edeceğim. Siz kürsüden ayrılmayın. vam etmiştir, gelmiştir. Müzakereleri burada 

Sayın Başkanlığa i keselim, normal çalışma müddeti ve şartlarına 
Çalışma müddeti saat 19,00 da sona ermekte- j riayet edelim. Önümüzdeki toplantıda tasarının 

dir. Görüşülmekte bulunan tasarının hitamına i tümü üzerindeki mütalâalarımızı ayrı ayrı be-
kadar Birleşimin aralıksız devamını arz ve tek- yan edelim. Zannederim ki, bu tasarıların acele-
lif ederim. le getirilmesi hakkında vatandaşlar arasında 

Eskişehir yapılmış bulunan fikir ve kanaatleri de bu su-
Ömer Ucuzal retle fiilen tekzibetmis oluruz. Hürmetlerimle. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarı üzerindeki görüşmelerin bitimine ka

dar, müzakerelerin aralıksız, devamını arz ve 
teklif ederim. 

Osman Gümüşoğlu. 
İstanbul 

BAŞKAN — İki önerge de aynı mealdedir. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Aleyhin

de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz devam buyurun sayın hatip. 

Söz hakkınız devam etmek üzere bir sayın üye
ye «öz vereceğim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yarım saat 
daha devam ederse önergelerin ve kararların 
kıymeti kalmıyor. Müsaade buyurun da önerge
ler hakkında konuşalım. Saim Bey yerine otur
sun. (Gürültüler) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, Sayın Sarıgöllü'nün görüşmesinin hita
nıma kadar görüşmesini oylayın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz şu 
verilmiş önerge var, aynı mealdedir, devamını 
ifade ediyor. Bir sayın üye aleyhinde görüşmek 
istiyor. Aleyhinde konuşmak istiyene 10 dakika 
söz vereceğim. Ondan sonra eğer oylarınızla ka
bul ederseniz mesele yoktur. Kabul edilirse Sa
yın Sarıgöllü devam eder. 

Buyurun. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Muhte

rem Başkan, sayın senatörler; konuşulmakta 
bulunan tasarının çok önemli bir kanun tasarısı 
olduğu hususunda bütün partiler hemen hemen 
ittifak halindedir. Bu sebeple tasarının lehinde 
ve aleyhinde gruplar ve şahıslar geniş mütalâa
lar beyan edeceklerdir. Bu yüzden tasarıların 
aceleye getirilerek hemen bir günde bitirilmesi 
gibi bir mecburiyette olmamak lâzımdır. Konuş-

BAŞKAN — Efendim, her ikisi de aynı me
alde bulunan önergeler üzerinde bir sayın üye 
arkadaşımız aleyhte mütalâalarını bildirdiler. 

Şimdi önergeleri tekrar okutarak oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve İstanbul 
Üyesi Osman Zeki Gümüşoğlu'nun önergeleri 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birleşimin aralıksız devamı is
tenmektedir. Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 32 redde karşı 92 
oyla kabul edilmiştir. 

Sayın Sarıgöllü, yarıda kalan konuşmanıza 
devam etmek üzere buyurun. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem arkadaşlarım, okunan istifaları tet
kik edip dinlediğiniz zaman gördünüz ki, bu is
tifalar, Komisyon Başkanlıklarına hitaben Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına, geçici komis
yondan, yani Başkanlık Divanı teşekkül etme
miş geçici komisyondan istifayı muhtevidir, yi
ne dilekçeler, yazılar, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına verilmiştir. Bunları ne zaman vermiş
lerdir. Yine biraz evvel söylediğim gibi, günler 
geçmiş, ondan sonra vermiş durumdalar. Ama 
geçici komisyondaki toplantı nisabı 2/3 değiş
miş mi, bozulmuş mu? Hayır o yine devam et
miştir. Çünkü bu istifa müracaatında bulunan 
üç üyeden bakiye 15 üye, komisyonun toplantı
larına katılmakla görevli üyelerden 5 üye de 
toplantıya gelmemişlerdir. Binaenaleyh, normal 
olarak geçici komisyon, üçüncü toplantısını yap
mış, 3/2 çoğunluk zarureti olmadığı için de salt 
çoğunlukla Başkanlık Divanını seçmiş ve kanu
nu müzakere etmek suretiyle rapora bağlamış, 
Ve bugün bizden artık bu yetki çıkmış, yani, ko
misyon görevini ikmal etmiş. Ne diyor muhte-
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rem arkadaşım? Mevcudolan bir hakikati dile 
getiriyor, ama burada ısrarla beyan ediyor; 
«Komisyonlar, Genel Kurula niyabetle Genel 
Kurul adına çalışırlar». Biz, Genel Kurul adına 
seçilmişiz, çalışmışız, neticede bunu bir rapora 
bağlayıp Umumi Heyete mal etmişiz şu anda 
fonksiyonumuz da kalmamıştır. Genel Kurul ta
mamen kendi hâdisesine, kendisine niyabeten 
vazife gören komisyonun raporuna şu anda sa
hiptir. Bunu ve bizi usulü dairesinde teşekkül 
ettiğimizi kabul eder, raporumuzu müzakere 
eder, karara bağlar. Komisyonlar bir karar or
ganı mıdır? Komisyonlar, dokunulmazlıklar 
hakkındaki komisyonun hususiyeti hariç, birer 
karar organı değildirler ve biz de bir konuyu 
müddetsiz olarak tutmak hakkına sahip bulun
mamaktayız. Bize gelen her konu müddetle mu
kayyettir. Bu müddetler İçtüzükte beyan edil
miştir, bu müddet geçtikten sonra teklif sahibi 
veya tasarı ise Hükümet, Genel Kurula indirir, 
Genel Kurulda müzakere etmek hakkına sahip
tir. Bir tek hususiyet arz eden komisyon, doku
nulmazlık mevzuundaki sukomisyonlar ve ko
misyonlardır. Çünkü bunlarda böyle bir müd
det yoktur. O dosyayı ellerinde müddetsiz ola
rak tutabilirler. Diğer komisyonlardan bir tek 
fark burada mevcuttur. 

Muhterem arkadaşım yine diyorlar ki, «Ge
çici komisyonu 10 tane Adalet Partili üyeden 
teşkil ettiler. Başkanlık Divanı orantılarını bir 
kenara ittiler, Başkanı, Söscüyü, kâtibi kendi
lerinden seçtiler. Anayasanın 85 nci maddesi 
yine ihlâl edilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, kornişon tenkil 
edildiği zaman orantı tesbit edilmiştir. Bu oran-
tıya göre katılacak kişiler tesbit edilmiştir. 
ama. k?ndileri toplantılara gelmemişlerdir İş
tirak etmezse, aday göstermezse, katılmaktan 
içtinabeder, kendi iştirak etmemek <?uretiyİ3 top
lantıyı zedelerse, gayet tabiî ki burada orantı 
mevzuubahis değildir. Toplanan üyeleri kendi 
çalışmaları için İçtüzüğün emrettiği Başkanlık 
Divanını gayet tabiî ki seçmek durumundalar. 
Binaenaleyh, üyelerin istifası, istifa ettiği anda 
hüküm ifade et*e dahi, komisyonun çalışmasına 
engel Anayasanın 85 nci maddesine, engel h^r 
hangi bir durum meydana gelmiyor idi. Kaldı 
ki, istifalar ancak bugün Genel Kurula arz edil
mek suretiyle tamamlanmışlardır. Bu suretle de, 
muamele ikmal edilmiştir. 
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Diyorlar ki, arkadaşlarım, «eğer biz komis
yonun normal olarak kurulduğunu kabul etsey
dik çalışırdık» madem bu kadar samimiydiler 
de şu anda kurulmasında her hangi bir endişe
leri bulunmıyan Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile İçişleri Komisyonundan acaba niçin istifa 
ektiler? Bunun cevabını bulamayacaklardır. Ben 
kendilerinden özür diliyerek arz edeyim, bunun 
t-sk esvabı, samimiyetsizliktir. Eğer samimî ol
salardı, bugün her hangi bir görevle yükümlü 
olmıyan Anayasa ve Adalet Komisyonundan is
tifa etme sebeplerini izah ederlerdi. Niçin? 
Eğer bundan rücu edilirse belki başka istifa
lara- bu sefer orantı zedelenir ve orantı teessüs 
etmeyince de yeniden bir kuruluşa gütmek müm
kün değildir. E.. Bundan daha güzel engelleme 
olur mu? Ama diyorlar ki, «Hayır, biz engelle
me yapmıyoruz.» Muhterem C. H. P. Genel 
başkanı Sayın İnönü gazetelere verdiği beya
natta, «Secim Kanununu daha evvelki mûtat 
usulleri icabı engellemiyeceklerini, Meclisleri ça
lışmaz hale getirmeyeceklerini» beyan etmesino 
rağmen, aradan belki bir hafta geçmeden hsyan-
terındpn, Millet Meclisi kürsüsünde derhal rücu 
ettiler. Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan sa
mimiyiz diyoruz, bir taraftan da engelleme yap-

j iniyoruz, diyoruz. 
i FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul') — Âdap, 

erkân, rica ederim. (A. P. sıralarından «Aaaaa» 
i sesleri) 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
j Ki, ?rka?mdan, şimdi muhterem arkadaşımın 
I htarı gibi «âdap ve erkândan» bahsediyor. Aca-
I ba konuşmamda kendisine veya Genel Başkanı

ma durumun ve hâdisenin dif-mda elfaz olarak 
I kötü bir lâfta mı bulundum? Bilâkis Millet 
| Meclisi kürsüsünden vaki beyanlarını dile ge-
| tirdim. Her halde gazetelere, engellemiyeceğiz, 

Meclisi çalışmaz hale sokmayacağız diye biz be-
I y^nat vermedik ve muhalefette kaldığımız ınüd-
I d?t sarfında biz aynı faktik ve metot ile engel-
| îenıelsre girmedik. 

I EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Gittiniz. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla> — 

Gitmedik. Her komisyona katıldık,, her mevzu
da fikirlerimizi beyan ettik ve teşriî organı yü
rüyüşünden geri bırakrnamava gayret ettik. Bu 
samimiyet bakımından zaruri olarak beyana 
mecbur kaldığım bir husustur. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım; seçim kanun
larının ehemmiyeti, bugün değil parlâmentola
ra, okumuş muhitlere; bütün köylerimize, en 
hücra köylerimize kadar benimsenmiş, vâsıl ol
muş bir husustur. Ve asıl onların feryadettiği 
nokta, nasıl olur, diyarlar, Secim Kanunu hâlâ 
1965 teki engellemeden beri devam edip durur. 
Vatandaş da onu bekliyor. Diyorlar ki, çoğun
lukla çıkardınız. Hayır çoğunlukla çıkartılan 
millî bakiye sistemidir. Millî bakiye «istemi ila 
bir iktidarı önlemeye, halktan olmadıkları, hal
kı tanımadıkları için halkı yanıltmaya kalktı
lar. Fakat, bu millî bakiye seçimi ile dahi... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Halktan ol-
mıyan kim, ne biçim konuşuyor Sayın Başkan... 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Sizler için söylüyorum, şiz de aksini söylersiniz. 
Beyefendi gayet sarih beyan ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

EKREM ÖZDEN (istanbul> — Böyle kork
maya hakkın yoktur. Bir grupu itham edeırıcz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin çok 
rica ederim; eğer her hangi bir sataşma, her 
hangi bir... (Gürültüler) Efendim zatıâlileri çok 
sert konuşuyorsunuz. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.) 

ZÎHNl BETÎL (Tokat) — Efendim, su
suyorum devam ediyor, burada samimiyetsiz
likle sataştı, sustum, müsamaha ile karşıladım. 

OSMAN GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın 
arkadaşlarınız samimiyetsizlikle ilgili olarak 
neler söylemiştir, bu grupa. (C. H. P. sırala
rından «hiç kimseye bir şey söylenmemiştir.» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü, devam 
buyurunuz lütfen. Çok rica ederim arkadaş
lar. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; Millî Bakiye Ka
nununu bir iktidar, millî iradeyi kendi gö
rüşü istikametinde kullanıp iktidarda kala
cağını zannederek, çoğunluğa dayanarak ge
tirdi. A. P. si de bu halkın sağ duyusuna da
yanarak, halkın sağ duyusu ile millî bakiye
nin bütün getirdiği karışık ve imvicaglı, bü
tün seçim sistemini bir tarafa bıraktı ve hal
kımız da Adalet Partisini iktidara getirdi. 
Şimdi iktidara gelmiş olan Adalet Partisi 1965 

için taahhüdettiği o günden bugüne söyleyip 
geldiği Seçim Kanunu getirmesi; yoksa,.. 

NEJAT SARRLIGALI (Balıkesir) — Esa
sa mı girdik, usul mü konuşuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim usul aleyhinde bir 
görüşme yapılıyor. Usul hakkındaki görüşme
ler geniş ölçüde yapıldı; usul hakkında aleyhte 
konuşuyorlar. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLLÜ (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, sizin söyledikle
rinizi, verdiğiniz önergeyi ve zabıtlara geçen 
beyanlarınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. 
Bunları söylemek gayet tabiî hakkımızdır. Me
selâ diyor ki, arkadaşım, «siz bunları söylü
yorsunuz, ama hakikate uymuyor.» Bakın 
uyuyor mu, uymuyor mu? 1964 de verdiğimiz 
önergeyi aynen zabıtlardan okuyorum : 

«Yüksek Başkanlığa; 
4 Nisan 1964 tarihli ve 3684 sayılı tezke

releri. 

9 Nisan tarihli ve Danışma Kurulu kararı 
sureti ilişik ve acele kaydiyle gelen 3692 sa
yılı tezkereleri yukarıda belirtilen yazıların
da bahis konusu Geçici Komisyona komisyo
numuzdan aşağıda isimleri yazılı 7 sayın üye 
iştirak edeceklerdir.» Seçilmiştir, tâyin edil
miştir, değil oranına göre iştirak edeceklerdir. 
«Saygılarımla arz olunur.» 

«Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Aydın, Saim Sarıgöllü.» Başkan, oturumu idare 
eden Başkanın beyan; «İtirazı şekle aittir», 
yani, Sayın Betil arkadaşımın itirazları. Yu
kardan aşağıya yazılı burada (Gürültüler.) 
(C. H. P. sıralarından; ne itirazı sesi.) Sonra 
okursunuz üstadım unutuyorsanız. (Gülüşme
ler.) 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Nedir o itiraz
lar hulâsa edin. Komisyon bir başka konuyu, 
meselei müstehire yaparak Karma Komisyo
na üye seçmiyorsunuz diye şikâyet ettim de 
onun için. Benim konuşmamı da hulâsa edin 
hiç olmazsa bir cümle ile, esasa sadık kala
rak... 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) 
— Şekle aittir diyor. Şikâyet Umumi Heyetçe 
tasvibe... (Gürültüler.) Söyliyeceğim, onu da 
söyliyeceğim. Başkan şekle aittir diyor, Geçi
ci Komisyonun teşkiline dair Anayasa ve Ada-
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let Komisyonu Başkanlığının yas^ı, Danış
ma Kurulu ve Başkanlığın görüşüne ve konten
janlara aynen uymaktadır. Ancak, evvele s 
okunan önerge, komisyonun kurulması gecik
tiğinden, üyelerin Genel Kurulca seçilmesini 
istiyordu. Şimdi bu yazıyla Genel KıırrJ. ka
rarı, yerine getirilmiş bulunuyor. 

Geleceğim söyledik!: rinisd de; sureti şekle 
yâni komisyonca mtihabedilip edilmemesine... 
Sizin söylediğiniz bu, itiraz edebilirsiniz ban
kaca muamele tamamdır, Geçici Komisyon ku
rulmuş bulunmaktadır. Aynı geçici komisyon 
kurulmuş bulunmaktadır. Bu söylediğiniz iti
razlar Umumi Heyette o tarihte bir neticeye 
varılmamış ki, komisyonun kurulması tekem
mül etmiş, raporu müzakere edilmiş ve o tarih
teki bu değiştirme kanunları geçmiştir ve 
tabiî bu kanunlar geçerken de muhterem ar
kadaşımız, Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız 
da Başkanlık etmekte idiler. (O. II, P. sırala
rından, gürültüler.) Hayır burada yaslı olan 
şey. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, muhterem 
Bekata gündem dışı konuşmasına atıfla be
yan ettiği. Zihni Betil arkadaşımın buraya bir
çok hususları tescil ettirdiklerini beyan eder
ler; bİ3 tescile tevessül edersek rahatsızlık 
meydana getirir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — İki sa
attir değil mi? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
izin verirseniz günlerdir devam eden hususa 
biz de bir iki satırla cevap verelim. Ve bütün 
bu söylediklerim konuşmalardan hulâsa ettiği
miz kısımlardır, onlara cevap vermeye çalışı
yoruz. 

Deniyor ki; «demokratik rejim karşısında 
geriye doğru bir kanunun müzakeresini getir
diler.» Bu, Sayın Bekata'nm tâbiri. Geriye 
doğru bir kanun ne? Bugün tatbik şekli dün
yada bulunmıyan Millî Bakiye Kanunu, daha 
ileri bir sistem midir ki; tatbiki bu memleket
te denenmiş, 1961 seçimlerinde, bu Meclisin 
kurulmasında rol oynamış bir sistemi getiriyo
ruz, bu da geri oluyor. Ya ne istiyorlardı? 
Şarktaki bir vilâyette olduğu gibi, 29 bin oy 
alan bir parti bir tek milletvekili, 27 bin oy 
alan bir parti, misal olarak A. P., sonra C. H. 
P. bir milletvekili, 26 bin oy alan bir milletve-
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j kili, fakat 2 bin oy alan bir parti de üç mil-
| letvekili çıkarmıştır. Yüksek Seçim Kurulu da 

hatasını sonradan tashih etmiş. Yani o kadar 
| karışık hesaplar ki, bu hesapların içinden Yük

sek Seçim Kurulu dahi çıkamamış. Onun 
için evvelâ üç demiş, sonra yok demiş, tutmadı 
iki. Peki, 2 bin oyla iki milletvekili çıkması 

| acaba tervicedilecek bir sistem midir ki, bu 
sistemden geriye doğru gelmişiz. Geriye doğru 
gelmedik. Anayasayı hazırlıyan Geçici Kurucu 
Meclisin o da geçici idi ya, vazifesini ikmal 
etti gitti. Binaenaleyh onun hazırlamış olduğu 

i sisteme döndük. (C. H. P. sıralarından, nere-I 
de o sistem, kimi aldatıyorsunuz sesleri) Şim
di ekseriyet sistemini dese; şimdi, «bir tadil 

I teklifi verin arkadaşlar, ekseriyet sistemine 
| gidelim» desem, kıyametler kopar. Çünkü daha 
\ geri sisteme gidiyorsunuz, muhalefeti tasfiye 
I edeceksiniz, dersiniz. Binaenaleyh muhterem 
i senatörler komisyon içtüzüğün 17 nci madde

sinin (B) fıkrasında tadadedilen bir geçici ko-
I misyondur. Bu geçici komisyon 17 nci madde

nin (A) bendinde zikredilen iki sene müddetle 
ve gizli oyla seçilmiş daimî komisyonlardan 
Anayasa ve Adalet komisyonları ile içişleri 
komisyonlarından verilecek 9 ar üye ile kurul
ması Genel Kurulca kabul edilen bir komisyon
dur. Binaenaleyh 17 nci maddenin (B) fıkra
sındaki Geçici Komisyon önergesi Umumi He
yetçe kabul edilmek şartiyle ve 9 ar üye alı
narak 18 kişiden kurulması kararlaştırılmıştır. 

Ş Bu legaldir, kanunidir, içtüzüğe uygundur. 
\ Orantılar Başkanlıkça aynı şekilde tesbit edil-
j miş ve bunun hakkında bir itiraz yok. Yalnız 

itiraz edilen şu husus var : Siz niye Ahmet'i ve-
I ya Mehmet'i vereceğinize, Hasanla, Hüseyin'i 

verdiniz? Bu tamamen şahsi, umumilik pren
sibinin dışında bir arzunun izharından daha 
ileriye gitmez. Şimdi seçim için ne diyorlar? 

I Muhterem senatörler, bu Geçici Komisyon bir 
Karma Komisyon halinde kurulsa idi, yani 
Anayasa ve Adalet komisyonu ile içişleri Ko-

j misyonundan mürekkep karma bir komisyon 
teklifi olsa idi, nasıl olacaktı üyelerin seçimi? 

i Seçilmiş komisyonlar olarak rahat rahat bir 
1 araya gelecekler ve Başkanlık Divanının İçtü-
I züğün 20 nci maddesine göre seçip, faaliyet-
: lerine devam edeceklerdi. Bunu tekrar Umumi 

Heyete mi gitereceklerdi? Veya böyle bir öner-
] ge gelseydi, Umumi Heyet bunu kabul edebile-
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cek mi idi? Edemiyecekti. Çünkü İçtüzüğün 
17 nci maddesinin (A) bendine göre izhar etti
ği iradenin değiştirilmesi gibi bir sonuca va
racaktı. Bu sefer ne olmuş? 15 er üye, yani 
komisyonların tümü karma komisyon haline 
getirilmemiş, bu seçilmiş komisyonlardan 9 ar 
üyenin katılması mevzuu öngörülmüş, işte biz 
de bunu yaptık ve burada orantının dışında hiç
bir muamele yapmadık. Orantı ne ise, yani 
üzerinde, bilhassa üzerinde durdukları Anaya
sanın 85 nci maddesinin emrettiği hususu ge
rek Başkanlık, gerek komisyonun başkanları, 
bu orantıya göre yerine getirdi ve o üyeleri 
tefrikan, yani katılmaları hususunu tesbitle 
bir tezkere ile bildirdi. Biraz evvel okuduğum 
1964 yılındaki üyelerin katılmaları hakkında
ki yazılı tezkere ne ise, 1968 senesinde komis
yon başkanlığınca yazılan tezkere de tamamen 
aynı ifade ve mahiyettedir. Bir tek değişen şey, 
1964 tekinde «iştirak edecekler», burada ise 
«katılacaklar» demişiz. Aradaki fark bundan 
ibaret. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi, Anayasanın vücut verdiği ve kuruluş 
itibariyle yine reaksiyoner bir Anayasa olan 
Fransız Anayasasının dahi kabul etmediği nis-
bette büyük yetkilerle, Teşriî Meclislerin çı
kartmış olduğu kanunların, verdiği kararla
rın iptali yetkisine sahip bir müessesedir. Bu 
müessese, kanunların ve içtüzüklerin Anayasa
ya aykırı olarak yapılmış muamelelerinin tet
kiki ile görevlidir. Kuruluşu ve vazifeleri hak
kındaki kanunu tetkik ettiğimiz zaman, «Mec
lislerde boşluklardan doğmuş örf ve âdetlere 
de dokunulur» şeklinde her hangi bir yetki ne 
verilmiştir, ne de kendilerinde ıbu yetkiyi gör
mektedirler. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Hâkimleri 
tesir altında mı bırakıyorsunuz? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Yok, biz, böyle büyük bir müesseseyi tesir al
tında bırakmak aklımızın kıyıcığından geçmez. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Öyle ise ne 
lüzum var? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Binaenaleyh bu kurulmuş müessesenin tetkik 
mevzuu çıkan kararlarında belli ve bizim kar
şımıza her dakika umacı gibi getirmek istedik
leri müesseseye her Türk vatandaşı gibi bizim 
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de; her müessese gibi, bizim grup ve partimi
zin de gayet tabiîdir ki, kanun çerçevesi için
de saygısı, sevgisi vardır ve itibar ederiz. Ama 
Anayasa ^Mahkemesi; içtüzüğe ve Anayasaya 
muhalif olan hususları ve kararları tetkik eder. 
Çetin Altan mevzuunda açılmış olan dâva sa
rahatle ortadadır. Komisyonların, içtüzük hü-

j kümlerinin hilâfına yapmadığı muamelelere 
hiçbir suretle dokunmamış ve boşlukların örf
le dolmasına, hattâ boşluk olduğu için örfün 
vücuduna ben karışmam, demiş. Binaenaleyh, 
burada da geçici komisyonlara, komisyonlardan 
nasıl üye verileceğine dair ne 17 nci maddede, 
ne takibeden maddelerden hiçbirinde sarahat 
bulunmadığına göre ve arkadaşlarımızın bah
settiği, umumi seçimlerdeki «gizli oy, açık tas
nif» prensibinin burada da cereyanına imkân 
bulunmadığı içindir ki, komisyon başkanları, 
orantıya göre üyeleri tefriken vermektedir. 
Bu, uygulama, kurulduğu günden beri bu Mec
liste yapılmakta ve bundan evvel 1924 Anayasa
sı ile çalışan Meclislerde de aynı şekilde cere
yan etmiş bulunmaktadır. Muhterem arkadaş
larımız bu şekilde Tüzükte olmıyan bir husus
la Umumi Heyetin seçtiği üyeleri tekrar aynı 
fonksiyonu ifade etmek üzere seçmek yetkisini 
münakaşa ettiler mi? Buna imkân yok. Çün
kü Anayasa ve Adalet Komisyonu yalnızbaşı-
na çalışsaydı bunu görüp, tetkik edip son ko
misyon olarak aşağıya indirecekti. Şimdi için
den 9 üye tefrik edildi diye, komisyon kendi
sini Umumi Heyetin seçme yetkisini ihlâl edip 
seçmeye mi kalkışacaktı? Çelişen noktalar bu
radadır. Binaenaleyh burada yapılan muamele 
usulî bir muameledir. Anayasanın 85 nci 
maddesindeki orantıya riayet edilmiştir ama 
arkadaşlarımız kendi kendilerini temsil ettir
mekten, bu komisyonda vazife görmekten iç-
tinabetmişlerdir. O kendilerine has bir keyfi
yettir. Muhterem arkadaşlarım, komisyonun 
Anayasa ve içtüzüğe uygun olarak kurulduğu, 
istifalar, komisyonun ne orantısını, ne çalışma 
ve toplantı nisabını değiştirmediği cihetle, ilk 
toplantısını başkanlığın üyelere yaptığı tebli
gata uyarak 6 Mart tarihinde ve tâyin edilen 
saatte yapmış, Başkanlık Divanı seçimi için 
mevcudiyeti aranan 2/3 nisap bulunmadığı için, 
yine usul kanunlarının tâyin ettiği şekle uy
gun olarak, Başkanlığın tesbit ettiği üç gün 

j sonraki Cumartesi günü, tâyin edilen saatte tek-
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rar toplanmış, yine arkadaşlarımız iştirak etme
dikleri için Başkanlık Divanı seçimi yapıla
mamıştır. Üçüncü, yani bundan üç gün sonra
ki toplantı yine Başkanlık Divanının tâyin et
tiği gün ve saatte yapılıp, nisap üçte iki olma
dığından, tüzük hükmüne göre, salt çoğun
lukla Başkanlık Divanım seçmek suretiyle ka
nunun müzakeresine geçmiştir. Binaenaleyh 
bu müzakere sonunda, seçilmiş üyeleri katıl
mamakla beraber, Güven Partisini temsilen 
Sayın Fehmi Alpaslan bu toplantıda, yani iç
timai takarrür eden, Başkanlık Divanı seçil
miş olan Geçici Komisyonda söz istemiş, ka
tılmış, kendi fikrini ve düşüncelerini beyan et
miş, fakat komisyonun kuruluşundan, çalışma
sından bir zerre endişe ifade eder beyanı sebk 
etmemiştir. Yalnız partisinin görüşünü anlat
mıştır. Binaenaleyh, usulü dairesinde kurulmuş 
bir Geçici Komisyonla karşı karşıyasınız. Size 
niyabeten vazife görmüşdür. Bu husustaki maz
batasını, raporunu ihzar etmiş ve Heyeti Umu-
miyeye verilmek üzere Başkanlığa tevdi etmiş, 
yine usulü dairesinde tabedilmiş, huzurunuza 
müzakere edilmek üzere gelmiştir. Şimdi kendi 
yedinden çıkmış olmasına rağmen bu raporu 
tanzim etmiş olan komisyonun usulünde kuru
lup kurulmadığı hususundaki usul müzakere-
sindeyiz. Biz hepisinin Anayasa ve içtüzük hü
kümlerine uygun olduğuna kaaniiz ve binaen
aleyh verilmiş olan önergelerin reddi suretiyle 
komisyonun raporu üzerinde müzakere açıl
masının doğru olacağı kanısındayız. Hepi
nize, beni dinlediğiniz için, teşekkürlerimi arz 
eder, saygılarımı sunarım muhterem arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, daha evvel 
müzakere ettiğimiz ve açık oya arz ettiğimiz 
tasarının oylaması bitmiştir, bunun tasnifine 
geçilecektir. Binaenaleyh kutunun buraya ge
tirilmesini istiyorum. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşının 
vermiş oldukları usul hakkındaki önergeleri, 
leh ve aleyhte bir müzakereye tabi tutulmuş
tur. Leh ve aleyhinde görüşmeler yapılmıştır. 
Ancak bu usul hakkındaki önergenin açık 
oya sunulması hakkında bir önerge verilmiştir. 
16 üyenin imzasını taşımaktadır. Bu önergeye 
göre ibunun oylanmasında açık oy kullanılması 
gerekmektedir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
Sayın Osman Saim Sarıgöllü, Sayın Ahmet 
Nusret Tuna adımı zikrederek Zihni Betil diye.. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorum, yani sataş
ma mevzuu değil mi? Onları da şimdi derhal 
ele alacağım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Oylamadan evvel 
ele almanız lâzım. 

BAŞKAN — Evvelâ oylamadan evvel ele 
alacağım ama evvelâ şöyle bir önerge verilmiş 
olduğunu Heyeti Umumiyeye arz etmek de be
nim hakkım. 

Efendim, gerek Ekrem özden arkadaşımı
zın usul hakkındaki müzakeresi sırasında Sayın 
Tuna'nın, Sayın Sim Atalay'a ve gerek şim
di Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın önergesi
nin aleyhinde konuşan Sayın Saim Sarıgöllü'-
nün Sayın Betil'e sataşmaları gibi bir mevzu 
vardır. (A. P. sıralarından, sataşma yok, ses
ler) Biz bunlar hakkında (Sataşma yok, sesle
ri) Müsaade edin efendim, müsaade edin. Ba
na sataştılar diyor ve şu mevzu konuşulurken 
sataştılar diyor. Bu onların hakkıdır. Bunun 
üzerine, şimdi önergeleri okutup, lâzımgelen 
bilgiyi vereceğim efendim. Üç tane önerge var. 
ikisi Sayın Betil'in, bir tanesi de Sayın Ata-
lay'mdır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Nusret Tuna 1964 yılında Cumhuri

yet Senatosunda görüşülen Seçim Kanunu için 
kurulan Geçici Komisyonla ilgili olarak birle
şimi idarem sırasında komisyonda üye veril
meyi seçim saydığım şeklinde anlaşılacak şüp
he doğurucu ve gerçeği ifade etmiyen beyan
da bulundular. Bu beyanları isim ve olay tas
rihi ile bir sataşma ve olmıyanı izafe niteli
ğindedir. 

Bu bakımdan içtüzük gereğince söz rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Sim Aatalay 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Atalay, Sayın 
Nusret Tuna'nın bir hizmet içerisinde hizmetle 
ilgili olarak bir meseleyi konuşmasını kendile
rine bir sataşma olarak karşılamışlardır. Baş
kanlık bu çeşit görevlerin hizmeti içerisinde bu 
gibi hizmetler yapanların burada vakıa zikret-
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mek suretiyle her hangi bir görüşme yapılabi
lir. Nitekim Sayın arkadaşlarım biraz evvel 
Başkan hakkında, Senato Başkanı hakkında is
tifalar yönünden her türlü lâflar konuşuldu. 
Bunların hepsi görevle ilgilidir. Burada bir sa
taşma vardır diye Senato Başkanı hiçbir zaman 
ortaya çıkmaz. Burada da aynı görüyorum. Bu
rada sadece vazife ile ilgili vaka zikri suretiy
le «o gün böyle bir şey olmuştu Sayın Atalay 
bunu pekala bilirler demek» bu bir sataşma de
ğildir. Bu sebeple Sayın Atalay'dan rica ediyo
rum bunda direniyorlar mı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Direniyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Direniyorlar. O halde Sayın 
Atalay bana sataşma oldu demek suretiyle di
renmektedir. Ben de bunu sataşma olmadığı 
hakkında kendisine bayanıfikir ediyorum. Şim
di oylarınızla meseleyi halledeceğim. Sataşma 
olduğunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Sataşmanın olmadığı vazıhan gözüküyor oylar
la. (Gülüşmeler) 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Ahmet Nusret Tuna; konuşmasında, 

olay zikretmek ve adımı söylemek suretiyle, ba
na sataşmıştır. 

içtüzüğün 65 nci maddesine göre söz veril
mesini rica ediyorum. 19 Mart 1968 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Efendim Sayın Zihni Betil, ge
rek Sayın Tuna'nm gerek Sayın Sarıgöllü'nün 
sataştığını iddia etmektedirler. Yine aynı mü
talâayı ileri sürüyorum. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) Efendim, müsaade buyurun. Bir sa
taşma olsaydı ben buradan mutlaka müdahale 
ederdim. Fakat ben sataşmanın olmadığını pek 
güzel yakinen biliyorum. Bir meselenin müzake
resi zamanında vaka yer ve mahal zikretmek, 
şurada şöyle konuşulmuştur demek hiçbir za
man bir sataşma mahiyetinde değildir. Sataş
manın ifade ettiği mâna bambaşkadır. Böyle ol
duğu takdirde elbette ki, başkan arkadaşımıza 
hatırlatır, sataşma yapıyorsun der, ihtarda bile 
bulunabilir. Onun için ben sataşmanın olmadı
ğına kaaniim. Ne Sayın Nusret Tuna, ne de Sa
yın Saim Sarıgöllü arkadaşımızın Sayın Zihni 
Betil arkadaşımıza sataştığına inanmıyorum, 
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j ama kendilerinden soracağım lütfen zatıâlileri 
i bununla iktifa ederler mi, benim kanaatime iş-
| tirak buyurur musunuz? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
bendeniz talebimi İçtüzüğün 65 nci maddesine 

| istinadettiriyorum. Bir üyeye söylemediği fikir, 
I yapmadığı işlem izafe edildiği takdirde dahi 

sataşma vardır, diyor, içtüzüğü lütfen kıraat 
i buyurun bana söylemediğim ve yapmadığım 

sözü izafe etti. Osman Saim Sarıgöllü de istifa 
edenler samimiyetsizdir, dediler. (A. P. sırala
rından doğru sesleri) Sizin görüşünüze göre.. 
(A. P. sıralarından doğru sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Efendim, Sa
yın Betil arkadaşımız haklı olarak kendi vicda
nında duyduğu bir noktayı izah etmek istiyor
lar bunun için sabırlı olalım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
cevap hakkı verildiği takdirde cevaplarımı arz 
edeceğim. Yalnız söz verilmesini istiyorum. Ni
çin söz verilmesini istediğime ait hususu içeri
de bulunmıyan arkadaşlar olduğu için hatırlat
mak isterim. Bu itibarla direniyorum. (A. P. sı
ralarından oya oya sesleri) 

BAŞKAN — Görüyorsunuz kî, Sayın Tuna'
nm ve Sayın Sarıgöllü'nün kendilerine sataştığı 
hakkında muhterem arkadaşımın mutlak suret
te bir kanaati var. Ben kendilerini ikna ede
medim. O halde oylarınıza arz etmekle sataş
ma olup olmadığını oylarınızla halledeceğim. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... 

I Çoğunlukla kabul edilmemiştir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Benim iki öner
gem vardır. İkisini birden oylıyamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim ikincisini de oylataca
ğım. Sayın Bstil, Sayın Sarıgöllü'nün vâki gö
rüşmelerinde de sataşmanın olduğunu ileri sü
rüyorlar ve yine benim vâki tavzihimi kabullen
miyorlar. Direniyorlar. Bunu da oylarınıza arz 
ediyorum: Sataşmanın olduğunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Açıkça Kabul edilmemiştir. 

Efendim, biraz evvel aleyhinde görüşülen 
Sayın Bekata'nm ve Sayın Fikret Gündoğan ar
kadaşımızın müştereken vermiş olduğu - önerge 
hakkında aleyhte görüşme yapılmıştır. Bu gö
rüşmenin oylanmasının açık oyla yapılması hak
kında 16 üyenin bir önergesi vardır. Bunu oku-

J tacağırn. 
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»askanlığf Yüksek 
Seçim kanunu tasarısının görüşülmesine ma

hal olmadığı hakkındaki önergenin açık oyla
maya sunulmalını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
Hıfaı Oğuz Bekata 

Tokat 
Zihni Betil 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Zonguldak 
Tevîik înoi 

Ordu 
Seki Kumrulu 

Malatya 
Mehmet Zeki Tulunay 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Bursa 
Saffet Ura! 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Tekirdağ 
îîayri Munıcuoğlu 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Samsun 
Jtviza ısıdan 

Tunceli 
Arslan Bora 

ÎU cnergecıe ımzc BAŞKAN — Efendim, 
olan 15 üye de buradadır. 

OSMAÎT ZEKİ GÜMÜ^OĞLU (istanbul) — 
Aleyhinde konulacağım. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde buyurun, 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Böyle Mr 

önerge verildikten sonra Tüzük gayet sarih- ir 
aleyhinde lehinde konuşmaya lüzum yoktur. Bî-
nasnaleyh doğrudan doğruya reye koyacaksı
nız. 

BAŞKAN — Doğru efendim. (Gürültüm-) 
Dcğru olan şey İçtüzüğün hükmüdür. (Oya ko-
yun sesleri) Müsaade edin çok rica ederim. 
Bonim tutumum hakkında mı konuşacaksın's 
buyurun. 

OSMAİT ZEKİ GvmmOĞUJ (istanbul) — 
• Muhterem arkadaşlar Başkanlık böyle bir tak
riri oylıyamaz. Açık oya da sunamaz, içtüzü
ğün 58 nci maddesi açıktır. Ona göre muamele 
tesisini arz ve istirham ederim. Maddeyi aynen 
okuyorum. «Usul hakkında konuşma istekleri 
ası! mesele hakkındaki konuşma isteklerinden 
cnee3'2 alınır, usul hakkındaki konuşmalar, bir 
konunun görüşülmesine yer olmadığına,, günde
me veya bu Tüzük hükümlerine uyması gerek
tiğine ilişkin olup bir üyenin usul hakkındaki 
teklifin leh ve aleyhinde ancak iki üye 10 ar da
kika sos Göyliyebiiirler, Netice oya başvurul
mak suretiyle isari oyla çözülür, der. 

SIRRI ATALAY (Kars) — ICO nci mad
denin 4 neti bendi. 

BAŞKAN — Açık oy isteniyor. Şimdi ar
kadaşlarımızın 58 nci maddede son nkraj/a is
tinaden böyle bir şey istemesinde hakları var. 
Ama diğer bir maddede de 15 kişi veya sn az 
10 kişi bir hususun açık oya konmasını iutecbği 
takdirde bu, açık oya konulur. O da bir madde, 
bu da içtüzük maddesidir. Açık cya konula
cak. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Beyler nasıl 
olacak? 

BAŞKAN — Efendim bunu bu esasa göre 
açık oya arz ediyoruz: Kutuları dolaştırmış. 

Hangi sayın üyeden okumaya bağlıyacağı
mızı çektim. Sayın Cahit Ortaç :tan itibaren 
içimler okunacak ve burada konmuş olan kutu
lara reyler atılacaktır. Efendim bir p y i de 
tasrih edeyim yine İçtüzük hükmü gereğince 
kırmızı oy talebin reddi, 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim 
usul hakkındaki Tüzük maddesinin iş a'"i 03da 
kabul edilmesi meselesinin, çabucak halledilmesi 
içindir. Halbuki 107 nci madde esam aittir. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım 
cize taıriben konudayım. Kullanacağınız cyda. 
bu önergenin reddi için kırmızı oy, kabulü için 
beyaz oy, çekinssr için yeşil ey kullanılır, 

(Bursa üyesi Cahit Ortaç'tan ballanarak oy
lamaya geçildi) 

BAŞKAN — Oyunu kullanım yan tayın üye 
var mı?.. Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; toplantıya ara ver
mekle ilgili bir önerge var, 3 5 dakika müddetm. 
Zaten tasnif muamelesi de bitinceye kadar bu 
zaman geçer ve 15 dakika da dinlenmiş oluruz. 

Sayın Başkanlığa 
Celseye 15 dakika ara verilmesini arz ve tek

lif ederim. 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

BAŞKAN — 15 dakika ara verilmesi m:.m-
f;,unu oylarınıza arz ediyorum. Kamı! odıaler.,,. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

flaat 20,15 te toplanılmak üzere Bi inerime ara 
••/eriyorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20,25 

BAŞKAM — İbrahiıı Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale) Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Bir kanun tasarısının açık oya vazı dolayısiyle 
elde edilen neticeyi şimdi arz edeceğim. Sıra sa
yısı 1115 olan Montreux'de imza edilmiş olan 
Milletlerarası Telekomünikasyon anlaşması ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısına iştirak 141, kabul 141, 
bir boş oy çıkmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

Ara vermeden evvel yapılmış olan bir açık 
oylama da vardı, onu okuyacağım. Seçim Ka
nununun görüşülmesine mahal olmadığına dair 
verilen önergenin açık oylamasına 127 sayın üye 
katılmış, 32 kabul, 94 ret, 1 çekinser oy verilmiş
tir. önerge reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, yine bu kanun tasarı
sı ile ilgili olmak üzere verilmiş ve üzerinde mü
zakere yapılmış yani lehinde ve aleyhinde ko
nuşulmuş Sayın Ekrem özden ve iki arkada
şının önergelerini okutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Hayri mumcucğlu, Ekrem özden ve Mu
hittin Kılıç'm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim önerge hakkında leh
te ve aleyhte iki p-rkadaşımız konuşmuşlardır. 
Oylarınıza arz ediyorum, önergeyi kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir efen
dim. 

Sayın Kadri Kaplan'm bir önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzüğün uygulanmasından doğan anlaşmaz

lıkları halledecek yerin Anayasa ve Adalet 
Komisyonu olduğu, böyle bir ahvalde, Kanunun 
incelemek ve hazırlıyacağı raporu Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kuruluna sunmak üsere Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna havale edileceği, 
içtüzüğün 180 nci maddesinde açıkça hükme 
bağlanmıştır. Usul bakımından çok önemli bu 
husus çözülmeden esasa geçmek mümkün ola-
mıyacağmdan, geçici komisyonların seçim usul

lerini vuzuha kavuşturmak için, konunun Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmesini arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; şimdiye kadar de
vam eden usul münakaşalarında çok önemli 
meseleler ortaya çıktı. Yalnız dikkat ettim; 
ben de hâsıl olan kanate göre içtüzüğün göz
den kaçmaması lâzımgelen bir maddesi var. 
Bu dikkate alınmadı. Ortadaki ididalar şu: Ge
çici komisyon usule uygun seçilmemiştir, se
çimle üyelerinin seçilmesi lâzım. Başka bir tez, 
hayır şimdiye kadar ki, tatbikat ayırdetmek 
suretiyle oluyor, bâzı arkadaşlarımız buna tâyin 
diyor, ki bu da bir nevi seçimdir. Ama yetki
siz bir seçim olduğu söyleniyor. Ve Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu mu tekemmül etmiştir. 
Nitekim bundan evvelki bütün geçici komisyon
larda böyle seçilmiştir, deniyor. Bir tez de ha
yır, aslolan seçimdir, seçimle tsşekül etmesi 
lâzımdır. Bu hepinizin dikkatini çektiği gibi 
gayet açık olarak, birbirinden farklı olarak 
iki tezi ortaya konmuştur. Demek ki, içtüzüğün 
tatbikatında bir anlaşmazlık vardır. Bütün ha
tiplerin konuşmasında İçtüzük tatbikatında de
ğişik iki fikrin müdafaa edilmesinin acık an
lamı bunun tatbikatında bir anlaşmazlığın ol
duğunu ifade eder. Bundan başka secimler üçer 
gün ara ile yapılıp en son salt çoğunluğa gidil
mesi, istifa müessesemin ne vakit tekemmül ede
ceği ; komisyonlardaki temsilin kuvvet oranında 
olup olmıyacağı gibi birtakım usul meseleleri 
de ortaya atıldı ve münakaşa edildi. Ben hepsini 
bir kenara alıyorum, 'sadece mühim olan ve ko
nuşmacıların üzerinde ısrarla durdukları geçi
ci komisyonların nasıl teşekkül edeceğidir. Bu 
çok önemli meselede ortaya iki tez çıktı. Birisi 
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Ana komisyonlar toplanır, üyeleri seçer, bir 
bir geçici komisyon böyle doğar, öbürü «hayır, 
şimdiye kadar böyle bir tatbikat yapmadık, 
böyle olmaz. Bu ikisi de aynı zamanda doğru 
olamaz. Fakat ikisi de doğru. Şimdiye kadar 
tatbikatta böyle yapıldığı doğrudur arkadaş
lar. A. P. sinden konuşan arkadaşımız Sayın 
Tuna'nm şimdiye kadar ki, tatbikat böyledir 
ifadesi doğrudur. Yapıldı. Ama öbür tarafta da 
bir iddia vardır, seçimle yapılması lâzımdır, 
derler. Size birşey hatırlatacağım. Birçok ka
nunları meselâ çok mühim olan Bütçe Kanunu
nun burada konuşurken mecburiyetten dolayı -
demiyorum illâ bulunması lâzım - üçbeş arkada
şın bulunduğu hepinizce malûmdur. O halde iti
raz müesseesi denen bir müessese vardır. As
lında toplanma, karar verme nisabı vardır. 
Ama beş arkadaş kalkarda çoğunluk yok der
se o zaman kalkılır, sayılır, çoğunluk olmadığı 
anlaşılırsa, dağılır. Demeyinceye kadar ne olur? 
demeyinceye kadar dört kişi burada oturur, en 
mühim kanunları çıkartır. İtiraza bağlıdır, hu
kuktaki şikâyete bağlı müessese gibi. Bunu göz
den kaçırmamamız lâzımdır. Vaktiyle komisyon
lar böyle seçilmiş. İtiraz edilmediği müddetçe 
öyle seçilmiş olabilir. Benim anlayışıma göre, 
tüzükte emredici kesin bir hüküm bulunursa iti
raz müessessi işlediği an hâkim olan hukuk 
kaynağı tüzüktür, ondan sonra teamül gelir. 
Artık bu en basit hukuk kaidesidir. Ortada bir 
anlaşmazlık var. Ne anlaşmazlığı? Tüsük anlaş
mazlığı. Tüzükten size bir madde okuyorum: 
Yalnız benim dikkatimi çektiği için yazdım, 
belki yanlıştır, yanlışsa düzeltirim. 180 nci mad
dedir. «Bu tützükte değişiklik yapılmasına dair 
teklifler» Birincisi bu. «Ve bu tüzüğün uygu
lanmasından doğacak anlaşmazlıklar» Şimdi bir 
anlaşmazlık doğmuştur. «Geçici komisyonlar na
sıl seçilir» Seçimle mi teşekkül eder yoksa baş
ka şekilde mi teşekkül eder, Açık bir anlaşmaz
lık. Hemen işaret edeyim ki, bu anlaşmazlık ge
nel kuruldaki müzakereler sırasında da doğabi
lir, bu anlaşmazlık dışarıdaki muameleler sıra
sında da doğabilir. Tutumu değişik olacaktır. 
Başkanın hitamında onun için arz ediyorum. Ge
liyorum maddeye, «anlaşmazlıklar gerekli rapo
ru hazırlayıp Cumhuriyet Senatosuna sunulmak 
üzere Anayasa ve Adalet Komisyonuna havale 
edilir» I 

Değerli arkadaşlarım tüzük gayet açıktır. 
Tüzükte bir değişiklik yapılmak icabeder veya 
tüzüğün maddelerinin tatbikatında anlaşmazlık 
doğarsa burada olduğu gibi saat 15 ten saat 
21 e kadar olan münakaşa anlaşmazlığın belirli 
ifadesini teşkil ediyor. Böyle halde ne yapa
cağız 180 nci maddeye müracaat edeceğiz. Ge
rekli raporu hazırlayıp Cumhuriyet Senatosu
na sunmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyon
larına havale edilecektir. Burada yapılacak 
başka birşey yoktur. Dikkatimi çektiği için söy
ledim. Fikrim olarak söyliyeceğim şudur; Baş
kanın tutumnun ne olacağı hakkında: Daha ev
vel bu anlaşmazlık çıkarsa başkanlık genel ku
rul halinde toplantıya riyaset etmez de kendisi
ne intikal ederse, doğrudan doğruya gündeme 
almadan havale eder. Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan rapor gelir, Cumhuriyet Senato
su genel kurulun karara bağlanır. Gündeme 
scnra girer. Ya gündeme girmişse neo lur? Şim
diki durumu gibi. Gündeme girmişse Sayın Baş
kan benim verdiğim önergeyi benimser. Kendine 
mal eder. Gündeme girmiş olan bir madde genel 
kurulun malı olduğu için, genel kurula durumu 
açıklar, vazifesini yapmak için p̂ enel kuruldan 
müsaade alır, bunu çeker ve Anayasa - Adalet 
komisyonuna havale eder. Orada rapor yazılır. 
Genel Kurul Geçici komisyonları şu usulle se
çilmelidir ; kararını verir bundan sonra bu soru 
mihverine girer. Başka türlü diyen arkadaşla
rım bu çok önemli, bizim kanaatimize göre re
jim bakımnıdan fevkalâde önemli, bir döne
meç teşkil eden bir kanunun görüşülmesinde ön
ce usul meselesinin halli şarttır. Çünkü ne olur? 
Yanlış bir usule dayanılması kötü olur, usul 
bakımından sakat yollardan geçmiş olması kö
tü olur. Bundan dolayı ki 58 nci maddede de te-
yidediyor; usul halledilmeden esas halledilmez. 
Esasta çok önemli bir konu ile karşı karşıya-
yız. Onun için usulü haleltmeye mecburuz. Şim
diye kadar Geçici komisyonları zımnen anlaş-
nıs'iiaîiııde doğrudur, öyle yapılmıştır Sayın Tu
na'nm dediği gibi, ama böyle fevkalâde bir ko-
n'i gelince itiraz vâki olmuştur, tüzük aslı ola
caktır. Benim dileğim ve istirhamım 180 nci 
maddeyi Sayın Başkanlık aynen uygulamalıdır. 
Bununla işin içinden sıyrılmak mümkün olur, 
saygılarımla, (Ortadan ve soldan alkışlar). 

BAŞEAN — Aleyhte buyurun Saym Kaya-
| iar. 
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ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan değerli arkadaşlarım, Saym Kaplan saati 
bize göstere göstere, biraz da kendisinin bu tak
riri vermekte geciktiğini ifade ettiğini zanne
derim. Usule mütedair olan müzakereler, gö
rüşmeler yapılmış uzamış gitmiş ve saatte ken
disinin ifade ettiği rakamı göstermektedir. Şim
di, bu takrir keşke daha evvel verilse idi de 
üzerinde tartışsa idik, kendisini tatmin edecek 
izahlarda bulunma imkânına sahibolsa idik. Ya
ni raporun Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
gönderilmesine mahal olmadığını izah etmek 
imkânını bulsa idik. Fakat artık usule müte
dair olan müzakereler bitmiş, hattâ İçtüzüğün 
170 nci maddesinin açık hükmü rağmına, maa
lesef, açık oya arz edilmiş olduğuna göre, şim
di artık Umumiye heyetin bu rapor hakkında 
ve komisyonun tarzı terekkübü ve hukukîliği 
ve çalışması hakkında fikrini bu oyları ile be
yan ettiğine göre, Sayın Kaplan'in bu fikrine 
iltifat etmeye imkân yok. Kaldı ki, muhterem 
arkadaşlarım, şuradaki görüşmelerde tavazzuh 
etti. Oy neticesinde Genel Kurulun fikrinin ne 
olduğunu öğreneceğiz. Biz kanaatimize izhar 
ettik. Arkadaşlarım kanaatlerini izhar ettiler. 
Muhterem Halk Partili arkadaşlarım da'ka-. 
naatlerini izhar ettiler. Bu kanaatlerin hangi
si doğrudur, Anayasa - Adalet Komisyonu değil 
Umumi Heyetin vereceği reylerle halledilecek
tir. Muhterem arkadaşlarım, komisyon Anaya
sadaki kuvvet oranlarına göre, teşekkül etmiş
tir. Anayasanın 85 nci maddesinin aradığı kuv
vet oranı komisyonda teşekkül etmiştir. Kaldı 
ki yine görüşmelerden anlaşılmaktadır ki, bu 
husus oy neticesinde belli olacaktır, içtüzük ve 
tatbikata uygun olarak bu komisyon teşekkül 
etmiştir. Yani Parlâmentomuzda 124 hâdisenin 

, geçmesi ile teamül teşekkül etmiş ve bu teamül 
muhterem arkadaşlarımın kürsüde okudukları 
zapta geçmiş beyanları ile bir hukukîlik vas
fını ihraz etmiştir ve artık nev'ama bir içtü
zük hükmünde yürüyüp gitmiştir. Nedir o te
amül, bugüne kadar komisyon başkanlarının 
Geçici komisyonlara - daimî komisyonlara de
ğil ? tefrik edilecek üyeleri komisyon başkan
larının tefrik etmesi şeklinde bu teamül teşek
kül etmiş ve bir legalite ihraz etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bundan sonra ko- i 
misyon üyeleri vazifeye gelmemişlerdir. Tasav
vur buyurun ki, eğer Anayasa - Adalet Ko- I 
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I misyonuna havale etsek, Anayasa - Adalet Ko
misyonu da komisyon üyelerinin vazifeye gel
memesi rağmına şu komisyon raporunu muallel 
görürse veya her hangi bir makam muallel 
görürse Türk Parlâmentosunda vazife icrası
na imkân olmaz. Tasavvur buyurun arkadaşlar, 
bu eğer bir kesin karar haline getirildiği tak
dirde bir komisyondan bir tek arkadaşımız is
tifa ettiği takdirde, komisyonda, aman oran 
bozulmuştur, şu partili veya bu partili çekil-

j mistir diye o komisyonun vazife görmesi gay-
rimümkün olur. Ve bu vesile ile ifade ede
yim, bunun neticesinde hiçbir kanun tasarısı 
Türk Parlâmentosundan çıkmamış olur ve o za
man Türk Parlâmentosunun ve bütün dünya 
Parlâmentolarını, demokratik sistemi çalışamaz 
bir hale getirmek istiyenlerin ekmeğine yağ 
sürmüş oluruz. O zaman Türk Milleti ve diğer 
milletlerin Parlâmentoya karşı nefretini celbet-
miş oluruz. O itibarla arkadaşlarım, her han
gi bir komisyonda o komisyonun Anayasasının 
85 nci maddesinin aradığı oran; o komisyonla
rın ilk teşekkülünde aranmalıdır, böyle olma
lıdır, Anayasanın 85 nci maddesi de bu hük
mü derpiş etmiştir. Aksi halde, tekrar edeyim, 
Türk Parlâmentosundan memlekete nâfi her 
hangi bir kanunun çıkması hayal olur ve bu 
Parlâmentoya da lüzum kalmaz. Böyle bir lü
zumsuzluğu derpiş eden bir hükme arkadaşla
rımın varmıyacağına hepimizin, Türk Parlâ
mentosunu, dolayısiyle demokratik rejimi ya
şatmaya kararlı olduğumuzu ben biliyorum, he
pinizin bu şekilde bu meseleyi neticelendirme
nizi istirham ediyorum. O itibarla Sayın Kap-
lan'ın takririne iltifat etmeye imkân yoktur, 
reddini istirham ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde 
ve aleyhinde birer sayın üye görüştüler, öner
geyi tekrar okutarak oylarınıza arz edeceğim. 

(Tabiî Üye Kadri Kaplan'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler...29 kabul 
oyuna karşı 88 oyla reddedilmiştir. 

Yine bir önerge daha var. Bu önergeyi oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arz ettiğim nedenlere dayanarak, Se

çim kanunu tasarısının, normal komisyonlarda, 
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usulüne uygun olarak, görüşülmek üzere, ko
misyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Aynı durumdadır. Binaenaleyh, 
bunu oylamaya lüzum görmüyorum... 

Aleyhinde de bir mütalâa zaten yapıldı tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Hıfzı Oğuz Bekata'nm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenîer... 25 oya kar
şı 88 oyla reddedilmiştir. 

Sayın senatörler, Seçim kanunu tasarısının 
usul bakımından geniş ölçüde müzakereleri 
Cumhuriyet Senatosunda yapılmıştır. Eu mü
zakereler neticesinde verilmiş olan önergeler 
açık oyla ve işari oyla da reddedilmiş buluşu
yor. Bunun ifade ettiği mâna Yüce Senatoca 
kurulmuş olan Geçici Komisyonun (ö. H. P. 
sıralarından gürültüler) Müsaade edin ne diye
ceğimi bilmiyorsunuz. Geçici Komisyonun te
şekkül, terekküp, tanzim tarzı ve üye seçiminin 
tamamen Anayasaya ve İçtüzüğe uygun oldu
ğu mahiyetindedir. (C. H. ?. sıralarında:! gü
rültüler ve «bÖ5İe şey olmaz» sesleri) 

Bunu yapılan müzakereler netieeninde tes-
bit etmiş bulunuyorum. Arz ederim. (0. H. P. 
sıralarından ne lüzum var sesleri) 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başka
nım beyanınız doğru değil. 

BAŞKAN — Ben doğru olur» olmadığını bi
liyorum. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi tasarının esas 
yönünden müzakeresine geçiyoruz. Tasarının 
raporunun okunup okunmamasını oy kırmıza... 
(Oylandı sesleri) Efendim, ben iyice hatırlamı
yorum, biraz zaman geçti. Tasarının raporunun 
okunup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum; 
Okunmasını kabul edenler,,. Etnıiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir rapor ilâ 
defa okunmaz. (Sağlam olsun sesler?) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde grup
lar adına söz alan sayın üyelerin isimlerini oku
yorum, sırasiyle kendilerine sö? vereceğim. Ay
rıca şahısları adına söz almış olan arkadaşla
rımın da isimlerini okuvacaeırn. Grupları adı-

na söz alan Sayın Fikret Gündoğan, Sayın Âr-
tııs, Sayın Yıldız ve Sayın Şeref Kayalar. Gü
ven Partisi Grupu adına da Sayın Fehmi Alp
aslan, şahısları adına söz almışlar Sayın Nejat 
Sarlıealı, Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu, Sayın 
Artukmaç, Sayın Karaman, Sayın Ucıızal. Da
ha söz istiyen varsa kaydedeyim. Sayın Meh
met Hazer ve Sayın Orhan Akça da söz iste
mişlerdir, kaydediyoruz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan bana ait olmıyan bir önerge okunmuş-
+•?-•/» 

BAŞKAN — Efendim simdi onu söyliyece-
ğim. Biraz evvel ara vermeye geçerken bir 
önerge okundu. Bu önerge Sayın Batur tara
fından verilmişti. Fakat bu önerge burada 

Sayın Suphi Karaman'm diye okunmuş bu
lunuyor. önerge Suphi Batur tarafmdan veril
miştir, tashih ederim. 

Sayın Fikret Gündoğan, buyurun. 
0. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Çok değerli arkadaşlarım, 
muhterem Başkan; Türk toplum tarihinin en 
önemli dönemlerinden birisine girmek üzere 
bulunduğumuz bu sırada trajedi ile komedi ka
rığımı bir müzakere içinde bulunmaktan şid
detle üzüntü duyduğumu partim adına iıado 
ederim. Bilhassa iktidara mensup parti gru-
punun konuşulanları dinlemekten ziyade mu
halefetten gelen teklifleri, önergeleri reddet
mek için sadece bir oy mekanizması gibi çalış
tıklarını görmek üzüntümü bir kat daha artırı
yor. Eminim ki, kendimi de dâhil ederim, mü
zakeresini yapmakta olduğumuz bu kanunun 
eski tâbiri ile kavamızma, inceliklerine, derin
liklerine niteliklerine vâkıf olmıyan çek arka
daşım var ve iddia ederim ki, bu kanun sanıl
dığı gibi, gösterildiği gibi toplum hayatında 
önemi olmıyan basit, tesirsiz kendi hudutları 
içerisinde mütalâası gereken bir kanun değil
dir. Ve bunun ehemmiyetinin de idrak edildiği
ne kaani değilim. Halbuki açıkça ifade etmek 
goiekir ki, Seçim Kanunu bütün dünya ülkele
rinde vatandaşların, o ülke üzerinde yaşıyan 
insanların uğrunda ihtilâller yapılarak kapan
dıkları insan haklarının en mukaddeslerinden 
birisini ve belki de en önemlisini kodifiye 
eden bir Kanundur. Yine iddia ederim ki, in
sanlık tarihinde uzun asırlar sürmüş karanhk-
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lardan kurtulmak için halk mücadelelerinin 
eseri parlâmentolar, demokratik rejimler an
cak bu uzun mücadeleler neticesinde elde edi
len seçim haklariyle ayakta durmaktadır ve 
seçme ve seçilme gibi mukaddes hakları düzen-
liyen bu kanunların ehemmiyetini müdrik olma
mak aslında şahsî bir kusur olmadan da ileri 
bir insanlık kusuru olabilir. Ve bunu da gele
cek nesiller, insanlık tarihi affetmez. 

Bu itibarla Seçim Kanununu çok acele bir 
şekilde ve devamlı olarak çalışma kararı ala
rak ve fakat Senatoda bulunmaksızın, müzake
releri taMbetmeksizin çıkartmak istiyen parti
yi tarih önünde bu kanuna ehemmiyet vermiyer 
bir parti olarak tescil ediyorum. Biraz evvele 
kadar Sayın Başbakanın dahi bulunduğu bu 
Mecliste müzakereler başlar başlamaz, salo
nun boşaltılması aslında bu kanunun eLemmiye-
tine, önemine gereği gibi yatmamın kafaların 
çoğunluğunu gösterir ve bu bir hatadır. Muh
terem arkadaşlarım, konuşmamın esasını gör
meden önce bu seçim kanunu tasarısını Yüksek 
Heyetinize sunan geçici komisyon başkanının 
ve sözcüsünün daha ziyade komisyon başkanı
nın engelleme sözcüğü ile dile getirdiği ve mu
halefet partilerine izafe ettiği bir hususu dikkat 
nazarlarınıza arz edeceğim ve halk oyunda bu 
engellemeden bedava, yok yere farklı çıkarlar 
sağhyanlann engelleme silâhlarını almıya ça
lışacağım. Ama önce şu cümleyi söyliyeyim ki, 
bu kanunu engelliyen bir parti varsa, bir grup 
varsa o da A. P. Grupudur. Neden mi? Bir ka
nun insanların çalışma takatlarınm ve kabili
yet ve kudretlerinin en üst seviyede bulunduğu 
zaman birimleri içinde ele alındığı takdirde iyi
ce tetkikten geçmiş, üzerinde herkes gereği ka
dar konuşmuş, mülâhazalarını serd etmiş ve 
böylece her husus teferruatı ile aydınlanmış 
olur. Böyle yapmaz da acele için hiçbir sebep 
yokken, üç maddelik bir kanunu, sanki Önümüz
de iMbuçuk aylık bir müddet yokmuş gibi, bir 
gecenin karanlıkları içinde, herkesin yorgun ve 
argın bulunduğu bir zamanda insan takatinin 
kudret ve kuvvetinin azaldığı bir dönemde mü
zakereye tabi tutmaya o meclisi mecbur kılan 
heyet asıl engellemenin ta içindedir. Kanun böy
le engellenir, yoksa Sayın Saim Sarıgöllü Be
yefendi arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bizim 
komisyondan istediğimiz veya herhangi bir 

önergemiz engelleme anlamı taşımaz. Aksine 
jis bu kanunun müzakeresine komisyonlarda 
)aşladığı andan itibaren engelleme yerine tes-
ji! kolaylıklarını, imkânlarını Yüce Senatoya 
laima getirmiş bir grupuz. Meselâ biz geçici ko-
.ııisyon kurma yerine normal komisyonlardan 
jeçirerek müzakerelerin tamamlanmasını isti-
yen bir partiyiz. Bir kanunun müzakeresini nor-
r±al komisyonlarda yapınız diyen parti engelli
yen bir parti midir? Yoksa, kanunun müzakere-
;ini tabiî mecrası içerisinde yürütmek istîyen 
oarti midir? Sonra bir şey daha var, Bu engelle
me. dedikleri şey galiba Hasrettin Hoca'nm hi
kâyesi gibi, ben söyledim oldu, gibi Cumhuriyet 
Senatosunda kanun engellemenin Millet Mecli
sinde olduğu gibi olanağı ve yolu var mıdır? Mil-
let Meclisinde gensoru verilmek suretiyle her işe 
takdimen gensorunun görüşülmesini istemek 
- Aslında engelleme değildir ama - bir anlamda 
;eya çıkarcı bir zihniyetle böyle nitelendirilse, 
)iran için beyle kabul edilse dahi Cumhuriyet 
Senatosunda engelleme için gensoru önergesi 
/ermek veya böylesine bir işgal etme durumu 
yoktur ki. Bir şey daha var, Cumhuriyet Sena
tosunda hiçbir kanunu hiçbir parti üç aydan 
fasla engelliyemez. Çünkü kanunlar üç ay için
de mutlaka Cumhuriyet Senatosunda kanunla
şırlar. Bu, kanun hükmüdür. Vazıhan bu mese
le böylece sabittir. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar). 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. olarak se
çim kanunları konusunda bütün siyasi hayata 
mız boyunca tutarlı olmuşuz ve hiçbir zaman da 
kendimizi çelnıelenıemişizdir, nakzetmemişiz ve 
seçim kanunları konusunda daima ilericiliği, bu
gün şükrederim, hiçbir partiye de vermemişiz
dir, kaptırmamışızdır. Ama asla bir ricat, siya
si ricat yolunu tutmamıştır, iste şimdi müza
keresini yapmakta olduğumuz bu kanun haki
katen bir siyasi ricatın, bir Md'atm tipik örneği 
olarak karşınızda- durmaktadır. Hakikaten, bu 
Seçim Kanunu, ki üç maddeden ibaret bir yama 
kanundur, aslında A. P. nin Türk toplum haya
tında ve siyasi hayatında yakın akıbetinin düş
meye başlamanın en güzel belirtisini gösterme
si itibariyle aynı zamanda tarih içinde müstesna 
bir kanundur. Bu iki kere iki, dört eder gibi 
açıkça ifade edilmek gerekir ki, bu kanun halkın 

. itibarını kaybetmeye başladığını hisseden A. P. 
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nin (A. P. sıralarından «Lâf, lâf» sesleri)., dü
şerken suni birtakım tertiplerle ötesini, berisin 
kırmadan, oya dayanmıyan bir temsille Yasamc 
Meclislerinde çoğunluğu elde tutmak hırsının 
emelinin tipik bir örneğidir. Ve tarihte buna 
benzer bir örnek daha vardır. Bildiğiniz gibi 
Demokrat Parti adı ile anılan bir parti var idi 
1954 yılında 2 Mayısta yapılan seçim sonunda 
1950 ye nisbetle çok daha fazla oy almış olma 
sına rağmen, her halde bir hissi kablelvuku, bir 
malûm olma hali içinde olacak, 14 Mayıs ldh( 
te mevcut Seçim Kanununu bugünküna benze^ 
bir şekilde, kendisini oy almadığı zaman dah:' 
Mecliste ayakta tutmanın isabetini aramış bir 
parti vardır. Ve 2 Mayıs 1954 te yapılan se
çimlerde iktidara gelmiş olmasından 12 gün 
sonra Seçim Kanununu değiştiren bir partinin 
hakikaten öngörüşlü bir parti oluşu sabit oldr 
ve 1957 senesinde yapılan seçimlerde o Demok
rat Parti denilen parti oyların yüzde 47 sini al
dığı halde, Millet Meclisinde yüzde 65 in üze
rinde üyelik kazandı ve böylece az oyla iktidar 
sürdürmenin tek dayanağı kanuna taptı âdeta 
(C. H. P. sıralarından «Sonra ne oldu?» sesle
ri.) Şimdi A. P. aynı hissi kablelvuku içindedir. 
Çünkü Türk ulusunun bütün katlarının eskiden 
olduğu gibi vatan, millet, Sakarya nutuklariyle 
aldanmıyan, artık her şeyi iyi değerlendiren, bi
linçlenen büyük halk kütlelerinin gittikçe daha 
çok memleket meselelerine dolaysız sahip çıkma 
arzularının en geliştiği bir dönemi yaşadığımı
zı A. P. idrak ediyor ve altındaki zeminin kay
makta olduğunu görüyor. İşte bu zemin kayma-
sındandır ki, aman tutunayım deyip, naçar kal
mış bir insan gibi eline ne geçtiyse ona tutunma
ya çalışıyor ve şimdi ilk tutunduğu dal bir si
yasi bid'at ve ricat olan bu Seçim Kanununu bu 
yama kanunu Yüksek Meclisinizden geçirmek 
istiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun A. P. nin 
bir başka eskimiş fakat kendisinin eskidiğinin 
pek farkına varmadığı bir taktiği uygulama 
peşinde olduğunu açıkça gösteriyor. A. P. sos
yal sahada ve özellikle ekonomik sahada Türk 
toplumunun hayat düzeyini getirememiş bir 
parti olarak gözlerini tekrar boş ve kuru rejim 
meselelerine döndürmek, boş ve kuru siyasi mü
cadele ortamı yaratmak, halkı böylece hissiyat 
içinde tutmak, düşman kampları içinde bulun
durmak ve kendisinin beceriksizliklerini bu sü

ratle örtmek ve herkesin gözünü 1950 - 1960 se
nelerinde olduğu gibi, Meclis kavgalarına ve 
dışarılarda yapılan kuru çekişmelere, anlamsız, 
hiçbir değer ve önem taşımadığı tarihen sabit 
olan o biçimsel mücadelelere sürüklenmek isti
yor. Büyük bir taktik, muvaffakiyetsizliğini 
kamufle etmek istiyen Adalet Partisi tekrar re
lim meselelerini sahneye getirmek ve herkesi 
onunla meşgul etmek, ama ekonomik meseleleri, 
sosyal meseleleri, Türkiye'nin çözüm bekliyen 
âcil sorunlarım bir tarafa itmek ve böylece bi
raz daha hükümran olmak istiyor. Bu kanun 
işte A. P. nin böylesine bir ruh haleti içinde 
bulunduğunu, böylesine bir davranış içinde bu
lunduğunu göstermesi bakımından kanaatimce 
çok önemlidir, aynı zamanda Türk siyasi tarihi 
ve toplum tarihi için de güzel bir örnektir. 
Türk toplumu bu kanunla A. P. nin neyi yap
mak istediğini, neyi getirmek istediğini, neyi 
kazanmak istediğini, muvaffakiyetsizliğini na
sıl örtmek istediğini anlıyacaktır, bu anlaşıla
caktır. Türk toplumu bu kanunla A. P. nin 
neyi yapmak istediğini, neyi getirmek istediğini, 
neyi kazanmak istediğini, muvaffakiyetsizliğini 
nasıl örtmek istediğini anlıyacaktır ve bu anla
tılacaktır hemen söyliyeyim C. H. P. olarak 
bu kanundan hiçbir sureti veçhile mütees
sir olan insanlar zihniyetiyle şikâyet etmek yo
lunda değiliz. Çünkü.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Siz 
getirdiniz, sizin metanız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-
DOĞAN (Devamla) — Cevabını alacaksın ve 
mahcubolacaksm. (Gülüşmeler) Çünkü C. H. P. 
olarak biz her hangi bir şekilde halk teveccü
hü dışında her hangi bir kuvvetten dayanak 
alarak bu ülkeyi idare etmek istemiyoruz ve is-
temiyeceğiz. Uğraşacağız, didineceğiz, bütün 
güçlüklere rağmen, bütün engellemelere rağ
men, bütün sun'i tedbirlere rağmen Türk halkı
nın teveccühünü kazanacağız. Çünkü; Türk hal
kının kurtuluşu, millî demokratik devrim adiyle 
anılacak kurtuluşu açan partiyiz. 1923 te, 1968 
de aynı heyecanla bu devrimi başarmanın yolun
dayız. Bütün engelleri, 1923 le bilmem hangi ta
rih arasında yenmişsek, bundan sonraki engel
leri de istenildiği kadar sert olsun, istenildiği 
kadar ağır olsun, yenmek azmindeyiz ve mut
laka bu Türk halkını şunun veya bunun esare-
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tinden, baskısından, tazyikinden, zulmünden, 
sömürüsünden kurtaracağız. Bunun çaresi yok
tur. A. P. bu kanunu getirmekle millî hâkimi
yet prensibini zedelemeyi, nasıl bir cüretle gözf 
alıyor anlamak mümkün değildir. Çünkü muh
terem arkadaşlarım, biraz sonra, biraz daha taf
sil ederek anlatacağım, bu kanun millî hâkimi 
yet prensibini, hakikaten derinden ve esaslı su
retle zedeleyici bir kanun niteliğindedir. Bu ka 
nun Türk toplumunda olumlu sonuçlar yaratma 
ya müsaidolmıyan, bu itibarla Türk toplumu
nun huzurunu daima kaçıran, Türk toplumu 
nun temelinde adaletsizlik ve haksızlık üzerine 
kurulmuş bir kanun... Münakaşası bitmiyecek 
ve tükenmiyecektir. Çünkü, bu kanun birar 
sonra söyliyeceğim gibi sonsun adaletsizlikler ve 
haksızlıklarla dolu, çok iyi olmıyan bir kanun
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında A. P. br 
kanunu getirmekle; çoktan beri pusuda bekb' 
yen muhafazakâr kuvvetleri, devrim aleyhtar
larını, Anayasayı, bugünkü sosyal ve ekonomik 
muhtevasiyle Anayasayı beğenmiyenleri, çıkar
cıları, sömürücüleri, bütün bu düzenin içinde 
badi hava geçinenleri, insanları insan gibi ya
şatmaktan alıkoyanları, bu kanunu getirmekle 
heveslendirmekte, onları tekrar eski tip bir dü
zenin, daha doğrusu bugün dahi düzen aynıdır, 
o düzenin sürdürüleceği iştahına vardıracaktır. 
Halbuki Türkiye'de hâkim olan Anayasa, bu 
düzenin mutlaka değiştirilmesini, yeni bir dü
zenin mutlaka (A. P. sıralarından alkışlar, bra
vo sesleri) Türk halkına hakkı olduğu için ve
rilmesini iktidarda bulunan partilerden iste
mektedir. Ama, bu kanun öylesine haksız, öy
lesine adaletsiz bir kanundur ki, ancak muha-
fazacı kuvvetleri, devrim aleyhtarlarını ve sö
mürücüleri iştahlandırmaktan başka ve bu bo
zuk düzeni devam ettirmek istiyenleri tatmin
den ileriye hiçbir netice vermiyecektir, ama so
nunda bundan en ziyade müteessir olacak bir 
varlık varsa o da A. P. olacaktır. Çünkü A. P.. 
bırakın A. P. sini, bütün Türkiye'nin bugünler
de kaderinde hakikaten bir hassasiyet, bir fe
naya gidişe eğilim gözüküyor, besbelli. Çünkü, 
Türkiye'de birçok gerici kuvvetler elele vermiş
ler, bu bozuk düzenin devamını sağlamak için 
her yerde yuvalanmışlardır. Açık söylüyorum 
arkadaşlarım, Türk toplumu tarihinin en buh
ranlı bir dönemine girmek istidadını taşıyan 

bir öndönem yaşamaktadır. Bu kanun o buh
ranlı döneme girmenin hızlandırılmasını, ko
laylaştırılmasını sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe etmiyo
rum ki, bu kanun günün birinde, A. P. tarafın
dan, başım döven insanlar gibi, kurtulunmak 
istenen bir kanun haline gelecektir, ama maale
sef kendisini kurtaramıyacaktır bu kanundan. 
Bu kanunu getirdiğinden, bu kanunun husule 
getireceği siyasi düzenden kendisini kurtaramı
yacaktır. Çünkü, o kuvvetler A. P. sini dahi if
na edecek kadar gözü dönmüş kuvvetlerdir. 
Bunlar bellidir. Bununla, bu sözümle politika 
yapmıyorum. Ne şuna, ne buna her hangi bir 
korku duyarak söylemek ihtiyacından doğmuş, 
bir çekingen söz telâkki edilmemesini isterim. 
Türkiye'de eski tip bir toplum düzeni yaratıl
mak istendiğini bilmiyen varsa, veyl... Bu böy
le. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanunun ni
teliklerini söylemeden önce pek sabırsız arka
daşlarımın da beni teşvik ettiklerini nazarı iti
bara alarak ve A. P. nin bir aldatmaca ile bu 
kanunun Kurucu Meclis tarafından ve onun 
üyelerinin çokluğuna sahip C. H. P. tarafından 
getirildiğini «E... camm bizim de yaptığımız 
bundan ibarettir, O. H. P. nasil oluyor da bu 
kanunun karşısına çıkıyor» gibi bir halk aldat
macasının, halkı kandırmanın, ucuz kandırma
nın büyük balonunu şimdi müsaade ederseniz, 
şu kalemin ucuyla dokunarak, havasını (A. P. 
sıralarından patlıyacak mı sesleri) çıkaracağım 
ve bu arada bana siz çıkardınız diyen arkadaşım 
da sıkıntı duyacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun Kurucu 
Meclis tarafından yapılmış bir kanundur. Doğ
rudur. Tarih ve mazi yükünden kaçmıyan bir 
parti olarak söyliyeyim, sözlerimi tartarak ama 
her hangi bir çıkar hesabına dayandırmaksızın 
vazıhan söyliyeceğim. Kurucu Meclis 27 Mayıs 
1960 gününde Türk toplumunu fecî akıbetten 
kurtaran bir avuç vatanperverin ve onlarla be
raber olan Türkiye'nin en güzide müessesesi or
dunun yaptığı devrim sonunda o devrimcilerin 
yine dünyanın hiçbir yerinde görülmiyen 
bir şekilde Türkiye'ye demokrasiyi hediye et
mek için çıkardıkları bir kanunla kurulmuştur. 
Kurucu Meclis, Millî Birlik İdaresinin 157 sayı
lı Kanunla ihdas ettiği bir müessesedir, o ka-
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nuna dayanılarak kurulmuş bir müessesedir. 
Doğru. Önce iyi düşünenleri insafa ve ciddiyete 
davet ederim. Bir memlekette ihtilâl olmuş, o 
ihtilâlin yapıcıları, memleketin kurtarıcıları 
bir kanun isdar etmişler, bir kurucu meclis 
kurulmasını emretmişler, daha doğrusu kanun
la topluma vazife olarak vermişler. Pekâlâ bi
raz ciddî düşünen bir insan, biraz memleket 
kaygusuyla yüreği çarpan bir insan, ihtilâl son
rasında yapılmış tasarrufların münakaşasını, 
ihtilâlden 8 sene sonra yapmaya tenezzül etmez, 
etmemelidir. Yapılacak idi ise o zaman yapıl
malı idi. Kahramanı ben o zaman alkışlarım. 
Şimdi her şey günlük güneşlik hale gelmiş, de
mokrasi iade edilmiş, müesseseler kurulmuş, 
ondan sonra gel burada şöyle yaptınız, böyle 
yaptınız; bu ciddiyetle, mertlikle kolay kolay 
telifi kabil bir hareket değildir. Münakaşa o 
zaman yapılacaktır. Kimin vardır ise yüreğin
de güc o zaman söyliyecekti. Diyelim ki, o za
man güc yoktu yüreğinde de şimdi güçlendiler, 
tamam. Ne istiyorsunuz? Kurucu Meclis tara
fından yapılmış olan bu kanun e... evet, ama 
Halk Partisinin çoğunluk teşkil ettiği bir Kuru
cu Meclis tarafından yapılmış bir kanun, niye 
direniyorsunuz diye serzenişte bulunuyorsunuz. 
Kim demiş Kurucu Mecliste Halk Partisi çoğun
luktadır diye? Nereden buldunuz bu kıymetli 
bilgiyi? Nereden elde ettiniz bu muazzam cev
heri ki, işletip duruyorsunuz. Halkı böylece 
kandırmanın, kolay kandırmanın yolunu size 
ucuza bırakırlar mı zannediyorsunuz? Efendi
ler? Kurucu Meclis denilen Meclisin üyelerinin 
kimlerden ibaret olduğu, kaç kişi olduğu şura
da, gösterdiğim şu kitapta, resimleriyle, isimle
riyle soyadlariyle, meslekleriyle yazılı. Bu Mec
lis 273 veya 274 kişiden ibaret. Sayıda hata ede
bilirim. (C. H. P. sıralarından 273 sesleri) Ta
mam; 273 kişilik bir meclis. Bu meclisin üyele
ri bu kitap resmi bir kitap, şöylece sıralanıyor: 
Bu 273 kişinin 12 tanesi yargı organları tem
silcisi, 12 tanesi üniversiteler temsilcileri 
(C. H. P. sıralarından Halk Partisi temsilcileri 
sesleri, gülüşmeler) Onlar Halk Partisi temsil
cileri, 6 tanesi tarım teşekkülleri temsilcileri, 
6 tanesi öğretmen teşekkülleri temsilcileri, 6 
tanesi ticaret odaları temsilcileri, 6 tanesi işçi 
sendikaları temsilcileri, 4 tanesi esnaf teşekkül
leri temsilcileri, 1 tanesi gençlik temsilcisi, 2 ta
nesi eski muharipler temsilcisi, 12 tanesi basın 

temsilcisi, 6 tanesi barolar temsilcisi, 25 tanesi 
0. K. M. P. temsilcisi, Kurucu Meclis Kanunu
nu çıkaran o zamanki meşru otoritenin bah
şettiği, istediği, arzu ettiği bir temsil şekli öy
le, 49 tanesi C. H. P. temsilcisi ki, burada kim
ler olduğu altında yazılı, 75 tanesi il temsilci
si, 22 tanesi Bakanlar Kurulu, 18 tanesi Millî 
Birlik temsilcisi, 10 tanesi Devlet Bakanı tem
silcisi. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kitapta Mmin, 
neyin temsilcisi olduğu resminin altında vazı-
han yazılı. Şimdi ucuza gitmiyeceğim. Efen
dim 49 C. H. P. temsilcisinin bulunduğu Kuru
cu Mecliste Halk Partisinin çoğunlukta olduğu
nu iddia etmek en aza malî erba bilmemektir de-
miyeceğim, kabul ediyorum ki, 49 O. H. P. 
temsilcisinin yanında 75 tane de il temsilcisi 
vardı ve kabul ediyorum ki, yani bir anlaşma 
olsun diye kabul ediyorum, bunlarda Halk Par
tili idi. Pekâlâ ne tutuyor efendim; 75 artı 49, 
124. Kurucu Meclisin mürettep adedi ne? 274. 
124 her halde 274 ün çoğunluğu değil. Bu itibar
la bu zavallı balon, bu Kurucu Mecliste Halk Par
tisinin çoğunlukta olduğu balonu artık, galiba 
uçamaz olacaktır. Çünkü her gittiğimiz yerde, 
belki bu resimli kitabı herkese vereceğiz. Daha
sı var; C. H. P. temsilcisi vardı da, C. H. P. 
Grupu mu vardı? O. H. P. nin elinde mi idi 
gitmemek? A. P. mevcudolsa idi de, A. P. nin 
eşhasları gitmez mi idi? Gitmemezlik edebilir 
mi idi? A-tu du cocur? 

Muhterem arkadaşlarım C. H. P. nin Grup 
olarak çalıştığını iddia etmek mümkün müdür 
Va Temsilciler Meclisinde? Değil. Peki, niçin, 
Mr milletvekilinin seçildiği bölgenin milletvekili 
değil de bütün milletin vekili olduğu hukuk 
kaidesi bilinirken, niçin temsilciler meclisinde 
şu veya bu par Linin şu veya bu grupun temsil
cisi olan insanların o partinin değil, bütün o mec-
İteir. dolaylı olarak bütün memleketin temsilci
si olduğu kabul edilmiyor? Ve ilâve ediyorum 
aşırılıkta olduğumuz bir meclis. Bımu söylemek 
istemezdim, fakat bu balon, boş balon uçurula 
uçurula çocuk kandırır gibi halk kandırma is
tendiği için kalemin ucuyla dokundum. Ama, 
parti adına beyan ediyorum, şerefle kabul edi
yorum, o meclisin aklığı kararları. Parti ola
rak en son noktasına kadar mesuliyetine iştirak 
ettiğimiz o Meclisin kanunlarına ve kararlarına 
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bugün de sahibiz. Ancak, muhterem arkadaş
larım, biz o Meclis tarafından yapılmış Secini 
Kanununun tecrübesini geçirmiş bir parti, bir 
toplum olarak sakıncalarını, olumsuzluklarını 
görmüş onu o seçim sistemini, biraz sonra izah 
edeceğim, daha iyiye daha mütekâmile, 
güzele, daha uyguna, daha çok toplum yararına 
değiştirmişiz. Biz, sözümün başında da dediğim 
gibi, siyasi bid'atlarla, ricatlerle uğrasan değil, 
ilericilikle, uğraşan ilericilik vasfı olan bir par
tiyiz. Biz 1961 de Kurucu Meclisin yaptığı bu 
kanun ile yapılan seçimlerin, toplum ihtiyaçla
rına ve siyasi akımlara tam anlamı ile imkân 
vermediğini gördükten sonradır ki, 1964 te, 
1965 te sırası ile biz ve bizden başka grupların 
yaptıkları tadilleri, ilerici, düzeltici tadilleri ka
bul etmişizdir. Ama, «Kurucu Meclisin yap
tığı kanunu kabul etmiyor musunuz, çoğunlukta 
olduğunuz kanunu ret mi ediyorsunuz» safrasını 
da partimiz üzerinden şiddetle silkiyorum ve 
bunu her, yerde her arkadaşımın anlatması da 
mümkün olacaktır. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra, A. P. nin 
yaptığı kamuflâj hareketlerini, yani Türk top
lumuna getiremediği refahı örtmek için çıkar
dığı bu kanunu, mazur göstermek için yaptığı 
propaganda balonlarına şu kalem ucu ile do
kunmak gerekiyor. Ne diyor A. P.? «Efendim, 
ben seçim beyannamemde 1961 yılında Kıırucu 
Meclis tarafından isdar edilen Seçim Kanununu 
getirmek istiyorum dedim, bunu Millet ve mem
lekete taahhütte, vaidde bulundum. Şimdi o 
vait ve taahhüdümü yerine getiriyorum.» Bakı
nız bu balon da biraz evvel ki gibi ne ka
dar çürük iplikle bağlı, ne kadar küçük bir 
darbe ile kolayca patlıyacak ve yok olacak bir 
balon. Evvelâ A. P. nin dışarıda söylediği gibi, 
seçim beyannamesinde 1961 sistemini getirece
ğim şeklinde bir va'di, bir taahhüdü yok. Ka
tiyen yok. Bakınız A. P. nin seçim beyanname
sinde seçim usulü hakkında millete va'dettiği 
nedir? 1961 seçim sistemi ile Senatosu - böyle, 
maalesef Cumhuriyet Senatosu değil, maalesef -
çoğunluk esasına, Millet Meclisi ise nispî temsil 
esasına dayandırlımış olan siyasi kuruluşumuzu 
Millî Bakiye ve birleşik oy sistemi ile bir kat 
daha dağıtan yeni usuller rejimimizin akibetini 
tahdideden unsurdur. Nispî temsil usulünün 
çeşitli akımları Parlâmentoda temsil ettirme 
imkânlarını veren, avantajlarını muhafaza et

mekle beraber, bu sistemi sağlam hükümetler 
kurmaya imkân verecek şekilde geliştirmek zo-
rımluğuna inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım gayet sarih bir 
ifade, evet güzel değil, ama sarih bir ifade. Bu
rada 1981 yılında Kurucu Meclis tarafından ıs
dar edilen Seçim Kanununu ihya edeceğim, iade 
edeceğim sözü yok. Birtakım yuvarlacık lâf
larla Seçim Kanununda bir şeyler yapmak iste
diğini ifade eden bir pasaj bu. Şimdi, A. P. na
sıl oluyor da bu esir olan taahhüdünün dışında, 
«Biz ne yapıyoruz ki, Kurucu Meclisin istediği, 
getirdiği kanunu getiriyoruz, biz bunu seçim 
beyannamemizde vait etmemiş mi idik, nasıl 
edilmemiştir» diyor. Düşünüyoruz ki, bir gün 
çıkar biri acaba bunlar seçim beyannamelerin
de ne diyor, hakikaten 1961 seçimlerini iade ede
ceklerine dair vait ve taahhütte bulundular mı? 
Burada A. P. nin 1961 yılında Kurucu Meclis 
tarafından çıkarılmış kanunu iade edeceğine da
ir hiçbir va'di veya taahhüdü yok. öyle ise bu
na dayanarak milleti aldatmaya da hakkı yok. 
Bir şey daha var. Bu seçim beyannamesinin aka
binde, bu seçim beyannamesinde böyle yazıyor, 
bir de 3 . 11 . 1965 tarihinde Millet Meclisinde 
okunan Hükümet programında ise şöyle yazı
yor: «Milletvekilleri seçimlerinde nispî temsil 
usulünü muhafaza etmekle beraber, son oyla
mada açıkça görülen mahzurları önliyecek ve 
Senato seçimlerini ekseriyet usulüne iade ede
cek değişiklikleri tasarı halinde Yüce Meclise 
sunma kararındayız» denilmiştir. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım bu iki yazılı görüş, beyan, ka
bul, vait, taahhüt arasındaki çelişki, üzerinde 
durmıyacağım ama, görüyorsunuz ki, A. P. dı
şarıda söylediği gibi bu Seçim Kanununu 1961 
yılında da Kurucu Meclisin çıkardığı Seçim Ka
nunu haline dönüştürme istediği ve böyle bir 
vaitte bulunduğu propagandasına sahip çıka
maz, haklı değildir çünkü, kısa dönemler içinde 
dahi bir birini tutmıyan iki ayrı resmî belge bi
ze A. P. nin bu Seçim Kanununda ne şekilde bir 
değişiklik getireceğini kendisinin de bilemediği
ni, vaziyete göre durumu idare edeceği; vaziye
te göre durumu diyorum; vaziyete göre duru
mu idare edeceği çok açıkça, vazıhan anlaşılı
yor. Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz son
ra aslında 1961 yılında Kurucu Meclisin çıkar
dığı Seçim Kanunu ile, A. P. nin bugün savun
duğu ve bizi bu saatlerde burada kan, ter içinde, 
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sanki günler bitmiş, sanki bundan sonra arka
mızda milyonlarca kanun varmış da onlar bizi 
bekliyormuş gibi saat 10 larda bizi burada çalış
tıran şu kanun tasarısı ile , 1961 deki kanun 
arasında hiç, ama hiçbir benzerlik dahi yoktur. 
Bâzı benzerlikler vardır şüphesiz, ama vadettim, 
taahhüdettim onu yapacağım sözü ile bu kanun 
arasında benzerlik yoktur. Onu belirtmek isti
yorum. 

Bu durum, yani A. P. nin 1961 sistemini ge
tirdiği iddiası, ki bir propaganda balonudur, 
şimdi okuyacağım kanunun, şu yama kanunun 
hiçbir maddesi ile hemen hemen bir bakıma mu
tabakat halinde değildir. Ama, önce bu kanun ne
dir? Bu kanunun getirdiği sistem nedir? Onun 
üzerinde birkaç söz söylemeden bu karşılaştır
mayı, bu mukayeseyi yapmanın zor olacağını dü
şündüğüm için önce onu söyliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun, bu yama 
kanun, bu derme, çatma, oradan, buradan ala
rak bir yamalı bohça gibi sunulan kanunda sis
tem diye adlandırılmaya lâyık, kendisine has 
bir sistem yoktur. Bu kanun uydurulmuş bir 
sisteme dayanır. Uydurma bir sisteme dayanır. 
Literatürde, seçim sosyolojisinde, seçim mevzu
atında eşi pek bulunmıyan hemen, hemen hiçbir 
yerde bulunmıyan bir uydurma sisteme bağlı
dır ve adını da koymuşlardır; Barajlı D'Iîont 
sistemi. D'Hont sistemini anlıyoruz, kendi ba
şına başka bir sistem içinde barajı da anlıyoruz 
ama, Barajlı D'Hont sistemini anlamak için, 
insanın biraz Zati Sungurvari kudretlere, kaabi-
liyetlere sahibolması lâzım. Başka çaresi yok. 
Çünkü D'Hont sistemi ile barajı birleştirip, ek
leştirilip bize bir sistem diye sunanların bunu 
niye dayanarak, nasıl müdafaa ettiklerini anla
mak güç. Efendim, evvelce yapılmadı mı? Ah 
efendim, insan hayatı ve toplum hayatı müte
madiyen hatalar ve düzeltmelerle geçmiştir, ge
çer. Yapılmış eskiden. Bir defa daha söylüyo
rum katiyen C. H. P. nin ekseriyette olduğu bir 
Mecliste değil, yapılmış eskiden, ama yanlışlık 
hemen sabit olunca, bırakılmış. Bırakılmasının 
sebebi; hakikaten bu sistemin bozuk bir sistem, 
eklektik, yamalı bir sistem, birbiriyle tepişen 
iki ayrı fikrin zorla, zincirle birbirine kenetlen
dirilmesin! sağlamak yolunda uydurulmuş bir 
sistem. Şimdi ne demek istiyorsunuz kanun met
ninde? Bakınız nasıl birbiriyle tepişen, zıtlaşan, 

çelişen iki ayrı seçim usulü bir madde içinde 
zorla bir araya getirilmek istenilmiştir, müsaade 
ederseniz okuyayım anlaşılsın. «Siyasi partilerin 
ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekili 
sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır» diyor ve 
diyor ki, «Seçime katılmış olan siyasi partilerin 
ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldık
ları muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. 

Bu rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra 
üçe ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sa
yısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen 
paylar parti ayırımı yapılmaksızın en büyük
ten en küçüğe doğru sıralanır, milletvekillikleri 
bu payların sahibi olan partilere ye bağımsız 
adaylara rakamların büyüklük sırasına göre 
tahsis olunur. Bir memlekette bir seçim yapıla
cak, bir seçim çevresindeki muteber oylar o se
çim çevresinde kaç milletvekili varsa onlara 
taksim edilmek üzere evvelâ her partinin oyları 
bire, ikiye, üçe ve milletvekili adedine kadar bö
lünecek ve rakamların büyüklük sırasına göre 
milletvekillikleri tahsis olunacak. Bitti. Seçim 
yapıldı, oylar toplandı her partinin oyları bir 
tarafa kondu, bire, ikiye, üçe bölündü sonra tev
zii yapıldı, tahsis edildi. Tahsis edilir diyor. 
Hüküm kondu. Eşidolursa rakamlar kur'a çeki
lir o da iyi, şimdi bakınız, şimdi anasını yiyen 
yavru gibi, bilmem zincire vurulmuş Promete 
gibi nasıl sırıtıyor ikinci yahut üçüncü fıkra. 
Fıkralar da bir tuhaf, Bir seçim çevresinde, yu
karıdaki ameliyeden sonra bakınız ne hüküm 
geliyor; bir seçim çevresinde kullanılan mute
ber oy puslalan toplamının, o çevreden çıka
cak milletvekili sayısına bölünmesiyle elde edile
cek sayıdan az oy alan siyasi parti ve bağımsız 
adaylara milletvekilliği tahsis edilmez. Ha.. Bir 
elden verdi, bir sistem içinde verdi, bir hesap 
içinde, bir ameliye ile verdi, diğerinden alıyor. 
E., kim yaparsa yapsın, yanlışlığı sabit olduğu 
zaman elbette ki bunun yanlışlığını söylemek ve 
bundan dönmek bence insanlık tarihinin tekâ
mül kanunudur. Hep zannediyorduk ki biz öklit 
hendesesi doğrudur, satıhlar düzdür, çizgiler 
dümdüzdür, ama Einstein çıktı satıhları düz ol
madığını, yuvarlak olduğunu, çizgilerin de mün-
hani olduğunu söyledi, ispadetti, bıraktık öklit 
Hendesesini. Bu da öyle. Bir elden verdiğini, bir 
elden alıyorsunuz. Yanlış, zıtlaşan bir şey. Yap
maman lâzım bunu. Hayır, bir kere yapıldı ya, 

148 — 



C. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1968 O : 2 

hep yapacak. Ha., buna ibret almamak, ders al
mamak, tekâmül kanunlarım sevmemek, bir top
lumu ileriye götürmek yerine sözümün başında 
söylediğim gibi, birtakım böyle tecrübe ile sa
katlıkları sabit olmuş sistemler içinde boğmak 
demektir, denir. Başka hiçbir vasıf izafe edile
mez. Ne kasdedilmektedir arkadaşlarım bu ka
nundaki maddelerin fıkralariyle? Ha. şu kas
dedilmektedir; Türkiyede yaşıyan insanlar ken
di başlarına üstesinden gelemedikleri hayat mü
cadelelerini çoğu defa hükümetlerden, devletten 
bekler ve muhtelif tesirlerle de, ama bu saikle, 
daima zaman zaman kütle halinde bâzı partilere 
doğru akar. Daha münasip gördüğü, daha doğ
rusu daha çok vaitlerde bulunan, daha çok iyi
likler getireceği kanısını uyandıran, daha çok 
hissiyat okşıyan, hattâ biraz da fena yaşıyan 
insanların, fena bir hayat tarzı yaşıyan insan
ların, kötü bir hayat tarzı yaşıyan insanların 
yani, yetersiz bir hayat tarzı yaşıyan insanla-
ların öylesine bir hayat sürmelerini, bilmem han
gi partinin, bilmem hangi tutumuna bağlayıp 
bir husumet yaratmak mümkün olursa, bun
ların hepsi bir araya geldiği takdirde, Türk 
halk tabakaları zaman zaman partilere büyük 
nisbette fazlaca kaymaktadır. Bu Türk seçim 
psikolojisinin en tipik verisidir, en belirli verisi
dir. Şimdi, A. P. ihtilâller, şunlar bunlar bir
takım meseleler hesabı görülmesi güç, anlatıl
ması güç birtakım sebeplerle bir devre, bir bol
luk gördü, bir rey bolluğu gördü. Sanıyor ki, 
hep o bolluk devam edecek, o halk mütemadi
yen onun yanında bulunacak, hep ona o bol
lukta rey verecek, işte evvelâ bu yüzden bu 
kanunla biraz, biraz değil çok istifadeler sağ
lar, bolluk azaldığı yâni kıtlık başladığı zaman, 
yine bu kanundan istifade ederim, az oy al
dığım halde Parlementoda çok temsilci bulun
dururum. Evet muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun Millet Meclisinde dahi, Senatoyu sonra 
söyleyeceğim, tatbik edildiği zaman A. P. nin 
hesabına göre oylarım çoğaldığı zaman ziyan 
etmem, azaldığı zaman bu kanun yüzünden 
ayakta kalırım ve ben bunu halk nasıl olsa 
anlamaz az oyla çok sandalye kazanırım. He
sap, A. P. hesabı budur. Ve bu kanun bu he
sabı sağlıyabilecek ümidindedirler, ümitleri bu
dur. 

Ama bu, hesabın tersine çıkması hiç de 
hayal değildir. Bu toplumun insanlarının, bi

raz evvel arz ettiğim gibi zaman zaman başka 
partilere kütle halinde artıkları görülmüştür. 
1954 te çok rey alan bir partinin, 3 sene sonra, 
3 sene gibi kısa bir zaman sonra ne kadar oy 
kaybettiğini Türk tarihî kaydetmiştir, Göre
ceksiniz ki A. P. bu kanunu getirmiş olmak 
yani, bir nev'i millet oyundan artık istifade ede
mez, istiane edemez, ona dayanamaz bir par
ti haline geldiği zaman bu kanundan istifade 
etmek amacındadır, ama millet bunu anhya-
caktır ve onlara az oyla çok temscilci bulun
durma imkânını vermiyecektir. Vermiyecektir. 
çünkü, Türk toplumu tecrübe ettiği partileri, 
kim ne derse desin, kolayca bırakabilen bir top
lumdur. Ben hiçbir zaman Türk toplumunun in
sanlarının şu veya bu partide kütle halinde ve 
ayak direten bir inatçılık içinde bulunduğunu 
kabul etmiyorum. Şimdi muhterem arkadaşla
rım, bu kanun aslında, öylesine bir sisteme da
yanmaktadır M, bir parti bir seçim çevresin
de oyların öylesine bir miktarını alır da o al
dığı oy miktarı tesadüfen, o il çevresinden çı
kacak milletvekiline bölündüğü zaman, tesdü-
fen, o oy miktarı o bölünme sonunda o parti
ye barajı aşmış parti imkânını bahşederse, o 
barajı aşan parti, bir tek reyle dahi o bara
jı aşmış olsun, bütün milletvekilliklerin büyük 
bir kısmım, senatörlüklerin mutlaka büyük 
bir kısmını alacaktır. Somut misaller vermek
le bunu anlatmak isterim sizlere. Bir parti 
bir seçim çevresinde çıkacak milletvekillerinin 
adedine bölünmüş oyların verdiği harici kıs
meti tutar tutmaz bütün diğer partileri ve bü
tün diğer vatandaş oylarını bir anda siler ve 
sadece kendisi Mecliste veya Senatoda oturmak 
imkânını bulur. Bir seçim çevresinde işte bu 
kanunun 2 nci fıkrasında yazılı olduğu gibi, 
muteber oylar milletvekili veya senatör adedi
ne bölündükten sonra eğer her hangi bir par
ti veya birçok parti oylan, ne kadar olursa 
olsun, baraj aşmıyorsa o partilere ve o parti
lere rey veren vatandaşlara hayat hakkı kal
mıyor. Aşikâr bu. Ve A. P. şöyle bir hesap ya
pıyor: Ben 1965 lerde filân biraz bolca oy al
dım. Eh..,, inşallah muhafaza ederim. Ama bi
raz düşsemde bu barajı getirmek su
retiyle diğer bütün partilerden bir oy 
fazlasiyle ben iktidarda kalırım, hesabı 
budur. Bu şöyle olabilir; 5 milletvekilliği olan 
bir yerde, senatörlükleri sonra söyliyeceğim, 
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100 000 oy verilmiş olur. Bir parti 20 001 alır, 
diğerleri küçük küçük, daha ondan aşağıki ra
kamları alır, 3 - 4 tanesi 19 999, birisi 18 000, 
17 000 alır. Siz 100 000 i beşe böldüğümüz tak
dirde, 20 000 diye bir rakam çıkar, 20 000 ba
raj dedikleri o nesnenin işte rakamıdır. Eh... 
işte bir parti yalnız o 20 000 i buldurmuşsa, oyu 
yalnız 20 001 den ibaret dahi olsa bütün diğer 
partileri silecektir, yani 19 999 u, 18 000, 
17 000 i, 16 000 i, kaç parti varsa, yani 20 001 
aded oy alan parti, 70 000 - 80 000 oy alan par
tileri süpürecek, kendisi kalacaktır. Hesap bu
dur. basit bir alış - veriş hesabı. Basit bir ko
lay çıkar sağlama hesabı. Ne münasebetle bu 
icadedilmiştir dendiği zaman benim aklıma, 
bâzı ülkelerde, bâzı bezirgan kafaların icadı 
gibi geliyor bana bu, öyle bir koku var bunda. 
Basit. Mumterem arkadaşlarım baraj dediğiniz 
ne üdüğü belirsiz, nereden geldiği, kimin ica-
dettiği pek belirli olmıyan, aslında hiç değil
se D'Hont sistemiyle bağdaşması mümkün olmı
yan şu set böylece bu kanunda durdukça talih 
ve tesadüf hangi partinin yüzüne gülerse bir 
tek oyla iktidarda kalmanın çaresi bulunacak
tır ve o partinin dışındaki bütün partiler sili
necektir. Bunun milli egemenlik, ulusal ege
menliği zedeliyen tarafı yok mudur? Tutuyor
lar diyorlar ki, efendim bu barajlı D'Hont sis
temini beğenmiyorsunuz, millî bakiye mi iyi 
idi? Arkadaşlarım, biz millî bakiye iyi idi, en 
son seçim sistemi bu olmalıdır, en mükemmeli 
de budur diyen parti değiliz. 

Çünkü biz mütemadiyen sistemden sisteme, 
en iyisini aramakla, devrimci karakterimizi 
göstermiş bir partiyiz, ilerici karakterimizi 
göstermiş bir partiyiz. Ama, ben size söyliye-
yim, iddia ediyorum, açıkça iddia ediyorum, 
bütün mahzurlu tatbikatına rağmen millî ba
kiye sistemi bu baraj lı D'Hont sistemi diye anı 
lan ne idüğü belirsiz yamalı bohça, birbiriyle te
pişen unsurları zorla birbirine kenetlemek iste
nen şu barajlı D'Hont sisteminden 50 defa, 100 
defa 1O0 000 defa evlâ. işte hesabı. 1957 de 
baraj lı D'Hont sistemi gibi bir sistemdir, ço
ğunluk sistemi aşağı yukarı, Demokrat Parti 
% 47 oyla Mecliste % 65 in üzerinde sandalye 
sahibi olmuştur. Onu barajlı D'Hont'a vurdu
ğunuz zaman, Barajlı D'Hontla 1957 seçimleri
nin neticelerini değerlendirdiğiniz zaman, neti
ce hemen hemen aynıdır. Ama millî bakiye 

usulü ile değerlendirdiğiniz takdirde netice şöy
le oluyor: % 47 oy, % 48 - 49 sandalye. Nite
kim 1961 lerde de böyle olmuştur, 1965 te de 
eğer şayet barajlı D'Hont sistemi uygulansa idi, 
bugün A. P. nin aldığı oyların % 15 i nisbe-
tinde fazla temsilcisi bulunacaktı. Ama millî 
bakiye uygulandığı içindir ki A. P. 1965 te al
dığı % 53 oyun, - oya katılanların % 53 ü, - kar
şılığı % 54 le temsil edilmektedir. Parlâmento
da. % 1 bir fark olmuştur. Kayıp oy % 1 dir. 
Buna mukabil barajlı D'Hont ta kayıp oy 
% 15 - 20 nin üzerine çıkmıştır. Bâzı ülkelerde 
% 30 un üzerine çıktığı görülmüştür. Şimdi 
barajlı D'Hont sisteminin iyiliğini anlatmak için 
millî bakiye sisteminin kötülüğünü ileriye sü
renlere soruyorum; verdiğim rakamlar doğru 
mudur, değil midir? Siz barajlı D'Hont siste
mini tatbik ettiğiniz takdirde barajı aşamıyan 
diğer partilerin reylerini ne yapacaksınız? O 
partilere verilen reyler ne olacak? O partileri 
seçmek istiyen vatandaşların oyları nereye gide
cek? Ha., bu (Kızılaya - Kızılaya sesleri) hasmı 
fiilen karşısında bulundurmamak gibi bir tak
tiğin yanında, hasmın bir kısmını mefluç hale 
getirme tekniğidir. Bir buçuk milyon oy kay 
bolacaktır 1969 da. Bir buçuk milyon oyun ne
reye gideceği anlaşılmıyacaktır, belli olmaya
caktır. Bir buçuk milyon vatandaş oyunu boş 
yere vermiş gibi olacaktır. Ve zaten eminim 
duyacağım, vatandaşlarım öyle bir Seçim Ka
nunu getirdik ki, sakın şu partiye bu partiye 
rey vermeyin havaya gider, .havaya uçar diye 
diye, vatandaşlar hah benim reyim havaya gi
der diye bu pisikolojik durumdan da istifade et
mek istedikleri muhakkaktır. Çünkü A. P. nin 
elhak herkes tarafından kabul ve tasdik edilen 
bu kabîl marifetleri malûm ve müsellemdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de gelelim Se
natoda ne olacaktır? 24 ilde bir tek senatörlük 
vardır, ekseriyet sistemi uygulanacaktır. 25 
ilde iki senatörlük vardır, 24 artı 25, 49 ya
par. iller 67 ve bunlarda her iki senede bir üç
te bir, üçte bir yenilenen seçimlere tabidir ve 
çok defada bir partinin iktidarı zamanında olu
yor bunlar. Bu barajlı D'Hont sistemi Senato 
seçimlerine uygulandığı takdirde Millet Meclisi
ne uygulandığından çok daJha ağır neticeler do
ğacaktır. Neden mi? Basit bir hesap ameliyesi; 
belli bir rakamı 450 ye böleceksiniz. Belli bir 

— 150 — 



O. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1968 O : 2 

rakam dediğim belli bir oy miktarı, muteber 
oy miktarı demek istiyorum. Bundan bir ra
kam çıkacak. Belli muteber bir oy 450 ile bö
lünecek, bu Millet Meclisinde yapılan seçim
lerde uygulanacak. Aynı rakamı, aynı muteber 
oy yekûnunu 150 ye taksim edeceksiniz. Bundan 
da bir rakam çıkacak, ama her halde diğerin
den üç defa büyük bir rakam çıkacak. Bu ba
sit bir hesap ameliyesi. E., siz sistem getirdik di
yorsunuz, getiriyoruz diyorsunuz, ama getir
diğiniz sistemin bir yerde şu neticeyi, öbür 
yerde bu neticeyi vermesinden adalet duygusu 
bakımından, haklılık düşüncesi bakımından, 
muvazene ihtiyacı bakımından bu farklılığı gör
müyor musunuz? Ha., görüyorsunuz, mutlaka 
görüyorsunuz, ama bir başka şeyi de görüyor
sunuz. Bugünlerde iyi rey veriyorlar, şimdi de 
iktidardayız, yavaşçacık şu barajlı D'Hont sis
temi yüzünden ikili yerlerde % 51 i, üçlü yer
lerde % 33.4 ü tutturduğumuz takdirde, belki 
tuttururuz, tabiî hesap bu, yanlıştır inşallah 
Bağdat'tan dönecektir, Senatoda çoğunluğu 
elde ederiz. E.. Elde edersiniz de ne olur? Ha.. 
şu olur: Bizim parti olarak korkumuz yok, en
dişemiz kendimiz değil, kendi mevcudiyetimiz 
veya siyasi akıbetimiz değil, hayır hayır, biz 
maraton yarışma çıkmış gönüllü devrimcileriz, 
Bizi bu yoldan kimse döndüremez. Biz daha da 
az rey alabiliriz, ama çok rey alacağımız gün
lere de Allah'a inandığımız gibi inanıyoruz. 
Şimdi biz memleket namı hesabına üzüntü için
deyiz. Ne yaparsınız burada çoğunlukta olur
sunuz da? Bugün gördüğüm gibi, işte böyle 
ara sıra rey kullanırsınız gidersiniz. Tamam. 
Ama şunu yapacaksınız; güya bir başka parti 
yi 4 senede bir seçim yapıldığı için orada ikti
dara gelirse e.. Senatoda iki senede bir seçim 

yapıldığı için yavaş yavaş böyle yonta yonta 
getirdiğiniz, kerte kerte getirdiğiniz fazla 
adedlerle üçte iki ekseriyet yaparız, diyorsunuz. 
Yaparsınız muhakkak, hiç kimse mâni olamaz, 
hiç kimsenin de buna hayır demeye hakkı yok. 
Fakat siz bunu yaparsınız, o iktidar orada iş
lemez. öyle mi? Ha o iktidarın orada işlemesi 
çaresi bulunur. Hiç çaresi yok. Orada bir hak
lılık, burada suni bir haksızlık. Yok böyle 
şey. O zaman tarih, toplum, bütün güçler 
hattâ hattâ taraftarlarınız dahi buna razı olmaz
lar. Eh.. Böyle yapmasanız da temelinde fev

kalâde münakaşalı olan, adaletsiz olduğu aşikâr 
olan, anlamsız, hattâ münasebetsiz diyeceğim 
şu sistemden vazgeçseniz ne olur? Kıyamet mi 
kopardı, yoksa Türk toplumu zarar mı gö
rürdü? Bütün bu Senato sıralarını A. P. li se
natörlerin işgal etmesi mi fevkalâde büyük bir 
hâdise olur, Türkiye için büyük verim sağla
yıcı, büyük ufuk açıcı bir hareket olur? Hiç 
mi bu C. H. P. nin içinde, M. P. nin içinde, 
G. P. nin içinde bu sıralarda oturup sizin kadar 
bu memlekete hizmet edecek adam yoktur? öy
le mi sanıyorsunuz? Yo... Ama şimdi soruyorum 
sırası geldi tarih önünde; bu kanun ile, şu ge
tirdiğiniz sakîm kanun ile iktidara geldiğiniz 
gün, hatırınızda bulunsun diye söylüyorum, 
bundan dolayı her türlü cezaya razıyım ve en 
büyük mesul kişilerden de, makamlardan da 
yetki aldım, derhal değiştireceğiz, bu kanunla 
iktidara gelmiş olmanıza rağmen. Böylesine 
haksız, adaletsiz, münasebetsiz bir kanunla 
iktidarda oturmanın gönül rahatlığı içinde bu
lunanlayız. Bu kanun aslında adaletsiz bir ka
nundur. Bu kanunu adaletsiz ve haksız damga
sından kimse kurtaramaz. Ne Kurucu Meclisin 
yapması, ne bilmem bizim orada bulunmamız, 
ne şu ne bu, bu kanunun haksızlığını, adalet
sizliğini silemez, ortadan kaldıramaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Demin baş
ka türlü konuşuyordun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO 
ĞAN (Devamla) — Ucuzal, seni hep ucuza ala
cağız diye söyledik bir defa, ikaz ettim, yet 
miyor bu sana. Biraz... 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan beya
nınızda böyle münasebetsiz bir kanun kelimesi
ni galiba zühul olarak, bir süs olarak kullan
dınız. (C. H. P. sıralarından tasarıdır, kanunlaş-
mamıştır söyliyebilir. sesleri) 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Hayır, hayır. Müsaade bu
yurun Sayın Başkanım, ben hukuk ile biraz 
iştigal etmiş bir insanım. (Gülerek) Biz hâkim 
huzurunda bu lâfları ederiz Sayın Başkanım, 
değil burada. (Burada edemezsin sesleri A. P. 
«sıralarından) Ederim efendim, bu kanun tasa
rısı münasebetsiz bir tasarıdır. Adaletsizidir, 
haksızdır. Ve Türk halkının oylarını kasdeden 
bir tasarıdır. (C. H. P. sıralarından bravo ses-

I leri) Muhterem arkadaşlarım Nbu kanun işte böy-
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leşine bir düzenin eseridir. Büyük art hesapla
rın eseridir. Düşme korkusunun eseridir. Bu 
koltuk altında tahlisiye simidi gezdirmek, (A. P. 
sıralarından hadi canım sende sesleri) düştüğü 
zaman ayağını kırmamak için bir başkasının 
sırtına basmak arzusudur. Düşme korkusu me
selesidir, bu koltuk altında tahlisiye simidi gez
dirmek meselesidir, bu düştüğü zaman ayağını 
kırmamak için bir başkasının sırtına basmak 
anlayışıdır, bu yumuşak bir zemin arama kanu
nudur. Bu kanunu mahkûm ediyorum. Bu ka
nunu ben çıkarmamış, ama değiştirmiş bir par
tiyim. Ama o kanunu çıkaran Meclisi korumak 
için değil. Gördük fenalığını. Geçenlerde bir 
toplantı yaptık, partilerarası bir toplantı. Sa
yın Başbakanın da toplanmamızı istiyen bir ya
zısını muhterem bir siyasi parti okudu. Konuşa
lım diye oturduk güya. Hiç kimse hiçbir şeyi 
esirgemedi ama, bu kanundan yararlan ve çı
karları olanlar yani, Adalet Partisi temsilcileri 
tek bir kelime konuşmadan salonu terk ettiler. 
O gün Başbakana bir Başbakan olarak değil, 
bir siyasi temsilci olarak, bir parti lideri olarak 
sordum : Niye temsilcileriniz yazılı olarak gidin 
konuşun dediğiniz halde onları konuşmaktan 
men ettiniz, yahut neden konuşmadılar, neden 
bir müzakere zemini bulunmadı? Bana konuştu-
lar diye cevap verdi, hemen anladım. Sevgili ar
kadaşlarım, bu kanunu çıkarmak için Adalet 
Partisi diline vird ettiği bir sözü de eleştirme
den geçemiyeceğim. Derler ki, bu kanun ile bir 
parti çoğunluk sağlar. Evet, o demektir ki. kuv
vetli ve istikrarlı hükümetler temin eder. İşte 
burada tarihte yüz binlerce misallerden birini, 
bir aldatmacının örneğini görüyoruz. Muhte
rem arkadaşlarım, kuvvetli hükümet, müstakar 
hükümet; bu fikir kırallıklardan, imparatorluk
lardan kalma, tanrı devlet zamanından kalma 
bir düşüncedir. İstikrarlı hükümet ne demek
tir, kuvvetli hükümet ne demektir? Biz 10 sene 
bu memlekette bir tek partinin hâkimiyeti al
tında yaşadık. Neresi kuvvetli idi o hükümet
lerin? Ne getirdiler bu memlekete? Bugün, dört 
seneden beri bir Adalet Partisi iktidarı altında 
yaşıyoruz, işte istikrarlı bir hükümet. Neresi 
kuvvetli bu hükümetin? Başbakan, bir beyanın
da 1965 ten evvel hiçbir şey yok idi, tıpkı Tev
rat'ın birinci âyeti gibi, önce boşluk var idi, 
sonra ben geldim her şeyi yarattım. Evet, ama 
bakıyorum ki, 1965 ten evvel bir şeyler var imiş, 

bu seçim kanunu gibi. Fena da olsa bulmuşlar 
almışlar. Evet, şimdi arkadaşlarım istikrar ve 
kuvvet hükümetlerin kuruluşlarında, yapısında 
değildir. İstikrar ve kuvvet fikirlerdedir, Mem
lekete en değerli, en yararlı politikaları seçme
dedir, seçebilmededir. İstikrarlı çok hükümetler 
görmüştür, bütün ülkeler. Fakat çok da bat
mıştır ülkeler bu istikrarlı hükümetler yüzün
den. Bütün Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
hükümetler istikrarlı idi ama, üç yüz sene hep 
batağa girdik. Bu itibarla, istikrarlı hükü
met sloganı, böyle yaparsanız biz işte size 
şöyle yaparız, tekerlemesi artık bayatlamış, fa
kat Türk halkını hâlâ o eski çağların halkı 
sanmanın açık delilidir. Bu Türk halkına itibar 
değildir. İstikrarlı fikir isterim ben. Hem de 
plânlı kalkınma döneminde o hükümetin kuv
vetini de o kadar anlamak kolay değildir yani. 
Her halde kuvvetli hükümet isteniyor, plânlar 
milânlar alt - üst edilsin, Anayasanın öngördüğü 
bütün reformlar, değişiklikler yapılmasın. Ha, 
kuvvetli hükümetten bunu mu kasdediyorlar, 
o zaman anlarım. Nedir? Teknokrasi zamanın
dayız efendiler. Teknokrasi, yani bir ülkenin iş
lerini yürütecek mütehassıs elemanların hükü
met ettiği dönemi yaşıyoruz. Bütün gelişmiş ül
keler bugün teknokratların elindedirler, bizim 
gibi bürokratların elinde değil. Ve Türkiye'nin 
müsaadenizle en büyük talihsizliği bir küçük 
bürokratik zümre elinde oluşudur. Geçmişin kö
tülüklerini yahut geçmişi kötüliyerek kendisini 
paka çıkarmak istiyen insanlar, geçmişte ya
landıkları hataları ve saireyi ileri sürerek aynı 
hatayı bir kere daha işlemek istidadında bulu
nan insanlara doğrusu acımamak elden gelmi
yor. Marifet; teknokratların idare ettiği bir dö
nemde yaşadığımızı idrak etmektir. Marifet, es
kiden böyle yapılmadığı için biz de öyle yapı
yoruz demek değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz C. H. P. olarak 
bu kanunla şu veya bu zarara uğrıyacağımız en
dişesi ile söz etmiş bulunmuyoruz, söz etmiyo
ruz. Mücadelemiz Türk toplumu içindir. Türk 
toplumunun istikbali, geleceği içindir. Türkiye'
de birçok akımlar vardır. Akımlar kendi
liğinden doğmazlar. Bulutların elektrikleri 
gibi değildir. Akımlar toplumların katla
rından doğar, toplumların ihtiyaçlarından do
ğar. Hiçbir mania o akımları durduramaz. 
Hiçbir güc o akımların var olmasını önliyemez. 
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Bu, zamanında bir miktar toprağın altına düş
müş ve o toprağın altında intaş etmiş tohu
mun üstündeki bütün, kendisinden binlerce ton 
ağırlığındaki bütün toprak yığınını delip geç
mesi gibi bir vakıadır. Türkiye'de akımlar yer
den gelir, toplumun katlarından gelir. Bağır
makla, çağırmakla tedip ile önlenemez. Akılla, 
izan ile, doğru yöntemleri seçmekle bu akımlar 
önlenecektir. Jandarma ile, polis ile eğer dur-
durulsaydı Fransız ihtilâli durdurulurdu, bil
mem nerede yapılmış ihtilâller durdurulurdu. 
Binaenaleyh akımlar vardır, olacaktır. Türk 
toplumu da başka toplumlar gibi kendi hayatını 
yaşıyacaktır, kendi biyolojisini yaşatacaktır; 
onun önüne geçemezsiniz, men edemezsiniz. Yal
nız ne yaparsınız? Türk toplumuna zarar ver
mesi muhtemel olan hareketleri akılla, izan ile 
iyi metotlarla kanalize edersiniz, toplum katla
rını rahatlandırırsmız, iyi adaletli bir düzene 
kavuşturursunuz. Hiç kimse sizden davacı olmaz. 
Bu itibarla bu kanunlar akımları önlermiş.. Evet 
şu partiyi veya bu partiyi saf dışı bırakırmış... 
Bizi; şu partinin veya bu partinin saf dışı kal
ması parti açısından ilgilendirmez. Bizi toplum 

açısından ilgilendirir. Ve doğru bir düşüncenin 
mahsulü olarak bunları ifade ederiz. Biz C. H. P. 
liyiz. C. H. P.yiz, belli dünya görüşü olan par
tiyiz. Ve bu görüşümüzü bütün diğer partilerin 
görüşünden üstün bulan bir partiyiz .Adeta taab-
büt derecesinde bağlıyız görüşlerimize. Hiçbir 
partinin ne himayecisiyiz, ne avukatıyız. Ama 
baskılar, polisiye yahut her hangi bir anlamda 
tahditlerle yerden kopup gelen akımları suçlan
dırmak suretiyle, örteceğim, kanaatinde olanla
ra uyarma vazifemizi yapıyoruz. Bu itibarla şu 
veya bu büyük propagandalara meydan verecek 
kadar çok şükür iz'anımız kıt değil. Biliyoruz 
biz. Biz hiçbir partinin müdafii olmadığımızı, 
avukatı olmadığımızı söylemekle o partiye de, 
o partiye de şeref bahşetmiş oluyoruz. Siz belki 
başka düşüncedesiniz, onu bilmem. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Seçim Kanunu
nun Cumhuriyet Senatosunda uygulanmasını ön
gören maddesi nerededir bilir misiniz? Âdeta 
bir korku ile konmuş gibidir. Bir hatalı hareket 
edenlerin pisikolojisi içinde konmuştur ve çok 
garip bir yerdedir. Koskoca patırdısı yapılan, 
günlerden beri işte böyle hazır kuvvet gibi bek
letilen koca partilerin getirdikleri bu kanunda 
Cumhuriyet Senatosuna ilişkin madde nedir bi

lir misiniz? Biraz evvel anlattığım gibi, sanki 
kaçırırcasına, biraz da kabahatlilik pisikolojisi 
içinde şöyle olmuştur efendim. «25 Mayıs 1961 
tarihli ve 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanunu
na yukarda eklenen 32 - 33 ve 35 nci maddeler 
hükmü Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerine 
de uygulanır.» Doğru insanlar, bu kanundan 
fayda umanlar, bu kanunun topluma fayda ge
tireceğine inananlar böyle yapmazlar. Açıkça 
ortaya çıkarlar, böyle sıkıştırma bir iki madde 
ile bütün tatbikçileri ve toplumdaki bütün bu 
işle meşgul olanları, hattâ halkı sıkışık hale ge
tirmezler. Açık olunur. Bu itibarla bu kanunun 
şurada bir satırla ifade edilen şimdi de hukuk 
cesaretine, hukukseverliğe uygun bulmuyorum 
ve bu hareketi kınıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, neresinden bakılır
sa bakılsın Türk toplumu için iyilik getirmiyece-
ği aşikâr olan, Türk toplumunu yeni, soyut, boş 
siyasal mücadeleler gayyasına düşüreceği mu
hakkak olan ve haksız ve adaletsiz bir surette 
iktidarı elinde bulundurma aracı olarak getiri
len bu kanuna buradan oy vermemenizi ve bu 
kanunu Türk toplumunun ihtiyaçlarına uygun 
şekilde düzenliyerek getirmenizi son defa olarak 
söylüyorum. Eğer hakikaten akıl yoluna sapar, 
bu kanunun Türk toplumuna zarar vermesini 
önleyici davranışlarda bulunursanız şeref size 
aidolur. Ama böyle yapmaz, illâ bir çıkar düşün
cesi ile adaletsiz ve haksız olarak az oyla ikti
darda kalma yolunda direnecekseniz, direnmek
te musir iseniz sizin bu hareketinize iştirak et
mek benim partimin tarihî, gelişimi ve haysiye
tiyle kabili telif değildir. Sizi mesuliyetinizle 
başbaşa bırakarak bu kanunun müzakeresine iş
tirak edemiyeceğimizi eseflerimle üzülerek arz 
ederim. Hürmetler ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN —- Kontenjan Grupu adına Sayın 
Âmil Artus?.. Yok. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet Yıl
dız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar; siyasal gelişmelerimiz ve özellikle re
jimimiz yönünden etkileri büyük olacağına inan
dığımız bir tasarı görüşmekteyiz. Konuya gere
ken önemi vermemek büyük hata olur kanısın
dayız. Konuyu bu yönü ile ele almayı uygun bul-
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duğumuz için seçim sistemleri üzerinde teorik 
tartışmalardan daha çok, böyle bir yasanın kay
naklık edeceği siyasal gelişmeler ve onların so
nuçlarına ilişkin düşüncelerimizi belirtmek sure
tiyle iktidarı uyarmakla yetineceğiz. 

İktidarın kararını önceden vermiş bulunma
sı ve hiçbir değişikliğe yanaşma niyeti göster
memesi karşısında biz de bu yolu seçtik. Dünkü 
toplantıyı umutla izledik. Belki partilerarası 
bir anlaşma olur dedik. Fakat en kabul edile
cek tekliflerin de kabul edilmediğini gördük. 
Yapacağımız uyarmanın sağduyulu A. P. li-
lerde bir yankı yaratabileceği tek umudumuz-
dur. 

Sözlerimize başlamadan önce seçim yasala
rına ilişkin tutumumuzu belirtmek isteriz. Biz 
seçim yasalarını sağlayacakları sandalya sayısı 
yönünden değil, siyasal gelişmelerimize ve top
lumsal ortama uygunluğu bakımından incele
riz. Kurucu Mecliste de seçim yasalarını daha 
çok siyasal partilerin temsilcilerine bırakmayı 
esas kabul etmiş ve Anayasamıza da bu hükmü 
koymuştuk. Fakat bugün savunduğumuz görüş
leri o zaman da ifade etmiştik. Siyasal çekiş
melerin ve toplumsal gerilimin artmasına yol 
açan eski talihsiz olayların bir kez daha mey
dana gelmemesini sağlamak başlıca kaygımız-
dır. Bu kaygıyı Kurucu Meclis üyelerinin ço
ğunun da paylaştığını görüyorduk. Onlar da 
en uygun bir sistemi seçme çabası içinde idi
ler. Toplumu iki cepheli bir savaş alanı hali
ne getirmeyi önlemede etkisi denenmiş olan 
nisbî temsil sistemini o zaman benimsemiş
tik. Türlü düşüncelerin Parlâmentoda temsi
li suretiyle politik yaşantının daha olumlu 
bir gelişme sağlayacağı kanısında idik. Bu se
çim yasasını da aynı amaçlarla eleştiriyoruz. , 
Onun aksaklıklarını, bundan önce çıkan ka
nunun aksaklıklarını gördük, , 

1965 te çıkarılan seçim yasasını da arzula
madığımız gelişmelere bir çare olur diye savun
muştuk. En âdil olan ulusal kalıntı sistemi, 
milli bakiye sistemi ile bütün oyların değerlen
dirilebileceği, herkes hakkını alabileceği gibi, 
hakkı olduğundan fazlasını aldıran bir beleş
çilik de olmayacağı ve partilerin bir arada ça
lışabilme alışkanlıklarını geliştirebileceği için 
benimsediğimiz o yasanın uygulanmasında bâ
zı aksaklıklara tanık olduk. Bir partiyi iktida

ra getiremeyeceği gerekçesi de o zaman ileri 
sürülmüştü, o da boşa çıktı. Aksaklıkları da 
görüldü. İki taraflı tartışmalar böyle bir sonuç 
doğurdu. Bu derslerin ışığında yasanın aksak
lıklarının düzeltilerek daha iyi bir hale konma
sı varken iktidar hakkı olduğundan daha çok 
sandalye kazanma ve hoşlanmadıklarını mec
lislere sokmama tutkusu içinde yeni bir deği
şiklik getirmiştir. Millet böyle istiyor, söz
leri iktidarın bundaki niyetini örtemez. Biz 
tarafsızlığı; çünkü bunları konuşurken çoğu ta
rafsızlığımızdan söz edilir, biz tarafsızlığı par
tiler arası yarışma niteliğindeki eğilimlere ka
rışmama şeklinde anlarız. Yoksa doğruluğuna 
inandığımız ve ülkenin yararına olan konularda 
tarafsızlığı anlamsız sayarız. Böyle konularda
ki görüşlerimizin her hangi bir partiye uyması 
onları söylememize engel olmıyacağı gibi, her 
hangi bir partinin hatırı için de bunları değiş
tirmemiz gerekmez. Bu tutumuzda bir çeliş
me olduğunu, ya da bir kimsenin hatırı için 
inanç değiştirdiğimizi kimse söyliyemez. Mem
leketin önemli dâvalarının tartışılmasında an
lamsız gözlemciler de değiliz. Her gün fikir de
ğiştiren, ya da kafasını gönlünü çıkarının emrine 
veren politikacılardan da değiliz. Anlayış gös
teren hükümetlere yardımı siyasal amaçlarımıza 
hizmet sayarız. Bütün hükümetler zamanında 
bu ilkeyi uyguladık. Fakat Sayın Demirel Hü
kümetinden yeter bir anlayış görmedik. Buna 
karşın yine fırsat düştükçe iktidarın iç ve dış 
polotikadaki tutumuna ilişkin görüşlerimizi 
belirtmeyi ödev sayageidik. Uyarmalarımız tep
ki ile karşılandığı halde, büyükçe bir hesaplaş
ması yapılırsa gelişmelerin bizi haklı çıkardığı
nı görürüz. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye etki - tepki, tesir -
aksi tesir sürecinin sinirleri bozacak çekişmele
rine sürüklenmektedir bugün. Sonu çıkmaz olan 
bu gidişe karşı yapılan bütün uyarmaları yersiz 
bulan ve gözler önünde sürüp giden üzücü olay
ları ve çıplak gerçekleri reddetmekten başka 
olumlu hiçbir eylemde bulunmıyan bir Hükü
metimiz vardır. Yoktur, demekle hoşuna gitmi-
yen şeyleri yok edeceğine ve vardır, sözü ile 
istediklerini var edeceğine inanan iktidarların 
kendilerinden ve gerçekleri bilmiyenlerden baş
ka hiç kimseyi kandıramıyacaklarını bilenler bi
zim Hükümeti uyarmaya çalışmalıdırlar. Bu
günkü gidişte seçim yasası değişikliğinin ikti-

— 154 — 



C. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1968 O : 2 

dara kazandıracağından çok kaybettireceğine 
inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlar; Adalet Partisine biraz da
ha sandalye kazandırmayı, küçük partileri sil
meyi ve keyfine uyan bir Anayasa yapmayı amaç 
güden ve sonuç olarak da memleketi iki cepheli 
sert bir tartışına alanı haline getirmekten baş
ka bir işe yaramıyacak olan bu seçim yasasını 
iki yönden eleştireceğiz. 

Birincisi; siyasal yaşantımıza uygunluğu yö
nünden, ikincisi; bizzat Adalet Partisi yönün
den. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye yeni bir dönemin 
başlangıcında bulunuyor. Kişiler ve toplum 
olarak büyük bir sınav geçirmekteyiz. Yasak
landıkları için yer altına kayan, bozuk olan 
toplumsal düzenimize uymadığı için ifadeleri 
dahi suç sayılan, her demokratik uygar ülkede 
itibarda oldukları halde bizde tepki ile karşıla
nan düşün ve sistemlerin açık tartışılmasına 
başlandığı bir dönemdeyiz. Egemen sınıflardan 
ve varlıklı kimselerden söz etmenin makbul, fa
kat çile çeken insanların dertlerini dile getir
menin yıkıcılık sayıldığı dönemden, fakirin, 
kimsesizin ve horlanmışın da bu ulustan sayıl
ması gerektiğinin savunulmaya başlandığı bir 
devreye geldik. Kalabalığı gerçek anlamı ile 
ulus ve yurttaş yapacak olan, evet kalabalığı 
gerçek anlamı ile ulus ve yurttaş yapacak olan 
bu çok önemli toplumsal oluşumu olumlu yön
de geliştirmeyi baş ödev bilmeliyiz. Bu toplum
sal oluşumu kavrayıp ona olumlu katgıda bulu-
namıyanlar olayların kontrolsuz şekilde etkisin
de sürüklenirler. Tam bir düşün özgürlüğü 
içinde türlü görüş ve sistemlerin temsil edilme
si ve açık tartışılması ile ancak gerçek demok
rasinin güçlenip yerleşebileceğini bütün uygar 
ülkelerdeki örnekler göstermektedir. Bu gibi 
ortamlarda bütün aşırılıkların da törpülenerek 
güç yitirdiğine ve insanlığa en uygun sistemle
rin gelişip yerleştiğine tanık olmaktayız. Avru
pa sosyal demokrat partileri bunun en tipik 
örnekleridir. İkinci Dünya Savaşma değin Av
rupa sosyal demokrat partilerini incelerseniz 
aşırıdırlar. Fakat 1951 Frankfurt Genelgesi ve 
iki yıl önce Roma toplantısı gösteriyor ki, açık 
tartışma alanında eski aşırılıkların hepsi tör
pülenmiştir. Bütün bu gerçeklerden yararlan
madan bâzı kişisel hınç ve tutkular yüzünden 
rejimimize kötü etkisi olacak bir davranışa se

yirci kalamayız, kalmamalıyız. Görüşmekte ol
duğumuz yasa siyasal çatışmaları artırıcı ve 
toplumsal gerilimi, tansiyonu yükseltici yö
nünden başka demokratik gelişmelerimizi de 
engelleyici niteliktedir. Dört parlömanteri olan 
bir ilde oyların yüzde 26 smı alan bütün üye
likleri kaşanabilir; bu yasaya göre. Ve yüzde 
74 ü de temsilcisiz kalabilir; diğerleri barajın 
altına düşebileceği için. Demek ki, 4 parlöman
teri olursa yüzde 26,5 parlömanteri olursa yüz
de 21 oyla bütün ilin temsilcilerini bir parti ala
bilir. Oyların çoğunu boşma çıkaran bu sistem 
bâzı kez çoğunluk sisteminden de daha kötüdür. 
Barajın adaletsizliğini gideren, adaletli temsil 
fırsatı veren türlü görüşlerin Parlâmentoda 
temsilini sağlıyan ve yürürlükteki yasanın ak
saklıklarını da gideren bir değişikliğe biz de 
katılırız. 

Sayın arkadaşlar, iktidarın hoşlanmadığı gö
rüşleri temsil edenleri Meclise sokmamakla ka
zançlı değil zararlı olacağını anlaması gerekir. 
Parlâmentoya sokmıyacağı partilerin temsil et
tikleri düşüncelerin tartışılması önlenemiyecek-
tir. Tersine daha rahatsız edici şekilde, toplu
mu etkilemelerine yol açılacaktır. Uygar ülke
lerin denemeleri türlü düşün ve sistemlerin so
kaktan Parlâmentoya çekilmelerinin daha akılcı 
bir yol olduğunu göstermektedir. Türkiye gibi 
az gelişmiş, fakat düşün ortamı büyük bir olu
şum içinde bulunan ve özgürlük savaşlarının en 
çetinlerini veregelmiş, ihtilâl geçirmiş bir ülke
de Devlet yönetiminin çok güç olacağı doğrudur. 
Fakat güçlüğü kabul ederek gereğini yapacak 
yerde, durumu daha da kötüleştirecek tedbir
lerden kaşmılmadığmı görmekteyiz. Hızlı uya
nışın yarattığı toplumsal akımların temsilcileri 
düzeye çıkan yurt sorumlarının çözümünde de
ğişik yöntemler savunmaları sonucu türlü sür
tüşme ve tartışmalara tanık olmaktayız. Demok
rasi de böyle bir süreç içinde ancak yerleşecek. 
Bu çatışma ortamında düşün özgürlüğünü de 
korumak suretiyle yurt soranlarını çözmenin 
güçlüğü meydandadır. Bu güçlüğün altından 
kalkamıyanlann ise nöbet değiştirmeleri gere
kiyor. Yoksa kolay yolu seçmek çıkar yol de
ğildir. Bu Devlet geçirdiğimiz deneylerden son
ra ulaştığımız aşamada topluma mal edilmekte 
hızlı şekilde gelişen Anayasa felsefesine göre 
ancak yöneltilebilir. Bu ise belirtiğimiz bir 
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düşün ortamı ile ancak olur. Güç olan bu 
yolun tek çıkar yol olduğu ve kestirme yön
temlerin kolaylığının kandırıcı olacağını di
ğer ülkelerin denemeleri göstermektedir. Bü
tün bu acı gereceklere karsı bizim iktidarın 
seçmekte olduğu yolun başarısını doğrulı-
yan bir tek örnek bulunmadığı halde ina
dının nedenini anlamak güçtür. Böyle bir ör
nek yoktur. Dünya bilginlerini yanıltmak ve 
şimdiye değin görülmemiş bilim dışı bir mu
cize göstermek iddiasında değilse bu tutum
dan vazgeçmelidir. Türlü akımları Meclis
lere kanalize edip Meclis dışının gereksizli
ğini anlatmcaya değin aşırılıkların etkilerin
den kurtulamıyacağma ilişkin dünya deneme
lerinden yararlanmak varken ters yolun seçi
lişi bir talihsizlik olmaktadır. Kimseyi de 
örnek alamayız. Böyle hiçbir ülke yoktur ki, 
ihtilâl yapmış, ondan sonra bu döneme gel
miş. Bir örnek bulunamaz M, ordaki örneği 
alalım. Onun için kendi bilimimizi, kendi 
sistemimizi biz yaratmak zorundayız. Türlü 
akımları Meclislere kanalize edip, belirttiği
miz olumlu yolu seçmeyişi talihsizlik diye 
kaydettik. Esasen kendine güvenen, açık tar
tışma ile gelişecek görüşlerden ve halkın ger
çekleri öğrenmesinden kuşkulanmıyanlar belirt
tiğimiz yolu seçer. Bu yoldan kaçınınca işin 
içinde bir kurt yeniği var şüphesi elbette 
akla gelir. Bu seçim yasası yürürlüğe gir
dikten sonra, çekişmelerin daha çok sertleşe
ceği ve Meclis dışı savaşmanın çekiciliğinin 
daha da artacağı şimdiden belli olmaktadır. 
Önceden de belirttiğimiz şekilde, memleketi 
hınçlı bir siyasal yarışmaya sürüklemekten 
herkesten önce Adalet Partisi kaçınmalıdır. 
İktidar olduğu için kaçınmalıdır, A. P. nin 
yüklendiği siyasal miras ve Anayasa karşı
sındaki tutumu dolayısiyle bu tip tartışma
larda handikapları çoktur. Partiyi eski 
hesapların avukatlığı için kullananlar 
sözlerinin iktidara vereceği "zararları dü
şünmeden her fırsatta kişisel tutkuları için 
partiyi alet edenlerin durumu bu par
tiye karşı en yıpratıcı yöntemleri kullan
ma fırsatı yaratmaktadırlar. Bundan ötürü 
böyle sert tartışmalar karşısında güç duruma 
düşmek ve toplumun baskından rahatsız ol
mak önlenemez. Bundan dolayı sakıncayı bü
yük görüyoruz. Bu durumda iktidarın sert 
tedbirlere başvurarak, toplumsal gelişmelerimiz 

ve tüm olarak rejimimiz için zararalı olacak 
bir yola yöneleceği kaygısmdayız. Şimdiye 
değin tutumu da bu kaygılarımızı artıracak 
niteliktedir. Böyle bir yolun seçildiği ülkeler
de demokrasi soysuzlaşır. Sadece, seçimin ya
pılmış olması demokrasi için yeterli değildir. 
Demokrasi için sandığın yeterli sayılması bu 
rejimi anlamamak olur. Komünist ülkelerde 
de sandık vardır. Demokratik serbest seçim
ler yoliyle iktidara gelenlerin demokratik yö
netimden sapmıyacaklan kesinlikle söylene
mez. Seçim kazançlarını artıran tedbirlerin 
kurtuluş yolu olmadığı ve hattâ arzu edilmi-
yen sonunçlar da doğurabileceği bilinmeli
dir. Kandırıcı vaatlerle demokratik seçimleri 
kazanarak iktidara gelen faşist, nazist ve Tür
kiye'deki 1960 öncesi denemelerinden ders alı
nacağı yerde, onlara yeni fırsatlar verecek 
tedbirleri kaygı ile karşılamaktayız. Seçim ya
salara, seçim güvenliği için yeterli değiller
dir. Bugünkü iktidar çevrelerini etkiliyen bâzı 
eğilimlerin fırsat bulursa Demokrat Partiyi 
bile geride bırakan davranışlara yönelebilece
ğini göstermektedir. 

Özet olarak, toplumsal oluşumumuz ve re
jimimiz yönünden son derecede önemli olan 
bir düşün ortamının gelişmesinde demokratik 
yöntemlerin başarısına bağlanan umutların 
yitirilmesinde kötü etkileri olacağına inan
dığımız bu tasarıyı benimsemiyoruz. Çeşitli 
yöntem ve sistemlerin Parlâmentoda temsili 
ile, kütlelerin daha yaygın şekilde uyarılma
sını istemiyen, halkın cahil kalmasından gü
cünü alan ve bunun sakıncalarını sezenleri 
demokrasiden soğutan bir yola sapılmasını 
kötü bir talih saymaktayız. Birkaç sandalye 
daha kazanma tutkusu, ya da kimi hırsların ok
şamak için rejime yapılmakta olan kötülüğü 
kınıyoruz. Seçim yasalarımızda bâzı kusurlar 
olduğu ve bize uygun bir sistemin gerekliliğini 
biz de kabul ediyoruz. Fakat, iktidar bunları 
düzeltecek bir tedbir getirme, ya da seçim sis
temimizi düzeltme yerine, sandalye hastalığına 
yakalanmış görünmektedir. Eğer, iyi niyetle 
hareket edilse, yetkili bilim kurumları aracılığı 
ile yurdumuza en uygun bir sistemi arama yo
lundan kaçınılmazdı. Acaba bilimden neden ka
çınılıyor? Sonu ne olursa olsun, ben birkaç san
dalye fazla alayım, hoşlanmadığım partileri şi
leyim ve ben uyamadığım Anayasayı bana uy-
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durma fırsatını ele geçireyim diyen ve bunu 
hırs haline getiren bir tutum karşısındayız. Bir
çok hırsların iştahını kabartan bu davranışa 
karşı yağma yok dedirtmenin sonuçlarını kes-
tirebilen herkesi harekete geçmeye çağırıyoruz. 
Böyle bir bunalıma toplumun getirilmemesini 
istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, seçim kanunu tasarısı 
Adalet Partisi iktidarı yönünden değerlendiri
lince, kaygılarımız daha da artmaktadır. A. P. 
yi tanımasak, bu yasanın yaratacağı sonuçları 
kavramak ve bizim kaygılarımızı anlamak güç
leşir. Bu değerlendirmeyi gerçek şekilde yapan 
herkesin hattâ, sağ duyulu A. P. lilerin bile 
kaygılarımızı paylaşacağı kanısındayız. 

Arkadaşlarım, elbette yasağın vereceği so
nucu böyle değerlendirmek gerekiyor. Adalet 
Partisi iki çift kişili bir partidir bizim kanaa
timize göre. Partinin bu niteliği bugünkü Tür
kiye'nin baş çıkmazıdır. Toplumsal huzursuz
luklarımızın da anakaynağıdır. Gerçekten dev
raldığı Anayasa düzenine uygun bir yönetim 
gerektirdiği yepyeni bir Adalet Partisi görüşü
nü savunanlara karşı ki - bunlar var parti için
de - bunlara karşı D. P. nin ikinci baskısı veya 
yavrusu bir A. P. istiyenler ve amaçları uzlaşa-
maz halde olanlar aynı çatı altındadırlar. Bu 
kadar ayrı iki kişilik var. ölen birinci Demir-
kırat yerine, onun yavrusu ikinci demirkırat 
doğdu diyenlerle, geçmişin günahlarına vâris 
olmayı reddeden ve bu kürsüden verdikleri na
mus sözüne bağlı kalmak istiyenler aynı ör
güttedirler. Bu durum, hücreleri birbirini yok 
edecek bir vücudu andırıyor. Kırat numarala
rına göre beliren bu çift kişilik Anayasanın te
mel felsefesi yönünden de uzlaştırılamaz bir 
ikilik daha gösteriyor. Anayasaya uymak isti-
yen ve istemiyenlere göre bir aykırılık daha 
var. A. P. siyasal terminolojide adı bulunmı-
yan bir tutumdadır, bizim kanımıza göre. Hat
tâ o derecede ki, savunduğu felsefenin tersi uy
gulamalar içinde görülür çoğu kez. Faşist ya 
da komünist rejimlerde ancak uygulanan yön
temleri hukuk devletinde uygulamaktadır. Ti
pik örnek; bir bakan diyor M; «Partimin siya
sal görüşüne uymıyanlan memurluktan atarım, 
uyanları alırım.» Bu tipik faşisttir, tek parti, 
Devlet - Hükümet - Parti birliğine inanan ka
fadır bu. Böyle olunca, demokrasi paydos olur. 

Partime uymıyan memuru tutmam, yok öyle 
şey. Başbakanlık bütçesinde bunun uzun uzadı-
ya eleştirmesini yaptık. Rejimin adını açıkça 
koysa o zaman sistem de tutarlı olur. Tek par
tidir; devlet, hükümet, memur, parti. Bir za
manlar tek parti idik, valiler parti başkanı idi
ler. Eğer tek parti ise, böyle bir yöne gidecek
se o zaman ayrı birşey olur. Tek parti devri 
bir gereklilikti. Ama şimdi tek parti dönemi
ni yaşıyamayız. Her türlü bilimsel tartışmadan 
kaçman, Meclis içinde - bunu açıkça konuşma
lıyız - tabancalı, muştalı, yumruklu; dışarıda 
da taşlı, sopalı kaba kuvvet ekibine dayanan 
bir iktidar karşısındayız. Bu yasa böyle bir ik
tidara daha da aşırılık verecektir, içindekileri 
bu gibileri daha aşırılığa itecektir. Adalet Par
tisi içinden doğru yolu seçenler ve yolsuzlukla
ra itiraz edenler bavullarını kapıda buluyorlar. 
Fakat, partiler yasasını açıktan çiğniyen ve 
Türk subayına Moskof subayı diyen bir üyesi 
için başsavcılığın uyarması bile hiçe sayılıyor. 
Bu derecededir. Bu seçim yasası işte 
böyle bir gidişe daha da dayamlmaz 
bir fırsat verecektir. iktidarın Sayın 
Başkanını dinlerken, insan küçük dilini yu
macağı geliyor. Bakın ne gibi bir zorlama var 
ki, şu lâflar söyleniyor: «Sokağın ve yeraltmm 
kışkırtılmasından yakmıyor, Sayın Başbakan;» 
«Kontrol edilemez» diyor, doğru. Fakat, en 
kontrol edilmez gerici akımlarla işbirliği görü
lür. O halde onları nasıl kontrol edecek? Onlar
la bir ittifakı mı var? Sonra bakıyorsunuz, en 
tehlikeli oyuncakları eline alıyor, bunlar patlar 
ha... diye bağırıyor. Sen oynuyorsun be birader 
bunlarla, patlarsa evvelâ sen patlatacaksın bun
ları. Bakın, sık sık tekrar ediyor: «iktidar, dar-
ağaçları, silâhlı ayaklanma, karaniyetliler» sa
yılıp dökülüyor. Geçen gün de Anadolu Ajansı 
Genel Müdürünü çağırıyor, şu cümleye bakı
nız: «Farz ediniz M, iktidarı gaspettiniz» Mm 
ise bu gasbeden, «zanneder misiniz ki, o. sokak 
ve yeraltı duracaktır, elinize geçirdiğinizi elini
ze bırakacaktır?» Kime hitabediyor bilmeyiz, 
ama böyle bir sözü Başbakan söylüyor. Başba
kana göre, boyuna deviren, asan insanlar, haya
letler dolaşıyor Türkiye'de. Başbakan bu psi
kozdan yakasını kurtaramıyor, kurtarmalıdır. 
Bu lâfları söyliyen kimsenin ruh halini düşü
nün, hangi ruh hali altında söylüyor? Hayal
lerden, hortlaklardan, gözü açık rüya gönnek-
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ten ve karanlıkta ıslık çalmaktan kurtulamıyan 
bir ruh hali ile görülüyor. Sonra da halkın 
mutluluğu, mutlu yarınlar, hukuk devleti uy
gulaması övünçle tekrar ediliyor. Arkadaşla
rım, bu iki hal aynı anda, aynı ülkede olamaz. 
Bunlardan biri yanlıştır. Varsa, bir hastalık 
vardır. Çünkü, böyle bir şey ise dünyanın bile
mediği bir sır teşkil ettiğimiz sanısı ile bütün 
dünya bilginleri Türkiye'ye koşmalıdır. Böyle 
iki şey yan yana nasıl bağdaşıyor? Davranışı 
ve konuşması bu olan Hükümete inanmadığı
mız için bizi yermemesi gerekir. Bütün bu be
lirttiğimiz olumsuzluklara oy aşkı ile seyirci 
kalan ve çoğu kez de bunları destekliyen hattâ, 
açıkça savunan bir iktidarın seçim sisteminde
ki değişikliği görüşüyoruz, işte böyle baktığı
nız zaman bu seçim sistemindeki değişikliğin 
önemini daha iyi kavrarız. Bu iktidarın özlemi
ni duyduğu Anayasa değişikliğini sağlıyabile-
cek bir çoğunluk istediğini, bu seçim yasasının 
esas amacı olduğunu biliyoruz, söylenmiştir. 
Bunu iktidarın belirtiğimiz olumsuzluklarına 
karşı yükselen sesleri kısmak ve bu tutuma 
karşı direnenleri ezmek için girişilen bir hazır
lık olduğunu bilmese idik, bu ölçüde önemle 
üzerinde durmazdık. Biz aynı zamanda tabiî 
senatörler olarak, büyük bir vebalin altında bu
lunmanın da verdiği bir eziklikle bu değişikliği 
benimsemiyoruz. Gerçekten, Anayasaya karşı 
olduğunu açıkça söylerken, sehpalar kurup, ih
tilâlden öc alacağını ilân edip dururken, yaşa
masına fırsat verdiğimiz bir partinin onu yok 
etmek istiyenlerin kaygılarını değil de bizim 
iyimserliğimizi doğrulamasını arzuluyoruz. Evet, 
birçok yönlerden bunu kapatın, bundan hayır 
gelmez diye kapılarımızı aşmdırırlardı. Biz bu
na karşı Adalet Partisinin o zaman savunucusu 
idik. Meşruluğu tartışılagelen bir doğumla, top
lumsal yaşantımıza katılan bu siyasal çocuğa 
insancıl duygularla yaşama olanağını sağlamış 
insanlar olarak nesebinde bir düzelme olması
nı görmek istiyoruz, tutumunun, politikasının 
değişmesini istiyoruz. Hiç olmazsa uğradığımız 
hayal kırıklığının daha da artmamasmı istiyo
ruz. Yaşattığımız bir partinin iktidara gelmesi
ne fırsat veren insanlar olarak böyle bir uyar
mayı yalnız ödev değil, aynı zamanda hak say
maktayız. Gerçek budur. Demokrat Partiden 
doğmuştur ama, Demokrat Partiden Adalet 
Partisini doğuran 27 Mayıstır. O halde anası 

Demokrat Partidir ama, 27 Mayıs onu doğurt-
muştur. Bu bakımdan yaşamasını arzu ediyo
ruz. Adalet Partisinin Anayasanın istediği hal
de gelmesini görmek bizde bir bayram sevinci 
yaşatacaktır. Ters doğmuş bir çocuğun doğru 
yürümesini görmek özlemini yaşatıyoruz. Bâa 
davranışlardan da utanıyoruz. Bâzı A. P. li ar
kadaşları dinlerken, bizim benimsemediğimiz 
görüşleri dahi savunurlarken korudukları se
viyeye karşı takdir duyuyoruz. Bâzı arkadaşla
rın, tamk olduğumuz olumlu davranışları ve 
kurulan düzenin başarısı için gösterilen çaba
ları alkışlamaya koyulurken bütün umutlan 
yitiren taşkınlıklara tamk oluyoruz. Bu arada 
iktidarın dayanağı olan temele dahi saldırmak
tan kaçınılmadığını görüyoruz. Parti gücüne 
Devlet kudretini, camilere imamları, kandırıl
mışları, Anayasa düşmanlarını, saf inançları, 
kara ruhluları ve kişisel çıkar tutkularını katan 
bir girişe bunu katmak istiyenlerin bu yarat
tığı gidişe daha fazla fırsat verecek olan bu 
yasadan sağ duyulu A. P. lilerin bizden daha 
çok kaygı duymaları gerekir. Onları kendileri 
daha iyi tanıyorlar. Bunun vereceği gücün kış
kırtacağı güçleri iyi düşünmelidir. Bu kanunla 
ödiyemiyeceği kadar borç altına girdiğinden 
kendisinin inşaallah olmaz, iflâsına ve dolayısiy-
le rejimin de yıkılmasına yol açacak bir tutku
ya partiyi gerçekten sevenlerin seyirci kalma
malarım rica ediyoruz. Frenlenmiyen bir hırs 
içinde geçmiş hataları yapanlara âlet olunma
masını diliyoruz. Bu hataları yapanlar buraya, 
kürsüye dahi çıkıyorlar. Geçmiş hatalardan 
ders aldık, onları birkez daha yapmıyacağız 
diyerek moral destek verenlere de inanmayınız. 
Eski savaşların aynen tekrarlanacağını savun
duğu için savaşlarda boyuna yenilegelen ko
mutanların ve tarih tekerrürdür diyenlerin ya
nılmalarının cezasını yalnız kendileri çekme
mişlerdir. Eskiden de aynı öğütleri vere vere 
memleketlerini felâketlere sürükliyenlerin bu
günkü hikâyeleri ibretle okunmalıdır. Birkez 
koltuğa oturunca ondan inmeyi arzulıyanlar 
ve o koltuğun gerektirdiği bütün bilgi ve de
neyleri derhal kazandığını sananlar ve onlara 
bu güveni veren çevrelerin kendiliğinden düzel
me şansları olmadığını tarih göstermiştir. O 
halde bu noktada parti gruplarına büyük görev 
düşmektedir. A. P. yi baskılıyan ve birçok üye
sini de rahatsız eden eğilimleri biliyoruz. İs-
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teklerini gerçekleştirmek gücünde olup olma
dıklarını düşünmeden ya da bunun sonuçlarını 
değerlendiremedin, sandık tutkusu ve alkışın 
itişine kapılarak kendi özel hesaplarının da ver
diği hınçla, rejimi temelinden sarsacak nite
likteki Anayasa değişikliklerine girişmekten 
kendini alamıyacak olan bu eğilimlerin etki
sinden A. P. yi kurtarmanın çok önemli oldu
ğunu biliyoruz. Onun için diyoruz ki, A. P. sini 
ödiyemiyeceği kadar bir borç altına sokmanın 
yaratacağı iflâstan rejimimizi elbirliği ile 
kurtaralım. Bâzı kimselerin sandığı üzere; Ana
yasa değişikliğini kişisel kaygularımız yüzün
den istemediğimiz yanlıştır, Ordu'daki halin
den hiç yakınması olmıyan ve Ordu'daki hali
ni bugünkü haline tercih eden insanlar olarak 
bizim, hareketimiz o kaygı ile değil, Anayasa ile 
kurulan rejimin başarısını sağlıyabilmektir. 

Sayın arkadaşlar, seçim yasasını neden be
nimsemediğimizi belirttik. Bunun doğuracağı 
sonuçlara ilişkin görüşlerimizi de sunduk. Mec
lislerde sayısız yasa teklifleri uyuyup durur
ken, yurdun birçok derdi çözüm beklerken; 
sanki bütün dertlerimizin çaresi ya da Türk 
ulusunun tek kaygısı imiş gibi, seçim yasası
nı değiştirmek için yurdun siyasal gerilimini, 
tansiyonunu alabildiğine artırmaktaki amacı 
iyi anlamak gerekir. Bunu önüne geçilmez bir 
tutku halinde istiyenlerin amaçlarına yanlış 
tanılama koymamalıyız. Serinkanlılıkla ve 
sinirlenmeden, tarihten öğrendiklerimizin de 
ışığında şu gerçeğe eğilelim: Süleymancısın
dan nurcusuna, Yakubisine ve daha bilmem ne
cisine değin bütün cinsel sapıklıkların yolcu
ları, reform düşmanları, aracı ve tefeci tica
ret dalaverecileri gibi ahlâkla bağdaşmayan 
türlü tutku sahipleri, Atatürk ve devrim düş
manları, hangi partiyi tuttuklarını bir değer
lendirin. Niçin tutuyorlar, ne istiyorlar, ner-
den umut alıyorlar? Elbette partinin tümünü, 
tenzih ederim. Ama içinde bu cesareti verenler
den bizzat patinin başına iyi olmıyan sonuç
lar gelebileceğini biliyorum. Çünkü, bu tut
kular hep aynı yeri kullanıyor. Bunun bir ne
deni yok mudur? iktidar partisini, bu eğilim
lerin baskısı altındaki durumunu düşünerek 
^areket etmelisiniz arkadaşlar. Anayasayı sa 
vunanlara, sosyal hukuk devletine inanlara, 
Atatürk devrimlerinin koruyucularına karşı 
birinci ve ikinci demirkaratm sırtında savaş 

açanlara yeni silâhlar verecek olan bu yasa
ya çok tehlikeli eğilimlerin ürünü olabilir di
yoruz. Adalet Partisini bunda önplânda düşün
ceye davet ediyoruz. Belirttiğimiz kötü eğilim
lerin başarı şansı olmadığını biliyoruz. Fakat, 
bunları okşamanın ve hele etkilerini artıracak 
fırsatları hazırlamanın neler getirebileceğini 
de tarihimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
akımlara umutlarını bağlayan ve müslümanhğı 
oy sandığına koyanların kişisel çıkarları kut
sal duygularla destekliyenlerin ve bütün kö
tülüklerini din perdesi ile örtmeye çalışanla
rın çabalan sonucu, bütün toplumumuzun po
litik ve entellektüel sağlamlığı büyük tehlike
lere gebe hale gelmiştir. En üst kademelerdeki 
kişiler arasında terimlerin ve kavramların an
lamlarında bile tam bir zıtlık yaratan ve bu 
düzeyde dahi bilimsel bir yakınlığın ve te
mel konularda anlaşmanın sağlanamadığı top
lumlarda üst kademelerde başlıyan düşünsel 
anarşi toplumun tümünü kapsama tehlikesi ya
ratır. Türkiye'de bugün bu vardır. Kavramla-
rs\ verilen haklı anlam,, siyasal buhranı şiddet
lendirmektedir. Dünyaca anlamları kesinleş
miş kavramlara ve hareketlere Hükümetin 
verdiği anlam, Türkiye'de bir kör döğüşü ve 
birbirini dinlemezler dialoğu yaratıyor. Böyle 
bir diyalog uzun süremez arkadaşlar. Böyle or
tamlarda yeni hevesler uyanır. Ortam bu ha
le geldi mi yeni hevesler uyanır. Ve toplum 
da, bu hevesleri kışkırtır. İşte patlamalara yeşil 
ışık yakmak ortamı bu hale getirmektir. Bu 
hale gelen ortamda patlamalara yeşil ışık ya
kılıyor demektir, istanbul'daki olayları ve on
dan sonraki, olayları hepiniz biliyorsunuz. Bu
günkü iktidar ortamı patlamalara elverişli ha
le getirmek için elinde olmadan hazırlanmış 
bir plânın uygulayıcısı rolünde görülüyor. Ka
bul etmiyor bir defa açık gerçekleri. Böyle bir 
ortam istiyenlerin aradıkları daha neleri bu 
iktidar gibi bolca yaratan bir müttefik bula
mazlar. Bir gün Allah korusun memleket komü
nist olursa Adalet Partisinin heykelini dike
cektir. Böyle ortam çünkü ona yarar. Bütün 
bunları yapan ve toplum biraz durulduğu za
man yenilerini yaratan, yaratma rolünde gö
rülen bu durumda buhranlardan yakınarak, 
bunların günâhını başkalarına devreden bir 
Başbakan olmaktan Sayın Demirel kurtulma
dıkça, toplumsal huzursuzluklar önlenemez. 
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Hiçbir yerde huzursuzluk yaratmada baş rol
de Hükümet bulunmaz. Hükümetin bildiği bir 
şey ya da açıklanmamış bir plânı varsa, söyle
sin, öğrenelim. Gerçekten Sayın Demirel, ihti
lâlden söz etmeyi, ihtilâli yeşil ışık diye tanım
lar, iki gün sonra hiçbir sebep yok iken bir bay
ram sabahı; Türkiye'de bir ihtilâl sanki yeni 
bastırılmış gibi beyanatını dinleriz. Yalnız, 
işte yeşil ışık bu, bu nasıl bir çelişmedir? Böy
le konuşacaksınız, iki gün sonra bayram saba
hı herkes şeyde iken, bir de bakıyorsunuz ki Tür
kiye'de galiba bu gece bir ihtilâl bastırılmış, 21 
Mayıs sabahı mıdır, 22 Şubat sabahı mıdır, belli 
değil... Böyle bir ortamda uyanıyoruz. Bu anla
şılmış bir çelişmedir. Bu hükümet, türlü tahrik 
ve tedbirlerle yurdu savaş haline sokabilir hal
dedir. Devlet otoritesini zayıf düşürmekten baş
ka bu otoriteyi taraf tutarak kullanma dolayı-
siyle otoriteyi bir de sevimsizleştirmektedir. 

Arkadaşlarım, bu Hükümetin muntazam 
"kuvvetler dışında milis kuvvetler varmış gibi 
bir hava yaratılıyor Türkiye'de. Bu nasıl bir 
Hükümettir? Onun dışındaki kuvvetlerden, ha
yaletlerden, yeni şeylerden söz eder. Bu iktidarı 
hukukîleştirme ve demokrasileştirme esas göre
vimiz iken, onu daha da kötüleştirecek iştiha-
ları kabartan bir seçim yasası ile uğraşmayı ta
lihsizlik saymaktayız. Bir seçim yarışı spazmosu 
içinde siyasal gerilimi hayli yükselen bugünkü 
Türkiye'nin baş konusu yeterli bir yönetimdir. 
Bugünkü Türkiye'de gerçek anlamiyle bir yöne
tim vardır, denemez. Biz bununla uğraşacağı
mıza sandalye oyununa kapılmış duruyoruz. Fi
kirlere kendi damgasını, istediği damgayı vur
maktan ve olaylara ve olaylara trafikçilik yap
maktan başka varlık göstermiyen Hükümetimiz 
vardır. Damga vurur, trafik yapar olaylara. 
Sandalye sayısı ile bu düzelemez. Bu yasa du
rumu, iktidarın durumunu daha da kötüleştire
cek niteliktedir. Bütün partilerin cephe aldık
ları ve tek savunucusu A. P. nin kaldığı ve adı
na A. P. kanunu denilecek bir kanunu elbette 
benimsiyemiyoruz. Gerçekte 1965 te çıkan kanu
na da A. P. karşıydı ama, diğer partilerin hiç 
olmazsa benimsiy enleri vardı. Bugünkü kanunu 
benimsiyen tek bir parti var, tek bir partinin 
kanunudur. 

Sayın arkadaşlar, bu kehanet, millet vardır, 
diyenlere de geçen defa söyledim, A. P. politi
kasını millet benimsiyor. Anayasa Mahkemesi 
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j mahkûm eder, Danıştay mahkûm eder, üniver
site böyle der, gençlik protesto eder, öğretmen 
direnmeye gider, mahkeme mahkûm eder, mu
halefet böyle söyler... Bunlar millet değil mi? 
Aklı ermiyen mi? Bunlar, aklı eren insanlardır. 
Bunları milletten saymıyor musunuz? 

Sayın arkadaşlar, böylece milletin en aklı 
eren (A. P. sıralarından «yok öyle şey» sesleri) 
kolları da millettendir. Onlar da millettendir. 
En kültürlü^ en yetkili organlar da millettendir. 
(Â. P. sıralarından «onlar millettir ama» ses
leri) Cahil köylü de millettendir, onun yetiştir
diği profesör de millettendir. İşte Eflâtun'u tek
rar diriltiyorsunuz. O da sizin gibi diyenlere 
verdiği cevabı benim kadar biliyorsunuz, her 
halde. 

Sayın arkadaşlar, çağımızın ve yurdumuzun 
gerçeklerine aykırı bir yolda yürümeyi zorlıyan 
eğilimlerin etkisine kapılan A. P. ne iki ayağı 
ile gaza basma fırsatı verecek olan bu yasanın 
yeter artık, yağma yok, dedirteceği günü arzu-
lıyanlar vardır. Evet, yağma yoktur, dedirtecek 
günü arzulıyanlar vardır. Biz bu arzuya kapıl
mıyoruz. İki ayağı ile gaza basmaya hazırlanan 
iktidara güle güle demeye gönlümüz razı değil
dir. Çünkü uğurlıyacağımız kişi yalnız A. P. 
değildir. 27 Mayısın kurduğu düzen ve ülkümüz 
olan demokrasiyi uğurlamak istemiyoruz. Ülkü
müze kıyılmakta olduğunu görmekten duyduğu
muz üzüntü ile ve bir vebale de ortak olmamak 
için yaptığımız bu uyarmayı sağ duyulu A. P. 
lilere ithaf ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu. adına sa-
• yın Fehmi Alpaslan, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPü ADINA FEH
Mİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, saatlerce usûl müzakeresi cere
yan ettikten sonra esasen günlerden, haftalar
dan beri zihinleri meşgul eden ve bu defa da 
üzerindeki görüşmelerle hepimizi ve hepinizi 
oldukça yorgun hale getiren Seçim Kanunu ta
sarısı üzerinde ziyadesiyle geniş bir görüşmeye 
gitmenin zamanı olmadığına esasen bir fayda 
sağlaımyacağma inanıyorum. 

O itibarla zaten belli olan Güven Partisi 
Grupıırmn görüşlerini, .ana hatları ile arz ve 
tescil etmek suretiyle Yüce huzurunuzdan ay-

I rılmayı daha uygun görüyoruz. 
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Kıymetli arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
Seçim Kanununda bir değişiklik yapılması ko
nusunu ele almasını yadırgayan bir zihniyette 
bulunmuyoruz. Filvaki Adalet Partisi 1965 se
çim beyannamesinde seçmenlerine karşı iktida
ra geldiğim takdirde Seçim Kanununda deği
şiklik yapacağım, diye vaatta bulunmuş ve 
milletin verdiği oylarla iktidara geldikten son
ra da Secim Kanununda gerekli değişikliği yap
mayı kendisine vazife bilmiştir. Bu arada bil
hassa uygulama safhasında bâzı garip taraf
ları da ortaya çıkmış bulunan millî bakiye sis
teminden vâki şikâyetleri bertaraf etmek için 
A. P. nin bir değişikliğe gitme isteğini de tabiî 
karşılamak lâzımgeldiği kanaatine daha başın
dan itibaren varmışız. Güven Partisi henüz ku-
nüz kurulan henüz teşkilâtlanmakta olan bir 
parti olarak, belki nazarda millî bakiye siste
minin bâzı avantajlarından faydalanmak isti-
yen bir siyasi teşekkül gibi görülebilir ise de, se
çim sistemlerini her hangi bir kanuna dayan
mak suretiyle hayatiyet ifade eden bir teşek
kül olmayı reddedip, kudretini taşıdığı ülkü, 
ilke ve fikirlerden alan ve yine yaşama şansını 
da millî iradede bulan siyasi bir teşekkül ola
rak bir nevi bâzı garip tecellilerle besleyici ma
hiyet arz eden millî bakiye sisteminin kaldırıl
ması görüşüne ilk andan itibaren katılmış bu
lunduk. Yalnız bizim söylediğimiz birşey vardı, 
seçim kanunlarını seçimin sathı mailine girildi
ği zaman değiştirmeye tevessül etmek doğru de
ğildir, diye A. P. den çok defa söz işitmiş olan 
insanlar olarak, kendi sözlerini hatırlatmak su
retiyle bir seçime gidiyoruz. O halde tam bu se
çimin arifesinde bir Secim Kanunu değişikliği
ne gitmek suretiyle esasen seçimlerin tabiî so
nucu olarak kabaracak olan siyasi havanın, at
mosferin daha da gergin bir hale getirilmesine 
meydan verilmemelidir. Bir iktidarın memleke
tin içinde bulunduğu şart ve siyasi huzur bunu 
gerektirir, dedik. Ayrıca 2 Haziran 1S63 seçim
leri de alındıktan sonra memleketin siyasi ha
yatına daha esaslı bir düzen verebilecek olan 
kanuni değişikliklerin daha da geniş yürekle 
ve daha bilgili olarak, verileri de derlenip, to
parlanmış bulunarak getiriniz, diye ricada ve 
ikazda bulunduk. Fakat, mesele ele alındığı için, 
artık seçim kanunu zamansız getirildi sözünü 
söylemenin bir fayda husule getirmiyeceği açık
ça belli oldu. Bu safhasında da madem ki, bir 

j değişikliğe gidiliyor, hiç olmazsa daha iyiye gö
türücü bir istikamette sarf edeceğimiz çaba 
acaba yerini bulur mu? diye tamamiyle mem
leketçi, milliyetçi bir görüş içerisinde gayret 
sarfına koyulduk. 

Aziz arkadaşlarım, tasarının zamansız ele 
alındığı yolundaki görüşümüzü, A. P. li mesul 
arkadaşlarımızın da, açıktan ifade etmeseler 
bile, benimsemiş oldukları kanaatine samimi
yetle varmış bulunuyoruz. Çünkü yaptığımız 
temaslarda şu 2 Haziran seçimlerini geçirdik
ten sonra Seçim Kanununu bütünüyle tekrar 
ele almak suretiyle en iyi şekline getirmek mev
zuunda kararlı olduklarını bizzat kendilerinden 
duyduk. Demek ki, 2 Hazirandan sonra bu
günkü değişikliğin kâfi olmadığını da hesaba 
katarak, esaslı değişikliklere gidileceğine göre, 

i şimdi Seçim Kanununu yalnız bu kadarı ile ele 
almak ne millete yapılan vait ve taahhüdün 

I bir icabı, ne de meseleyi en iyi şekle başlama 
I yolundaki bir, temayülün neticesidir. Bu kanaa-
! te varmış bulunuyoruz. 

j Aziz arkadaşlarım, bir değişikliğe giderken 
İ hem verilen söze sadık kalmaz, hem de daha 
i iyiye, daha doğruya, daha güzele gitmek lâ-
j sımgeldiği hususunu gerek komisyondaki gö-

nişlerimizde, gerek Millet Meclisindeki müza-
| kereler sırasında ve gerekse arada yaptığımız 
i görüşmeler ve konuşmalar esnasında A. P. nin 
j mesul elemanlarına anlatmıya çok çalıştık. Hat-
| tâ o kadar çalıştık ki, daima iyiye, daima doğ-
\ rüya, daima güzele sözlerini tekrarlıyan ken-
i di liderlerini kendilerinin tekzibetmemesi, ken-
| dilerinin mahkûm etmemesini biz muhalefette 
i bulunan bir siyasi teşekkül olarak bizzat A. 
! P. lilerden istirham ettik. Ve yine Türkiye'de 
I siyasi hayatımızın, demokratik rejimin daha 
j uzun yıllar nispî temsil esasının tatbikini ica-
i bettirdiği yolunda A. P. lilerden yetkili olan-
| ların ve bizzat sayın liderleri, genel başkan-
| lan Başbakan Süleyman Demirdin sözlerinde 
] müteaddit defalar tekrar edildiği halde, bu 
| getirilen baraj lı D'Hont sisteminin nispî temsile 
J de sureti katiyede münasip düşmeyen, uygun 
] düşmiyen bir garip hal olduğunu da anlatmı

ya bir hayli uğraştık. 

Aziz arkadaşlarım; evvelâ A. P. seçim be-
J yannamesinde millete ne va'detmiştir, bunu 
i bir vuzuha kavuşturmakta fayda var. Hep ona 
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dayanırlar, biz, millete va'adettik, teşkilâtımız 
bizi sıkıştırıyor, binaenaleyh, millete yaptığı
mız vait çevresinde kanunda değişiklik yap
malıyız, derler. Hakikaten bir siyasi teşekkül 
millete taahhüdde bulunursa bu taahhüdlerini 
yerine getirmesi lâzımdır. Ve ancak o zaman 
bir memlekette ahlâki bir siyasetin yapıldığı 
iddiası ortaya konulabilir. Yalnız, A. P. nin 
1965 seçim beyanamesine dikkatle göz atarsak 
bugün getirdikleri ile millete va'dettikleri 
arasında bir münasebetin bulunmadığını sara-
hatle tesbit etmek mümkündür. Ben, vazıh 
olarak, demiyorum, tabu, sarahatle... Bakın, 
seçim beyannamesinin 6 ncı sayfasında seçim 
sistemi, adı ile, başlığı ile millete vadettikleri 
nedir? A. P. seçimle teşekkül eden Parlâmen
tonun memleketteki çeşitli akımları aksettirme 
görevi yanında güçlü ve tesirli Hükümet kur
mayı mümkün kılacak bir bünyeye sahibolma-
sının da hayati önemi bulunduğıına inanmakta
dır. 1961 seçim sistemi ile Senato çoğunluk esa
sına, Millet Meclisi ise nispî temsil esasına 
dayandırmış olan siyasi kuruluşumuzu millî ba
kiye ve birleşik oy sistemi ile bir kat daha da
ğıtan yeni usulleri rejimimizin âkibetini teh-
dideden bir unsurdur. Nispî temsil usulünün 
asıl hükmünü bu, çeşit -akımlar Parlâmento 
da temsil ettirme imkânını veren avantajlarını 
muhafaza etmekle beraber, bu sistemin sağlam 
hükümetler kurmaya imkân verecek geliştir
mek zorunluğuna inanıyoruz. Seçim sistemi
mizde ıslah edilmesi gereken başka bir husus 
da, memleketi her yıl seçim tansij^onunda tu
tan, yargı organlarının asıl görevlerini aksatan 
tatbikattır. Bunun için mevzuatımız seçimlerin 
hiç olmazsa iki yılda bir yapılmasını mümkün 
kılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir, di
yor. 

Demek ki, asıl hüküm olarak nispî temsil 
usulünün çeşitli akımları Parlâmentoda temsil 
ettirme imkânı veren avantajlarını muhafaza 
etmekle beraber, bu sistemi sağlam hükümet
ler kurmıya imkân verecek şekilde geliştirme 
zorunluğuna inanıyoruz. Yani, A. P. li arka
daşlarımızın; efendim, biz millete va'adettik, 
1961 seçim sistemine gidiyoruz yolundaki söz
leri kendi beyannameleriyle bağdaşır halde de
ğildir. Ve yüksek huzurunuzda bir noktayı ra
hatlıkla ifade etmek isterim. A, P. li arkadaş
larımız biz, 1961 deki Kurucu Meclis, bir siya

si teşekkülün elinde olmadığına göre, içerisin
de ilim adamları filân da bolca bulunup, on
lar böyle bir sistem getirdiğine göre, biz de 
oraya gidiyoruz, diye mevcut harajlı D'Hont sis
temini makbul addettirmek yolundan vazgeç
melidirler. Günkü, bendeniz de Kumcu Mecli
sin üyesi idim, mesuliyetlerine, vebaline, şerefi 
nisbetinde katılan arkadaşlarımızdan bir tanesi
yim. Ama realite şudur ki; Kurucu Meclis ol
sun veya her hangi bir Meclis olursa olsun, 
bâzı konularda iyi, ileriyi görür tedbîrler geti
rebileceği gibi, bâzı mevzularda da hata işliye-
bilir. Barajlı D'Hont sistemi bir garip sistem ola
rak Türk mevzuatına girmiş ise, dünyanın baş
ka hiçbir yerinde emsali oînnyacak tarzda 
haksiz, adaletsiz bir mahiyet arz eden hali ile 
eğer bizim seçim mevzuatımızda yer almış ise 
bu, Kurucu Meclisin bir hatası olarak mütalâa 
edilebilir ve onun tashihi cihetine gidilebilir. 
Eğer Kurucu Meclis her türlü hatadan salim 
bir teşekkül olarak telâkki ederse Â. P. li ar
kadaşlarım, bu kürsüde çok lâfını ettikleri Ana
yasa değişikliği sözünü bir daha ağızlarına al
mamaları icabeder. Onun için Anayasada da 
tatbiki mümkün olmıyan, memleketin gerçekle
rine uygun düşmiyen, değiştirilmesi icabeden 
hükümler vardır ve bunlar zamanı gelir, yalnız 
A. P. nin çoğunluğu ile değil, hattâ Parlâmen
todaki bütün üyelerin iştiraki ile gerçekleştiri
lebilir. Yani, böyle değiştirmenin vuku bulaca
ğı bir vaziyet olduğu vakit, vay efendim bu 
Kurucu Meclis gibi şimdiye kadar gelmiş, geç
miş Parlâmento hayatının en ileri seviyesinde
ki kişilerin eliyle hazırlanmıştır, bunu değiş
tirmek bizim haddimiz ve hakkımız mıdır, diye 
bir düşünceye gidemeyiz ve eğer şimdi bu Se
çim Kanununda bir nevi istinadgâh olarak, 1961 
Kurucu Meclisi ele alırsa herkesten daha çok 
A. P. li arkadaşlarımın bir zaıf içerisine düş
tükleri ortaya çıkar. Buna meydan vermîye-
lim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; millî bakiye nasıl 
ki mahzurludur, barajlı D'Hont sistemi de o de
recede mahzurludur, dij/oruz. A. P. eğer Se
çim Kanununda bir değişiklik ile Türk Milleti
nin karşısına çıkacak idi ise huzurunuzda açık 
yürekle ve milletin isteklerine de yüzde yüz 
uyduğuna inanarak ifade ediyorum ki, her 
şeyden önce Türk Milletini siyasetten, siyasi 
hayattan ve siyasilerden her gün biraz daha 
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uzaklasştırmıya varan bu tarz seçim kanunları 
yerine, seçim sandığını basma giden vatandaşa 
yalnız bir partinin içerisinde beğense de, be-
ğenmese de adamları bulunan listesine değil, 
istediği partiden istediği adamlara rey verebil
me, şahısları bir birinden ayırmak suretiyle 
kendi iç âlemini dolduracak tarzda rey vere
bilme imkânlarını açacak bir sistemi buraya 
getirselerdi ve o zaman Türk Milletine gerçek
ten yaptıkları va'at içerisinde büyük hizmet 
yapmış olurlardı ve büyük bir emaneti bir 
emaneti de götürmüş olurlardı. Yine eğer Türk 
Milletine vaitlerini yerine getirme babında bu 
kanunu getirdik iddiasında bulunuyorlarsa 
bundan evvel seçmen kütüklerindeki formali
teler ve Türkiye'nin gerçeklerine uymıyan tu
tumlar sebebi ile en tabiî olan siyasi hakkını 
kullanmaktan mahrum bir insanın duyacağı 
ıstırabı bertaraf edici tedbirleri getirmeleri iea-
bederdi. Çünkü seçmen kütükleri üzerinde ger
çekten Türkiye'de bir yenilik getirme ihtiyacı 
vardır ve vatandaşların çoğu seçim sandıkları
nın başına gidip de rey kullanamamanın ıstıra
bı içerisinde geri dönmektedirler. Dört yılda 
bir, iki yılda bir siyasi hakkını kullanacak olan 
bir insanın bu hakkını kullanmadan geri dön
mesinin mahzuru ve onun üzerinde yapacağı 
tesir ortadadır. Ve bunun dışında bütün siyasi 
partileri ve her ahlâki siyaset adamını derin
den yaralıyan önseçim müessesesini düzeltecek 
tedbirleri biran evvel getirmek lâzımdır. Siya
si partileri kendi ihtiraslarının aleti yapmak is-
tiyen bâzı kimselere, hattâ avantaj tanıyan bu
günkü önseçim müessesesini bir tarafa atıp si
yaseti ahlâkynüessesesi haline getirecek bir sis
temi eğer A. P. iktidarı getirmiş olsaydı onu, 
topyekûn Türk Milleti ile beraber, biz de bu
rada alkışlamış olurduk ve destekleme imkâ
nını bulmak suretiyle bundan yalnız memnu
niyet duyardık. Bütün bu zaruretleri bir tara
fa bırakacaksınız veya ileriye, atiye bırakacak
sınız; bugün haksızlıktan, insafsızlıktan, ada
letsizlikten başka bir şey ifade etmiyen ve bir 
zamanlar Endenozya'da tatbik ediliyor denili
yordu, orada bile tatbik edilmediğini sonradan 
öğrendiğimiz bu barajlı D'Hont sistemini Kurucu 
Meclisin esiridir, diye seçim beyannamenizin 
hem de aksine olarak buraya getireceksiniz. 
Bu, haksız ve adaletsiz bir tasarruftur. Bundan 
son dakikada da olsa A. P. gibi milletin iradesi 

| ile iş başına gelen ve millete yaptıkları vaitten 
| dönmedikleri takdirde milletten rey almanın 

yolunu da gayet iyi bilen bir siyasi teşekkülün 
buna tevessül etmemesi lâzımgelirdi kanaatin
deyim. 

Sevgili arkadaşlarını, A. P. li arkadaşlarımı
zı bu kanunu mutlaka haliyle çıkarmakta ziya-

! desiyle kararlı görüyoruz ve muhtelif zamanlar-
| da da oldu, Senatoyu bir nevi kendileri için bir 
; iş edinmiş, kurmuş halinde hep beraber aynı de-
j recedo mesuliyet içerisinde olan insanlardan bi-
| ri olarak arz ediyorum, kurtarabilmenin yoluna 
I bugüne kadar maalesef, iktidar hangi partide 
• olursa olsun, tevesül edilmedi ve bu yola giril-
i medi. Gönlüm çok ister ki, hiç olmazsa bu mev-
i zud3, son dakikasında da olsa, A: P. bir mahzuru 
1 bertaraf ederken onu gölgede bırakacak yeni 
i bir mahzurla kendi şahsiyetine, kendi hürriye-
j tine halel getirmesin ve lüzumsuz yere bir si-
i yasi huzursuzluk mevzuunu da t yaratma-
! sın. Simdi bunun Senatoda cok zor ol-
| duğunu bilmiyor değildir. Çünkü, Senato 
j kısmî seçimleri vardır, seçilecek arkadaş

lar kendi başlarının çaresini bu kanunun 
çıkmasında ararlar. Diğer arkadaşlar da, vefa 
duygusu içerisinde, böyle bir kanuni imkânla 
arkadaşlarımızın seçilmesine yol açılmış olsun, 
derler. Bir kere arkadaşlılık meselelerini bir 
tarafa bırakalım. Çünkü, hatırlıyorum ben, 
bu sekiz senelik siyasi yaşantımızda en çok 
değişiklik veren siyasi teşekkül A. P. olmuştur. 
Bu, haddizatında üzülecek bir hal değil, mem
nuniyet verici bir haldir. Demek ki, ye
ni yeni unsurlar geliyorlar ve bir kıs
mı gidiyor, vazife değişimi, nöbet deği
şimi yapılmak suretiyle yeni unsurlar ge
liyor. Yani bu kanunu çıkarırız, bu sa
yede de secime giden hepimiz yeniden bura
ya geliriz, diye arkadaşlarımız düşünüyorsa bir 
defa kendi bünyenizdeki diğer elemanlar buna 
imkân vermezler. O itibarla bu histen, bu dü
şünceden uzak kalmanız lâzımgelir. Yani mese-
leye belki biraz daha bir kolaylık veririz ve 
sonunda arz edeceğim bir teklifi belki itibarı
nıza mazhar bir hale getiririz diye mâruzâtta 
bulunuyorum. Vefa duygusu, arkadaşlık duy
gusu elbette iyi bir haslettir. Bu, beşeri münase
betlerde böyle olduğu gibi siyasi hayatta da 
mutlaka lâzımdır. Ve bundan mahrum olan şa
hıslar ve teşekküller kolay kolay onmazlar. 
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Ama, herşeyden evvel insanların kendi kafa
larına, kendi inanışlarına, kendi vicdanlarına 
karşı vefa göstermeleri lâzımdır. A. P. li arka
daşlarımın demokratik hayatta milletin gön
lünü fethetmek suretiyle netice istihsal eden 
bir siyasi teşekkül ve ona mensup zevat olduk
ları yolundaki inanışlarını da arkadaşlarımın 
menfaatlerine tekaddümen ele almalarını ar
kadaşlarımdan rica edersem, bu aynı zamanda 
benim A. P. li arkadaşlarıma verdiğim hakkı bir 
değerin bir ifadesi olarak mütalâa olunmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım; bir defa daha belirte
yim ki, Güven partisi olarak, yeni kurulmuş 
olduğumuz halde, Millî Bakiye gibi mahzurlu, 
tatbikatında çeşitli garabetler bulunan bir ka
nunu asla savunmuyoruz. Kaldırılması mev
zuunda yüzde yüz beraberiz. Nispî temsilin 
vaadinde bulunmuşsunuz, ki onu aynen benimsi
yoruz. Yalnız bu D'Hont denilen sistemin ba
raj lı denilen bu kısmı ile bağdaşmasını müm
kün görmüyoruz, istikrarı temin edecek başka 
tedbirler vardır, baraj sistemi yardır. Biz onan 
için Millet Meclisinde de bir teklif yaptık, ve 
bu teklifimize göre, basit harici kısmetin en 
büyük bakiyeler sistemi adı verilen, ilimde yeri 
olan, medeni memleketlerde tatbik görmüş bir 
düzeni de % 5 gibi baraj ile birlikte, yani der
me, çatma partiler türlü siyasi akımlar içinde 
sağdan, soldan toplanmak suretiyle Meclisi lü
zumsuz yere işgal etmesin tedbirini de beraber 
getiren bir teklif ile yüksek huzurunuza çıkı
yoruz. Böylesine ilmî tatbikat görmüş ve mem
leket realitelerine uygun bir teklif ve bir ted
bir varken mahzurları denenmiş, tecrübe edil
miş bir Barajlı D'Hont sistemini A. P. nin var
lığı ile, bir türlü bağdaştıramıyoruz ve ona mü
nasip de görmüyoruz. Ama bunda samimiyetle 
ve yapıcı olarak baştan itibaren rol oynamak 
istedik, ortaya koyduğumuz fikirlere Â. P. ina
dım inat, muradım murat demek suretiyle katıl
mazsa bunun mesuliyetini, vebali, bu hususta 
oylarını, vicdanları emrediyor mu, emretmiyor 
mu onu bilemeyiz, kullanacak olan lan-
mıza bırakmak suretiyle, yüksek huzurunuzdan 
ayrılmayı faydalı görürüz. 

Şimdi yapmış olduğumuz, maddelerin görü
şülmesi sırasında dikkatinize alınmasını istedi
ğimiz kanundaki değişiklik teklifini Sayın Bal
kana takdim ediyorum. Bir iş yapmayı düşü
nüyorsanız, iyi bir iş yapmayı düşünüyorsanız 

J lütfedin peşin kararlı olmaktan, yalnız bu sa
hada peşin kararlı olmaktan uzaklasın ve Tür
kiye'de Senato vardır, dedirtmenin yolunu ara
yın. Böyle gidersek böyle bir Senatonun Türki
ye'de lüzumu olmadığı kanaatini, hep beraber, 
bizzat Türk Milletine vermiş oluurz. Bunun sara
rı yoktur. Ama, Türk Milletinin dışında mak
satlı olan ve fırsat kollıya-n insanlara da vermek 
gibi bir sıkıntılı hale düşmekten uzak kalma
mız lâzımgelir. Çünkü, gözlerini dikmişler, Tür
kiye'deki demokratik hayata kasdetmek için na
sıl bir fırsat doğacaktır, diye bekliyenler var
dır. Gözleri hiçbir şey görmeden Türk demokra-* 
sisini yere sermek istiyenler vardır. Buna fır
sat vermemek mevzuunda Adalet Partili arka
daşlarımın çok uyanık olmaları hem lâzımdır, 
hem mümkündür. Bunu beklemek de bizim ve 
Türk Milletinin en tabiî hakindir. Saygılar su
narım, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAM — A. P. Grupu adına Sayın Şe
ref Kayalar. 

A. P. GEUPU ABINA ŞEREF KAYALAR 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını; grupları adına konuşan üç sayın arkada
şım, sadece getirilmiş olan kanun tasarısı üze-

| rinde konuşsalardı ve sadece bu tasarı hudut-
I lan içerisinde kalsalardı yüksek huzurunuza 

i^gal etmiveeektim. Günkü bu tasarı Hükümetin ı | tasarısıdır; biz Grup olarak şüphesiz onu des-
j tekledik. Bu tasarı hudutları içerisinde konuş

salardı, elbette ki, Hükümet adına konuşacak 
l olan tasan sahibi Sayın Adalet Bakanı kendi-
I lerine lâzımgelen cevabı verirdi. Fakat bunun 
; çok dışına çıktılar ve hattâ yüksek Iııızurunuz-
I da ifade etmek isterim ki, bizim siyasi telâkki-
| lerimizin de siyasi nezaket anlayışımızın da dışı-
| na çıktılar. Muhterem arkadaşlarım, bu sö-
l sümle sunu söylemek istiyorum. T. B. M. M. de 
i 
I siyasi partiler arasında siyasi partilerin idare-
| çileri arasında bir mücamele kaidesini tesis ve 
| bunu devam ettirdiğimiz müddetçe daha verim-
I li oluruz. Bunun inancı içindeyiz. îste bu inanc-
| ladır ki, Sayın G. H. P. ile evvelâ 12 Ocakta, 
| sonra da 20 Ocakta iki toplantı yapmış bulun-
| duk. Bunların teferruatını, Sayın 0. H. P. Söz

cüsünün bütün kışkırtmalarına rağmen, arz et-
• meyi, yine hududu içinde kalmaya kararlı oldu-
| ğumuz siyasi nezakete aykırı telâkki ederim. 
i Fakat, bir hususu tebarüz ettirmek isterim; 
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çünkü beyan ettiler. Diyor ki, muhterem Halk 
Partisi sözcüsü, geçenlerde partilerarası bir top
lantı yaptık A. P. temsilcileri bir kelime söyle
meden toplantıyı terk ettiler. Sonra Başbakana 
sordum, şöyle dedi, böyle eledi, falan gibi bir 
beyanda bulundular. Muhterem arkadaşlarım, 
geçenlerde bahsettikleri toplantıda Sayın 
Bekata arkadaşımız da bulundu, kendisini 
işhadederim. Hiçbir açıklama yapmıyacağım, 
fakat A. P. o toplantıda çok şey söyledi. 
Güven Partisinin bu mücamele kaidelerine 
uygun olarak vâki dâvetine icabeti bir vecibe 
bildi ve ona gitti ve A. P. si bu toplantıda çok 
şey söyledi. Fakat arkadaşlarım ben, diğer par
tilerin ne söylediklerini de burada ifade edecek 
değilim, ancak Sayın G. H. P. Sözcüsünün bu
rada söylemediği tarzda konuştuğunu da bsyan 
etmeye mecburum. Burada sımsıkı bir millî 
bakiye sisteminin muhafızı, muhafaza kararlısı. 
Ama orada öyle değildi. İşte bu esbabı mucibe 
iledir ki, görüşmelerin şimdilik tesirsiz kala
cağı düşüncesi ile, fikirlerde henüz bir muta
bakata varılmadan tesirsiz kalacağı düşüncesi 
ile ve ileride yine her mevzuda görüşmelere 
devam etmek üzere A, P. oradan «şimdilik» 
kaydiyle ayrılmış bulundu. Bunu tavzih etmsk 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın C. H. P. Söz
cüsü istikrarlı hükümetlere iltifat etmediler, 
istikrarlı hükümetler eski zamandan kalmıştır, 
eski çağlar düşüncesidir. Binaenaleyh, bu 
istikrarlı Hükümet sözüne itibar etmemek lâ-
zımgelir gibi bir beyanda bulundular. Biz o 
kanaatte değiliz. İstikrarlı hükümetler, kal
kınma kararı içinde bulunan memleketlerin 
kalkınması için lüzumludur. Bu, Sayın Gü
ven Partisi sözcüsünün müşterek olan beyan
larına, yani bizim seçim beyannamemi zdeki 
vâ'dimiz ile getirmekte bulunduğumuz tasarı 
arasındaki farka - ki, ikisi de aynı noktaya 
dokundular - Sayın Adalet Bakanımız Seçim 
Beyannamesi ve Hükümet Programı üzerinde 
sarih beyanlarını okumak suretiyle elbete ki, 
dokunacaklardır. O itibarla buna ben temas 
etmiyeceğim. 

Sayın Alpaslan, yine maalesef, bizim ko
nuşmalarımızdan bahsettiler. Fakat hatırla 
rmda yanlış kalmış, maalesef : Bu toplantılar
da bu mücamele kaidesine çok riayet eden 
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partimiz hususi bir zabıt tutma çabası içinde 
görünmedi, zabıtlar elimizde yok. Fakat, bü
tün toplantıda bulunanları işhadederiz. Efen
dim; şimdi seçim kanununu değiştirelim, bu 
seçim kanununu getirelim, Hazirandan sonra 
oturur yine konuşuruz, yine değiştiririz dedi
ğimizi yanlış bir beyana müstenidolarak, ha
talı bir şekilde ifade ettiler. A. P. nin ken
dilerine böyle bir beyanı vâki değildir, yan
lış anlamışlar. Fakat dikkat edin ha, Hazi
randa yine bu Seçim Kanununu değiştire
cekler, yine yenisini ve bir başkasını getire
cekler gibi bir beyanda bulundular. A. P. 
1964 te Seçim Kanununda ve 1965 yılında aynı 
kanunda vâki değişiklik üzerine yine sözcü 
olarak, ben huzurunuza geldim, seçim kanun
larında sık sık tadilât yapılmasının mahzurlu 
olduğunu beyan ettim. O itibarla her beya
nımıza sıtkü sadakatle bağlı olarak size ifa
de ederim ki, A. P. pek yakın bir zamanda 
bir seçim kanunu tadili düşünmemektedir. 

Kendilerine vâki beyanımızın mânası şu
dur : Her hususta sizlerle görüşmeye ve bü
tün partiler arasında bir toplantı yapmaya 
her hususta en iyisini, memlekete yararlı en 
iyisini bulmaya hazırız gibi bir beyanımızı 
böyle tahrif etmenin doğru olmadığı kanaa
tindeyim. Efendim; millet bizi sıkıştırıyor taah-
hüdettik, seçim beyannamemizde taahhüdettik, 
millet huzurunda taahhüdettik gibi bir be
yanda filhakika bulunmadık. Fakat taahhüt
lerine sadık bir parti gibi, evvelâ, seçim beyan
namesi taahhüdüne o seçim beyannamesi ki ikti
dara geçtikten sonra Hükümet programına in-
kılâbetmiştir - bu taahhüdümüze göre millete 
va'dettiklerimiz - sadece bu Seçim Kanunu hu
susunda değil -, bütün vaitlerimizin yerine ge
tirileceğini sarahaten beyan etmiş bulunduk. 

Şimdi saym arkadaşım, Güven Partisi sözcü
sü «barajlı D'Hont sistemi garip bir sistemdir», 
diyor. «Fakat Kurucu Mecliste ben de üye 
olarak bulundum, nasıl olsa bu sistemin peşine 
düşmüşüz» gibi bir beyanda bulundular. Muh
terem arkadaşlarım, artık bu memlekette şu hu
susu bilmiyen yoktur; Kurucu Meclis zamanın
da (Sayın Yıldız'm bir - iki cümlesine arzı ce
vap ederken beyan edeceğim) Kurucu Meclis 
zamanında bu barajlî D'Hont sistemi denilen 
D'Hont sisteminin C. H. P. ne 370 küsur millet-
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vekilliği temin edeceği düşüncesi ile bu kanun ı 
getirilmişti. O saman (Çok güzel, memleketin 
ihtiyaçlarına uygun bir kanun) Fakat, bu ka- j 
nun ümidedileni temin etmeyince (garip bir j 
kanun) Bu çelişmeyi halletmeye imkân yek- j 
tur. I 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Millet Mec- i 
lisinde Güven Partisinin bir teklifi var. Nedir j 
o teklif? En yüksek bakiye sistemi teklifi. Fa
kat, en yüksek bakiye sisteminde, bakiyeleri en 
çok olan partiye artık milletvekilliğini yahut 
a„rtık senatörlüğü verelim demekle kalmıyorlar 
idi, Millet Meclisindeki taahhütlerinde... Millet 
Meclisindeki beyanlarında, takrirlerinde «en 
yüksek bakiyeyi bir barajla tesbit edelim, yüz- ı 
de beş bir barajla tesbit edelim, o baraja gür3 
bunu temin edelim» gibi bir teklifte bulunmuş
lardır. iddiaya göre, her seçim kanunu bir par- j 
tinin iktidarda kalmasına matuf olar. bir kanun | 
ise, demek ki, Güven Partisi de bu memlekette 
bu milletten ancak yüzde beş nisbetinde bir rey j 
ümidetmektedir; o ümit ile konuşmakta ve tek
lif getirmektedir. Sözlerinden bu mânayı çıkar- { 
mamaya imkân yok. \ 

Bu çok garip bir davranıştır. Millete olan j 
vaitlerini yerine getirmese dahi, milletten hak i 
etmedikleri oy almasını becerme gayretinde olan j 
bir parti... j 

Değerli arkadaşlarım, millet ümit beslediğine 
oy verir, kendisine yakın olana, kendisine hiz- \ 
met edecek olana oy verir. Aksi olsaydı Sayın | 
Alpaslan arkadaşımın ve partisinin çok daha I 
geniş çapta milletin reyine mazhar olması lâ- i 
zımgelirdi. j 

Değerli arkadaşlarım, millet bu Seçim Kamı- j 
nu gibi A. P. nin her va'dettiğini yerine getir- \ 
diğini bilmektedir ki, ondan dolayı ona oy ver- j 
mektedir. Seçim kanunlarının, bir vesile ile | 
bir Seçim Kanununun değişikliğinde - çok değiş- j 
tiği için hangi tarihte olduğunu hâtırlamıyo- j 
rum - bu kürsüde ben ifade ettim. Seçim ka- | 
ntınları partileri iktidara getirmez. Seçim yol- j 
lan milletin kalbinden geçer, dedim. A. P. si, j 
milletin kalbini fetettiği içindir ki, ona hizmet \ 
yoluna başını koyduğu içindir ki, milletin ilti- j 
fatına mazhar olmaktadır. Bunu kıskanmamak j 
lâzımdır, o yolda çalışmak lâzımdır. j 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yıldız çok ko- i 
nuştular, Secim Kanununun tamamen dışına j 

çıktılar, her zamanki gibi partimizi itham etti
ler. Buna artık herkes alıştı. Bu itibarla her 
cümlesini ele alıp da burada eleştirecek değilim, 
sizin vaktinizi işgal edecek değilim. Ancak bir -
iki noktaya cevap vermekle yetineceğim. 

Sayın Yıldız, - kendi tâbiri ile - seçim ya
sasını neden dolayı kabul etmediğini beyan et
tiler. Bunu biraz sonra arz edeceğim. Fakat, bi
zim bugün iktidarımızın getirmiş olduğu seçim 
yasasını da hemen kendilerine mal etmemek için 
süratle şöyle bir tarafa doğru ittiler. «Kurucu 
Mecliste bizim alâkamız olmaksızın siyasiler, si
yasi partiler getirdiler, bu kanunu» buyurdu
lar. Muhterem arkadaşlarım, tutanakları tetkik 
ettiğimiz zaman tesbit ederiz ve hâdiseleri tet
kik ettiğimiz zaman görürüz ki, Kurucu Mecli
sin Umumi Heyetiyle Sayın Yıldız'in mensubol-
duğu grupu birbirinden tefrik etmeye imkân 
yoktur. O itibarla Sayın Yıldız'm yüksek huzu
runuzda hemen bir elinin tersi ile bu kanunu 
başkasına mal etmesine imkân yoktur. Fakat, 
bizim hayret ettiğimiz birşey var. Bu kanunun, 
O. H. P. sine 370 in üstünde milletvekilliği geti
receği tahmini üzerine çıkmış olduğunu biraz 
evvel ifade ettim. Sayın Yıldız o zaman böyle 
bir düşüncenin tehassül etmesi için bu kanuna 
yardımcı, fakat böyle bir netice tehassül etme
diği zaman bu kanunu hemen bir tarafa iter. Bu
nu da Sayın Yıldız'm, Anayasanın hükümleri 
gereğince kendi müesseselerine vücut veren hük
mü gereğince, tarafsız bulunması lâzımgelen Sa
yın Yıldız'm bu beyanlarını tarafsızlıkla bağdaş-
tıramadığımı arz etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Yıldız seçim 
yasasını neden kabul etmediğini beyan ederken 
ifade ediyorlar; çünkü diyorlar, A. P. gericidir, 
çünkü A. P. içinde D. P. yi özliyenler, onu ihya 
etmek istiyenler var. A. P. içinde Anayasa düş
manları var, Meclis içinde tabancalı, bıçaklı bir 
iktidardır A. P... Bundan dolayı bu kanunun 
karşısındayız, diye buyurdular. Esbabı mucibe-
Isrinden belli başlıları bunlar. 

Değerli arkadaşlarım, artık bu gericilik itha
mını bir tarafa itelim. Bütçe müzakereleri yeni 
geçti, bütçe müzakerelerinde Başbakanımız dâ
hil olmak üzere, her Sayın Bakanımız buraya 
çıktılar, beyan ettiler. Gericiliğe mütedair olan 
delilleriniz nelerse ibraz ediniz, dediler. Ben sa
dece delil değil, karinelerin de gösterilmesini 
hasseten istirham ediyorum. Eğer gericiliğin 
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hortlaması gibi, gericiliğe kıymet verilmesi gibi 
bir hâdise, hakikaten müspet bir hâdise varsa 
Sayın Yıldızla beraber - eğer o gericiliğin kar
şısında ise - Sayın Yıldızla beraber o gericiliğin 
mücadelesini yapmaya hazırız. Bu sarih beyanı
mı kabul etmelerini bilhassa istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarımız, içimizde D. P. yi ih
ya edenler veya ihya etmeye çalışanlar yoktur. 
Ben samimen size arz edeyim, eski bir D. P. li-
yim, D. P. de il başkanlığı yapmış bir arkadaşı
nızım. Sureti katiyede ne ben, ne de benim ar
kadaşlarım şu veya bu partiyi ihya etmek düşün
cesinde değildir. 1962 yılında rahmetli Cemal 
Gürsel Paşanın bir haberi üzerine, hattı destim
le, ben aynen şu sözleri yazmıştım: «Yepyeni bir 
zihniyet ve hüviyetle kurulmuş olan partimiz.» 
Rahmetli Gürsel Paşa bu tâbirimizi görünce ha
kikaten beğenmişlerdi. Bu zihniyet içerisindeyiz. 
Katiyen hiçbir partiyi ihya etmek kararında de
ğiliz. Sarahaten söylüyorum, katiyetle söylüyo
rum. Buna mütedair olan bir temayülümüzü de 
göremezsiniz. Yalnız gayrimesul organların bâzı 
tutumunu görürseniz, bunları partimizin umumi 
heyetine, partimizin mânevi şahsiyetine mal et
memenizi bilhassa istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, ne içinizde beni tas
viple karşılıyan bu arkadaşlarımın böyle bir dü
şüncesi vardır ve ne de huzurunuzda arz edeyim, 
kendilerini çok yakinen tanıyan bir insan ola
rak, onların heyeti umumiyesinin böyle bir .dü
şüncesi vardır. Birçokları kenarlarına çekilmiş, 
unlarını elemiş, eleklerini asmış, bu Devletin, 
bu milletin ihyasına duası olmaktan başka hiç
bir düşünceleri yoktur. Sizi temin ederim. Eğer 
bunun aksine bir davranış görürseniz, yine de
min arz ettiğim gibi, Sayın Yıldızla beraber bu
nun mücadelesini şahsan yapmaya ben de ha
zırım. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa düşman
ları var, iddiasıda yersizdir. Değerli arkadaşla
rım. Anayasayı tebdil edebilmek imkânı biza
tihi Anayasa hükümleri içerisinde mündemiçtir. 
Fakat bugün Anayasayı tebdil gibi, Anayasanın 
bilhassa rejime taalluk eden hükümlerinde bir 
tebeddülat, bir değişiklik yapmak gibi bir dü
şünceye sahibolmadığımızı burada hükümet 
adına beyanda bulunan sayın bakanlarımız ve 
burada geçen gün bir vesile ile bizzat bendeniz 
ifade etmiştim. Ama, bu devletin ihyaTi i§:n, 
devletin ve milletin, Atatürk'ün arzu ettiği se-
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I viyeye yükselmesi için Anayasada tebeddülat 

yapılmak lazım gelirse, yine bütün partiler baş-
T;:qa verip, düşünmek suretiyle bu tebeddülatı 
yaparız veya yapmayız. Bunu da sarahaten zik
retmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis içinde taban
calı, bıçaklı bir A. P. Bu tâbiri bir - iki hâdi
seyi ele alarak Sayın Yıldız'in bize reva gör
memesini bilhassa istirham ederim. Muhterem 
arkadaşlarımın hepsi, değerli arkadaşlarımın 
hepsi Yıldız'ı severler. Kendileri ile zaman za
man yanyana otursun, ceplerinde bir şişlik ol
madığını görürler. Bu itibarla bir - iki istisna, 
o istisnalardan bir tanesi de o istisna da bizim 
yetkili organlarımız tarafından tecziye edil
miştir, lâyık olan cezası verilmiştir, ihtar veril
miştir. Bu istisnayı partinin şahsiyeti mâneviye-
sme maletmemesini bilhassa istirham ederim. 

Asıl Sayın Yıldız'm dokunmak istediği taraf 
şu. (A. P. sine doğru yolu gösterenler bavulla
rını kapıda buluyorlar...) 

Değerli arkadaşlarım, A. P. sine doğru yolu 
gösterenler bavullarını kapıda bulmuş olsalar
dı, bütün Adalet Partililer kapının önünde bulu
nurdu. Çünkü, A. P. külliyen doğru yoldadır. 
Yalnız Sayın Yıldız sureti katiyede kendisinin 
bavullarını bizim eşiğimizde dahi bulamıya-
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yıldız ağır bir 
ithamda bulunuyor ve diyorlar ki, eğer bir gim 
bu memlekette komünizm ihya edilirse, bir gün 
bu memlekete komünist idare gelirse A. P. nhı 
heykelini dikecektir. Değerli arkadaşlarım, sise 
şunu katiyetle ifade edeyim, hiçbir sapık fikirli 
adama - ne komüniste, ne nurcuya, ne Süley-
man'cıya, ne Abmetciye, ne Mehmetciye - Türk'-
çü olan A. P. nin heykelini dikmek nasibolmı-
yacaktır. Fakat, Sayın Yıldızın bu beyanında 
bir hissi haset var. 3u hissi haseti de tatmin 
edeyim, sarahaten söylüyeyim. A. P. nin hey
kelini dikmiye asla imkân bulamıyaeaklardn\ 
Fakat A. P. Yıldız ve Yıldız gibi düşünenlerin 
de heykelini diktirmiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım, kanunun esasına taal
lûk eden bütün konuşmaları değerli Adalet Ba
kanımıza bırakıyorum. Sadece sözlerimin ba
şında da beyan ettiğim gibi, bu tasarı hudutla
rı dışında kalan beyanlara arzı cevabedecektim, 
geç zamanda vaktinizi aldım, özür dilerim. Say
gılarımla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Tasarı üzerinde grupları adına 
söz alan sayın üyekr konuşmalarını bitirmişler
dir. 

Şahısları adına söz alan 13 üye vardır. Bun
ların isimlerini tekrar okuyarak Heyeti Aliye-
ye arz edeceğim. Sayın Nejat Sarl.ıcalı, Sayın 
Sırrı Uzurıhasanoğlu, Sayın Sadık Artukmaç, 
Sayın Suphi Karaman, Sayın emer Ücuzal Sa
yın Mehmet Kazer, Sayın Orhan Âkça, 
Sayın Orhan Akça'nın bir takriri var, zöz iste-
mekten vazgeçmiş değil, yalnız yerini Sayın 
Nahit Altan'a veriyor. Sayın Sifat özıürk-dne, 
Sayın Rafet Rendesi, Sayın Kemal Turgut, Sa
yın Cemal Tarlan, Sayın Âdemoğlu, Sayın Hil
mi Onat'dır. 

Bu mevzu ile ilgili olarak iki önerge var, 
konuşmaların kısıtlanmasına ait. Bunları oku
tarak oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Vaktin gecikmiş olması nazarı itil: ar e alına

rak şahıslar adına yapılacak konuşmaların lö 
ar dakika ile sınırlandırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Afyon Karahisar Antalya 
Kâzım Earaağaclıoğlu Akif Tekin 

Sayın Başkanlığa 
Şahıslar .namına konulmaların 10 dakika, ckı-

rak kabulünü saygı i k arz ederim. 
İstanbul 

Eifat östürkcire 

BAŞKAN — İki önerge de konuşmaların 
10 ar dakika olarak kısıtlanmasını istiyor. Bu 
önergeleri oylarınıza arz edeceğim : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Nejat Sarlıcalı, buyurunuz, 

NEJAT SARLICALÎ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; seçimlerle ilgili ka
nunların bâzı maddelerini değiştiren tasarı üze
rinde yarı gece müzakerelere devam ediyoruz. 
Bu tasarıya bir bakıma çok talihsiz bir tadarı 
demek kabildir. Bildiğiniz gibi 13 Ocak 1836 ta
rihinde Meclislere sevkedihuiş ve iki bucuk yı
la yaklaşan bir zamandanberîdir devamlı olarak 
komisyonlarda, Umumi Heyette gidip gelmiş, 
ama bir türlü kanunlaşamamıştır. Bunun bir 
sebebi olmak lâzımdır, arkadaşlar. Cumhuriyet 
tarihinde bu derece mukavemetle karşılaşmış bir 
başka tasarıyı göstermiye imkân yoktur, iktî-
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dardaki parti devamlı olarak, ısrarla bu tasarı
yı kanunlaştırmaya çalışmaktadır. Ama Meclis-
deki diğer partiler bu tasarının karşısına çık
makta ve kanunlaşmamasma çalışmaktadır
lar. Uzun maceralardan geçmiştir. Seçim-

1 lerden önce çıkamamıştır. 1966 seçimlerin-
l 

den sonra tekrar sevkedilmiştir. Ve hakikaten 
i Meclislerimizi huzursuz bir hale sokmuştur, ça-
| Iışmalan engellemiştir. Hatırlıyabilir misiniz, 

bundan başka bir kanun tasarısı Meclislere sev-
kedilmiş olsun da muhalefetlerin Anayasadan 
ve İçtüzük imkânlarndan faydalanarak bu ka
nunun bu tasarıların karşısına çıkmış olsunlar. 

| Ben şahsan ikinci bir tasarıyı asia hatıriamryo-
| rum. öyle ise bu tasarı üzerinde muhalefet par-
| tilerinin İsrarla direnmesinin bir sebebi olmak 
| lâzımdır. Umardık ki iktidardaki parti ve hü-
| kümet bunun mânasını bugüne kadar anlamış 
I ve kavramış olsun. Maatteessüf aynı İsrar devam 
' etmiştir. Şu saatlerde çalışmaların devam etmek-
i tjs bulunması da bunun başka bir delilidir. Ar-
j kadaslar acaba üzerinde bu derece^ İsrar edilen 
• bu tasan ne getiriyor? Eu tasarı yeni bir sis-
\ tem değil, sistemsizlik getiriyor. Bir baıaj ge-
] tiriyer. Bir duvar getiriyor ve bâzı oyların 
I önemli miktarları bulan oyların değerlenmesi-
] ne mani oluyor. Bunun aleyhinde bulunanlar 
> umumiyetle halen tatbik edilmekte olan bakıye-
ş 1er sisteminin bâzı aksak noktalarım sıralıyor -
| 1ar. Hususiyle buna Başbakan ve Sayın Adalet 
\ Bakanı çok gönül vermiş görünüyor. Bakiyeler 
! sisteminin aksıyan bâzı noktalarım ileri siire-
I rek, bakiyeler sisteminin kökünden kaldınlma-
] sı ve onun yerine bundan daha kötü bir sistem 
! olan baraj usulünü getirmek imkânlarını arı-
\ yorlar. Sayın Adalet Bakanını Senato Geçici 
\ Komisyonunda 14 Mart günkü toplantısında 
\ dikkatle isledim, bakiyeler sisteminin aleyhinde 
! bulunurken her zamanki gibi muayyen noktala-
\ ra temas ettiler ve bu arada millî bakiye siste-
| minin istikrarlı hükümetler kurulmasına engel 
i olduğunu, ifade ettiler. Halbuki tatbikat bunun 
; aksini göstermiştir. 3u kanunla yapılmış olan 
\ seçimlerden sonra meydana gelen Adalet Par-
| tisi tek başına hükümet kurmak imkânını elde 
s etmiştir ve iddiasına göre elbette ki istikrarlı 
\ bir hükümet kurmuştur. Biz öyle biliyoruz, öy-
t lö telâkki ediyoruz. Ama kendisini istikrarlı 
] bir hükümet olarak kabul etmiyorsa o zaman 
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buna bizim diyeceğimiz olmamak lâmmcor. Yi
ne Sayın Adalet Bakanı bir başka noktadan 
bakıyelsr sisteminin aleyhinde bnkmurken der 
ki, bölgeler arasında milletvekilleri değişik mın
tıkalarda temsil edilmektedir. Bir mıntıkadan 
seçilmiş olan milletvekili başka bir vilâyetti 
milletvekili olarak gösterilmektedir. Binaena
leyh bu anormaldir. Bu arkadaşlar, bu aksak
lığı düzeltmemek kabil midir? Sonra siyasi par
tilerin genel merkezleri milletvekili göstermek 
yetkisi hakikaten aksamıştır ve aksamaktadır. 
Bunu tashih etmek, bunu düzeltmek kabil bo-
ğil midir? Bu gibi aksaklıkları ortadan kakh.::v 
bilmek için mutlaka büyük reyleri değerlendir
mek imkânını bize vermiyen barajlar sistemi
nin getirilmesinin mânası yoktur. Saman maat
teessüf tahdid edilmiştir. Ama çok ikna edici 
malûmatı verebilecelimizi tahmin ediyordun. 
Şimdi bir; artık herbirimizin elinde birer Adalet 
Partisinin 1965 seçim beyannamesi ile beraber 
geziyoruz. Arkadaşlarım as evvel ikna edİGİ be
yanatta bulundular. Ben de aynen o seçim be
yannamesinin seçim sistemi ile alâkalı kısımla
rını okuyarak C. Senatosu komisyonunda bu 
noktaya istinadeden komisyon sözcüsü Sayın 
Nusret Tuna'nm mütalâasına da cevap vermlv: 
olacağım. 

Seçim beyannamesinde diyor ki, bir parag
rafında, «Nisbî temsil usulünün çeşitli akımları 
Parlâmentoda temsil ettirme imkânı veren avan
tajlarını muhafaza etmekle beraber, kuvvetli 
Hükümet» Bu ifade Parlâmentoda çeşitli fikir
lerin ve çeşitli akımların temsil edilmesi lüzu
munu bizzat A. P. beyannamesinde taahhürbt-
memiş midir? Şimdi siz barajlı sistemle yüzds 
49 oy almış olduğu için meclise temsilci göıub-
remiyen bir fikri, bir akımı Parlâmentoda tem-
siletmekten nasıl alıkoyarsımz ? Şimdi getiri
len yeni sistemle meselâ üç üye çıkaracak bir 
ilde yüzde 32 oy almış olan bir siyasi' akımı, 
bir siyasi fikri parlâmentoda temsil etmekten 
nasıl önlersiniz? Bu hareket tarzı A. P. seçim 
beyannamesinde millete taahhüdedilenin tama
men aksinedir. Binaenaleyh, hiç olmazsa şöy
le deyin; biz % 32 yahut iki temsilci çıkaracak 
olan illerde % 49 oyla temsil edilen fikirlerin, 
akımların parlâmentoda temsil edilmesine ta
raftar değiliz. O vakit getireceğiniz baraj siste
minde hiç olmazsa içiniz dışınız bir, samimi 
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! davranırsınız, biz de ona göre hareketimizi tan-
I zim ederiz. Bir tarafta böyle söyliyaeeksiniz, si

yasi fikir ve akımlara ehemmiyet vereceksiniz, 
| bunlara güc vereceksiniz, bunların büyük nis-

betteki temsilcilerine değer vereceksiniz, öbür 
ı taraftan bunların parlâmentoda temsilini önle-
! yici barajlar getireceksiniz. Buna imkân yok 
| arkadaşlar. Millî Bakiyeler sisteminin, çok söy

lendi, Sndenozya'da dahi tatbikatına son veril-
i mistir, dendi. Ama barajlar sisteminin Eatan-

gada dahi henüz tatbik edilmediğini çok iyi bi
liyoruz ve tesbit ediyoruz. 

Mu terem arkadaşlarım; mesele şuradadır. 
I seçimler, vatandaşların dört yılda bir ellerine 
j gsçen bu imkân sayesinde içlerini dökmeye, 

temayüllerini izhar etmeye, açıklamaya birer 
| vesile tenkil ederler, iktidarların tutumundan 

memnun clmıyan vatandaş kütleleri iki sene 
sonra, bir sene sonra, üç sene sonra gelecek olan 
seçimde oj/iarırnı ?u istikamette kullanırım ve 
iktidarı değiştiririm diye bir ümidin içerisinde 
kaldıkları takdirde o dönemi beklerler, o döne
min sonunda reylerini izhar ederler, içlerini 

| acarlar ve iştirak ettikleri seçimde elde edilen 
İ oylara göre iktidarın değişmesine bir nisbet 

dahilinde müessir olurlar. Şimdi sizler arkadaş -
| larımm az evvel etraflı surette izah ettikleri, 
I misallerle anlattıkları şekilde % 26 rey alan 
\ bir siyasi teşekkülün üç tane temsilcisini par-
! limentoyit göndereceksiniz. % 74 oy alan msan-
\ ların temsilcilerini parlâmentoya sokmıyacaksı-
1 nız. O % 74 oy veren vatandaş kütlesi bilesiniz 
j ki, o seçimlerde rahatlığa, ferahlığa kavuşamaz 
j arkadaşlar. Bu huzursuzluk, bu istenilen sonucu 
| alamamak ve bu şekilde büyük reyleri meclise 
S sokamamak birike birike o kadar çoğalır ki, işte 
| o birikintiler sonunda bütün barajları da yıkar 
î ve bildiğiniz gibi zararlı bir hale gelir. 

| Onun için aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
| ekseriyet grupıınu bu önemli meseleler üzerin

de, hiç ümidimiz yok ama, bir defa daha düşün-
I meye, meseleyi büyük ciddiyet ile bir defa daha 
1 gez önüntle bulundurmaya davet etmek vazife-
ı sini bir arkadaşınız sıfatiyle omuzlarımda hisse-
I diyorum. Hürmetlerimle. 

] (Bursa Üyesi Saffet ü ra l ve dert arkadaşı 
! ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını beyan et-
\ ti.) 
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3, — YOKLAMA 
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BAŞKAM — Sayın beş üye ayağa kalkarak j BAŞKAN — Müsaade buyurun, buradan say. 
ekseriyetin olmadığım söylemişlerdir. YoklaııiE 
yapacağız. (Gürültüler) 

(Yoklama yapıldı) 

dik 93 üye mevcut bulunuyor. Ekseriyetimiz 
vardır. Müzakerelere devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Seçim Kanunu üzerinde ses 
Sırrı Uzunhasanoğlu'mm. Buyurun. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Muh
terem Divan, saygı değer senatörler; ben şahsan 
lüzumlu ve mühim gördüğüm ve aynı zamanda 
konuşan arkadaşlarmnzca ele alınıp izah edilmi- | 
yen birkaç noktaya kısaca temas etmek üzere j 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. | 
Bunlardan birincisi mevzuu müzakere olan tasa- ! 
riya kullanacak olduğum oyun ren31 na^ıi ola
cak ve neden böyle olacak. i 

ikincisi öteden beri iktidar ve muhalefet par- j 
tileri arasındaki ilişkiler, gelişmeler ve çekinin?- I 
ler üzerinde hâkim olan kava nereden gelmek- ] 
tsdir ve bu neden böyledir. j 

Üçüncüsü, bu gelen Seçim kanunu ta?ariui ' 
her ne şekilde olursa olsun, bu mevcut sistfm 
karşısında Türkiye'de demokrasinin temel ka
idelerinin mevcudoldtğunu iddia etmey-.- imkm 
olmadıkı hususudur. 

Şimdi, birincisi; ben bu.gelen tasarıya, vak
tiyle sağa çekilmeden, henüs ortada iken kırmızı 
oy kullandığımdan ve fikrime uygun geldiğim
den şimdi beyaz oy kullanacağım. Bu kullanış 
seklim tamamiyle şahsi düşünceme matuf olup 
Adalet Partisi Grupunun içinde bulunmamdan 
ileri gelmemekte, onların tesiri ile bu reyi kul
lanmış olmamaktayım. Vaktiyle hu kanun gel
diği zaman, henüz büyük partiye rsc-^edeıı ev
vel hatırladığıma göre, biz seçim milletin geçim 
derdinde olduğunu ve aklımızı seçimle bozduğu
muzu ve küçük partilerin büyük partilerin ayak
lara dolaşıp is görmelerine mâni olmamaları ve 
kendilerinin de aynı şekilde kuvvetlenip ata
lete uğramamaları ve yükselmelerine âmil olma
ları için bu gelen kanunun doğru bir kanun ol
madığını ve memleketimizin bünyesine uygun 
dügmiyeceği mütalâası ile reddini istemiştim, 
Reddini istediğim kanun şimdi geldiği için h> 
yaz oy kullanıyorum. Ama bu kanunu da beğen-

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

diğimden değil, bakiye sistemine nazaran daha 
iyi olduğu için kabul ediyorum. 

ikincisi; öteden beri nedense ürtidar parti
leri ile muhalefet partileri arasında böyle bir 
hava esmektedir. Daima birinin beyaz dediğine 
öteki kara demektedir.. Bunun sebebi bence sun
dan ileri gelmektedir. Nedense iktidar partileri 
bir daha muhalefete düşmiyeeekiermiş gibi, mu
halefet partileri de kıyamete kadar iktidara gel-
miyecekiermiş gibi hareket etmelerinden ve bu 
zıd düşünce ve zihniyetlerin bir harici kısmetini 
bulmak suretiyle reylerini kullanmamalarından 
ileri gelmekte olduğu kanaatindeyim. Bence 
bu yeryüzünde bir gün akıbeti muhalefet oimı-
yan hiçbir iktidar olmadığı gibi, bir gün ikti
dara ulasamıyacak bir muhalefet de tasavvur 
edilemiyeceğine göre, iktidarlar bir gün muha
lefete düşeceğini düşünerek reylerini kullansalar 
bir kanun, her hangi bir mütalâa ve her hangi 
bir karar alınırken muhalefettekiler de bir gün 
iktidara geleceklerini ve iktidara geldikleri sa
man böyle bir kanuna ihtiyaç duyacaklarını tah
min ederek ve düşünerek reylerini kullansalar 
simdi bütün bu münakaşalara yer oîmıyaca*: 
olduğu kanaatindeyim. Nedense iktidar parti
leri daima muhalefetin bir kusurunu bulmak, 
kötü bir şeyini işitmek için kulaklarını kabart
mış kusurlar aramakta, bir şeyler bulmak iste
mektedir. Elbette ister iyi, ister kötü her ne 
olursa olsun, iktidarın bir kusurunu germek 
için gözünü dört açmış, kusur aramaktadır. Eğer 
iktidar partileri biraz duymamazhktan. muha
lefet partileri de biraz görmemişlikten gelseler
di; daha başka bir tâbirle, iktidar partileri bi
raz sağır olsalar, muhalefet partileri de biraz 
ker olsalar her ikisi de karşılıklı müsamahakâr 
hareket etmiş olsalar ve demokrasinin bir un-
i'juru da müsamaha olduğuna göre, buna riayet 
ebelerdi emin olun bu münakaşaların hiç biri
sinin olmıyacağı kanaatindeyim. 
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Üçüncüye gelince : Su bence çok mühim. 
Bu mevcudolan, mevzuu müzakere alan tasarı 
her ne şekilde olursa olsun kabule şayan değil
dir. Biz demokrasiyi milletin hâkimiyeti ola
rak kabul ettik. Yani basta her hangi bir dik
tatörün veya bir padişahın önünde eğilmeyi is
temedik. Milletin hâkimiyetini istedik ve mil
letin önünde eğilelim dedik. Ve biz buraya mil
leti temsil ediyoruz diye elimizi, kolumuzu sal
laya sallaya geldik. Kayır arkadaşlar. Ae?!ma 
konuşalım ki, biz Türk Milletini değil daha çok 
her şeyden evvel aklımızdan çıkmayan bir tek 
şeyi temsilen geldik. Biz delegeleri temsil ede
rek buraya geldik, Yalnız delegeleri temsilen 
gelmiş bulunuyoruz. Halbuki arzu ederdik ki, 
biz yalnız delegelerin veya delegelerin danı^t' ''•:". 
muayyen kimselerin, toprak ağa^ı demiyelim, 
ama, siyaset ağalarının, daha ha<-ka bir tâ'-irle 
siyaset derebeylerinin, fikrini almaya lü^um gör
meden, onları düşünmeden doğrudan doğruya 
milletin reyi ile bizi buraya getirecek bir kanun 
tasarısı gelse ve bunun üzerinde biz sabahlara 
kadar bunun münakaşasını yapsaydık, bu ryku-
susluğumusım hakkını verir ve doğru bir is 

Maal our: görüyoruz kanaatine varırdık. 
da yalnız kendimizi, partilerimizi düşmriyor, 
memleketin demokrasisine asla hizmet edemiyo
ruz. özür dilerim bütün partili arkadaşlarım
dan; gerek iktidardakilerden ve gerek mııhab-
fettekilerden hiçbiri gelip de bu noktaya tsıaas 
etmek istemediler. Arkadaşlar, rica ettiğim bir 
şey varsa o da şudur: Biz seçimi düşünmez, 
önümüzdeki seçimlerde seçilip seçilmeme kaygu-
puna düşmez de yalnız memleketin demokrasi
sine hizmet etmek istersek, o zaman getirece
ğimiz kanunların her halde böyle olmamam ik
tiza eder. Ben şimdi bu hususta sıra ile evvelâ 
bütün milletin reylerini almak ve bunun çoğunu 
sağiıyan bir sistemin kabul edilmesini, İm olma
dığı takdirde çoğunluk sisteminin, bu da olma
dığı takdirde hiç olmazsa mensup bulunan par
timin ekseriyetinin oylariyle yapılacak bir yok
lama neticesinde aday olanların seçilme imkâ
nını sağiıyan bir tasarının kabul edilmesini is
tirham edeceğim. Aday yoklaması yapılmakta
dır. Meselâ bir memlekette dört tane aday ka
zanmıştır. Dört tane adaydan öyle olmaktadır 
ki, birinci sıradakinden dördüncü sırada olan 
daha fazla oy almaktadır. Bu bize gösteriyor ki, 
acaba besinci aday olma imkânı öîan bir kim'je 

dördüncü adayın birinci adaydan daha fazla, 
yoklamadan sonra umumi seçimde daha fasla ey 
aldığma göre; acaba hiç listeye girmiyen kim
senin milletin daha fazla oyunu temsil etmiyecek 
olduğunu ve o memlekette son birinciye dâhil 
olandan daha fasla.... 

BAŞKAN — Sayın Usunhasanoğlu, müsaade 
buyurun, bir dakikanız var bağlayın efendim. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Devamla) — 
Bu mevcut kanun sistemleri ile memleketimizde 
demokrasinin temel kaidelerinin bulunmadığına, 
başının ve gövdenin mevcudiyetine taban kaide
sinin asla mevcudolmadığma kaaııi bulunmak
tayım. 

Bunun tam olabilmesi için bütün vatan
daşların reylerini seçilmiş olan aday üzerin
de Büyük Meclisten seçilecek olan üye üzerin
de temerküz etmesi, bütün iradenin aynı şahıs 
üzerinde tecelli etmesi icabeder. Aksi takdir
de bu mevcudolan kanun ve sistemlerle de
mokrasinin mevcudolduğunu iddia etmeye im
kân yoktur. Binaenaleyh bu kanuna eski fik
rime uygun geldiği için müspet oy kullana
cağım, fakat aslında bu kanunu kabul etmi
yor, daha ileri bir kanunun gelmesini ve bu 
şekilde seçimden daha cok memleketin demok
rasisini düşünmek mecburiyetinde olduğumu
zu arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —- Sayın Sadık Artukmaç? Yok. 
Sayın Suphi Karaman buyurun. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkanım, sayın senatörler, huzurunuzda 
bulunan kanun tasarısının bir milletin irade-
desinin Parlâmentoya aksini temsil etmesi 
bakımından ve rejim konuları içerisinde de 
önemli bir yeri tutması bakımından büyük 
değer taşıdığını benden evvelki birçok ko
nuşmacılar ortaya koydular. Türkiye 1943 
yılından itibaren çok partili rejime girdiği 
vakit, o günden bugüne kadar her parti ikti
darında seçim problemleri seçim kanunları 
günün en önemli konularından biri olarak tar
tışılmış ve çok geride hukuk kaidelerinden zi
yade politikanın etkisi altında tutulduğu 
için memlekete huzur getirmemiştir. 1949 se
nedinde o günün iktidarı tarafından çıkarılan 
kanun ekseriyet usulüne göre bir kanun, ek
seriyet usulünü uygulıyan bir kanundu. Tür
kiye'de demokrasi ve seçimin genel oyla tat
bikatı bilinmediği için, ancak biraz derin düşüne-
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bilen kafaların bu kanunun memlekete ne ge- ] baraj Iı D'bent sistemi ile yapılmış olsaydı Mil 
tirebileceğini görmüş ve bunu bilhassa o gü- j letten aldıkları oylara nazaran çok daha büyük 
nün siyasi kuruluşları içerisinde Millet Par
tisi önderleri gayet açık ve seçik olarak 
ortaya koydukları haldo iltifat görmemiş ve 
o günün iktidarı, C. H. P., bir kanun, bir se
çim kanunu çıkarmış; fakat kendisi o secim 
kanununun çoğunluk sistemi içinde 1950 se
çimlerinde memlekette Demokrat Partiden 
ancak 1/7 oranında oy aldığı halde Parlâmen-

bir akisle parlâmentoya geleceklerdi. Bu millet 
oylarının haksız temsilidir. Misalini ortaya ko-
vaca/hm. A 1965 seçimlerinde % 52,9 oy aldı 
va Millet Meclisinde 241 milletvekili % 53 le, 
yani tam hakkı ile temsil edildiği halde eğer 
bu barajlı D'hont sistemi ile bu uygulanmış ol
saydı 288 milletvekili çıkaracaktı. Yani yüzde 
64 le temsil edilecekti. Demek ki milletin ken-

toya 60 kişi getirebilmiş 500 kişiye karşılık. dişine vermiş olduğu oyların % 12 kadar faz-
Demek ki, o seçim kanunu uygun bir seçim 
kanunu olmadığı hemen 1950 seçimlerinde bdli 
olmuştur. 1950 - 1960 dönemi içerisinde bulu
nan iktidar da bir çoğunluk sisteminin kendi
sine pek az avantaj olması halinde bile bü
yük avantajlar sağlryan bu usulünü vo bir ::e-
ç.im sistemi bulduğu halde- bunu da yine 
daha çok şiddetlendirerek tedbirler almış ve 
tedbirlerle siyasi huzuru daha çok baltalamıştı. 
Ben şimdi bunun örneklerini vereceğim. Ar
kadaşlarım, birkaç yıl evvel kabul edilen 
millî bakiye usulünün bâzı aksak tarafları j 
olduğu muhakkak, Bilhassa bir ilde o ilin kail
di adaylarından sadece bir tanesinin seçi
lip de başka iller adaylarının oraya millî ba
kiye olarak verilmesinin yanlış olduğu muhak
kak. Ama memleketteki oyları tam aksettir
mesi bakımından hiçbir haksızlık taşımadığı da 
yüzde yüz mutlaktır.. 

lası ile temsil edilmiş olacaktı. Bu çok partiye 
avantaj tanıyan bir haksızlık. C. H. P. % 28,7 
ile % 29 gibi bir temsil hakkına millî bakiye ile 
sahibolduğu halde, eğer Baraj lı D'Hcmt sistemi 
tatbik edilecek olsaydı o takdirde 142 san
dalye yani o, 8 sandalye daha fazla olacaktı 
% 31,5 haksız % 3 oranında bir haksız faz
lalığa sahibolacaktı. Zaten Barajh D'Hont sis
temleri büyük partilere, en büyük partiye daha 
büyük, ondan küçük galen partiye biraz daha 
büyük; fakat küçük partileri tamamiyle tasfi
ye ed&n bir sistem. Demek ki, millî bakiye
nin milletin oylarını tam gerçek temsil hakkı 
vardır. Ama aksaklıkların, filan adayı falan 
yorden gösterme aksaklığını bertaraf etmesi lâ-

j zımdi. 
i Şimdi arkadaşlarım seçim kanunlarını ikti

darların muayyen samanlarda değiştirmiş olma
larının hataları ve siyasi ortamda yarattığı 

Şimdi 1985 seçimlerinde partilerin aldığı krizleri unutmayalım. Ben şahsan 1961 kurucu 
oylarla bu oyların memleketteki muteber oy- meclisin kabul ettiği kanundur diye işlenen 
lar arasındaki oranlan ve bu partilerin Farla- temanın doğru olmadığı kanısındayım. Çünkü 
mentodaki, Millet Meclisindeki temsil sandalye 
mabetlerinin oranına bakacak olursak, gayet 
âdil bir secim kanunu ile bas basa 1065 seoim-

toplımılar ilerleme halindedir. îlerliyen toplum 
bulunduğu ortamda yaptığı bir tasarının hatalı 
olduğunu görürse yenisini getirir. Türkiye'de 

i Sandığı Kanunumu misal alalım belki b i lerini yaptığımız görülür, A, P: 1965 seçimle
rinde oyların % 52,9 unu almış olduğu halde I yüzlerce defa değişikliğe uğramıştır. Seçim 
241 milletvekili getirmiş ve sandalye olarak kanunları da böyledir. 1950 nin Seçim Kanunu 
% 50 sini almıştır. Tam milletin kendisine ver- | en g'ayri medeni ve en gayri âdil kanundu. On-
diği oy kadar sandaiyamn % 0,1 de faz- | dan sonra 1354 ve 1957 de yapılanlar onun ada-
lasmı alabilmiştir, ö. H. P. % 23,7 oy al
dığı halde o da % 29 -sandalye ile 
temsil edilmiştir. Yani tam hakkını alabilmiştir. 
C. K. 3VL P. % 2,7 oy almış, memlekette 11 san
dalye almış, Millet Meclisinde ve sandalye nis-
beti 450 ye oranla % 2,4 dür. Aşağı - yukarı 
aynı. Aynı hal işçi Partisi ve Yeni Türkiye Par
tisinde de görülüyor. Eğer 1965 seçimleri şimdi 

ht^l iğini daha çok artırmıştı. Ama 1961 de bi
raz daha mülâyemet gelsin, çok partiler temsil 
edilsin bir partinin ekseriyeti olmasın, siyasi 

I pürüzlerle ekalliyette kalan parti iktidarda 
j k: İmasın gibi durumlar olmasın diye Baraj lı 
I D'Hont sistemi Millet Meclisi için, çoğ-unluk 
| sistemi Senato için, kabul edildi. Fakat bunun 
| cb-rhal hatalı bir kanun olduğu da hemen o za-

görüşülmekte olan tasarı esaslarına göre yani j man anlaşıldı, seçimlerden sonra Şöyle ki, me-
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selâ 1381 seçimlerinde, 25 Ekim 196İ seçimls-
riııde 4 parti çeşitli nisbetlerde oy aldılar. Bun
lardan Â. P. ile C. îî. ?. sini mukayese edecek 
olursak A. P. 3 530 000 oy aldı, çoğunluk siste
minde Senatoda. 0. H. P. 3 734 000 oy aldı, yani 
aşağı -' yukarı 150 000 oy daha fazla oy aldı. 
Ama bir de baktı ki, çoğunluk sitemine gere 
C. H. P. 150 00ö oy daha fasla aldığı halde 
A. P. 71 senatörlük kasandı. C. E. P. 33 senatör
lük kazandı. Demek İd seçim Kurucu Meclisin 
kabul ettiği kanunla, ama bu bir hikmeti ilâhi 
değil, hatalı olduğu şu rakamlardan ortaya çık
tı, derhal seçimin sonunda ortaya çıktı. Yine 
milletvekili seçimlerinde Barajk D;Hont sistemi 
uygulandı. Milletvekilleri seçimleri, meselâ 
Nevşehir'de 75 623 muteber oy oldu. S:ı oyları 
üç parti aşağı - yukarı eşit oranda bölüştüler. 
G. E. M. P. en çok büyük oranda 25 608 oy 
aldı. Oyların % 35,5 unu aldı. G. H. P. 23 745 
oy aldı. Oyların % 31,4 ünü aldı. A. P. 24 473 
oy aldı. Oyların % 32,6 sini aldı. Ama baraj ü'j 
milet vekili olduğu için 75 623 oy üçe bölününce 
baraj 25 20S kaldı. C. K, M. P. bu sayının dört-
yüz üzerinde kaldı. Diğerleri 100 - 175 altında 
kaldı hepsi de tasfiye oldular. Bu adalet midir 
arkadaşlar? Demek ki, Bara ili D'Iiont siste
minin şu I'Tevşehirdeki tatbikatı da b'\ı kadar 
gayri âdil bir durum meydana getirdi. Kurucu 
Meclisin kabul ettiği kanundur diye her me
selede Kurucu Meclisin her şeyini baş tacı ya
pıyor muyuz? En hatalı görülen kanunlar der
hal seçimin sonunda ortaya çıktılar. Arkadaşla
rım benim endişem şudur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman bir dakikanız 
kaldı efendim. 

SUFEİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
başkanım, birkaç dakika daha istirham ediyo
rum. Arkadaşlarım Türkiye'de iki kamp hali 
vardır. Oylar yıllardan beri iki kamp halinde 
bölünmektedir. Küçük partiler başta Millet Par
tisi olmak üçere, sonra C. K. M. P., Y. T. P. 
biraz da isçi Partisi bunlar küçük partiler ha
lindedir. Bunların bâzıları fikirleri temsil et
mektedirler. Temsil edilen fikirlerin Parlâmen
toda temsili, Parlâmentoda bulunması, o fikirle
rin demokratik ortam içerisinde kürsülerde ra
hatça söylenmesi suretiyle kanalise edilmesi 
demektir. Bundan çekinmemek lâzımdır. Eğer 
küçük partilerin, sosyal temayülü bulunan par-
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tilerin bu kanunlarla tasfiyesini düşünüyorsa
nız bu çok yanlış bir yoldur. Barajlı D'Hont sis
temi Türkiye'de küçük partileri tasfiye edecek 
Türkiyenin ortamını yine G. H. P. ve A. P. or
tamına getirecektir. Ortam bu duruma gelince 
ve barajın gu gördüğümüz mahzurları içinde 
mücadele çok sert ve kızgın bir hale gelince 
siyasi ortam kısışacaktır. Aynen 1960 dan evvel
ki duruma gelecektir. Türkiyenin 1981 den bu
güne kadar geçen yedi sene içerisinde her ne ka
dar 22 Şubat, 21 Mayıs gibi karışık günler ol
muşsa da bütün arkadaşlarım hafızasını yok-
sınlar, Türkiyenin 1981 - 1968 ortamı asla 1980 
dan evvelki ortamı kadar şiddetli değildir. Me
selelerin bu kadar tatlılıkla, her ne kadar si
yasi karışıklıklar oluyorsa da, böyle tartışma
lar oluyorsa da siyasi ortamın 1960 dan önceki 
gibi bir ağırlık, bir ağır kriz duruma girmemiş 
olmasında Parlâmento'da seçim sistemleriyle 
daha güzel, daha âdil sistemlerle tatbik edil
mek ve küçük partilerin de büyük partiler ara
sında denge, muvazene durumunu sağlamak 
durumunda olduklarına mutlak surette inan
mak lâzımdır. Bir başka tehlike daha vardır ar
kadaşlarım. Büyük partiler işte A. P. sini gör
dük, 1965 seçimlerinde % 52.9 oy aldı, demek ki 
büyük partiler % 50 nin % 55 in civarında oy
nuyorlar. Ama bir seçim sistemi ile büyük par
ti, en büyük parti % 50 nin aşağısına düşer ve 
% 50 nin aşağısına düştüğü halde iktidarda ka
lırsa memlekette siyasi hayat sonsuz güçlüklere 
mâruz olur. Ben bu tehlikeyi, mesul bir insan 
olarak, bu rejimde mesuliyet taşıyan bir insan 
olarak bu tehlikeyi mutlak surette ortaya ko-

| yuyorum. % 53 alan bir siyasi parti % 70 san
dalye ile gelirse, bunun da yaratacağı kriz 
vardır. Bu krizin bir dereceye kadar kabul edi-

I lacek tarafları olabilir. Ama bir siyasi parti 
I 1957 de olduğu gibi, % 48 e düşerse buna rağ

men % (30 la iktidarda bulunursa bunun büyük 
| krizi olacaktır arkadaşlarım. 

i 
1 BAŞKAN — Sayın Karaman, vaktiniz dol-
I muştur. 
! 
! SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Siyasi 

ortam ne olacağını 1957 - 1980 göstermiştir. 
i Arkadaşlarım ben bir şeye daha temas et-
j mek istiyorum. îîer iktidar gücü elinde olduğu 
| müddetçe seçim, kanunları ile böyle siyasi baskı-
\ 1ar yapmak yoluna gidiyorlar. Bunun en tipik 
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örneğini 1954 te yapılan Seçim Kanunu deği
şikliğini ve özellikle 11 Eylül 1057 günü yapı
lan değişiklik göstermiştir. Meselâ o kanunda 
hiç sebep yokken ve bir büyük çoğunlukta orta
da varken, kendi bünyesinden ayrılan bir na
muslu kişiyi, rahmetli Fuat Köprülü'yü seçime 
sokmamak için bakın ne gibi bir Seçim Kanunu 
getirildi. Güc birliğinin önlenmesi için cabalar 
yapıldı, yani iktidar kendisinin % 50 nin aşa
ğısına düşeceği intibaına düştü. Aşağısına düş
mesi halinde güc birliği cephesi beni aşmasın, 
iktidarı aşmasın diye güc birliğini önlemek için 
Seçim Kanununda düzen getirdi. Bu bir haksız
lık. İki üç parti pekâlâ birleyebilir. Pekala güc-
birliği yapabilir. İl ve ilçe teşkilâtı kurdukları 
her seçim çevresinde seçime katılma zorıınluğ-u-
mı koydu. Aksi halde bütün Türkiye'de seçime 
katılma hakkı kayboluyordu. Bu bir hukukî 
zorlama idi. Bu bir hukuka siyasetin sokul
ması idi. Bu ağır krizlerin 1960 ortamını ha
zırladığına işaret etmek için ortaya getiriyo
rum. 

2. Bir partiye adaylık için başvurmuş bir 
kimse artık o seçimde bağımsız olarak veya 
başka bir partiden Türkiyenin hiçbir yerinde 
adaylığını koyamıyordu, vetolar yapılıyordu, bâ
zı adayları merkez veto ediyordu, büyük parti, 
o günün iktidar partisi ki, veto edilenlerden içi
mizde tekrar kazananlar var. 

BAŞKAN — Sayın Karaman bağlamanız] 
rica edeceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bağlıyo
rum. Bâzı seçim illeri vardı. Meselâ Çanakkale 
ili vardı. Orada çok faal bir partili seçimler
den iki ay evvel ihracediliyordu. partiden atı
lıyordu. İki ay sonra tekrar partiye almıyordu. 
Neden? Seçime girmesin diye. O kendini bilir. 
Böyle oyunlarla atılan bir insan başka bir parti
den girmesin diye numaralar yapılıyordu, se
çim kanunlarında. Başka bir tanesi daha. Se
çimden altı ay evvel partisinden istifa etmiyen 
başka bir siyasi partiden adaylıklarını koyamı
yordu. Rahmetli Fuat Köprülü hiçbir şaibeye 
karışmamış bir insan. Üç ay evvel partiden ayrıl
mıştı. Sırf bu şahıs Demokrat Partinin Kuru
cusu olan bu şahıs, seçime başka bir partiden 
girmesin diye bu maddeyi koydular. Bunlar 
adaletsiz şeyler arkadaşlarım. Bütün bunun so
nunda 1957 seçimini şu netice ile görüyoruz. Ek 
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I kütükler yapıldı biliyorsunuz, bindirilmiş seç-
\ men kıtaları harekete geçirildi, radyo baskısı 
I yapıldı. Eadyo saat 12 de istanbul'da Şişli'de 
i 

j Beyoğlu semtinde seçmenlerin henüz yüzde 80 i 
| oylarını kullanmamışken saat 2 de radyo ilâna 

başladı. Şöyle oldu, böyle oldu diye.. Hemen o 
I belgedeki gayri müslimlsr gitti reylerini verdi 

endan sonra. Demokrat parti 4 milyon 733 bin 
küsur rey aldı. yani Türkiyedeki bütün reyle
rin yüzde 47,8 ini aldı. «434 milletvekili getirdi 
yani parlâmentodaki, sandaiyanın yüzde 70 ini 

i i^gal etti. Kendi temsil hakkını yüzde 50 aşmış 
j oldu. Muhalefet 4 milyon 777 bin oy aldı, yani 
| iktidardan 35 bin, 37 bin oy fazla aldı yüzde 
| 52 oy aldığı halde parlâmentoda yüzde 30 san-
! dalyaya sahiboldu. Ve arkadaşlarım, 1957 den 
| 1930 a kadar muhalefet azınlık iktidarı diye 
i mütemadiyen suçlamalarda bulundu. 

BAŞKAN — Sayın Karaman hakikaten za
manınızı geçirdiniz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Şu halde 
i renim endişem bu barajlı D'Hont sistemi eğer 

yüzde 53 civarında bulunan, memlekette oy alan 
| iktidar partisini yüzde 49 un aşağısına düşürür 
| ve gene iktidarda bulunursa Türkiye büyük ka

rışıklıklara girecektir. 
Saygılarımla, 

BAŞKAM — Sayın Ömer Ucuza], 
ÖMEB UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

j Başkan, değerli arkadaşlarım; 11 saattenberi 
I devamlı, müzakeresini yaptığımız kanun bir 
i maddeden ibarettir. Gönül arzu ederdi ki„ üç 

yıl içersinde üç defa Kurucu Meclisin kabul 
| ettiği Seçirn Kanununu değiştiren insanlar ge-
| iip \>"i IrİTBÜrie bu kanun tasarısı üzsrinde, 
\ kanun tasarısı ile alakalı olınıyan birtakım fi

kirleri ortaya atmamış olsunlar. Kanunun 
usul meselesinden müzakeresi yedi saat de-

I vam etti. Teşkil edilen komisyonun Anayasa-
| nin 85 nci maddesine harfiyen riayet edilerek 
I kurulmuş olduğunu, İçtüzüğümüzün 17 nci 
I maddesinin hükmünü taınamiyle toplamış ol

duğunu yapılan müzakereler sonunda gördük. 
Emsa gelince; muhterem ö. H. P. si sözcüsü 
arkadaşım kürsüye geldi, kanunun adaletsiz 
bir kanun olduğunu, haksız bir kanun oldu-

| ğımu, tutarsız bir kanun olduğunu ifade 
j ettiler. Gönül arzu ederdi ki, bu adaletsizliği, 
İ bu haksızlığı, bu tutarsızlığı 533 sayılı Kanun 
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çıkarılırken bu kürsüye gelip bu fikirlerini 
dile getireydi, bu arkadaşım. 

Arkadaşlar bu kanun âdil bir kanundur. 
Şöyle ki, seçenle seçilen arasında ne görüş, 
ne duygu her hangi bir irtibat bulunmı-
yan bir seçim sisteminden Türk Milletini kur
tararak kime rey verdiğini bilen ve kimin ve 
kimi temsil ettiğini bilmesi lâzımgelen insan
lar bu kanunla seçilip Yüce Parlâmentoya 
gelecektir. Ulusal artık seçim sistemi ile Yük
sek Seçim Kurulu tarafından seçildiği ilân edi
len şahısların seçildiği vilâyetlerin; sadece 
coğrafya kitabında okuduğu, haritada gör
düğü vilâyetlerin; temsilcisi olarak bu Mec
lise geldiklerini gördük. Bu kanım âdildi ele 
şimdi getirilen kanun tasarısı mı âdil değil
dir? Anlamsız, münasebetsiz bir kanun der
ler. Değerli arkadaşlarım, 11 saaitir yapılan 
müzakerelerde ve Yüce Millet Mecr sinde 
yapılan müzakereler sırasında A. P. iktidarının, 
A. P. Hükümetinin getirdiği kanun tasarısı
nın 157 sayılı Kanunla kurulan Temsilciler 
Meclisi tarafından hazırlanıp 1961 seçiminin 
yapıldığı seçim kanunu değil nrdir? Birtakım 
hesaplara göre ikitdar partisinin hareket et
tiği iddia ediliyor. Arkadaşlar, grupum adına 
konuşan grup başkanım açıkça ifade ettiler. 
Biz birtakım sandalye hesabı ile bu kanunu 
getirmiş değiliz. Bizim tek istinadettiğimz 
şey seçen insan seçtiğini, seçilen -nsan da ken
disini seçenin kim olduğunu bilmesi lâzım
dır'. Bizim dayandığımız tek nokta budur. El
bette iktidarlar ebediyete kadar devam etme
yecektir. Adalet Partisi iktidarı kaybettiği 
gün rahatlıkla hiç kimseyi tehdidetmeden si-
nei millete çekilip gider. Ama birtakım ka
rışık hesaplara dayanarak bu memlekette se
çim kanunlarını tadil eden insanların gelip de 
bu kürsüden birtakım hesaplarla A. P. ikti-
darını itham etmeye hakkı yoktur. Bu kanun 
tasarısı kanunlaşırsa birtakım tepkler olacak
mış. Birtakım yeşil ışıküar yanacakmış. 

* 
SAFFET UR AL (Bursa) — Korkuyorsun 

ama. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Korkusu 

olanın siyaset sahnesinde yeri yoktur. Bunu 
bilmeniz lâzım paşa. Siz eğer korktunuzda 
A. P. den C. H. P. ye geçtinizse onu bilmiyo
rum. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Böyle bir şey 
yoktur, yalan söylemişler. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Duyduk, 
efendim., inegöl'de böyle bir hâdisenin cereyan 
ettiğini duyduk. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yanlış söylemiş
ler. Bir daha tahkik edin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi iddia 
şu: Değerli arkadaşlarım, memlekette bir olu
şum, bir hareket varmış da onun için Seçim 
Kanununun Temsilciler Meclisinden çıktığı gi-

, bi meriyette kalması lâzım değilmiş, değiştiril
mesi lazımmış. Ben hiç zannetmiyorum ki, C. 
H. P. si 447 sayılı Kanunu, 533 savılı Kanunu 
bu düşüncelerle değiştirmemiştir. Biz Kurucu 
Meclisin getirdiği sisteme dönerken 306 sayılı 
^Kanunun esasında Cumhuriyet Senatosu seçimi 
ekseriyet sistemine tabi iken biz bu ekseriyet 
sistemine gitmedik. Biz istiyoruz M, bu memle
ketin temsilcilerinin muhalif, muvafık bir ara
ya gelip bu memlekete hizmet etmesini temin 
edelim. 306 sayılı Kanunun esasına gitmiş ol
sak biz biliyoruz, C. H. P. nin burada sayısının 
daha da cok azalacağını. Ama sizin sabahtan 
beri yatDtjğmız bu engelleme neticesinde bu ka
nun çıkacaktır. Arkadaşlar siz millî bakiye sis
temini getirmenize rasrnen Türk Milleti 1965 
seçimlerinde sizin bütün oyunlarınızı alt üst 
ederek, A. P. sini iktidara getirdi. Biz deği
şik sistemlere gitmiyoruz. Kurucu Meclisin, Sa
yın G-ündoğan arkadaşımın burada ifade etti
ği gibi, 273 üyesinden 124 ü C. H. P. li idi. Biz 
kanunun esasına sadık kalarak diyoruz ki, Ku
rucu Meclisin hiçMr üyesi C. H. P. li değildi. 
Kanunun metni budur. 24 kişi sizin temsilcîniz-
dir, buna mukabil ekseriyet C. H. P. nin değil
dir. işte o sisteme istinaden bugün huzurunu
za gelen tasarı o hüviyet içerisindedir. (Tama
men ayrı sesleri) hesaplar her ẑ aman C. H. P. 
ye uygun gelmez. Burada getirmeye çalıştınız, 
millet uydurmadı. Onun için kanunun lehinde 
oyumu kullanacağımı arz eder, Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; bu kanun vesilesiyle Kurucu 
Meclisten çok bahsedildi. Bendeniz Kurucu 
Meclis Üyesiydim ve Kurucu Meclis böyle bir 
kanun getirmedi. Arkadaşlar bir yanlış beyan 
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Kurucu Meclisi şahit gösteriyorlar. Kurucu 1 
Meclisin getirdiği sistem içerisinde Senatoda, 
baraılı D'Hont sisteminin tatbiki diye bir şey 
yoktur. (A. P. sıralanndan «Ne vardı» sesleri) 
Ekseriyet usulü vardır. Binaenaleyh, bu yan
lışı tashih etmek lüzumunu hissettim bir. ikin
cisi bu tasarı ile 1961 e dönüşde yoktur. Çeşitli 
yönlerinden arkadaşlarım da izah ettiler. Ter
cihli oyu kaldıran bir sistemi ve Kurucu Mec
lisin yaptığı esasları alt üst eden bir seçim sis
temi getirilmektedir. Muhterem arkadaşlar, asıl 
mühim olan şu: Bu kanun bir ıslah kanunu de
ğildir. Bu kanımda hiçbir ıslah maksadı gö
rülmüyor. E£er bu kanunda bir ıslah maksadı 
olsaydı, hepimizin müştereken şikâyetçi ol
duğumuz. biraz evvel Sayın Sırrı Uzunhasan-
oğlu da ifade ettiği eibi, bu önseçimleri ıslah. 
eden bir madde, bir hüküm getirirdi, o yok. Yi--
ne bu kanunda bir ıslah maksadı olsaydı, çok 
şikayetlere sebebolan kütüklerin tanzimi ve 
kütüklerin tanziminden sonra yer değiştiren- I 
lerin oy haklarını kullanması maksadını temin î 
eden bir hüküm getirirdi, o da yoktur. Eğer ıs-. 
lah maksadım güden bir kanun olsaydı, seçim
lerde kullanılacak para meselesini bir esasa 
bağlıyan hükümler getirilirdi, o da yoktur. 

Binaenaleyh, bu kanun bir ıslah maksadiyle ı 
getirilmiş bir kanun değildir. Bu kanun ayrıca 
Hükümet tarafından sevk edildiği istikamette 
de çıkmamaktadır. Hükümet, bu kanunla bâzı 
hükümleri kaldırmak istiyordu. Ondan da vaz
geçmiştir. Bu kanun aynı zamanda bugünkü ik
tidar partisini koalisyonda bulunduğu 1965 yı
lında yani, 14 Temmuz 1965 te kabul edilen ve 
Senato seçimlerinde tatbik olunan usulü de kal
dırmaktadır. Hatırlıyacağınız gibi, Adalet Par
tisinin koalisyonda bulunduğu devirde yani, 
Sayın Ürgüplü Hükümeti sırasında kabul olu
nan kanunla Senato seçimlerinde oyla seçilen 
senatör adedinin bir fazlasına taksim oluna
rak değerlendiriliyordu. Bu da yoktur. Sonra 
arkadaşlarım, bu kanunu Türkiye'de halen geç
miş, bilhassa 1961 den sonraki tatbikat göster-
miştirki, 4 milyona yakın oy kullanılmıyor. I 
Bu küsen, darılan oylan sandığa getirmek için I 
bir tedbir getirmemiştir. Bu kanun 1961 seçimle- I 
rinden sonra temsilsiz kalmış 1,5 milyon oyu [ 
şimdi daha da artıracaktır. Yani, Millî Bakiye I 
sistemi Türkiye çapında oylannı değerlendirme- I 
yi istihdaf ediyordu. Bunu mahzurlu görüyor- I 

sunuz. Mahzurlu taraflan da vardır, kabul edi
yorum. Ama, onun yerine getirilen sistem, ye
ni bir mahzur getiriyor. Oylan mahallinde de 
değerlendirmiyor. Böylece Türkiye'de değer-
lendirilmiyen oylann miktarı artınlmaktadır. 
Malûm bulunduğu üzere Türkiye'nin nüfusu 
32 milyona yakındır. Bu 32 milyon nüfusun 12 
milyonu oy hakkını haizdir. Bu 12 milyondan 
5 milyonu sandık başına gelmiyor ve gelenler
den 1,5 milyonu da bu sistemle değerlendirilmi
yor. Yani Meclislerde bu oylar temsil edilmi
yor. Binaenaleyh Mecliste, milleti temsil eden 
ve millet tarafından benimsenen bir heyet ha
line getirilmesi için buna tedbir bulmalı, buna 
çare bulmalı idi, bu da yok. Bu bakımdan bu 
getirilen sistem, hazırlıksız, tetkiksiz, aleace-
le bir iki madde ile, bütün maddeleri bir iki fık
ra haline getirerek huzurunuza getirilmiştir. 
Böyle bir kanunu teker teker konuştuğum 
Adalet Partili arkadaslann bâzılan da mak
sada uygun bulmamaktadırlar. Ve aslında 
maksada uygun değildir. Mademki bir yeni ted
bir düşünüyorduk, bunda bu kadar acele etme
ye ne lüzum vardı, niye ihtiyaç vardı? A. P. ik
tidarda idi zaten. Yeni seçimler de iktidan de
ğiştirecek bir seçim değil, önümüzdeki seçim. 
Mahallî secimler ve kısmî Senato seçimlerinden 
ibarettir. Binaenaleyh 1969 seçimlerine kadar, 
hu kanun, dört bası mamur, muhalefetin de 
muvafakatini alarak esaslı bir şekilde hazırla
nabilirdi. Bu da yapılmadı. (A. P. sıralanndan 
mahiyeti anlamlmıyan sözler) Zamanı bu. Çok 
zaman var daha elimizde, bir senelik, birbuçuk 
senelik bir zaman var idi. Esasen bu kanunun 
tadiline teşebbüs edilen devir de 1966 senesi-
dir. Yani o zamandan beri hüsnüniyetle, inanı
larak bir ıslahat yapılmak istenilse idi, böyle 
bir netice ile karşılaşmazdık. 

Arkadaşlar bu kanun getirdiği esaslar bakı
mından sakattır, takibettiği usul bakımından 
sakattır. Ve demin burada arkadaşlanm usulî 
muameleleri dile getirdiler. Yüksek Heyetinizce 
'de malûmdur ki, kanunların tedvininde usul 
muameleleri esas kadar önemlidir. Her hangi 
bir usulî yanlışlık, eksiklik bir kanunu esas ba
kımından da etkiler. îşte bu kanun başlangıcın
da böyle bi rusul hatası ile getirildiği için gay-
rimeşru bir yolla tekemmül ettirilmiş bir kanun
dur. Yani, biraz evvel bir vesile ile konuştuğum 
sayın iktidar partisi mensuplanna da ifade et-
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tiğim gibi, bu abdestsiz namaz kılmak kabilin
den bir hazırlığın ifadesidir. Abdestsiz de na
maz kılmabilir belki ama asıl olan namazı ab-
destle kılmaktır, usuliyle kılmaktır. Seçim na-
mazlannı abdestsiz kılmak kolay, belki bu de
nenmiştir ama, bu usulî muameleleri.tekemmül 
ettirilmiyen bir kanunu kabul ettirmek, hem bu
gün için yanlıştır, hem yann mutlaka yine sizler 
tarafından tashihi lâzımgelen bir kanun haline 
gelecektir. 

Bunun bir başka mahzuru da şudur, arka
daşlar : Türkiye'de az, çok bir huzur teessüs et
miş idi. Huzur diye iktidara gelen bir partinin, 
A. P. nin, bu huzurun teessüsünde fazla payı 
olmasa bile, bu huzurun muhafazasında herkes
ten fazla dikkatli olması lâzımdır. Bu huzur bu
rada bozulursa arkadaşlar seçim mücadelesinin 
şiddeti de artar, değişir. Seçim tansiyonu, mem
leketin huzurunu bozacak bir istikamete gidebi
lir. Binaenaleyh, bunu bozmamak sizin elinizde 
idi. Bunu daha efendim, seçimlerde kazanmak, 
kaybetmek mühim değildir. Bugün oylar, rüz
gârlar lehinize eser sizin tarafınızda toplanır. 
Yann aksi istikamette eser, öbür tarafta topla
nır. Biz bunu 1950 den beri görüyoruz. 1957 yı
lında Demokrat Parti, iktidann en zirve nokta
sına varmıştı. Fakat o zaman görüldü ki, De
mokrat Parti, oyların % 50 sinden aşağısını al
mıştır ama, temsil ettiği sandalye miktan, on
dan fazladır. Yann sizin vaziyetiniz de böyle 
olacaktır. Siz aldığınız oylar nisbetinde değil, 
daha fazla temsilci bulunduracaksınız. Fakat bu 
sizin vaziyetinizi takviye etmiyecek, kuvvetlen-
dirmiyecek, bilâkis sizi daimî bir itham altında 
tutacaktır. Hele bu seçim kanununun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptali halinde, aldığınız 
netice ne olursa olsun, tesiri az, mebdei şüpheli 
bir seçim vasıtasiyle gelmiş insanlar halinde da
ha tesirsiz, daha etkisiz bir halde kalacaksınız. 
Elinizde fırsat vardır, sizden istirham ediyorum, 
bu kanunu bu haliyle çıkarmakta İsrar etmeyi
niz. Grup karan olabilir, grup karan her zaman 
haklı da olmaz. Dün yapılmış bir haksızlık bu
gün size emsal da olmamalıdır. Dün yapılmış 
bir yanlışlığı bugün biz de aynı yoldan gidiyo
ruz, siz nasıl gecelere kadar bizi çalıştırdımzsa 
biz de böyle yapacağız demekte sizi haklı çıkar
maz. Seçim Kanunu bugünkü hüviyeti ile, bu 
getirilen kanun ne Türkiye'nin ihtiyaçlanna 
uygundur, ne sizin millete vâ'dettiğiniz esasları 

ihtiva ediyor, ne Kurucu Meclisin kabul ettiği 
sisteme dönüştür. Bu apayrı, yeni maksatlı, yan
lış istikamette bir yolun işaretidir. Bu yoldan 
daha başlangıçta dönmek elinizdedir. Dönerse
niz siz bilirsiniz, dönmezsiniz yine siz bilirsiniz 
ama, yann, Türkye'de seçim mücadelesi başla
dığı zaman bugünkü huzur havasının eskisi ile 
değil, daha çok birbirine dargın, daha çok bir
birine şüpheli ekipler halinde mücadele edile
cektir. 

Bir başka mahzuru da şudur arkadaşlarım. 
Türkiye'de biz çok partili hayat istiyoruz. Bu 
tasan iki partili hattâ, tek partili hayatı istih
daf etmektedir. Büyük mahzurdur bu arkadaş
lar. Demokrasi çok partili bir hayattır. Bu çok 
partili hayatın içinde şu veya bu istikametten 
gelmiş olaylar da olabilir. İşçi Partisini tasfiye 
etmenin yolu bu değildir. Sosyal ve ekonomik 
tedbirler alınmadıkça, îşçi Partisi de ihtiyaca 
cevap verir halde bulundukça bunlar kâfi gel-
miyecektir. (A. P. sıralanndan mahiyeti anlaşıl-
mıyan müdahaleler) Efendim, Moskova'ya git
mek, Moskova'dan gelmek, hepsinin yolunu ka
patmak için, Moskova'ya giden ve Moskova'dan 
gelen yollan dar kapılar içinden geçirmemek 
lâzımdır. Bunlan geniş iktisadi sistemler içeri
sinden geçirmek lâzımdır. (A. P. sıralanndan 
«İsçi Partisinin müdafaasını mı yapıyorsun» 
sesleri) îsçi Partisinin müdafaasını yapmıyoruz. 
Yalnız T. î. P, midir bundan zarar görenler? 
Millet Partisi gibi ve C. K. M. P. gibi bir milli
yetçi parti yok mu bunlann içerisinde? Y. T. P. 
gibi bir parti yok mu bunlann içerisinde? Bina
enaleyh, siz yani, kendi .maksadınızı da aşan, 
baltayı kendi ayağınıza vuran bir sistemi getir
miş bulunuyorsunuz. îşçi Partisini burada sus
turmak mümkün ama, sokağa gidecek. Sokakta 
susturabilmek için de tedbirler almak lâzımdır. 
Sosyal tedbirler, ekonomik tedbirler almak lâ
zımdır. Sadece buradan onların sözcülerini 
azaltmak veya tamamiyle silmek meseleyi hal
letmez arkadaşlar. Hani bu îşçi Partisi Roma'da 
başka âlemle temas ediyor, hani bilmem nerede 
diye şikâyet ediyorsunuz. Niçin bunlann hak
kında bir muamele yapmıyorsunuz? Yapılma
dıkça arkadaşlar bunlar kendi kendilerine tu
tunmaktadırlar. Ben şahsan îşçi Partisinin pren-
lerini benimsiyen bir arkadasınız değilim. Her
kes biliyor, îşçi Partisi de biliyor, hepiniz de bi
liyorsunuz. Ama, îşç Partisinden kurtulmanın 
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yolu bu değil arkadaşlar. Bu yolla kurtulamaz- I 
smız. Bilâkis, mağdur duruma düşürüp onları 
sokağın himayesine itiyorsunuz. Sokak onları 
himaye ederse, hiçbir kuvvet onları sokağın ve 
oradaki halkın elinden alamaz. Binaenaleyh me
seleyi temelinden ele almaklığım, esasiyle ele al
mak lâzımdır. İşçi Partisi veya başka bir partiyi 
tasfiye etmenin yolunu akılla, izanla ve fikirle 
bulmak lâzımdır. Bu yolları, o yol değildir ar
kadaşlar. Hulâsa bu getirilen tasan bu bakım
dan da bizi ve sizi maksada ulaştırmıyacaktır. 
Takibettiği hedef bakımından yanlıştır, takibet-
tiği usul bakımından hatalıdır - ve yarınki tat
bikat da hatalı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer çok rica ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. Az - çok tecrübesi olan bir arka
daşınız olarak ifade edeyim ki, seçim kanunları 
partilerin maksadına göre ayarlamak istendikçe 
geri tepen silâhlar halinde görülmüştür. Ve ya
rın bu tatbikatın zararlı neticelerini inşallah bir 
sene, iki sene sonra beraber göreceğiz. Ve o za
man bu haksız teşebbüsün zararlarından bu 
memleketi kurtarmak mümkün olmıyacaktır. 
Ama şimdi fırsat elinizdedir, zaman vardır, tas
hih etmek mümkündür. Tasarıyı komisyon geri 
alabilir. İki gün, beş gün daha geç gelseydi ne 
olabilirdi? Daha önümüzde iki buçuk ay var, se
çime. 2,5 ay içinde bu tasan muhalefetin de mu
vafakatini alarak bir esasta hazırlanabilirdi. 
Konuşmalara başlanılmıştır, ihtiyaç duyulmuş
tur, teklifler yapılmıştır. Fakat, maalesef baş
landığı nokta inat ve yanlış olduğu için bu hale 
getirilmiştir. İnat hiçbir şey halletmez arkadaş
lar. İnat ve .ısrardan vazgeçmeli bunu ıslah et
melidir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler, huzurunuza getirilmiş olan seçim kanu
nu tasarısı üzerinde muhalefete mensup, ikti
dara mensup birçok arkadaşlarım, titizlikle 
durdular ve kıymetli fikirlerini burada uzun 
zaman ölçüleri içerisinde ifade ettiler. Hemen 
bir noktayı tebarüz ettirmekle sözüme başla
mak isterim. Umumiyetle muhalefet hatipleri 
bu tasarıyı Adalet Partisinin kendisini iktidar
da tutmak için getirdiğini iddia ettler. | 

Eğer bu tasarıyı A. P. iktidara geldikten 
sonra hazırlayıp sevk etmiş olsa idi, belki bu 
yakıştırma yerinde olurdu. Ama ne var ki, A. P. 
bu seçim sisteminin memleket gerçeklerine uy
gun bir sistem olmadığını daha muhalefette 
iken ilân etmiştir. Ve 1965 seçimlerine girerken 
neşrettiği seçim beyannamesi ile gayet vazıh 
bir şekilde bu sistemi değiştireceğini ifade et
miş, ilân etmiş taahhüde girmiştir. Seçimi ka
zanmıştır, Hükümet kurmuştur. 

Hükümet kurulduğunda aynı şeyi söylemiş
tir. Demek oluyor M, Adalet Partisinin iktidar
da kalmak için seçim kanunu değişikliğine git
tiği iddiası, şu tarihî seyri, kısaca gözden geçi
rilirse tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Niçin 
seçim kanununun, yani bakiyeler sistemini ge
tiren seçim kanununun değiştirilmesi lâzımgel-
diğini savunuyoruz, ilk nazarda bakiyeler sis
teminin hakikaten her oyu değerlendiren bir 
sistem olması bakımından mantık ölçüleri ile 
mukayesesi nazara alınmasında, mütekâmil bir 
sistem gibi kabule müsait bir manzara arz etti
ğini ifade etmek mümkündür. Ama şekli harici
si itibariyle, her oyu kıymetlendirme vasfını 
haiz olan bu sistemin tatbikatta çok mahzur* 
lar doğurduğunu müşahede etmişizdir ve bu 
mahzurlar da hepimizin elle tutulur, gözle gö
rülür şeklinde bildiğimiz mahzurlar halinde te
celli ettiği bir vakıadır. Bir kere bizim seçim 
mevzuatımızda seçim çevreleri sistemi esası var
dır. Her il bir seçim çevresidir. Ve her seçim 
çeyresinin adayı olur, her parti aday gösterir, 
müstakiller bir çevreden aday gösterirler ken
dilerini ve seçim ona göre yapılır. Bu seçim 
çevresi sisteminin icabı olarak da verilen rey
ler de yani, o çevrede seçmenin attığı oylar da 
iki mâna mündemiçtir. Bunlardan birisi oy ver
diği partiyi tercih mânası, diğeri de o partinin 
listesindeki şahısları tercih mânâsıdır. Hiçbir za
man oylarda bu iki mânanın mündemiç olmadı
ğını ifade etmek mümkün değildir. O halde ge
rekir ki, sistemin icabı ve seçmenin iradesinin 
icabı reyler değerlendirilirken bu iki mâna ta
mamen göz önünde tutulmak suretiyle değer
lendirilir. Fakat bakiyeler sisteminde meselâ, 
hiçbir zaman böyle değerlendirilmemiştir. 

Nasıl değerlendirmiştir? Bakın size bir iki 
misâl arz edeyim. Bakiyeler sisteminde; Millet 
Meclisinde 450 den ibaret olan milletvekilinin 
ancak çevre itibariyle 317 tanesi il seçim çev-
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resinden seçilebilmiştir. 133 tanesi de millî se
çim çevresinden seçilmiştir. Şu manzara, şu ra
kamlar bakiyeler sisteminin oy atılırken parti
nin yanı başında adayların şahsına ve şahsiye
tine göre verilmiş olan reylerin değerlendiril
mekten ne kadar uzak olduğunu, onlara kıymet 
vermekten ne kadar uzak bir neticeye bizi gö
türdüğünü açıkça göstermektedir. Bu seçimler
de adaylardan 133 tanesi millî seçim çevresinden 
seçilmiştir. Ayrıca 42 tanesi de gösterildiği ilin 
dışından seçilmiştir. Yani, (A) ilinden aday 
gösterilmiştir fakat, neticede (B) ilinden millet
vekili çıkmıştır. Meselâ Ordu'dan gösterilen 
bir aday Adana'dan netice almıştır. Konya'dan 
gösterilen bir aday Adana'dan netice almıştır. 
Kocaeli'nden gösterilen aday Ağrı'dan netice 
almıştır ve ilâhir. Yani yurdun muhtelif yer
lerinden netice almıştır. Ve bunların adedi 42 
dir. Demek oluyor ki bu sistem bir taraftan 
aday gösterilen bir şahsın, kendisini hiç bilmi-
yen, hiç tanımıyan, şahsiyeti hakkında hiçbir 
fikir sahibi olmıyan bir ilden milletvekili seçil
mesini mümkün kılan ve seçmenin oyuyla âdeta 
bir nevi istihza eden bir sistem olarak görün
mektedir. Size bir bariz misâl vermek isterim, 
bu fikrimi açıklamak için. Meselâ Mardin'de 
1985 seçimlerinde A. P. 26 826 oy almıştır, bir 
netice almıştır, C. H. P. 26 611 oy almıştır, o da 
bir netice almıştır. Y. T. P. 14 567 oy almış
tır, bir netice almıştır. Ama C. K. M. P., en 
çok oy alan partiden 13 defa eksik oy aldığı 
halde yani, 2 143 oy aldığı halde üç netice 
almıştır. Bir müddet sonra yapılan itirazlarla 
Yüksek Seçim Kurulu meseleyi bir kere daha 
hesaplamış, tetkik etmiş ve bu üç neticeyi ikiye 
indirmiştir. Fakat netice ikiye de inse bizim 
mütalâamızı çürütecek mahiyette değildir. Çün
kü seçim çevresine göre ishar edilmiş olan seç
men iradesini hiçe sayan bir neticenin bu açık 
bir misâlini vermektedir. Görülüyor ki baki
yeler sistemi, seçim mevzuatımızın ana temelle
rinden olan, seçim çevresi prensibiyle, esasla-
riyle bağdaşmamaktadır. Ve bir ilden aday 
gösterilip başka ilden çıkmak imkânını vermiş 
olması itibariyle de seçmenin iradesi bakımın
dan, iradeyi kaale almıyan, hattâ hiçe sayan bir 
sistem olarak görünmektedir. Bu sistemin ya
ni, bakiyeler sisteminin Anayasamızın prensip
leriyle de bağdaşmadığı meydandadır. Anaya
samızın 55 nci maddesinin son fıkrası ile seçim

lerde, seçimleri tanzim eden kanunlarda bulun
ması lâzımgelen ana prensipleri vaz'etmiştir. 
Onlar şunlardır. Serbest, eşit, gizli, tek dere
celi, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre yapılır, der seçimler. Yani, Anayasanın 
koyduğu şu prensiplerin dışında esasları ihtiva 
eden bir Seçim Kanununu" Anayasamız kabul 
etmez. Yapılacak her seçim kanununda çeşitli 
sistemler getirilebilir ve fakat şu prensipler 
mahfuz tutulur demiştir. Şimdi bakiyeler sis
teminde, Anayasanın 55 nci maddesinin vaz'et
tiği bu ana prensipler mahfuz tutulmuş mudur, 
tutulmamış mıdır meselesine geliyorum. Baki
yeler sisteminde bakiyelerin 1/3 ne tekabül eden 
milletvekili veya senatörlerin tâyinini o kanun 
partilerin yetkili organlarına bırakmıştır. O hal
de burada tek dereceli prensibini ihlâl eden ve 
iki dereceli neticeye götüren bir tatbikat var
dır. İşte bu yönü ile bakiyeler sistemi Anayasa
mızın 55 nci maddesinin koyduğu prensipler ara
sındaki tek dereceli prensibini ihlâl etmektedir. 
Ve böylece millî irade yerine bir kısım parti 
idarecilerinin şahsi iradelerini hâkim kılmak
tadır, ki bu da Anayasanın temel prensipleriy
le bağdaşmaz. Yine bakiyeler sistemi bağım
sızlarla partili adayların tabi olduğu muamele 
bakımından Anayasanın 55 nci maddesine aykı
rıdır. Şöyleki; bakiyeler sisteminde partili 
adaylara yani, parti listelerine, dolayısiyle par
tili adaylara verilen her oy kıymetleniyor. Tek 
oy da verilse yekûna kayıt ediliyor. Ama ba
sız aday barajı aşamadıkça bütün oyları yanı
yor, bir mâna ifade etmiyor. Bu şu demektir. 
55 nci maddenin kabuj ettiği eşitlik prensibi ba
ğımsızlarla, partili adaylar arasında tatbik edil
memektedir. O halde bakiyeler sistemi eşitlik 
prensibi halamından da Anayasamızı zedeleyici 
ve 55 nci maddesine aykırı bir tatbikatı getir
mektedir. Ve bunun neticesi olarak, 1965 seçim
lerinde oyların % 2, 24 nü alan bir parti 11 ne
tice almıştır, 2,97 sini alan parti 14 netice almış
tır. Bu iki partiden fazla oy almış olan yani, 
oyların 3,19 unu almış olan bağımsızlar hiç 
netice alamamışlardır. İşte bu, eşitlik prensi
bini ihlâl eden bir tatbikatın bariz rakamlarıdır. 

Bu umumi mülâhazamın yanı basında bâzı 
münferit misâller vermek suretiyle meseleyi bi
raz daha vuzuha götürmek istiyorum. Meselâ 
Konya'da bağımsız aday İrfan Baran 14 812 oy 
aldığı halde netice alamamıştır fakat, T. i. P, 
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6 752 oy aldığı için bir netice almıştır. Yani 
bir bağımsız aday ondan aşağı - yukarı üç mis
line yakın bir fazlalık temin etmesine rağmen 
netice alamamıştır, işte eşitsizliğin bir tatbi
katı. Gümüşhane'de Hüsrev Doğan adlı bağım
sız aday 16 752 oy aldığı halde netice alamamış-
tir, ama 5 706 oy alan Y. T. P. netice almıştır. 

Şimdi bizim getirdiğimiz tasarıya muha
lefete mensup kıymetli arkadaşlarım insafsız, 
adaletsiz tasarı diye vasıf koydular, damga 
vurdular. Şimdi bu tasarı mı adaletsizdir, 
yoksa tatbik edilen tasarı mı adaletsizdir? Şu 
rakamlar, zannediyorum ki, meseleyi vuzuha 
götürmektedir. 

Şimdi daha entresan bir misali arz edeyim. 
Bu misallerle vaktinizi fazla almak istemem, 
gecenin bu saatinde. Ama en fırapan bir mi
sal olarak arz etmekten kendimi alamıyaca-
ğım. O da Muş'ta olmuştur. Muş'ta Adalet 
Partisi fazla olarak 10 149 oy almıştır, bir 
netice almıştır. C. H. P. 10 615 oy almıştır bir 
netice almıştır, C. K. M. P. 9 965 oy almış bir 
netice almıştır. Güzel; partiler bu oylarla bi
rer netice almışlar, birer sandalya işgal et
mişlerdir. Gel gelelim bütün partilerin oyla
rından yegân yegân fazla oy almış olan ba
ğımsız Kasım Emre yani, 10 699 oy almış olan 
ve bütün partileri oy adedi itibariyle geçmiş 
olan bağımsız Kasım Emre netice alamamış
tır. tşte bakiyeler sisteminin adaletsizliği. Gö
rülüyor ki, bakiyeler sistemi bu iki yönünden 
Anayasamızın 55 nci maddesi ile bağdaşır bir 
sistem değildir. 

Bunun dışında bakiyeler sistemi hakikaten 
millî iradenin tecellisini geeikfren ve hesa
bını güçleştiren bir sistemdir. Halbuki seçim
lerin akabinde neticenin belli olması, millî 
iradenin tezahürünün süratle bilinmesi ve bir 
iktidar değişikliği bahis mevzuu ise, bunun 
süratle yerine getirilmesi esastır. Milletin 
kaderi halamından lüzumludur. Halbuki bu 
sistemde bu yok. Bu sistem hesabı hakika
ten güç olmakla beraber, yanıltıcı ve neticeyi 
güç tecelli ettirici bir sistemdir. Misal arz 
edeyim. Şimdi 10 Ekim 1965 seçimlerinde Yük
sek Seçim Kurulu Resmî Gazete ile 19 
Ekim 1965 tarihinde neticeyi ilân etmiştir. Par
tilerin ve adayların itirazları üzerine bun
dan çok sonra 4 Kasım 1965 tarihinde Resmî 
Gazete ile yeni bir tashih ilânı yapmaya mec

bur olmuştur. Ve 17 zatın neticelerini de
ğiştirmiştir. Yerlerini değiştirmiş veya ilân 
edilenlerin kazanamadığını, onların yerine bir 
başkasının kazandığını ilân etmiştir. 

Bunların isimlerini arz etmek mümkün
dür. Ama vaktinizi almak istemem, fakat 
vakıa budur. Demek oluyor ki, şu 17 şahsa 
aidolan ve Resmî gazetelerle ilân edilmiş olan 
misaller 10 Ekim seçimi neticelerinin katî ne
ticelerinin ancak, 4 Kasımda teferruatı ile 
belli olmasını mümkün kılacak kadar gecik
tirmiş olması, o sistemin tatbikat bakımından 
hakikaten neticeleri geç belli olan, hesabı güç 
olan, hesabı yanıltıcı olan, Yüksek Seçim 
Kurulunu dahi hataya düşüren ve muğlâk 
bir sistem olduğunu göstermektedir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, buraya ka
dar olan mülâhazalarımla bakiyeler sisteminin 
niçin bugün için artık tatbiki mümkün ol-
mıyan, itibar edilmemesi lâzımgelen bir sis
tem olduğunu anahatları ile izaha çalışmış 
oluyorum. Bakiyeler sisteminin yerine ne geti
riyoruz, ne getirmeli idik meselesine geli
yorum. Burada konuşan arkadaşlarım dediler 
ki; bakiyeler sistemi kaldırılırken, yerine bir 
ricat ifade edecek şekilde Kurucu Meclisin 
hazırladığı bir sistemi getirmek, bir ileri gö
rüşlülük değildir. Ve get'rdiğiniz sistem ada
letsiz bir sistemdir, insafsız ve gerçek dışı 
bir sistemdir. Hattâ daha ağır kelimelerle 
bu sistemi mahkûm ettiler. Ve garibi şu 
ki, bu sistemi mahkûm eden ve bu kadar aşırı 
ifadelerle sistemin aleyhinde bulunan kimseler, 
daha ziyade bu sistemi kuran, Kurucu Mecliste 
vazife alan arkadaşlarımız veya onların temsilci
si olarak burada konuşan zevattır. Biz bir defa 
bu sistemi alırken Kurucu Meclisin yaptiğı her-
geyin en iyi olduğu gibi bir mebdeden hareket 
etmiyoruz, böyle bir kanaatle hareket etmiyo
ruz. G. P. sözcüsü arkadaşımız burada dedi M, 
siz böyle düşünüyorsunuz, bundan sonra Ana
yasadan bahsedemezsiniz. Kurucu Meclisin her 
türlü tasarrufu ile amel gibi bir neticeye ken
dinizi bağlamış olursunuz dediler. Bizim noktai 
nazarımızı yanlış anlıyorsunuz. Kurucu Mecli
sin iyisine iyi, kötüsüne kötü demek bizim şiarı
mızdır. Bugün bakiyeler sisteminin yerine yeni 
bir sistem getirirken, Kurucu Meclisin vaktiyle 
üzerinde çalışıp getirdiği sistemin memleket 
gerçeklerine, bugün için cevap verecek mahi-
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yette olduğunu kabul ettiğimiz için getirmişiz
dir. Yoksa Kurucu Meclis yaptı gibi bir duy
gunun, bir peşin hükmün zebunu olarak ge
tirmiş değiliz. Bu noktanın tashihinde zanne
diyorum İd fayda vardır. Şimdi Kurucu Mecli
sin yaptığı bu sistemi yani, Millet Meclisinde 
Meclisin seçimlerinde barajlı D'Hont sistsmi 
ve Senato seçimlerinde ekseriyet sistemi sek
linde tedvin edilimş olan sistemi niçin beğen
dik ve niçin getirdik meselesini biraz vuzuha ka
vuşturalım ki bu noktada arkadaşlarımız bizi 
yanlış anlamaktan ve kendilerine de, yanlış 
bir konuşma sistemi ve tenkid tarzı seçmiş 
olmaktan kendilerini kurtaralım. Şimdi arka
daşlar biliyorsunuz Kurucu Meclis bir taraf
tan seçim kanunlarını hazırlamış, kurduğu ko
misyonla, bir taraftan da Anayasamızı yap
mıştır. Yani her iki fonksiyonu atbaşı paralel 
bir halde yürütmüştür ve seçim kanu yapılır
ken, zaman zaman seçim kanunu için kurulmuş 
olan komisyon Anayasayı yapmakla vazifelendi
rilmiş olan Anayasa Komisyonundan Seçim 
Kanununda bulunması lâzımgelen prensiplerin 
Anayasa bakımından neler olması lâzımgeldiği 
noktasında onunla iştirak halinde, temas halin
de olmuştur. Bununla şunu söylemek istiyo
rum ki, Seçim Kanunumuz, yani Kurucu Mec
lis tarafından yapılmış olan Seçim Kanunu, 
Anayasanın ışığı altmda, Anayasanın tedvinin
de takibedilen prensiplerin ışığı altında ele 
alınmıştır. Başka bir deyimle; Kurucu Mecli
sin hazırlamış olduğu Seçim Kanunu, Anayasa
nın esprisi altında hazırlanmıştır ve Anayasa
nın bâzı maddelerinin gerekçesine girmiştir. 
Onun için kıymet veriyoruz. Balan size bir 
noktayı arz edeyim şimdi. Anayasa tasarısının 
Anayasa Komisyonu raporu : Anayasa mad
de 69, 70, 71, 72, Sayfa 32. Bu dört maddenin 
esbabı mucibesinde seçim sistemi şu satırlarla, 
şu ibarelerle dile getirilmektedir : «Millet Mec
lisinden farklı bir seçim sistemi ile seçilen ve 
kamu oyunun istikametlerini daha nüanse hale 
getiren Cumhuriyet Meclisi bu faydayı sağlı-
yaeaktır. Yani Millet Meclisinden başka bir 
sistemle Cumhuriyet Meclisinin, Cumhuriyet 
Senatosunun seçileceğini Anayasanın esbabı. 
mucibesinde tashih etmiştir Kurucu Meclisi. 
Yine 33 ncü sayfasından okuyorum : «Temsil 
meselesindeki basite irca etmek temayülünü 
kısmen tatil etmek ve beşerî nüansları belirt

mek bakımından adayın şahsiyetine daha fazla 
yer verecek bir seçim sisteminin uygulanmasına 
imkân verecek bir üye sayısı tesbit edilmiştir. 
Gerçekten seçim çevrelerinde daha az sayıda aday 
olacağından seçmenlerin şahıslar bakımından 
tercihlerinde daha fazla imkâna sahibolacakla-
rı bedihidir ve devam ediyor. Bu' satırlarla Ku
rucu Meclis seçim sisteminin Anayasanın ışığı 
altında nasıl olması lâzımgeldiğine dair kayıt
lar koymuştur. Yani, demin ifade ettiğim gibi, 
bu Kurucu Meclisin tedvin ettiği Seçim Kanu
nu Anayasamızın esprisi ve ışığı altında tedvin 
edilmiştir. Şimdi niçin Kurucu Meclis, Millet 
Meclisinde D'hont sistemini kabul etmiş, niçin 
Senatoda ekseriyet sistemini kabul etmiş mese
lesini de yine onların mülâhazaları bakımından 
arz etmeye çalışacağım. 304 sayılı Kanun hak
kında Seçim Kanunu Komisyonu raporu; Ku
rucu Meclisin Seçim Komisyonu raporu: Kısa 
olan bu raporu aynen okuyorum. Anayasa ta
sarısında ikinci Meclisin teşkili, yetkileri ve 
Meclise seçilecek üyelerin vasıfları farklı tutul
duğundan bu Meclis üyelerinin seçimi için mil
letvekili seçimi usullerinden farklı bir seçim ka
nunu tasarısı hazırlanması zaruri görülmüştür. 
Cumhuriyet Meclisinin teşekkülü, yetkileri, 
üyelerinin vasıfları göz önünde tutularak ve 
bir seçim çevresi olan illerimizin 24 ünün bi
rer, 25 inin ikişer üye çıkaracağı hesaba katıla
rak, bu seçimlerin ekseriyet usulü ile yapılma
sı faydalı görülmüştür. İmzalar, Şefik İnan, 
Hıfzı Oğuz Bekata, Atıf ödül, Necip Bilge, Ya
vuz Feyzioğlu, Şahap Kitapçı, Nüvit Yetkin, 
Atalay Akan, Sahir Kurutluoğlu, İlhami San-
car, Nazif Çağatay, Kenan Esengin, Zeki Kum-
rulu. Şimdi, bu kıymetli arkadaşlarımızın şu 
okuduğum gerekçedeki fikirlerini memleket 
gerçeklerine uygun buluyoruz. Ve onun için 
biz Hükümet olarak Senatoda ekseriyet usulü
nü teklif ettik. Neden teklif ettik? Çünkü Se
natonun terekküp tarzı ekseriyet usulü ile seçi
me müsaittir ve memleket gerçeklerine uygun
dur. Şöyle ki: Senato bir defa hepsi seçimle 
gelen zevattan müteşekkil değildir. Senato kay
nağını dört menbadan alır. Seçimle gelenler, 
Cumhurbaşkanı kontenjanından gelenler, tabiî 
senatörler ve nihayet eski Cumhurbaşkanları. 
Bunlar Anayasamıza göre Senatonun üyeleri
dir. Bunun dışında bu dört menbaın dışında 
ayrıca 24 ilde tek çıktığı için bizzarur ekseri-
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yet usulü oluyor, 25 ilde de ikişer olduğu için 
zaten buna yaklaşıyor. Onun dışında da büyük 
iller küçük parçalara ayrılmış. Bu itibarla me
sele dar bölgeye doğru götürülmüş. Onun için 
Senatoda sistem ekseriyet sistemi olarak kabili 
tatbiktir, kabili teemmüldür diye düşündük. 
Şimdi isimlerini okuduğumuz kıymetli arka
daşların bu esbabı mucibelerini bu itibarla be
ğendik. Ama gel gelelim bu arkadaşlarımızın 
bir kısmı burada konuştular, bilhassa Bekata 
arkadaşım ve bu sistemin, kendilerinin şu ra
porda imza koydukları bu sistemin geri bir sis
tem olduğunu ifade ettiler. Bizi de ricatla, mür-
tecilikle itham ettiler. Kendilerinin yaptığı 
şeyde eğer bu vasıflar varsa o zaman söyliye-
cek hiçbir sözümüz yok. Şimdi Kurucu Mecli
sin hazırladığı sisteme çok taş atıldı, sapanlar 
attı taşı, savunması bize düşüyor. Onu biraz 
daha savunacağım müsaade ederseniz. Seçim 
Kanunu yapılırken, Seçim Komisyonu Başkanı 
Sayın Şefik inan 16 . 1 . 1961 tarihinde beş nu
mara ile Anayasa Komisyonu Başkanına bir 
tezkere yazıyor. Ve diyor ki; bir seçim kanunu
nu yapmakla vazifelendirildik, siz de Anayasa
yı hazırlıyorsunuz, Anayasada seçim için hangi 
prensipleri düşünüyorsunuz bize bildirin, onla
rın ışığı altında meseleyi düşünelim. 

Cevap: Kendisine verilen 26 = 1 . 1D61 tarihi" 
ve 12 sayılı bir cevapta, uzun bir cevaptır, hep
sini okumakla vaktinizi almıyacağım. 5 nci mad
desinde diyor ki; komisyonumuz, yani Anaya
sa Komisyonu, Birinci Meclis için seçim siste
mi olarak nispî temsil esasını benimsemiştir. 
8 nci maddesinde de komisyonumuz ikinci Mec
lis seçimleri için nispî çoğunluk sisteminin ca
ri olmasına taraftardır demek suretiyle Ana
yasa vazıının düşüncelerini, Seçim Komisyonu
na intikal ettiriyor ve ona göre ışık tutuyor. 
Demin Anayasaya ait gerekçeleri de okudum. 
Bütün bunları bir arada toplu olarak mütalâa 
edecek olursak görülür ki, Kurucu Meclis ta
rafından hazırlanmış olan seçim kanunlarımız 
Anayasanın esprisi ile hem ahenktir ve onun 
ışığı altında tedvin edilmiştir. Şimdi insafsız, 
haksız, adaletsiz diye vasıflandırdıkları kanun 
işte bu kanundur. 

Şimdi bir iddiaya da burada arzı cevabet-
mek isterim. Derler M, kıymetli arkadaşlarım; 
güzel ama, bakiyeler sistemini terk edelim, evet 

mahzurları var, fakat sizin getirdiğinim sistem
de de birçok reyler heder oluyor. Kıymetten 
düşüyor, hesaba katılmıyor. Doğrudur. Fakat 
seçim sistemlerinin hangisini ele alırsak alalım 
bu vardır ve zaruridir kaçmamazsınız bundan. 
Şimdi, dereceli dar bölgede tek milletvekili ve
ya senatör seçen bölgelere, memleketi taksim 
eden bir seçim kanunu getirdiğimizi kabul ede
lim. Yani, ekseriyetle olacak bir kişi seçilecek. 
Ne olacak? Reylerin % 50 -f 1 ini alan netice
yi alacak, bir noksanı ile olan reyler % 49,99 
olan reyler heder olmıyacak mı? Olacak. Bu 
sistemlerin zaruretidir. Şimdi derler ki, barajı 
kaldırın D'Hont sistemi olsun veya % 5 barajlı 
D'Hont sistemi olsun. Peki, bu sistemleri ka
bul ettiğimiz takdirde yine bir kısım reyler ay
nı akıbete uğramıyacak mı? Aynı akıbete uğrı-
yacaktır. Şimdi az zararlı, çok zararlı meselesi 
ayrıca münakaşa edilebilir. Ama büsbütün za
rarı kaldıracak bir sistem işte, bulduk ama o 
pişirdiğimiz helvayı biz de beğenmedik; baki
yeler sistemi. Hiçbir rey heder almasın dendi 
ama, vaktinizi daha fazla almamak için siste
min mazaratlarını izaha daha derinliğine gir
medim, ama verdiğim misaller, zannediyorum 
ki, kâfi gelir. Demek oluyor M, mesele hiçbir 
reyin heder edilmemesi şeklinde bir sistem 
meselesi değil. Mesele, vatandaşın kanaatleri
ni belirtecek ölçüde bir reyin izhar edilmesi 
meselesidir. Baraj sız bir D'Hont sistemi, yine 
bir kısım reylerin heder olmasını imtaç edecek
tir. % 5 baraj lı olursa yine % 5 ulaşamamış 
olan reyler heder olacaktır. Hattâ bâzı yerler 
de bu baraj bu % 5 barajın da üstünde bir ra
kam olarak görünecektir. Demek oluyor ki, bü
tün reyleri kıymetlendiren bir sistem daha dün
yada bulunmuş değildir. Dünyada hukukçula
rın ve matematikçilerin hakikaten çok meşgul 
olduğu bir mesele seçim meselesidir. Nasıl ol
sun, nasıl hesaplansın, nasıl daha çok kıymet
lendirme imkânı bulalım da ve fakat nasıl da
ha çok müstakar bir Hükümet kurmak imkânı
nı bulalım prensiplerini bir arada mütalâa et* 
mek, mülâhaza etmek için çırpınmışlardır ve 
şimdiye kadar bulunabilen en iyi sistem de 
D'Hont sistemidir. Ve Avrupa'nın birçok mem
leketlerinde tatbik edilmektedir. Şimdi bizde 
buna baraj konmuştur. Bu barajı arkadaşları
mız koydu. Siz koydunuz bu barajı. Kurucu 
Meclis koydu bu barajı, tatbik edildi. Denir ki; 
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baraj olursa partiler, küçük partiler netice ala
mazlar. Bu fikre de katılmak güçtür arkadaş
lar. Neden güçtür? 1961 seçimlerinde bu tatbik 
edildi, barajlı D'Hont sistemi ile seçim yapıldı. 
Ama dört tane parti Mecliste büyük ölçüde 
grup kurmak suretiyle yer aldı. Demek ki, me
sele sistem meselesi değil, mesele vatandaştan 
oy almak meselesi, vatandaşın gönlüne girmek 
meselesidir. Bunu becerebilen parti sistemden 
endişe etmez. Derler ki, Adalet Partisi daha 
çok sandalye işgal edecek. Vatandaş daha çok 
rey verirse, daha çok sandalye işgal edecek. 
Şimdi bu seçim sistemi yani, getirdiğimiz sis
tem şayet kabul edilir de kanunlaşırsa, bu sis
tem bir başka partiyi, (A) partisini, (B) parti
sini iktidara getirmiyen bir sistem midir, onla
rın iktidara gelmesine mani olan bir sistem mi
dir? Hayır. Bu sistemle Adalet Partisi tekrar 
iktidara gelebileceği gibi, (A) partisi de, (B) 
partisi de* vatandaştan rey almak şartiyle, ikti
dara gelebilir. O halde mesele rey meselesidir, 
yoksa sistem meselesi tali derecede kalır. Mese
le rey meselesi olunca; küşük partiler silini
yor, Adalet Partisi daha çok sandalye işgal 
ediyor mülâhazasını ben, küçük partiler rey 
alamaz durumları odur demekten başka bir ne
tice doğurmaz. Adalet Partisi daha fazla san
dalye işgal eder lâfının altında yatan mâna, 
bugün için görünen, Adalet Partisi daha çok 
rey alacaktır. Biz bu reyi onun ölçüsünde alma
ya muktedir değiliz endişesinin izharından baş
ka bir mâna ifade etmez. O halde mesele sis
temden medet umma meselesi değil, mesele va
tandaştan medet ummak meselesidir. 

Şimdi Adalet Partisinin programına uymadı
ğı iddiaları da olmuştur. Tabiî bu iddiaları ya
pan arkadaşlarımız Adalet Partisi secim beyan
namesinin ve Hükümet programının buna temas 
eden pasajının yalnız işlerine gelen kısımlarını 
okumuşlardır.' «Lâ takrabus selâte» demişlerdir 
«ve entüm sükera» sına gelmemişlerdir. Tama
mını okuyunca Adalet Partisinin gerek seçim 
beyannamesinde, gerek Hükümet programında 
ne kasdettiği vâzıhan belirir. Buna çok catıl-
dı<?ı için Ttirkaç arkadaşım tarafından, vuzuha 
götürmek maksadiyle, seçim beyannamesinin bu 
kısmını okuyayım müsaadenizle. 

Seçim beyannamesi sayfa 6. Seçim sistemi ile 
başlar ve şöyle devam eder : «Adalet Partisinin 
tek başına iktidara gelmesini önlemek, azınlık 
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sultasını devam ettirebilmek için Parlâmento
dan geçirilmiş olan son seçim kanunları mem
leket idaresini ve millete hizmeti âdeta imkân
sız hale sokmuştur. Bu durum geçmişte bâzı Av
rupa memleketlerinde görüldüğü gibi, demokra
tik düzenin gözden düşmesini anarşi ve istikrar
sızlığın bezginliği ile birçok ülkenin diktatörlük 
uçurumuna yuvarlanmasını kolaylaştıran bir 
âmil olmuştur, Avrupa'da olmuştur bunlar. 
Adalet Partisi bir seçimle teşekkül eden Parlâ
mentonun memlekette şeçitli akımlarımı akset
tirme görevi yanında güçlü ve tesirli bir hükü
met kurmayı mümkün kılacak bir bünyeye sa-
hibolmanm da hayatî önemi bulunduğuna inan
maktadır. 1961 seçim sistemi ile, Senato çoğun
luk esasına, Millet Meclisi ise nispî temsil esa
sına dayandırılmış olan siyasi kuruluşumuzu 
millî bakiyeye ve birleşik oy sistemi ile bir kat 
daha dağıtan yeni usuller, rejimimizin akıbe
tini tehdideden bir unsurdur. Nispi temsil usu
lünün çeşitli akımları Parlâmentoda temsil et
tirme imkânı veren avantajlarını muhafaza et
mekle beraber, bu sistemi sağlam hükümetler 
kurmaya imkân verecek şekilde geliştirmek zo-
mnluğuna inanıyoruz.» Şimdi beyanamenin bu 
pasajı gösteriyor ki, Adalet Partisi nispi temsil 
usıûiinün devamında memleketin istikrarlı bir 
hükümet kurmasının müşküllerine işaret etmiş
tir. Bugün bu kurulmuştur, yarın kurulabilir, 
öbür gün kurulmıyabilir. Bütün mesele Adalet 
Partisinin Hükümet kurması meselesi değil, her 
parti iktidara gelebilecektir demokratik rejim
de, Seçim Kanununun getirdiği prensiplerin ışı
ğı altında. Vatandaş yeter ki oy versin. O halde 
ister iktidara Adalet Partisi gelsin, isterse bir 
başka parti gelsin, ,onun istikrralı bir bünyeye 
sahibolmasını mümkün kılacak bir secim siste
mini aramak, istemek ve taahhüdetmek partinin 
menfaatleri için değil, memleketin menfaatleri 
için yapılmış bir taahhüttür. Avrupa memleket
lerinde bu seçim sistemleri yüzünden çok şeyler 
olmuştur, çok acı akıbetlerini Almanya kendi 
nefsinde tecrübe etmiştir. Başka memleket
ler tecrübe etmiştir. Başkalarının bu acı 
tecrübelerini • artık bizim ders alarak bu tecrü
belerden geçmeye niyetli olmamamız gerekir. 
Binaenaleyh, seçim sistemleri hakikaten memle
ket ve rejim bakımından önemlidir. Çünkü, bu
nun dejenere olmaması, için sokağa düşmemesi 
ve memlekette anarşi olmaması bakımından is-
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tikrar ve kuvvet unsurları elzemdir. Zaten bü- I 
tün memleketlerde, literatürde seçim kanunla
rında aranan iki ana vasıf var. Birisi; çeşitli, 
köklü akımları temsil etmek imkânını kanunun 
bahşetmesi, diğeri de istikrarlı ve kuvvetli hü
kümetler kurulmasına elverişli prensipleri getir
mesidir. îşte Kurucu Meclisin hazırlamış oldu
ğu son sistemin bunları getiren memleket ger
çeklerine uygun bir sistem olduğu için 
biz sevk etmişiz. Bu seçim beyannamesin
de böyle olduğu gibi, Hükümet programında 
da yine öyledir. Programdan aynen okuyorum : 
«Milletvekili seçimlerinde nispî temsil usu
lünü muhafaza etmekle beraber, son uygulama
da açıkça görülen mahzurları önliyecek ve Se
nato seçimlerini ekseriyet usulüne iade edecek 
değişiklikleri tasarı halinde Yüce Meclise sun
mak kararındayız» demiştir Hükümet. Ve haki
katen bizim sunduğumuz tasarı da, Senato se
çimlerinin ekseriyet usulü ile olması öngörülmüş 
ve ona göre düzenlenmiş bir taşandır. Fakat, 
Millet Meclisi Karma Komisyonunda, bilhassa 
bugün tenMdeden muhalefete mensup arkadaş
larımızın oradaki temsilcileri Senatoda ekseri
yet usulü yerine, Millet Meclisinde olduğu gibi 
nispî sistem usulünün uygulanmasını İsrarla is
temişlerdir. Ve bu İsrar karsısında oradaki 
Adalet Partili üye arkadaşlarımız meseleyi oy
ları ile desteklemişlerdir ve biz de Hükümet 
olarak bu görüşe iltihak etmişizdir ve onların 
tâbiri ile tasarı bu şekilde yumuşatılmak sure
tiyle getirilmiştir. Ama gel gelelim buradaki 
arkadaşlarımız meselenin yine karşısmdadırlar. 
Şimdi derler ki, bu barajlı D' Hont sistemimin 
adaletsizliği meydanda, fakat Senatoya tatbiki 
daha adaletsiz neticeler doğuracak ve Senato
da ekseriyet usulü bundan daha isabetlidir. 
Böyle diyen arkadaşlarımız da oldu. C. H. P. 
kanadına mensup arkadaşlarımızdan bu söz
leri işittik. Şimdi eğer bu sözler samimî bir 
duygunun ifadesi ise, o takdirde C. H. P. Üçün
cü Koalisyonda yalnızbaşına iktidarda iken 
sevk ettiği ve Meclislerden geçirdiği 447 sayılı 
Kanunda, Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçim 
Kanununun değiştirilmesine dair olan kanun
da, Millet Meclisinde uygulanan sistemin, yani 
barajlı D'Hont sisteminin Senatoda da uygulan
masını istememesi ve böyle bir tasarı sevk et
memesi icabederdi. I 
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1961 seçimlerinde bu tasan tatbik görmüş
tür. Barajlı D'Hont sistemi, eğer onların za
viyesinden, kendileri zaviyesinden artık tatbi
kinde mahzur var idiyse, ki bugünkü konuş
maları bu mânadadır, bu takdirde 1964 te yal-
nızbaşlarına müstakillerle iktidarda iken, böyle 
bir davranışın içinde olmamaları icabederdi. 
Ama savunulmuştur, Hükümet azaları tarafın
dan da. Şimdi burada ifadesi sırasında, haki
katen büyük bir üzüntü ile takibettiğimiz bâzı 
konuşmalar oldu. Bu konuşmalarda aynı para
lelde iki ifade ile karşı karşıya kaldık. Bun
lardan birisini Sayın Hıfzı Oğuz Bekata yaptı 
ve A. P. kanadından kendisi konuşurken söze 
karışan veya kendisine sual tevcih eden arka
daşlarımı kasdederek; «şimdi gürültüyü bıra
kın, seçim meydanlarında bu kanun çıktıktan 
sonra çok gürültü olacaktır.» buyurdular ve 
Ahmet Yıldız arkadaşım da dediler ki; «bu 
kanun savaşı Meclis dışına aksettirecektir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mülâha
zalar hakikaten demokratik rejimin istikbali 
için, yarını için insana üzüntü veren, endişe 
veren mülâhazalardır. Seçim Kanunu şöyle 
olur, böyle olur, gelir bir başka iktidar o ka
nunu değiştirir, beğenmez. Ama eğer demok
ratik rejimin tecelligâhı olan Parlâmentolara 
ve onların tasarruflarına itibar etmiyeceğiz, 
hürmet etmiyeceğiz, meseleyi sokağa düşüre
cek isek o zaman demokrasiye elveda demek 
icabeder. Bir taraftan hepimiz demokrasinin 
hadimiyiz diyoruz, bu rejimi ayakta tutacağız 
diyoruz, bir taraftan da birbirimizi böyle so
kakta kavgaya, seçim meydanlarında kavgaya 
davet eder gibi bir eda içinde bu kürsüde ko
nuşursak demokrasiyi hazmettiğimizden endişe 
etmek icabeder. Ben Bekata arkadaşımı yakın 
tanıyan bir insan olarak, sözlerinin böyle bir 
mânaya gelmediği kanaatini kendimde yine 
muhafaza etmek istiyorum. 

Şimdi, Fikret Gündoğan arkadaşım hakika
ten gayet ağır şeylerle bu tasarıya hücum et
tiler. Ama tasarının esasları hakkında verdi
ğim izahat sırasında bunun bir siyasi ricat ol
madığını ifade ettim ve bu arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, bu tasarının Adalet Partisini seçim 
kazanmakla ayakta tutmak mânasına gelme
diğini ifade ettim. Yalnız kendilerinin bir sö
zünü anlamak hakikaten benim için güç ol-
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muştur. Fikret Gündoğan arkadaşım dedi M; 
A. P. bunu getirmekle millî hâkimiyet pren
sibini zedelemeyi nasıl göze alıyor? Seçimde 
Anayasanın tâyin ettiği prensiplerden hangisi 
zedeleniyor? Millî hâkimiyet prensibinin tasa
rının böyle oluşunda veya şöyle oluşunda ze
delenmesi nasıl oluyor bunu anlamak güçtür. 
Eğer bu tasarının, Kurucu Meclisin hazırladığı 
kanuna dönüşe aidolan bu tasarının mânasın
da, medlulünde millî hâkimiyeti zedeliyen bir 
şey var idiyse, Anayasamızı yapmış olan Ku
rucu Meclisi böyle bir töhmet altında bulun
durmuş oluyor ki, ben kendisi ile aynı fikirde 
değilim. Ama bu kürsüden meselelerimizi izah 
ederken kelimeleri iyi seçmekte ve nerelere ka
dar sirayet edeceğini ve milletin bünyesinde 
nasıl tahripkâr tesirler icra edeceğini hesabe-
derek konuşmakta, zannediyorum ki, isabet 
olur. Neler söylemediler; öylesine haksız, öy
lesine adaletsiz, öylesine insafsız bir kanun 
tasarısıdır ki, bunu beğenmeye imkân yok de
diler. Ama bu tasarı Kurucu Meclisin ve Ana
yasamızı yapmış olan heyetin Anayasanın ışığı 
altında hazırladığı bir tasarıdır. Bu tasarıya 
bu kadar insafsız hücum etmeye bilmem gö
nülleri razı olur mu? Sonra, buyurdular M; 
bu adaletsiz kanun ile iktidara gelirlerse asla 
rahat oturamıyacaklar. Bunlar söylenecek söz
ler değil. Belki siz gelirsiniz iktidara, Belki 
bir başka parti gelir. Şimdi bir kanunla ikti
dara gelen bir partinin rahat oturamıyacağını 
şimdiden ilân etmek, memleketin huzuruna 
hizmet midir? Ve demokrasiye hizmet midir? 
Sonra, yine kendi iddialarına göre bu tasarı hu
zuru bozan bir taşandır, diyorlar. Huzuru ta
sarı bozmaz arkadaşlar. Huzuru tasarıdan ümi
dini, tasarının getirdiği prensiplerden, tatbi
kinden ve seçmenin oyundan ümidini kesmiş 
olanların bir huzursuzluğu olabilir, onların 
derununda bir huzursuzluk olabilir. Bunu ka
bul ederim, ama bu tasarının millete bir huzur
suzluk getireceğini, topyekûn Türk Milletine 
bir huzursuzluk getireceğini iddia etmek hak
sızlığın ta kendisidir. O takdirde 1961 de millet 
huzursuzdu, 1964 te huzursuzdu gibi bir neti
celere gideriz ki, bunlar bâtıl fetvalar olur. 

Tasarı huzursuzluk getirmez arkadaşlar. Hu
zursuzluk insanların kendi içindedir. Ümidi
ni kaybetmenin huzursuzluğunu duyan olabi
lir. Ama millet olarak bir huzursuzluk bahis ko

nusu olamaz. Kanunu mahkûm ediyorum diye 
ilân ettiler. Bilmiyorum, kendileri Kurucu Mec
lis üyesi midir, ama Kurucu Mecliste vazife al
mış arkadaşlarının yaptıkları bir kanunu böyle 
ceffelkalem mahkûm etmek biraz da arkadaşları 
mahkûm etmek olur, bu itibarla dikkatli olma
larını tavsiye ederim. , 

Ahmet Yıldız arkadaşım gayet karamsar tab
lolar çizdiler ve itiyatları veçhile A. P. iktidarı
na, A. P. Genel Başkanına ve Hükümetine ağız
larına gelen her şeyi söylediler. Arkadaşlar; me
seleyi bu açıdan mütalâa etmeye hakkımız yok. 
Ben kendilerini dinlerken hakikaten neden bu 
kadar huzursuzdurlar ve meselelerimizi ne ka
dar, niçin hep karanlık görürler, niçin içinde 
hiç olmazsa kendilerine göre iyi telâkki ettiği 
bir şeyi dile getirmezler diye, bu arkadaşımı 
dinlerken kendi vicdanımda konuşmalarının bir 
muhasebesini yaptım, bulamadım, hiçbir aydın
lık nokta. Bugün memleket onun tasvir ettiği 
gibi karanlık değildir. A. P. iktidarının zihni
yeti onun gösterdiği zihniyetin tamamen öte
sindedir. Gericiliğe avans veren bir tatbikat ol
mamıştır, olamaz ve olmıyacaktır. Ama gelge-
lelim meseleleri mutlaka böyle bir teşhisin altın
da umumi efkâra daima damla damla tesir eder 
gibi bir düşüncenin ışığı altında böyle empoze 
etmekte menfaat görüyorlar ve itiyatlarını bu 
şekilde ayarlamış bulunuyorlar. Belki içlerinde 
Tabiî Senatörlüğün elden gitmesi gibi bir dü
şüncenin, hisedilmiyen bir düşüncenin ezikliği 
vardır, bu tesir altında her şeyi karanlık görme
yi itiyadediyorlar demeye insanın dili varmıyor. 
Ama başka türlü de izah yolu bulamıyor insan. 
Bu mevzua kıymetli arkadaşım Şeref Kayalar 
daha çok temas etmiş olmaları itibariyle ben faz
la durmuyorum. Yine arkadaşım bunun karşı
sında bir «yağma yok» diyecek fırsatçılar çıka
bilir. Seçim Kanununun karşısında, yani yağma 
yok diyen fırsatçılar çıkabilir demek ama, ben 
böyle bir şeyin olmuş olmasını da istemiyorum, 
diye buyurdular. «Yağma yok diyecek fırsatçı
lar çıkabilir» sözünde ben, yani bir ihtilâl ola
bilir, bir ihtilâl yapabilirler, bunun karşısında 
bir harekete geçebilirler gibi bir tehdit havası 
hissettim ki, A. P. iktidarının bu nevi kuru'teh
ditlere pabuç bırakacak bir iktidar olmadığını 
artık herkesin anlaması lâzımdır. 

Güven Partisi adına konuşan arkadaşım Feh-
, mi Alpaslan dediler ki; seçim sathı mailinde ka-
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nun değiştirilmez. Bunu A. P. si geçmiş zaman
larda bu prensibi savunmuştur, söylemiştir. 
Doğrudur. Ama biz bunu yeni getirmiş değiliz. 
Biz bunu 1966 nm başında getirdik ve o zaman
da dediler ki, bize, «ne acele ediyorsunuz, seçim
lere daha çok vakit var, çıkarırsınız, yeni bir ik
tidarsınız, seçimle yeni geldiniz acele etmeyin» 
ve iki sene de bu bekledi. Şimdi bunu çıkaralım 
diyoruz; bu sefer de Seçim Kanunu seçim sathı 
mailinde değişmez diyorlar. Yeni getirmedik 
ki; iki seneden beri, iki seneyi mütecaviz za
mandan beri mesele tezgâhtadır. Bu itibarla se
çim sathı mailinde kanun tadiline kalkışmış bir 
iktidar olarak bizi tavsif etmeye, zannediyorum 
ki, imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, geçenin bu vaktinde 
sizleri daha fazla işgal etmekten içtinabediyo-
rum. Bu kısa izahatım, zannediyorum ki, bu ka
nunu niçin getirdik, ne bekliyoruz, memleket 
gerçekleri karşısında bu kanun ne mâna ifade 
eder meselesini vuzuha getirmeye çalıştım ve 
konuşan arkadaşlarıma da arzı cevabetmeye ça
lıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hür
metlerimi sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Efendim 1961 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde nispî 
çoğunluk sistemi uygulandı. (Biliyoruz sesleri) 
Şimdi görüşülmekte olan tasarıya gelince (A. P. 
sıralarından ekseriyet sesleri) Nispî çoğunluk 
sistemi uygulandı, nispî çoğunluk, mutlak ço
ğunluk (A. P. sıralarından şimdi oldu sesleri) 
1961 Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçiminde 
nispî çoğunluk sistemi uygulandı. Şimdi görü
şülmekte olan tasan kanunlaştığı takdirde 
2 Haziran 1968 tarihinde yapılacak nispî Cum
huriyet Senatosu üyesi seçimlerinde iki senatör 
seçecek illerde, ki adedi az değildir, 25 senatör
dür, 50 senatör seçecektir. Oyların % 50 + 1 ni 
alan siyasi parti için mutlak çoğunluk uygula
nır deniyor. Bunda bir çelişme vardır. Yani 100 
bin muteber oy alan ve iki senatör seçen ilde ki, 
bunların adedi 25 dir, 50 001 oy alan siyasi parti 
iki senatöre sahibolacaktır. 49 999 oy alan bir 
siyasi parti hiçbir üye çıkaramıyacaktır. Bu sis
temin adı 1961 seçimlerinde uygulanan nispî ço
ğunluk değildir, bu sistemin adı mutlak çoğun
luktur bu çelişmeyi nasıl izah ederler? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Şimdi ben, konuşmamda bunu izah 

ettim. Biz tamamen 1961 senesinde tatbik edil
miş olan ve Kurucu Meclis tarafından tedvin 
edilmiş olan sistemi tasarımıza aldık ve sevk et
tik. Bu Millet Meclisi Karma Komisyonunda gö
rüşülürken yine muhalefete mensup arkadaşla
rımızın barajlı D'Hont sisteminin Senatoda da 
tatbikini arzu etmeleri üzerine, doğrudan doğ
ruya Hükümet tasarısı bir tarafa bırakılmıştır. 
ve bugünkü bu metin o komisyon tarafından 
tanzim edilmiş, yazılmış getirilmiştir. Mesele 
bundan ibarettir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Anlaşıldı. Nispî 
çoğunluk yerine mutlak çoğunluğa gidildiği gö
rülünce maksatlar daha iyi anlaşıldı, 

Şimdi bir hususu daha öğrenmek istiyorum, 
muhterem Adalet Bakanından. Barajlı D'Hont 
sistemini bugün uygulıyan ülke var mıdır, varsa 
adı nedir? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bilmiyorum misalini. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Teşekkür ederim. 
Demek ki, dünyada tatbik eden hiçbir ülke yok
tur... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Bakan 
buyurdular ki, bu kanun için; insafsız, gayriâ-
dil;, huzursuzluk getiriyor buyurdular... 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Ben böyle söylemedim, söylenenleri 
hikâye ettim. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Bu huzur
suzluğu nerede buluyorlar? Ben kendilerinden 
soruyorum, Konya 4 senatör çıkarıyor, farz ede
lim ki, 200 muteber oyla taksim edildiği vakit 
bir baraj 50 bindir, 50 bini A. P. si veyahut bir 
parti aldı, diğer partiler de 49 990 aldı, A. P. 
bir rey fazlasiyle 4 senatörlük alacak, diğer par
tiler hiç alamıyacaktır. Bunda adaletsizlik, in
safsızlık yok mudur? 

İkincisi, milletin temin ettiği oy nisbetinde 
hakkından fazla sandalye işgal eden bir parti 
huzur içinde hakkı olmıyan bir sandalyeyi işgal 
ediyor. Huzurla kalabilir mi? 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Efendim, konuşmamda bunun ceva
bını arz ettim. 1961 de tatbik edildi bu, 1964 te 
tatbik edildi. Binaenaleyh bu sistemin icabıdır 
ve sistemlerde hiçbir zaman oyların tamamını 
değerlendirme imkânı yoktur. Elbette her siste
min kendisine göre mahzuru vardır ve dünyada 

— 186 — 



O. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1968 O : 2 

mahzursuz bir sistem de henüz bulunmuş değil
dir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Size göre âdil 
midir 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Sistemin kendinden neşet eden mah
zurları olabilir.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar beş sa
yın üye konuşmuştur. Şimdi yeterlik önergeleri 
vardır, ama 6 ncı üyenin de konuşması lâzımge-
liyor. Biraz evvel arz etmiştim, Sayın Orhan 
Akça söz almaktan vazgeçmişlerdir, yerini Sa
yın Nahit Altan'a vermişlerdir, buyurun efen
dim. 

NAHİT ALTAN rÇanakkale) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Türkiye çok 
partili sisteme girdiğinden bu yana Secim ka
nunları daimî olarak Meclislerde görüşülmüş ve 
münakaşa mevzuu olmuştur. Ne talihsizliktir 
ki, bu münakaşanın en büyük kanadını dai
ma C. H. P. teşkil etmiştir. Kendisi iktidarda 
olduğu zaman başka türlü düşünmüş, muhale
fette olduğu zaman kendi müdafaa ettiği tezi sa
vunmaktan kaçınmış, aksi tezi savunmaya 
daima yanaşmıştır. Bir vesile ile buradan da
ha evvel arz etmiştim, 1950 senesine tekaddüm 
eden devrede ekseriyet sistemini müdafaa etmiş, 
zamanın muhalefeti nispî sistemi istemiş, Fakat 
Halk Partisi kendisinin sandalyelerinin kaybol
maması için ekseriyet sistemini vaz'etmiş, ama, 
millî irade kendi arzularına ram olmamış, bütün 
taktiklerine rağmen, baskılarına rağmen 1946 
daki oyunlarını da yapamadıkları için secimi 
kaybetmişler ve kendi oyunlarına kendileri düş
müşlerdir. Bu muhtelif tarihlerde aynen vuku-
bulmuştur. 1961 de de aynı şekilde bir Seçim 
Kanunu çıkarma yoluna gitmişler, bunda da 
muvaffak olamayınca 1964 Senato seçimlerinde 
nispî sistemi getirme yoluna sapmışlar, bunun 
için taviz vermekten geri kalmamışlar, bir ko
misyon üyesini de Senato adayı yapmak sure
tiyle bunu teminde baş rolü oynamışlardır, 1965 
senesi seçimlerine takaddüm eden zamanda 
millî bakiye sistemini çıkarabilmek için küçük 
partilere taviz vermekten çekinmemişlerdir. 
Bütün bu gayretler bir iktidar sandalyesine 
oturmanın en bariz delilidir. Ne hazindir ki, 
burada kendi sözcüleri demiyeceğim, kendilerine 
mensup bir arkadaşımız Seçim kanunları geri 

ı tepen tüfek gibidir, diyorlar. Tabiî bütün 
bu saydığım seçimlerde kendi çıkardıkları ka-

j nunlarm kendi tüfeklerini teptiğini gördükleri
nin acı bir itirafını burada yapmış oluyorlar ve 
dolayısiyle bu memleketin bünyesine uygun ka
nunları çıkarmadıklarını, şahsi gayelerini, par
ti gayelerini tahakkuk ettirmek için kanunlar 
çıkardıklarını kendi ağızlan ile de tescil ettir
miş bulunuyorlar. 

Arkadaşlarımız burada daima iktidardan dü
şeceğimizi, aldığımız her tedbirin yerinde olma-

j dığmı, millî menfaate zarar verdiğini, bunla-
nn daima seçimi kaybettireceğini ileri sürüyor
lar. Kendilerinin de zaten gayeleri bizim seçimi 
kaybetmemiz değil midir? Bıraksınlar da biz 
kendi oyunumuza kendimiz düşelim. Neden te
lâş ediyorlar? Demekki zikirleri ile fikirleri 

j aynı değildir. Nitekim geçmiş bütün hâdiseler 
de bunu göstermektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, ben bir nok
taya da temas edeceğim, işin tuhafı Halk Par
tisi ne zaman iktidara gelirse veyahutta ne za
man kendi düşüncelerini saklamak isterse mem
lekete zarar verecek bir neticeyi tevlidedecek 

| bir tedbir almaya kalktığında veyahutta ken
disine mensup bir şahsın, kendilerini tutan bir 
zümrenin veyahutta bir müessesesinin memleke
te, millete zarar vereceğine kaani oldular mı ba
şına bir millî kelimesi getirirler ve her zaman 

! o millî kelimesinin arkasına geçerek art fikir
lerini memlekete, millete zarar verici fikirlerini 
daima gizleme yoluna giderler. (Gürültüler, 
neymiş onlar sesleri) Beyefendiler, isterseniz 

j söyliyeyim, Millî Şef, Millî Bakiye, Millî Bir
lik... Daha sayayım mı? Şimdi diyorlar ki, 
biz. secim, sistemlerini değiştirirken sabit bir fi-
kirle hareket etmiyoruz, daima ileriye gidiyoruz, 
devrimci bir partiyiz, görüşlerimiz daima ile
riye matuftur. Bizim için çıkarmak istediğimiz 
bu kanun tasarısı için de geriye dönüş vasfını 
veriyorlar. Bu arada bunlan savunurken, ha-
talanınızdan dönüyoruz diyorlar. Peki; ne za-

I man inanacağız, sizin hata yapmıyacağınıza 
kaani olup bu dediklerinizi kabul edelim. 1961 

I de hata yaptığınızı kabul edersiniz, iki sene, üç 
sene geçmez Senato seçimleri için hata yaptığı
nızı kabul edersiniz, bir sene geçmez millî ba-

I kiye sisteminde hata yaptığınızı kabul edersiniz, 
! ondan sonra da bugün yine bu fikirlerinizden 
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dönmiyeceğinize karanti mi vardır ki, bir iki se
ne sonra hata yaptık demiyeceksiniz? Mesele 
burada. Memleketin, milletin iktisadi, içtimai, 
kültürel ve politik menfaatleri seçimlerde hangi 
yolun seçilmesini istiyorsa, hangi yolun uygun 
olduğuna kanaat getirirsek onu çıkarmaktır. 
Sandalye mevzuu ikinci plândadır. Sandalyeyi 
düşünmek esas olsaydı ve saldalye için böyle 
kanunların çıkarılması tek çıkar yol olsaydı 
kendilerinin aynı düşünce ile yapmış oldukları 
millî bakiye sistemi geri tepmez ve Adalet Par
tisi bütün hesapların üstüne çıkarak tek başına 
iktidara gelemezdi. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bir talihsizliktir, 
zaten en büyük talihsizlik, bütün dünyada de
mokratik nizamla idare olunan memleketler de 
raslanmıyan bir muhalefetin Türkiye'de mevcu
diyetidir, o da Halk Partisi mulhalefetidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Burada Mil
lî Birlik Komitesi namına konuşan Yıldız arka
daşıma birkaç noktada cevap vermek isterim. 
Kendisi yok, âdetidir, âdetleridir. Daima söyler
ler kaçarlar ve her vesile ile hiç münasebeti ol
madığı halde direkt Adalet Partisine, Adalet 
Partililere hükümete ve bilhassa maziye döner
ler, 1950 ile 1960 arasındaki iktidarın tutumu
nu ele alırlar ve onun vasıtası ile bizi onları 
müdafaa etmek gibi bir duruma düşürmek is
terler ve bu işleri yaparken o kadar ağır keli
meler kullanırlar ki, kendilerine bunun bir ta
nesini söylediğiniz zaman hepsi ağızlara alınını-
yacak küfrü savurmaktan da geri kalmazlar. 
Bakın beyler; biz diyor, A. P. sini kapatmak is
teyenlere mani olduk. Bir kere bu cihetleri mü
nakaşayı muciptir. Kendilerini demokrasinin 
hâmisi olarak kabul eden bu arkadaşlarımıza şu
nu hatırlatırım ki, başka yola gitme imkânları 
yoktu, ellerinden gelse ömürleri boyunca sena
tör deyil, ömürleri boyunca iktidarda kalmak is
terlerdi. Ama millî bünye buna müsaade etme
diği için kendileri zorlanmışlardır, bunu itiraf
tan çekinirler. Ve ondan sonra diyor ki, anaları 
Demokrat Partidir, biz babasıyız, elbette onla
rın doğurmuş olduğu bir çocuğu yaşatmak isti
yorduk, diyorlar. Bunun ifade ediş tarzı da bi
raz amiyane ve müstehcene de kaçar. Ba,şka mâ
nada. Biz bunu doğru yoldan da kabul ediyoruz. 
Yalnız Türk demokrasi tarihinde ana tâbiri 
başka bir parti tarafından benimsenmiş, sene-

I lerce anamuhalefet partisi olarak isim almıştır. 
Eğer bir ana bahis mevzuu ise, o, herhalde o 
parti olsa gerektir. Binaenaleyh Demokrat Par
tiye böyle bir fırsat vermemek iktiza eder ve 
o partinin doğurduğu Millî Birlik Grupunun da 
onların çocuğu olması iktiza eder, babaları meç
huldür o ayrı fasılda. 

I ^ 
BAŞKAN — Sayın Altan bir dakikanız var 

efendim. 
NAHİT ALTAN (Devamla) — Peki efen

dim, sık sık bizim Demokrat Partinin devamı ol
duğumuz intibaı verilir, o şekilde konuşma ya-

| pılır bir taraftan kendileri 38 sayılı Kanunu çı
karırlar, Tedbirler Kanunu namı altındaki bu 
Kanuna göre geçmişte kapatılan bir partinin 
devamı olduğunu söylemek suçtur. Biz bunu söy
lediğimiz zaman suç olur. Mitinglerde söylediği
miz zaman suç olur, ama karşı taraf bunu söy
lediği zaman suç olmaz. Bir de üstelik bizi mü
dafaa eder vaziyette bırakırlar. 

Beyefendi; arz ettiğim Tedbirler Kanununda 
sarih hüküm vardır. Hatırımda kaldığına göre, 
Demokrat Partinin devamı olduğunu söylemek 
bir suçtur ve bundan dolayı da ben mahkemeye 
verilmiş bulunuyordum, zamanında. 

Şimdi diğer taraftan partimizi kötü göster
mek için Atatürk düşmanları, devrim düşman
ları, çıkarcılar, gericilerin hangi partiyi tuttuğu
nun nazarı dikkatinizi celbederim diyor. Birkaç 
kişinin şu veya bu şekilde beyanda bulunmanın 
bizim partiyi tutması, rey vermesi için bizi suç
luyorlar ve bundan daima ağızlarında tekerleme 
yaptıkları vurguncu devri, çıkarcılar v.s. di-

j yorlar. Acaba bir iş yaptık diye övündükleri ih-
| tilâlden sonra yeminlerine binaen kıtalarına dön

meyip, aslî vazifelerine dönmeyip tabiî senatör
lük gibi ömür boyunca nafaka temin edecek bir 
müesseseyi kendilerine siper etmek de çıkarcılık 
değil midir? 

BAŞKAN — Sayın Altan zamanınız bitti 
efendim. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Bitiyor efen
dim. Kısaca şurayı da arz edeyim. Eğer iktidar
ların tutumları dolayısiyle ihtilâllere teşebbüs, 
ihtilâllere ışık tutma, yol verme bahis mevzuu 
ise o zaman 22 Şubat ve 21 Mayıs hâdiselerinde 
de o zamanki iktidarların, ihtilâllere ışık tut
tuğunu söylemek buradan hakkımız olmakta-

I dır. 
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Muhterem arkadaşlar konuşacak olursak 
burada kendilerinin ağzı ile cevap verme ica-
bettiği zaman bizim söyliyeceğimiz sözlerin al
tından kendilerinin kalkamıyacağma yüzde yüz 
eminiz. Muhasebesini yapacak olursak bizim 

* alnımız açıktır, hesap vermemiş insanların he
sap vermesi iktiza eder. Biz bu yollara gitmi
yoruz, biz doğrudan doğruya yeni bir zihni
yetle memleketin menfaatini icabettiren bir 
durumu nazarı itibara alarak buraya gelmiş 
bulunuyoruz. Bunu dile getirmeyi istiyoruz. 
Binaenaleyh, arkadaşlarımızdan tekrar tekrar 
rica ediyoruz, hiçbir zaman bir kanun tasarısı 
veya teklifi görüşülürken mevzudan dışa
rı çıkmasmlar, lüzumsuz ithamlarda bulun
masınlar, biz de o zaman aynı şekilde mu
kabele etmek mecburiyetinde kalırız. Ve 
bu bizim için hiçbir zaman bir nâkise olmaz. 
Eski defterlerin karıştırılması daima başkala
rına zarar verir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Altı sayın üye bu tasarı üze-
rında söz almış ve görüşmüştür, üç yeterlik 
önergesi vardır, okutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet okutalım da. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanun tasarısı üzerindeki 

müzakerenin kifayetine karar verilmesini arz 
ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarı üzerinde yapılan 

müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
İzmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Senatomuzda müzakeresi yapılmakta olan 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı hak
kında gruplar ve şahısları adına yapılan ko
nuşmalarla mevzu aydınlanmış bulunduğundan 
kifayeti müzakere kararının kabulünü arz ve 
talebederim. 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaeoğ'hı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, görüşülmekte olan tasarı millî bakiye 
yi kaldırmakta, barajlı D'Hont sistemini uy
gulamaktadır. Millî bakiyenin kalması veya 
kalkması konusunda şimdiye kadar söz olan arka
daşlar görüşlerinin gerekçelerini genişliği ile açık
ladılar, millî bakiyenin kalması veya kalkması 
konusu üzerinde açıklanmamış gerekçe kalma
dı. Bu konu üzerinde oy kullanırken muhterem 
üyeler kanaatlerine ve takdirlerine göre ha
reket edeceklerdir. Grupumuz adına konuşan 
sözcümüz bu konu üzerindeki grupumuzun gö
rüşünü açıkladı, gerekçesini açıkladı, diğer 
gruplar sözcüleri ve şahısları adına konuşanlar 
ela açıkladılar. Ancak barajh D'Hont sistemi
nin neyi getirdiği ve barajlı D'Hont sisteminin 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimine uygulan
ması halinde ne gibi neticeler doğacağı konusu 
etraflı şekilde görüşülemedi, etraflı şekilde 
açıklanamadı. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Sual sor
dunuz. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Bana sual sor
du diyen arkadaşım hakikaten Sayın Adalet 
Bakanına birinci sorumu tevcih ettiğim ve ken-
lileri cevap vermek üzere iken nispî çoğunluk
la mutlak çoğunluğun farkını bilmediklerini 
ifade ettiler. Bana vâki müdahaleleri ile, nispî 
yoğunlukla mutlak çoğunluğun farkını bilmedi-
iiğini ifade ettiler. Zapta geçti. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok 
bilmiştik sizi zaten bu hale getirdi. 

SAFFET UR AL (İstanbul) — Sizi de geti
recek. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — 17 Nisan 1964 
tarih ve 447 sayılı Kanunla Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimine ilk defa nispî çoğun
luk sistemi uygulandı. 14 Temmuz 1965 tarihli 
/e 656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile de 
lir seçim çevresinde birden fazla Cumhuriyet 
Senatosu üyesinin seçimi muteber oy sayısının 
o seçim bölgesinin çıkaracağı Cumhuriyet Se-
latosu üyesi sayısına bir adedinin ilâvesi sü
rüyle bölünerek elde edilecek seçim sayısı 
vsas tutulur. Bu hüküm sadece iki milletvekili 
çıkaracak olan seçim çevresinde yapılacak se-
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çimlerde de uygulanır hükmü konuldu. Bu hü
küm konulduğu zaman C. H. P. iktidarda 
değildi. C. H. P. dışındaki siyasi partiler grup
ları iktidarı teşkil etmiş bulunuyorlardı. Sa
yın Suat Hayri Ürgüplü Başbakandı, Sayın Sü
leyman Demirel Başbakan yardımcısı idi ve 
(A. P. sıralarından kifayetle ne alâkası var ses
leri) Sizlerin de oylarınız ile bu hüküm kanuna 
girdi. Sonra muhterem arkadaşlar, 1961 de 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri nispî çoğunluk 
sistemi ile seçildi. Fakat, C. H, P. 3S üye ile 
geldiği halde, C. H. P. den ikiyüz bin oya ya
kın eksik oy almış bulunan A. P. 35 senatör 
fazlası ile 71 senatörle geldi. Çoğunluk sistemi
nin mahzuru tecrübe ile müşahede ve tesbit 
edildi. Bundan dolayıdır ki nispî temsil siste
minin uygulanması yoluna gidildi. 

Hülâsa, barajli D'Hont sisteminin Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin seçimine uygulanması 
halinde doğacak mahzurlar üzerinde geniş öl
çüde müzakere yapılamadı, bütün gerçekler açık
lanamadı. Müsaadenizle konunun bu kısmı üze
rinde de yeteri gibi müzakere ve münakaşa 
olsun. Herkes söyliyeceğini, fikrini gerekçesi ile 
izah etmek fırsat ve imkânını bulsun. 

Muhterem arkadaşlar, Geçici Komisyon A. P. 
li 10 üye ile toplandı (A. P. sıralarından, yeter
likle ne alâkası var, sesleri) Geçici Komisyonun 
toplanmasının, çalışmasının tüzüğe aykırılığı 
Cumhuriyet Senatosunda A .P. li üyelerin oyla-
riyie tasvibe mazhar oldu. 6 kişi konuştu, ko
nuşmadan önce konuşmayı 10 dakika ile tahdi-
•dettiniz, 6 kişi konuştu; yeterlik önergesi ver
diniz, zamanınız vardır, müsaade ediniz pekçok 
şahıs konuşacak değildir, uzun zaman alacak de
ğildir, müsaade ediniz aydınlanmıyan bu konuda 
yeteri kadar konuşulsun, aydınlansın. Sahibi bu
lunduğunuz oy çoğunluğuna istinaden aydınlan
mıyan konuların aydınlanmasına da mâni olma
yın. Zaten kanunun müzakeresinde vukua ge
len birçok aksaklıkları oylarla tasvibettiniz, bu
na bir yenisi eklenmesin. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Mahrum 
bulunduğunuz oy sayısı... 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri 
aleyhinde bir sayın üye konuşma yapmıştır. 
Şimdi kifayeti müzakereyi oylarınıza arz edece
ğim. Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Et-
miyenler... Kifayet kabul edilmiştir efendim. 

Sayın senatörler 14 imzalı bir takrir vardır, 
bunu okutarak oylarınıza sunacağım. 

Senato Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların tadilini ön gören 

kanun tasarısının tümüne muhalif olduğumuz
dan reddini ve maddelere geçilmemesi hususu
nun açıkoy a arzını teklif ederiz. 

istanbul Malatya 
Fikret Gündoğan Nüvit Yetkin 

Ankara Tekirdağ 
Hıfzı Oğuz Bekata Hayri Mumcuoğlu 

Trabzon Bursa 
Ali Şakir Ağanoğlu Saffet Ural 

Ağrı Zonguldak 
Salih Türkmen Akif Eyidoğan 

Adana Kars 
Mukadder Öztekin Mehmet Hazer 

Malatya Tunceli 
M. Zeki Tulunay Aslan Bora 

Zonguldak Tokat 
Tevfik İnci Zihni Betil 

Sinop Ordu 
Suphi Batur Şevket Koksal 

BAŞKAN — 10 dan fazla üye imzaları ile bu 
önergeyi vermiş bulunuyorlar. Eğer bunun üze
rinde bu takrir aleyhinde bir mütalâanız varsa 
konuşun. 

Şimdi içtüzüğümüzün 73 ncü maddesinin 
ikinci fıkrası, tasarının tümünün müzakeresi 
bittikten sonra alelusul ve konuşanlar hakkın
da da kifayeti müzakere takriri oylandıktan 
sonra maddelere geçilip geçilmemesi gayet tabiî 
ki, 03'larmıza arz edilecektir. Bunu siz açıkoy 
olarak istiyorsunuz. (C. H. P. sıralarından, biz 
de açık oya konmasını istiyoruz, sesleri) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu önerge 
usulsüzdür, oya konamaz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkın
da söz istiyorum... (C. H. P. sıralarından, konu
şamaz, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar; tasarının tümü üzerindeki müzake
reler bitmiştir. Binaenaleyh bunun otomatik ne
ticesi tasarının maddelerine geçilmesi oylanır. 
Ama böyle Senato ile alay edercesine maddelere 
geçilmemesi tâbiri ile önerge verilemez. Ancak 
şayet istiyorlarsa, açıkoy yapılmasını arzu edi-
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yorlarsa, açık oylamanın yapılmasını isterler,. 
yani maddelere geçilmesinin açık oyla yapılma
sını isterler. Ama maddelere geçilmemesinin oy
lanması istenemez. Binaenaleyh bu önerge mu
ameleye konamaz. Aksini verirlerse, maddelere 
geçilmesinin açık oyla yapılmasını isterlerse o 
zaman otomatikman, imzaları tamam ise, açık oya 
konur. Yok imzaları tamam değilse o da kon
maz. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET HAZER (Kars) — Aynı şey, aksi 

de istenebilir. (Olmaz, sesleri) 
BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Ünaldı'nın 

buradaki izahatı hepinizi tatmin edici mahiyet
tedir, içtüzüğe de aykırı tarafı yoktur, sizin is
teğinize de aykırı yeri yoktur. Yalnız siz bunu 
iyi yazmamışsınız, yani şimdi konuşulan şekil
de buraya gelmemiştir, bu önerge. Ya bu istika
mette yazın, buraya gönderin, veyahut da biz 
bu önergeyi bu fıkra ile oya koyamıyacağız. 
Yani bunda İsrar edecek misiniz? Takriri geri 
mi alıyorsunuz Sayın Beketa? (Gürültüler, oy
layın sesleri) 

HIFZIOĞUZ BEKATA (Ankara) — Hayır 
efendim, geri almıyoruz. Ancak, bu da o mâna
dadır, «maddelere geçilmesi hususunun açık oya 
arzı» şeklinde tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Fikret Gündoğan ve arkadaşla
rının takririni tekrar okutuyorum. 

Senato Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların tadilini öngören 

kanun tasarısının tümüne muhalif olduğumuz
dan reddini ve maddelere geçilmesi hususunun 
açık oya arzını teklif ederiz. 

İstanbul Malatya 
Fikret Gündoğan Nüvit Yetkin 

Ankara Zonguldak 
Hıfzı Oğuz Bekata Akif Eyidoğan. 

Trabzon Bursa 
Ali Şakir Ağanoğlu Saffet Ural 

Tekirdağ Adana 
Hayri Mıımcuoğlu Mukadder Öztekin . 

Ağrı Kars 
Salih Türkmen Mehmet Hazer 

Malatya Tunceli 
M. Zeki Tulunay Arslan Bora 

Zonguldak Tokat 
Tevfik İnci Zihni Betil 

Sinop Ordu 
Suphi Batur Şevket Koksal 

BAŞKAN — Yani maddelere geçilmesi key
fiyetini işari oyla istemiyorlar da on kişiden 
fazla imzalı bir takrirle açık oyla istiyorlar. 

Efendim oylama için ad çekiyoruz, hangi 
addan başlanacağı hakkında. Ali Şakir Ağan-
oğlu. Sayın Ali Şakir Ağanoğlu'ndan başlıya-
cağız. Şimdi. 

Sayın Bekata, hep yanlıştır bu takrirler, şim
di bizim burada oylamaya geçtiğimiz zamanda 
neyi oylıyacağız, kırmızı oy neyin ifadesi, beyaz 
oy neyin ifadesi olacaktır? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Maddelere 
geçilmesini oyunuza sunuyorum, diyeceksiniz. 
Bu takriri kabul edenler... 

BAŞKAN — Efendim, vakitte geçmiş bulu
nuyor, buradaki oturan Başkan da saatlerden 
beri burada oturuyor. Bunu dikkate alın. öner
geler de böyle yağmur yağar, gibi gönderilirse... 
Müsaade edin içtüzük bu takriri yazma imkâ
nını veriyor, İçtüzüğümüzde var bu. Bu işari 
oyla halli lâzımgelen yani, maddelere geçilmesini 
işari oyla yapacağımız yerde takrirleri ile açık 
oyla yapacağız. Binaenaleyh beyaz oy... 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Nasıl oy 
kullanacağımızı bildirin. Takriri değil, madde
lere geçilmesini oylayın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, siz şöy
le diyeceksiniz; maddelere geçilmesini açık oyla 
yapılmasını istiyoruz diyeceksiniz, bu kadar. 
Bunun ifadesi filân diye yapılmaması lâzım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, bu takriri oya koymıyacaksınız. Maddele
re geçilmesi hakkında açık oylama yapılacak. 
Binaenaleyh kabul edenler beyaz, reddedenler 
kırmızı oy... 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar müsaade bu
yurun, o kadar basit bir mesele, o kadar geniş 
bir mevzu haline geldi. Şimdi maddelere geçil
mesini istek üzerine açık oyla yapacağız ve bu 
açık oyda, maddelere geçilmesini kabul eden
ler beyaz oy, kabul etmiyenler kırmızı oy, müs
tenkifler yeşil oylarını vereceklerdir. (Gürül
tüler) 

Şimdi Sayın Ali Şakir Ağanoğlu'ndan... (Gü
rültüler, takririn ifadesi yanlış sesleri) Beye
fendiler görüyormusunuz, o kadar güzel müza
kereyi bir yazınızla ve bir takririnizle ve bir 
parça da karşı tarafta mevcut hassasiyetle şu 
hale getirdiniz. Bu şöyle ifade edilemez mi 
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idi? Maddelere geçilmesinin açık oyla yapıl
masını teklif ediyoruz demek muvafık olmaz mı 
idi? 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
orada yazılı. (Değil öyle, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bekata, benim şurada, 
Heyeti Umumiye önünde konuştuğum istikamet
te lütfen bir yazı yazın. Çok üzdünüz, hakika
ten üzdünüz. Bunda bir şey yok ki. Ben takriri 
size veriyorum, lütfen düzeltin Sayın Bekata, 

Bir takrir daha vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Maddelere geçilmesinin açık oya konmasını 

saygı ile arz ederim. 
Bolu İmza 

Sırrı Uzunhasanoğlu (Okunamadı) 
istanbul Samsun 

Rifat Öztürkçine Refet Rendeci 
Trabzon İzma 

Reşat Zaloğlu (Okunamadı) 
Adıyaman Kastamonu 
Halil Ağar Mehmet Çamlıca 

imza Manisa 
(Okunamadı) Refik Ulusoy 

Manisa 
Orhan Süersan 

BAŞKAN — Bu önergeye uyuyor musunuz 
Sayın Bekata?.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — uyu
yoruz (Gürültüler) 

BAŞKAN 
daha geldi. 

Aynı mealde ikinci bir önerge 

Senato Yüksek Başkanlığına 
Seçimlerle ilgili kanunların tadilini öngö

ren kanun tasarısının maddelere geçilmesi hu
susunun açık oya arzını teklif ederiz. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Bursa 
Saffet Ural 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 
Adana 

Mukadder öztekin 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Kars 
Mehmet Hazer 

Tunceli 
Arslan Bora 
Zonguldak 

Tevfik İnci 
Ordu 

Şevket Koksal 

Malatya 
Mehmet Zeki Tulunay 

Tokat 
Zihni Betil 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN — Efendim şimdi, her iki öner
gede de bir sıkıntılı taraf yok. Maddelere geçil
mesinin açık oya sunulması istenmektedir. Bu 
sebeple açık oylarınıza sunulacaktır. 

(isimler okunmak suretiyle açık oylama ya
pıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok. Oy muamelesi bitmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunda yapılan açık 
oylama sonucunu arz ediyorum: 110 sayın üye 
iştirak etmiştir. 96 kabul, 14 ret, çekimser oy 
çıkmamıştır. 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Şimdi verilmiş bir ivedilik önergesi vardır 

okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Mil
letvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Aydın 

Osman Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle müzake
resini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun: 

32 nci maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün 
ve 533 sayılı Kanunun 7 nci; 

33 ncü maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini 
tadil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanu
nun 12 nci; 
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38 nci maddesine fıkralar ekliyen 13.2.1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 9 ncu; 

13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 
12 nci maddesiyle değiştirilen 35 nci maddesini 
tadil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanu
nun 16 nci, ve 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanu
nunun değiştirilmesine dair olan 17 . 4 . 1964 
gün ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
2 fıkra ekliyen 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı 
Kanunun 13 ncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağı
da yazılı 32, 33 ve 35 nci maddeler, 25 Mayıs 
1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununa 32, 33 ve 35 nci maddeler olarak ek
lenmiştir. 

Madde 32. — Siyasî partilerin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı, 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Seçime katılmış olan siyasî partilerin ve ba
ğımsız adayların adları alt alta ve aldıkları 
muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu 
rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... 
ilâ, o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına 
ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, 
parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten, en 
küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri, bu 
payların sahibi olan partilere ve bağımsız aday
lara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis 
olunur. 

Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit 
rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında 
ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy 
puslaları toplamının, o çevreden çıkacak millet
vekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayı
dan az olan siyasi partilere ve bağımsız aday
lara milletvekilliği tahsis edilmez. Bu gibi hal
lerde, milletvekilliği elde edemiyen siyasi par
tiler veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar 
nazara alınmaksızın milletvekillikleri geriye 
kalan partiler ve bağımsız adaylar arasında yu-
karıki fıkra gereğince paylaştırılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve 
bağımsız adaylardan hiçbiri yukarıki fıkrada 
gösterilen sayı kadar oy almamışlarsa, millet
vekillikleri gene ikinci fıkra hükümlerine göre 
paylaştırılır. 

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

32 nci madde gereğince, her partinin kazan
dığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten son
ra, her parti için ayrı ayrı olmak üzere; aday
ların adları, parti aday listesindeki sıraya göre 
alt alta yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna veri
len aday listelerindeki sıra, seçimlerde partile
rin kazandıkları milletvekilliklerinin sırasının 
tesbitinde esas olur ve her seçim çevresinde 
32 nci madde gereğince partilere düşen millet
vekilliği sayısı kadar milletvekili, her parti lis
tesinin başından itibaren sayılmak suretiyle se
çilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

il seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine se
çilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o se
çim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir su
retini de bir hafta süre ile il seçim kurulu ka
pısına astırır. 

Madde 35. — Yukarıki maddenin birinci 
fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi 
verilmedikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgi
leri bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğnce 
bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır ta
mamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alın
ması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek 
karara bağlanması beklenmeksizin, her parti
nin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili 
seçilenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Ku
rulunca Türkiye radyoları ile derhal ilân olu
nur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bü
tün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Se
çim Kurulu, en kısa zamanda Türkiye radyola
rı ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayın-
lıyarak, iller itibariyle, milletvekili seçilenlerin 
ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan 
seçmen sayısını, seçme katılma oranını muteber 
oy puslası sayısını, her partinin ve bağımsız 
adayların kazandıkları oy puslası sayısını açık
lar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme 
araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında önce
likle kullanılır. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Millet
vekili Seçimi Kanununa yukarıda eklenen 32, 
33 ve 35nci maddeler hükmü, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimlerinde de uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Okya-
yuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Mu
halefetten kimse konuşmadığına göre ihtiyaç 
duymuyor, konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Efendim 1 nci madde üzerinde 
verilmiş bir önerge var. Sayın Sedat Çumralı 
ve Fehmi Alpaslan tarafından verilmiştir, oku
tuyorum:. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Birinci madde içinde yer alan 32 nci mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz: 

«Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağım
sız adayların elde ettikleri mületveMllerinin 
sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: , 

Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy
ların toplamı, o seçim çevresinden seçilecek 
milletvekili sayısına bölünür. Bu suretle bu
lunan sayıya «Seçim sayısı» denilir. 

Her siyasi partinin aynı seçim çevresinde 
aldığı geçerli oy toplamı «Seçim sayısı» na bö
lünmek suretiyle, o seçim çevresinde o siyasi 
partinin alacağı milletvekili sayısı tesbit edi
lir. 

Bir seçim çevresinde siyasi partiler arasın
da bölüşülemiyen milletvekilleri, yukarıdaki, 
fıkrada söz konusu işlem sonucunda partile
rin değerlendirilmemiş olarak kalan oylarının 
büyüklük sırasına göre partiler arasında dağı
tılır. Bu işlemden sonra da bölüşülemiyen mil
letvekillikleri kalıyorsa, aynı işlem tekrarlan
mak suretiyle, bütün milletvekilliklerinin par
tiler arasında bölüşülmesi sağlanır. -

Bir siyasi partinin yukarıdaki fıkralar ge
reğince milletvekilliği alabilmesi için, o seçim 
çevresindeki toplam geçerli oyların en az yüzde 
beşini- almış bulunması gerekir. 

Bir bağımsız adayın belli bir seçim çevresin
den seçilebilmesi için, o seçim çevresindeki top
lam geçerli oyların % 5 inden az olmamak şar-
tiyle en az birinci fıkrada söz konusu «Seçim 
sayısı» kadar oy almış bulunması gerekir. 

Bir seçim çevresinde tek milletvekilinin se
çilmesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en faz
la geçerli oy alan siyasi parti adayı veya ba
ğımsız aday seçilmiş olur» 

Güven Partisi Grup Başkanvekilleri 
Artvin ' Konya 

Fehmi Alpaslan Sedat Çumralı 
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BAŞKAN — Önerge hakkında komisyonun 
bir mütalâası var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OSMAN 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Bir mütalâa
mız yok efendim. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı?.. 
ADALET SAKANI EÂSAN DİNÖEE (Af

yon Karahisar Milletvekili) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye iştirak etmiyorlar. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir 

Madde muhtelif fıkralardan ibarettir. Mad
de hakkında Sayın Ucuzal'ın bir önergesi var
dır, onu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 1 nci maddesinin her 

fıkrasının ayrı ayrı oya arzını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Esasen uzun fıkralı bir madde 
olduğu için bu 1 nci maddeyi yukarda okuduk
tan sonra, şimdi 32 ve 33 ve 35 nci maddelerini 
ayrı ayrı okuyarak ayrı ayrı oyunuza arzedece-
ği\rL. Ondan sonra yukarda 1 nci maddeyi oku
yarak oyunusa ars edeceğim. 

Seçimlerle ilgili kanunların kâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve 305 sayılı Millet-
v?ki?.i Secimi Kanununa bâzı maddeler eklen

mesi hakkında Kanım 

Madde 1. — 25 Mayıs 1981 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun: 

32 nci maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün 
ve 533 sayılı Kanunun 7 nci; 

33 ncü maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 
gün ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini ta
dil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Ka
nunun 12 nci; 

38 nci maddesine fıkralar ekîiyen 13 . 2 . 1965 
gr.n ve 533 sayılı Kanunun 9 ncu; 

İS . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 12 
nci maddesiyle değiştirilen 35 nci maddesini 
tadil eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Ka
nunun 16 nci, ve 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanu
nunun değiştirilmesine dair olan 17 . 4 . 1964 
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gün ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 < 
fıkra ekliyen 14 . 7 . 1965 gün ve 658 sayılı Ka
nunun 13 ncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşa
ğıda yazılı 32, 33 ve 35 nci maddeler, 25 Mayıs 
1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Ka
nununa 32, 33 ve 35 nci maddeler olarak eklen
miştir. 

BAŞKAN — Şimdi 32 nci maddeyi okutuyo
rum. 

Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağımsız 
adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı, 
aşağıdaki şekilde hesaplanır: * 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve ba
ğımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu ra
kamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, 
o çevrenin çıkaracağı milletvekili sayısına ula
şıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, par
ti ayırımı yapılmaksızın en büyükten, en küçü
ğe doğru sıralanır. Milletvekilleri, bu payların 
sahibi olan partilere ve bağımsız adaylara, ra
kamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için bir birine eşit 
rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar arasında 
ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy 
pusulaları toplamının, o çevreden çıkacak mil
letvekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sa
yıdan az olan siyasi partilere ve bağımsız aday
lara milletvekilliği tahsis edilmez.Bu gibi haller
de, milletvekilliği elde edemiyen siyasi partiler 
veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar nazara 
alınmaksızın milletvekilleri geriye kalan par
tiler ve bağımsız adaylar arasında yukarıki 
fıkra gereğince paylaştırılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve 
bağımsız adaylardan hiçbiri yukarıki fıkrada 
gösterilen sayı kadar oy almışlarsa, milletvekil
leri gene ikinci fıkra hükümlerine göre paylaş
tırılır. 

BAŞKAN" — 32 nci maddeyi oylarınıza arze-
diyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabu'f 
edilmiştir. 

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

32 nci madde gereğince, her partinin kazan
dığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 
her parti için ayrı ayrı olmak üzereı adayların 

19 . 3 . 1£38 O : 2 

adları, parti aday listesindeki sıraya göre alt al
ta yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday 
listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin kazan
dıkları milletvekilliklerinin sırasının tesbitinde 
esas olur ve her seçim çevresinde 32 nci madde 
gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı 
kadar milletvekili, her parti listesinin başından 
itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla 
müşahitler hazır bulunabilirler. 

İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine se
çilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o seçim 
çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir sure
tini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapı
sına astırır. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 35. — Yukarıki maddenin birinci fık
rası gereğince il seçim kurullarından bilgi veril
dikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri bek
letmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince 
bütün illerden verilecek bilgiler tamamlamr ta
mamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alın
ması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek 
karara bağlanması beklenmeksizin, her partinin 
kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçi
lenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulun
ca Türkiye radyoları ile derhal ilân olunur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanâMarın bü
tün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim 
Kurulu, en kısa zamanda Türkiye radyoları ve 
Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayınhya-
rak, iller itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve 
soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seç
men sayışım, seçime katılma oranını, muteber oy 
pusulası sayısını, her partinin ve bağımsız aday
ların kazandıkları oy pusulası sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme 
araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında öncelik
le kullanılır. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletve
kili Seçimi Kanununa yukarıda eklenen 32, 33 ve 
35 nci maddeler hükmü, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçimlerinde de uygulanır. 
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BAŞKAN — 35 nci maddeyi oylarınıza arze-

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddenin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında söz is
tiyen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Yok maddeyi oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
BAŞKAN — 21 . 3 . 1966 Perşembe £Ünü 

saat 15 te toplanmak üzere Birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 03,30 

B — YAZILI SORTİLAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Kayseri stadındaki hâdiselere 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman 
D emir el'in cevfabı (7/356) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

Soru : 1 
17 Eylül 1967 günü Kayseri stadyumunda 

vukubulan çok üzücü olaylardan sonra Sivas 
ilimizde Kayserililere ait kaç işyeri ve ev teca
vüze mâruz kalmış, tahrip veya yağma edilmiş
tir?. 

Soru : 2 
Bu tecavüz, tahrip ve yağma sebebiyle mey

dana gelen zarar tesbit edilmiş midir? 

a) Edilmişse ne kadardır? 
b) Edilmemişse, ne zaman tesbit edilecek

tir? 
Soru : 3 
Zarar, 

a) Devletçe tazmin edilecek mi? 
b) Edilmiyecekse, ne zaman tazmin edile

cek? 

Soru : 4 
işyeri veya evi tecavüze uğrıyan, tahrip ve

ya yağma edilen tüccar ve esnafın banka borç
lan ertelenecek midir? 

Soru - 5 
Bunların Sivas'ta kalan eşyaları Kayseri'-

ye ne zaman nakledilecektir? 
Soru : 6 
Gazeteler Sivas'taki, 
a) Bütün Kayserililerin canlarını kurtar

mak için diğer illere kaçtıklarım, 
b) Kayserili memur ve öğrencilerin baş

ka illere nakledildiğini, 
c) Kayseri plâkalı otoların hâlâ Sivas'a gi

remediklerini, 
d) Sivas'taki müdürlüklerden, Kayseri'-

deki bölge müdürlüklerine bağlr olanların Kay
seri dışındaki bölge müdürlüklerine bağ
landıklarını, yazmışlardır. Bu haberler doğru 
mudur? 

Soru : 7 
Doğru ise, bugüne kadar, 
a) Kayseri doğumlu kaç vatandaşımız Si

vas'tan kaçmıştır? Bütün eşyalarını Sivas'ta 
bırakarak kaçmış olan bu vatandaşlarımız ne
rede barınıyorlar, ne ile geçiniyorlar? Bugüne 
kadar kendilerine Devletçe her hangi bir yar
dım yapılmış mıdır? 

b) Kaç memur ve öğrenci Sivas'tan başka 
illerimize nakledilmiştir? 
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Soru : 8 
Sivas'ta Kayserililer için, 
a) Can ve mal emniyeti, 
b) İkâmet ve seyahat hürriyeti ne zaman 

temin edilecektir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 8 . 3 . 1968 

Sayı : 77 -127/1810 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Mehmet özgüneş'in ya
zılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 1.11.1967 tarih ve 7/356 - 8547/05706 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet özgü-

neş'in «Sivas'ta vukubulan hâdiselere» dair 
Başbakanlığa yöneltip Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığa vermiş olduğu 6 . 10 . 1967 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı, üç nüsha olarak, 
eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet ösgüneş'in 
«Sivas'ta vukubulan hâdiseler» hakkındaki 
6 . 10 . 1967 tarihli yazılı soru önergesi 

cevabıdır 

1. 18 . 9 . 1967 günü Sivas'ta vukubulan 
olaylar sırasında 8 ev, 14 dükân, 4 yazıhane, 4 
kireç ocağı ve 1 de vasıta tahribedilmiştir. 

2. Adlî merciler tarafından tesbit edilen 
zarar miktarı 382 939 liradır. 

3. Bugün için Mahallî özel İdare ve Bele
diye bütçeleri ile şahıs ve müesseelerin yapa
cakları yardımlardan teşkil edilecek bir fon
la saraların karşılanması daha uygun görül
mektedir. Bu sebeple Devletçe bir ödeme yapıl
ması düşünülmemektedir. 

4. Banka borçlarının ertelenmesi' hususun
daki taleplerin anlayışla karşılanması ve ilgili
lere mümkün olan kolaylıkların gösterilmesi 
Ticaret Bakanlığınca Bankalar Birliğinden is
tenmiştir. 

5. Kayseri'ye giden ailelerin çoğu eşyala
rını beraberinde götürmüştür. Talebedenlere bu 
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hususta idarece gereken yardım yapılmıştır. He
nüz eşyalarını nakletmemiş olanlara da, iste
dikleri takdirde, her türlü yardım yapılacak
tır. 

6. a) Kayserililerin canlarını kurtarmak 
için diğer illere kaçtıkları iddiası varit değil
dir. Sadece Sivas'ın merkezindeki bâzı aileler 
olaylar üzerine kendi arzuları ile şehri terk et
mişlerdir. 

b) Kayserili memur ve öğrencilerden yal
nız arzu edenler başka illere nakledilmiştir. 

c) Kayseri plâkalı taşıtlar 12 . 10 . 1967 
tarihinden itibaren "Sivas'a normal şekilde gi
dip gelmektedir. 

d) Yalnız Sivas'taki iki müdürlük, idari bir 
tedbir olarak, Kayseri dışındaki bölge müdür
lüklerine bağlanmıştır. 

7. a) Sivas'tan ayrılna 95 kişidir. Ken
dileri tarafından bugüne kadar her hangi bir 
yardım talebinde bulunulmamıştır. 

b) Sivas'tan başka illerimize 49 memur ve 
64 öğrenci nakledilmiştir. Nakiller kendi istek
leri üzerine yapılmıştır. 

8. Gerek mal ve can emniyeti gerek ikamet 
ve seyahat hürriyeti tamamen temin edilmiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Benizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Diyarbakır - Pirinçlik üs
süne dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma 
Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı (7/365) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsadelerini arz ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

1. Diyarbakır - Pirinçlik tesisi (veya üssü) 
nün Amerikan hükümetine veriliş şartları ne
lerdir? 

2. Söz konusu üssün dış korunmasını yap
makla görevli Türk birliğine üşün içine girme 
yasağı konmuş mudur? Bu bir tek üssü kime 
karşı korumakla görevlidir. 

3. Üssün dış emniyeti ile görevli Türk Bir
liği komutanı ile Amerikalı subay arasında 
anlaşmazlık ve çatışma olmuş mudur? Oldu 
ise sebebi nedir? 
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4. Bu olaydan sonra Türk Birliği veya ko
mutanı değiştirilmiş midir? Türk birliğinin si
lâhlan alınmış mıdır? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Müsteşarlığı 4 . 3 . 1968 
Ankara 

Kanun : 823/1 - 67 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1 . 11 . 1967 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nanlar Müdürlüğü 8548 - 05691 - 7/363 sayılı 
yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm «Diyarbakır Pirinçlik tesisine dair» 
yazılı soru önergesi tetkik edilerek Bakanlığım
ca hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüseyin Atmaca'-
nın yazılı soru önergesinin cevabı 

1. ikili anlaşma ile kurulan bu tesise Türk 
Genelkurmayının tensibedeceği personel girebi
lir. 

2. Türk Birliğinin görevi tesisin emniyeti
ni sağlamaktır. 

3. Birlik Komutanı ile Amerikalı Subay 
arasında bir çatışma olmamıştır. 

4. 7 nci Kolordu Komutanlığı tarafından 
yapılan denetleme neticesinde Birlik Komutanı 
değiştirilmiştir. Türk Birliğinin silâhları alın
mamıştır. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm, Ankara Belediyesinin çalışmalarına 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın cevabı (7/422) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların İmar ve iskân Bakan

lığı ve içişleri Bakanlığınca yazılı olarak cevap-

(1) İmar ve İskân Bakanının cevabı 10.2.1968 
tarihli 33 ncü Birleşim tutanağındadır. 

landırılmasma aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kadri Kaplan 

15 Ocak 1968 tarihli Milliyet Gazetesinde 
Ankara Belediye Başkanını Mimarlar Odası 
Kongresinde yaptığı konuşmada ileri sürülen 
fikir ve iddiaları eğer gazeteye yalnış intikal 
etmediyse bu makamın gerektirdiği sorumluluk 
duygusu bakımından doğru kabul etmek gere
kiyor. Durum böyleyse iddia edilen; 

1. Köşklerden başlayıp resmi dairelere si
rayet eden kaçak inşaatlar konusu gerçek midir 
ve ne işlem görmektedir? 

2. Yeni bir kanun çıkarılmış olmasına rağ
men gecekondu inşaatının hergün hızla artması 
ve (seçim yatırımı) fikir ve davranışının, bu 
kötü sonucun sebebi olduğu iddiaları dogTumu-
dur? Kanunların işlememesi sonucunu doğuran 
zafiyet nereden gelmektedir? 

3. iktidarların baskısı altında Belediyenin 
özgürlüğünü kaybettiği, bir anlamda da iş göre
mez hale düştüğü iddiasının esası nedir? 

4. Ankara'nın kirli havadan kurtulması yo
lunda Belediyenin çalışmasına, bu işi başarma
sına engel olan tutumlar nelerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 3 . 1968 

Mahallî İd. Gn, Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

I 621 - 2 - 302 - 2/7016 
I Konu : Tabiî Senatör Kadri Kaplan'm 
j yazılı soru önergesi Hk. 
i Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
j İlgi : 22 .1.1968 gün ve Genel Sekreterlik 
| Kanunlar Müdürlüğü, 8886-7/422/6334 sayılı 
| yasları. 
i Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kad-
] ri Kaplan'm, Ankara Belediyesinin çalışmaları 

ile ilgili olarak tevcih ettiği yazılı soru önerge
sinin ilk 3 maddesinin 6785 sayılı İmar Kanu
nunun tatbikatına mütaallik olması sebebiyle 

| İmar ve İskân Bakanlığını ilgilendirdiği ve mez-
| kür Bakanlıkça cevaplandınldığı gibi 4 ncü 
| maddesine de keza aynı Bakanlıkça cevap ve-
I rildiği anlaşılmış ve Bakanlığımızca ayrıca ce-

yap verilmesine mahal bulunmadığı mütalâa 
i edilmiştir. 
j Arz ederim. Dr. Faruk Sükan 
i İçişleri Bakanı 
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8. — DÜZELTÎŞLER 

1 Mart 1968 gün ve 128-10 sayılı Resmî Gazetenin 188 nci sayfa 3 ncü sütun sondan 4 ncü sa
tır (") (Daktilo olarak, 208 nci sayfa 2 nci sütun 21 nci satır) (Memur) (Uzman) olarak, 212 nci 
sayfa 2 nci sütun 31 nci satır, Ambulansın karşısındaki (" ") (Hizmette) olarak, 

4 Mart 1988 gün ve 12842 sayılı Resmî Gazetenin 16 ncı sayfasındaki (12 460) (12 450) ola
rak düzeltilmesi, 23 ncü sayfa bölüm 23.000 ile madde 23.811 arasına (EĞİTİM SEKTÖRÜ) ilâ
vesi, 

7 Mart 1968 gün ve 12845 sayılı Resmî Gazetenin 32 nci sayfa 2 nci sütun 40 ncı satırındaki 
(Sekreter 1 500) (Sekreter 1 700) olarak düzeltilmesi ve 37 nci sayfa 2 nci sütundaki 23.812 taşıt 
alımlarının sonuna (1 otobüs (44 'kişilik) 4 X 2 Orman Fakültesi için) ilâvesi, 

9 Mart 1968 gün ve 12847 sayılı Resmî Gazetenin 12 nci sayfasındaki 23.110 ncu maddenin 
(Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) olarak, 13 ncü sayfa 23.364 ncü maddenin altın
daki (Kimya sanayii toplam :) (2 677 000) olarak, 16 ncı sayfa 1 nci sütundaki (Ç) cetvelinin 
(G) cetveli olarak, 30 ncu sayfa 1 nci sütun 42 nci satırdaki makinist (Laborant) ücreti (600) (700) 
olarak düzeltilmesi. 

1116 S. SAYILI BASMAYAEIDAKÎ DÜZELTÎŞLER 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

17 5 görülen kuvvetli görülen en kuvvetli 
17 26 O. Köksla O. Koksal 
18 5 32 nci madesini 32 nci maddesini 
18 42 ilân ettirir. Diğer ilân ettirir; diğer 

• • ^ ı » » » • • 
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Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı Kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri ( zdilek 
Hayda.* Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç.lı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 141 

Kabul edenler : 141 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyr.nlar :« 39 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

' ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Aynîn 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et em Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
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MUĞLA 
İiyas Karaöz 
Haldim Menteşeoğlu 

MUŞ 
Tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi, Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sezai C 'Kan 
Mehme ; Özgüneş 
Selâhattin özgür (î. Â) 

t M. Şükran Özkaya 
Muzaf'er Yurdakuler 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğiu 

SİİRT 
Ahdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİYAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora. 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangii 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.] 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

NEVŞEHİR 
j İ. Şevki Atasağun 

(Başkan) 

[Açık üyelikler'] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 
İzınıir 1 

Yekûn 3 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cevat Açıkalm 
Lûlfi Akadk 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün. 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 

Zerin Tuzun 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nadı 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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arkadaşları tarafından, Seçim Kanununun görüşülmesine mahal olmadığı 
na dair verilen önergenin açık oylama sonucu 

(önerge reddedilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
127 

;3;2 
94 

1 
53 

o 
ö 

[Kabul edenler] 

Hıfzı Oğuz Bekata ve 

TABİÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

Mukadder Öztekin 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemoeak 

AMASYrA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURSA 
Saffet Ural 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1 Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı-tuğ 

ERZURUM 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

SİNOP 
Suphi Batu: 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

[Reddedenler] 
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Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuııer 
^lefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Terfik Paksu 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 

MUĞLA 
ti yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

Eşref Ayhan 
RİZE 

ORDU 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

[Çekinser] 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 

[Oya katı"mıyanlar] 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Talisin Baıığuoğlu 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunöğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
ihsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (Î.Â.] 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoiey 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağnn 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık ü-; elikler] 
Balıkesir 1 
Bitks 1 
İzmir 1 

Yekûn 3 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğta 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekil
leri Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenm 3si hakkındaki kanun tasarısının maddelerine 

geçilmesine dair önergenin açık oylama sonucu 

(önerge kabul edilmiş, maddelere geçilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : ] 10 

Kabnl edenler : 96 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Üaıaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal IŞenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

î. S. Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nalıit Al tan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBNL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. E tem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman B'ayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mcnteşcoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mcedi A sun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdıfrrahman Kavak 

SİYAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

_ 204 — 



C. Senatosu B : 41 19 . 3 . 1968 O : 2 

Ziya Önder 

Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BURSA 
Saffet Ural 

i 

I A B Î Î ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz gün eş 
Selâhattin Özgür (1. Â) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Hasan O rai 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
[Reddedenler] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Mehmet Hazer 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 
[Oya katılnuy anlar] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM ^ 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
İhsan Topalıoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
I Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
I SAMSUN 
i Rıza Isıtan 

[Açık iijeliklei'~\ 
Balıkesir 1 
Bitlis 1 
îzmir -1 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

TRABZON 

Ali Şakir Ağan oğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüızıün 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

41 M)î BİRLEŞİM 
i' 

19 . 3 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonunda açık bulunan bir üyelik seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların sarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyosi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, ihracatımızın artmasına dair; 

Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/453) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, erat harçlıklarının artı

rılmasına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adaîı'nın lâmba ile balık avcılığına 
de ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

I I I 

ÖNCELİKLE. GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

I 
| X I . — Montreux'de imza edilmiş olan «Mil-
j îetlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve 

eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
i dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
! olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın-
| dirlik, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Dışiş-
İ leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla-
| n (Millet Meclisi 1/335); Cumhuriyet Senatosu 
I 1/878) (S. Sayısı : 1115) [Dağıtma tarihi : 
I 15 . 3 . 1968] 
i 2. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı mad-
i delerinin yürürlükten kaldırılması ve 305 sa

yılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

•; Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cuın-
; huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (Mil

let Meclisi 1/100; Cumhuriyet Senatosu 1/886) 
S. Sayısı : 1116) [Dağıtma tarihi : 15 . 3 .1968] 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon 
Anlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/335; Cumhuriyet 

Senatosu 1/878) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 480) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/335 - 3776 

CUMHURİYET CENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1968 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
ması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılanmla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisö. Başkanı 

Not : Bu tasan, 24 . 2 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 5 ve 7 . 2 . 1968 tarihli 36 ve 37 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 

«edilmiştir. (Mület Meclisi S. Sayısı : 480) 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 21 . 22 . 1968 

Karar No. : Sayı : 58 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1968 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
:açık oy ile kabul edilen, Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
ması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının teknik bakımdan 
doğrudan doğruya ilgili bulunan Bayındırlık, Ulaştırma ye İmar İskân Komisyonunda ilk olarak 
görüşülmesi ve daha sonra Komisyonumuza havale edilmesi, Dışüşleri, Turizm ve Tanıtma Komis

yonunun 15 Şubat 1968 tarihli Birleşiminde karar altına alınmıştır. 
-Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Fethi Tevetoğlu 

15 
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Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve îskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve 29 . 2 . 1968 

İskân Komisyonu 
Esas No. : 1/878 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Montreux'de iimza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin onay
lanmasının ııygıın 'bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde, komisyonumuzun 29 . 2 . 1968 tarihli toplantısında incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
tasarı .Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen ka'bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna, tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâitip 
Çorum Afyon Kars Tabiî Üye 

Safa Talçuk Kâzım Karaağaçlıoğlu Yusuf Z. Ayrım Ekrem Acuner 

Tabiî Üye Erzurum Eskişehir Zonguldak 
Haydar Tunçkanat Sakıp Hatunoğlu Gavsi Uçagök Tevfik İnci 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 5 . 3 . 1968 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/878 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 2 . 1968 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon An
laşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonunun 5 . 2 . 1968 tarihli birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

1. — Tasarı 12 Kasım 1965 tarihinde Montreux'de imzalanmış olan ve protokoller ile nihai 
kararları, tavsiye ve temennileri ihtiva eden «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» 
nın onaylanmasını öngörmektedir. 

Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin en yüksek organı olan 
tam salahiyetli Murahhaslar Konferansı, normal olarak her beş yılda bir toplanmaktadır ve kon
ferans son defa Eylül - Kasım 1965 aylarında Montreux'de yapılmıştır. Sözü edilen konferans
ta akdedilen ve telekomünikasyon işlerinin düzenli gitmesi suretiyle Milletlerarası İşbirliği ve 
münasebetlerim kolaylaştırılmasını sağlamak maksadına matuf bulunan Anlaşmanın onaylanması 
komisyonumuzca da uygun görülmüş ve tasarı benimsenmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1115) 
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I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3 ncü maddeler komisyoouıoıuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
»Samsam 

F. Tevetoğlu 

Manisa 
F. Alpiskender 

Bu raporda sözcü 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

istanbul 
T. Ariburun 

Konya 
M. Obuz 

Kâtip 
İstanbul 
E. Adalı 

Çankırı 
H. Dağlı 

Ağrı 
8. Türkmen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
C. Açıkalın 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Montreux'de imza edilmiş olan 
«.Milletlerarası Telekomünikas
yon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Kasım 1965 
tarihinde Montreux'de imza 
edilmiş olan ve ek protokoller 
ile nihai kararları tavsiye ve 
temennileri ihtiva eden ilişik 
«Milletlerarası Telekomünikas
yon Anlaşması» mm onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
îmar-îskân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Montreux'de imza edilmiş olan 
«Milletlerarası Telekomünikas
yon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli-
since'kabul' edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul' edilmiştir. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Montreux'de imza edilmiş olan 
«Milletlerarası Telekomünikas
yon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul' edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli^ 
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul1 edilmiştir. 

)>&<{ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1115) 





Toplantı : 7 İ l i / * 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I f l ö 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması ve 306 sayılı Milletvekili seçimi Kanununa bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

Meclisi 1/100; Cumhuriyet Senatosu .1/886) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 73 e 1 nci ek) 

Mfflet. Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.3.1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5921 

CUMHURİYET. SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1963 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Seçimlerle ilgili kanunla m bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması 
ve 303 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler ©klenmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. ' Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 17 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1.3. 19G& tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 73 e 1 nci ek) 

T. C. 
BaşbakanlıK 13 . 1 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ' 

Sayı : 71/247/252 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bâkanlığınoa hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 12 . 1 . 1936 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Seçimlerin
de uygulanacak hükümler hakkında kanun iasaıısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ ÜYELERİNİN SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK HÜ
KÜMLER HAKKINDA KANUN TASARISJ GEREKÇESİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimleri ile ilgili mevzuatimızı üç anakanun düzen
lemektedir. 1961 senesinde Kurucu Meclis taraflıdan kabul edilen 298 sayılı Seçimlerin temel hü
kümleri ve seçmen kütükleri 'hakkındaki, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin se'çimi, 306 
sayılı Milletvekilli seçimi kanunları, yürürlüğe girdikten sonra yapılan ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçimlerine kadar, değişikliklere tâfbi tutulduğu 'gibi, 298 sayılı Kanuna da bâzı hükümler 
eklenmiş, ancak 'bu 'değişiklik ve ilâvelerin, bahis konusu kanunların kabul ettiği genel seçim pren
siplerine bir etkisi olmamıştır. Buna mukaibil ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 'seçimlerinin yapıl
masını takiben, Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin üçte. birinin yenilenmesi için 304 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle tesbit edilmiş brlunan oy verme gününe takaddüm eden bir tarihte 
«17 . 4 . 1984 gün ve 447 sayılı» Kanunla (yapısındaki ve kuruluşundaki farklılıklarından dolayı 
bir istikrar unsuru hüviyetini taşıyan - Anayasa Komisyonu Temsilciler Meclisi T. Sayı : 35, say
fa : 5) Cumhuriı^et Senatosu üyelerinin seçiminde uygulanan çoğunluk usulü terk edilerek, nispî 
temsil esası benimsenmiştir, diğer taraftan 20.2.1965 tarihinde yürürlüğe giren 533 ve 20.7.1965 
tarihinde yürürlüğe giren 656 sayılı kanunlarla, millî bakiyeler sistemi ve müşterek oy pusöası usu
lü seçim mevzuatımıza ithal edilmiştir. 

Son uygulamada açıkça mahzurları görülen m illi î (bakiyeler sistemi ile müşterek oy puslası usu
lünün terki ve Anayasamızın ruh ve mânasına uygun olarak Senato seçimlerinin ekseriyet usulüne 
iadesi, ayrıca oy verme gününden önceki 20 nci gihr akşamına kadar kesinleşmesi gereken seçmen 
kütüklerine, seçmenlerin kayıt edilme imkânını, sağlamak üzere işjbu tasarı hazırlanmış Ibulunmak-
tadır. 

A) Tasarının ilkeleri 

1. Tasarı, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde, 1961 yılmda yürürlüğe giren 304 sayılı 
Kanunun kabul ettiği çoğunluk sistemini, yeniden benimsemiş bulunmaktadır. 

304 sayılı Kanunun tedvini sırasında, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçiminde hangi sistemin 
uygulanması gerektiği konusu etraflıca müzakere edilmiş ve neticede, Cumhuriyet 'Senatosunun 
teşekkülü, yetkileri, üyelerinin vasıflan göz önünde tutulup, bir seçim çevresi odan illerimizden 24 
ünün 'birer, 25 inin ikişer üye çıkaracağı da hesaba katılarak, bu seçimlerin ekseriyet usulü ile ya
pılmasının faydalı görüldüğü, seçim (komisyonunun raporunda ifade edilmiştir. 

Hal böyle iken, her hangi hir sakıncası veya aksıyan yönü henüz teslbit edilmeden, daha ilk uygu
lanmasını mütaakıp, mevcut sistemin değiştirilmesi, yine komisyon raporunda belirtilen memleket 
gerçeklerine uygun düşmemiştir. 

304 sayılı Kanunu tadil eden 447 sayılı Kanunun gerekçesinde; ne sebeplerle çoğunluk usulü
nün terk edilerek, nispî temsil esasına dönüldüğü açıkça belirtilmemiş, özellikle birer üye. çıkaran 
24 ilimizde çoğunluk usulünün uygulanması zorunluluğu, Millet Meclisi Adalet Komisyonunun ra
porunda değinildiğinin aksine, 447 sayılı Kanunun, dayandığı en belirli sebeplerden birini mesnet
siz 'bırakmıştır. 

Bütün bunlardan 'başka ve aksine düşünceler hilâfına; 69, 70, 71 ve 72 nci maddelerine ait, tasa
rının gerekçe kısmının tetkikinde açıkça görüleceği üzere, Anayasamız, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin seçilme usullerine de ışık tutmuş bulunmaktadır. 

Nitekim, gerekçe kısmında aynen ifade edildiği üzere : 
«Millet Meclisinden farklı 'bir seçim sistemi ile seçilen ve kamu oyunun istikametlerini daha 

nüanse hale getiren Cumhuriyet Meclisi bu faj^dayı sağlıyacaktır» 
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«Temsil müessesesindeki ibasite irca etme temayülünü kısmen tadil etmek ve beşerî nüansları 
belirtmek bakımından, adayın şahsiyetine daha faszla yer verecek bir seçim sisteminin uygulanma
sına imkân verecek bir üye sayısı tesibit edilmiştir.» 

«Gerçekten seçim çevrelerinde daha az sayıda aday olacağından, seçmenlerin şahıslar bakımın
dan tercihlerinde daha fazla imkâna sahibolacakl arı bedihidir.» 

«Bıı bakımdan, seçiminde, şahsiyetin önemli bir rol oynadığı Cumhuriyet Meclisi Üyesi, par
ti disiplini bakımından daha fazla serbestliğe sahibolacaktır.» 

Şeklindeki ifade tarzından, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin milletvekillerinden farklı bir se
çim sistemi ile seçilmeleri gerektiği ve parti listelerinin tüm halinde bahis konusu olduğu nispî 
temsil yerine, adayın şahsiyetine önem verecek ve seçmenl'eri şahıslar bakımından tercihlerinde 
daha fazla imkâna sahip bırakacak, diğer bir.sistemin uygulanması icabettiği ve bu sebeplerledir 
ki, Temsilciler Meclisi tarafından 304 ve 30G sayılı kanunların değişik s-eçim sistemlerinin gereği 
olarak tedvin edildikleri tereddütsüz anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosu • üyelerinin Teciminde, seçmenin' partiden ziyade adayın kişi
liğini1 göz önünde tutarak ve dilediğinde karma liste de yaparak, seçme hakkını kullanmasına .im
kân verilmesi, bir Anayasa icabı olarak tezahür ettiğinden ve bu esasları kapsıyaü sistem de, 447 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 304 sayılı Kanunun ihtiva ettiği sistem olduğundan, 
tasan ile bu sistemin yeniden uygulanması sağlanmıştır. > 

2. Tasarının getirdiği diğer bir esas da, 656 sayılı Kanında değişik 533 sayılı Kanunun kabul 
ettiği millî bakiyeler usulünün terk edilerek. 306 sayılı Kanunun kapsadığı sistemin, tercihli oya 
ilişkin hükümleri haricolmak üzere, yeniden benimsenmiş olmasıdır. 

Nispî temsil sisteminde, artan milletvekilliklerinin dağıtılması konusu, 306 sayılı Kanunun ted 
vini sırasında, Temsilciler Meclisi tarafından hor yönü ile görüşülmüş ve bu hususta komisyon ra
porunda açıkça ifade edildiği üzere, kabul edilen sistem dışında mevcut usullerin ve bu mey and a 
bakiye oyların, millî seçim çevresinde toplanıp, r.çık bulunan milletvekilliklerine tevzi şeklinin, 
yani millî bakiyeler usulünün sakıncaları dikkate alınıp, 306 sayılı Kanunda derpiş edilen en kuv
vetli vasati sistemin daha âdil ve memleketin büı yasine daha uygun olduğu sonucuna varıldığı 
belirtildikten sonra, yine aynı gerekçede, listeler arasında âdilâne tevziin ve bir hesap ameliyesi 
ile tatbiki en kolay şeklin, 1961 yılında kabul edilen sistem olduğu ifade edilmiştir. 

Her ne kadar millî bakiyeler sistemini kabul eden 533 sayılı Kanunun gerekçesinde, millî ira
denin olduğu gibi aksetmesi ve bütün partilerin en adaletli tarzda temsil edilmeleri için .öngörü
len bu sistemin, vatandaşlar arasındaki siyasi barr; ve huzuru korumak ve pekleştirmek bakımın
dan, o gün taşıdığı önemin, bütün mülâhazaların üstünde sayılması gerektiği ifade olunmakta ve 
yasama meclisierindeki görüşmeler sırasında da, bu usulün yalnız lehindeki görüşlere değinilerek, 
Anayasamızın siyasi partilerin büyüklü küçüklü tarif etmiediği, gövdelerinin büyüklüğü ve aldık
ları oyların miktarı ne olursa olsun, kanuni hakları çerçevesinde teşekkül eden her siyasi parti
nin Anayasa muvacehesinde eşit haklara sahil)olduğu, evvelki seçimlerde vatandaş oylarının iki 
bölümde toplanmak istidadını taşıdığı, bununla beraber küçük partilene düşen oyların da önemli 
olup, bu oyların kaybolmasının millî irade kavramı ile bağdaşmadığı, millî bakiyeler usulünün 
istikrar unsuru bütün partilerin yaşamasına imkân vereceği ve seçmen oylarının kaybına imkân 
bırakmıyacağı belirtilmişse de ;. -

Bugün, mevcut seçim sistemlerinin leh ve aleyhindeki görüşler tebellür etmesine rağmen, de
mokrasiyi uygulayanı bütün ülkelerde, muhtelif seçim sistemleri farklı şekilleriyle tatbik edilmekte
dir. Bu durum karşısında, mevcut seçim sistemlerinden münhasıran birini, yalnız lehinde olan ta
rafları ile ele alıp, diğerlerinden üstün tutmak gerçeğin tam olarak ifadesi sayılamaz. 

Leh.ve aleyhindeki fikirler nazara alınıp, hanr.i seçim sisteminin memleket gerçek ve yararına 
uygun düşeceği konusu ile, tartışılması her zaman devam e de gelecek bir husus bulunmaktadır. 

Ancak, bu tasarının hazırlanması sırasında bütün görüşlerle birlikte, millî bakiyeler sisteminin 
yukarda özetlenen ve lehinde bulunan fikirler ve özellikle, gerek seçim kanunlarının v,e ge-
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rekse Anayasamızın tedvini sırasında beliren düşünceler dikkatle göz önünde tutulup, 
1961 yılında yürürlüğe konulan kanunlarla kabul edilen esasların memleket yararına daha uygun. 
olduğu sonucuna varılmış ve bu itibarla, 304 ve 303 sayılı kanunların, bilâhara yapılan tadillerden 
önceki şekilleriyle yürürlüğe konulması zımnında hüküm sevk edilmiştir. 

Filhakika, siyasi partilerin program ve tütumlariyle vatandaş tarafından benimsendikleri ni?,r 
bette ve zaman bahis konusu olmadan kuvvetli hale gelip kendilerini Parlâmentoda daha fazla üye 
ile temsili etmelerine bizzat millî irade yol açacağından, bu tarz yerine, yalnız lehindeki fikirler
le savunulan, ancak uygulanması zor ve yanıltıcı, millî iradenin tecellisini geciktirici, bakiye" oyla
rın kıymetlendirilmesi bakımından eşitsiz ve oy kaybına sebebiyet verilmemesi amacı güdülür
ken; çevrelere bölünmüş seçim düzenini bir çevre kabul edip, başka çevre adaylarının diğer bir 
çevreden seçilmiş bulunmalarına müncer olan millî bakiyeler sisteminin, tatbikatta memleket 
gerçek ve yararlarına uygun düşmediği hususu da, bir vakıa olarak anlaşılmıştır. 

Aynca bu sakıncaları yanında, 306 sayılı Kanunun hem siyasi partiler ve hem de bağımsız 
adaylar yönünden baraj sistemi ile öngördüğü eşitlik, bu defa bağımsız adaylar aleyhine bozulmuş 
ve ezcümle, son seçimlerde geçerli oyların 2,24 ve 2,97 sini topluyabilen siyasi partiler Millet Mec
lisinde üyeye sahibolurlarken, oyların 3,19 una tekabül eden 1296 528 geçerli oy, bir oyun kaybe
dilmemesi düşüncesine rağmen, nispî temsil esasının bir -gerreği olarak bizzarure değerlendirileme
miş, hususiyle başka çevre adaylarını, siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarca 
belli edilmesi üzerine, milletvekilleri olarak gören bir çevrenin seçmenleri de tatmin olamamışlar
dır. 

3. Tasarı ile, birleşik oy puslası usulü kaldırılmıştır. 
Yararlı yönü bulunmamakla beraber, son seçimlerde 441 115 seçmen oyunun geçerli sayılmama

sında en basta gelen nedenlerden biri olan ve.seçim giderlerini çoğaltması yanında, seçim kanunların
daki bâzı sürelerin artırılmasına yol açan; düzenlenmesi, bastırılması ve dağıtılması konularında 
Yüksek Seçim Kurallına gereksiz görevler tahmil eden, seçmenleri yanıltan, özellikle, bir si
yasi partinin puslasmda, belirli bir yere basılmak suretiyle oy vereni belli edebile
cek sakıncaları bulunan birleşik oy puslası usulü yerine,' 298 sayılı Kanunun bununla 
ilgili 78 ve 103 ncü maddelerindeki değişikliğin kaldırılması suretiyle, durum eski haline ifrağ 
edilmiştir. 

4. Son milletvekili genel seçimlerinde, seçmen niteliğini haiz oldukları halde, oyunu, kullan a-
mıyan 3 931 075 seçmenin mevcudiyeti göz önünde tutularak, bunun en başta gelen nedenlerinin, 
kütükler kesinleştikten sonra türlü sebeplerle yapılan yer değiştirmelerden ilen geldiği sonucuna 
varılmış, bu mahzurları bertaraf etmek üzere tasarının 3 ncü maddesJiyle, 298 sayılı Kanunun 
46 ncı maddesine iki bend ilâve edilmiştir. 

Maddenin (a) bendi, kesinleşmiş bulunan kütüklere kaydedilmeyen ve seçmen niteliğini sahip 
vatandaşların; (b) bendi ise, kütüklere kaydedildikten sonra görev sebebiyle başka seçim böl
gesine nakleden seçmen ve bunun seçme niteliğine haiz aile fertlerinin oy kullanabilmelerini sağla
mak üzere sevk edilmiştir. 

(B) Madde gerekçeleri 

Madde 1. Tasarının 1 nci maddesi; genel gerekçe kısmında özetlenen amaçlan sağlamak üze
re, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununu değiştiren 447 sayılı Kanunla; 
298, 304, 306 sayılı kanunları tadil eden 533 ve 656 sayılı kanunların belirli maddelerini yürürlük
ten kaldırmaktadır. 

Madde 2. — Genel olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde uygulanacak hü
kümleri göstermektedir. 

2 nci maddenin (a) bendi; 1 nci maddenin (a) ve (b) bendleri gereğince 533 ve 656 sayılı ka
nunların yürürlükten kaldırılan maddeleri dışında, tasarının öngördüğü seçim sistemleri ile çelişik 
bulunntıyan ve bir ihtiyacı karşılıyan 533 sayılı Kanunun 1, 2, 5, 10 ve değişik şekli ile 6 ve 

0. Senatosu (S. Sayısı : 1116) 



— 5 — 
11 nci maddelerinin ve 656 sayılı Kanunun 8, 11 ve 14 ncü maddelerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacağını hüküm altına almıştır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Milletvekili Seçimi kanunlarında önseçimlerle ilgili hükümlerin belli 
edilmesine kadar, Siyasi Partiler Kanununda yer alan ve önseçime taallûk eden hükümlerin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanmasını sağlamak bakımından, maddenin 
(b) bendi sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Maddenin (e) bendi; yukarıdaki (a) ve (b) bendleri ile birlikte, tasarının 3 ilâ 7 nci madde
lerinde yer alan hükümlerin ve (Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesi
ne dair 17 . 4 . 1964 gün ve 447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği yayım tarihi bulunan) 
22 Nisan 1964 tarihinden önce yürürlükte olan hükümleriyle; 298, 304 ve 306 sayılı kanunların, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde uygulanmasını sağlamak bakımından sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Genel gerekçe kısmının 4 ncü paragrafında açıklandığı şekilde, seçmen oyunun 
kaybedilmesine meydan verilmemek üzere, 298 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine, tasarının işbu 
3 ncü maddesi hükmü ile (a) ve (b) bendleri ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 4. — 533 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle, 306 sayılı Kanunun tercihli oya ilişkin 
hükümleri yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, 306 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi, mevcut 
hükümlerle ahenkli bir hale getirilmek üzere, tasarının 4 ncü maddesi hükmü sevk edilmiştir. 

Madde 5. — 533 sayılı .Kanamın 6 ncı maddesiyle 306 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin son 
fıkrası değiştirilmiş bulunduğundan, aynen muhafaza edilen bu değişikliğe mütenazır olarak 304 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası da, bu madde ile değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 6. —• 30G sayılı Kanunun müddetlerle alâkalı hükümlerine mutabakatı teminen, önse
çimlerin, oy verme gününden -önceki ^35 nci gün yapılacağını öngören değişiklik, tasarının bu 
maddesi ile sağlanmıştır. 

Madde 7. — 304 sayılı Kanuna eklenen iki geçici madde ile; Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
ikinci üçte birinin yenilenmesi seçimine mahsus olmak üzere, önseçimlere katılacak partili seç
menler hakkında 10 Ekim 1965 tarihinde yapılan milletvekilleri genel seçiminde uygulanan usulle
rin ve Siyasi Partiler Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmünün, keza bu kanunun yürürlüğe gir
mesini takibedecek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin ikinci üçte birinin yenilenmesi seçiminde de 
uygulanacağı derpiş edilmiştir. 

Madde 8. —• Siyasi Partiler Kanununa eklenen bu madde ile; siyasi partilerin kendi tüzük ve 
yönetmeliklerine göre il ve ilçe teşkilâtını kuracak kimselerin o il ve ilçede en az üç aydan beri 
ikâmet etmeleri gerektiği ve bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilâtını kuran kimselerin, aynı par
tinin diğer bir il ve ilçe teşkilâtını kuramıyacakları ve buna aykırı hareket edenler hakkında 3 
aydan 6 aya kadar hapis cezası uygulanacağı, tasarının 8 nci maddesi ile öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Madde 9. — Yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 10. •— .Yürütmekle görevli makamı • belirtmektedir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — a) «Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
13 . 2 .-1965 gün ve 533 sayılı Kanun» un; 3, 4, 7, 8, 9 ve 12 nci maddeleri ile, 6 ncı maddesinin . 
1 nci fıkrasında ve 11 nci maddesinde yer alan (17 Nisan 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu Üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçi
minde de uygulanan) şeklindeki ibareler, 

b) «Seçimlerle ilgili, kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanun».un; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
15 ve 16 ncı maddeleri, 

c) «Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 17 . 4 . 1964 gün 
ve 447 sayılı Kanun», 

Yürürlükten kaldırılmıştır. -

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminde; 
a) 1 nci maddenin (a) ve (b) bendleri gereğince, «seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm

lerinin 'değiştirilmesi hakkında 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanun» ve «Seçimlerle ilgıiM kanun
ların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkında 
14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanun» un, yürürlükten kaldırılan maddeleri dışında kalan hüküm
leri, 

b) 13 . 7 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici 1 nci maddesi hükmü, 
e) İşbu kanunun 3 ilâ 7 nci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere: «Seçimlerin temel hü

kümleri ve seçmen kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 gün ve 298 sayılı Kanun» un, «24 . 5 . 1961 
gün ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin Seçimi Kanunu» nun ve -«25 . 5 . 1961 gün ve 
306 sayılı Milletvekili seçimi Kanunu» nun, 22 Nisan 1964 tarihinden önce yürürlükte -olan hüküm
leri; 

Uygulanır. 

MADDE 3. —• Seçimlerin Temel Hükümleri vo Seçmen Kütükleri hakkında 26 . 4 . 1961 gün 
ve 298 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki'gekilde değiştirilmiştir: 

«Kütüklerin ve sandık seçmen listelerinin kesinleşmesi, 

Madde 46 — Askı süresi sona erdikten ve itirazlar üzerine verilen kararlar ve bu kararlara gö
re yapılan işlemler tamamlandıktan ve gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, kütükler ve sandık 
seçmen listeleri kesinleşir. 

Düzeltme işlemleri 39 nem ve 40 ncı maddelerde olduğu gibi İlçe Seçim Kurulu Başkanı tara
fından .ayrıca, onaylanır. Düzeltme olmamış ise bu husus kütük ve Sandık seçmen listelerinin sonu
na kaydolunur. 

Siyasi Partilere verilmiş olan Sandık seçmem listeleri ide istekleri üzerine son şekline göre 
düzeltilir. 

Seçmen kütükleri ile sandık seçmen listeler inin, kesinleşmeye ilişkin süreler ısaıklı kalmak 
üzere, en geç ;oy verme 'gününden önceki 20 nei ıgün .akşamına kadar tamamlanmış ve kesinleş
miş 'Olması şarttır. 

Kesinleşen kütükler ve sandık seçmen listeleri üzerinde hiejbir değişiklik yapılamaz. Ancak; 

a) Oy verme niteliğine sahip, seçmen olup da kesinleşmiş 'bulunan seçmen kütüklerine ve 
bu kütüklere göre düzenlenen sandık seçmen listelerine kaydedilmemiş bulunanlar, «oy verime gü-
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•nüniden ıb'Og gün öncesine ıkaıdar, o yer İlçe Seçim Kumlu Başkanına başvurarak, (seçmen kütükle
rine ve samdık seçmen listelerine kayıtlarının .yapılması için müracaat edebilirler. 

İlgilinin; nüfus hüviyet cüzdanı, halen ikâmet etmekte okluğu mahalle veya köyün ihtiyar 
kurallından verilmiş (bir ıclturma belgesi ve varsa, çalıştığı iş veya göreve ait aiaika.li 'daire, mües
sese veya iş yerinden verilmiş onanlı bir belere ile yapacağı ımünacaat üzerine; İlçe Seçim Kura
llı Başkanı, bu belgelerle birlikte müracaatçının ıaıdlî sicil kayıtlarına ıgöre sabıka duru
munu da ine eledikten sonra, fon kanunun 7 ve S nci 'maddeleri (gereğince. 'kendisinin 
seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine kaydı gerekli ve loy verime niteliğine sahip seçmen 
bulunduğu sonucuna varırsa., bu konuda bir karar vererek, seçm'eni, kütüğe ve sandık seçmen liste
sine ilâve ©der. 

İlçe Seçim Kumlu Başlkanınm yukarıdaki fıkra uyarınca, yaptığı inceleme sonucu ve ger ekti
ğimde yalnız müracaatçıyı dinledikten sonra vereceği kararlaır Ikesindir. 

Kesinleşen seçmen kütüklerinde ve (bu kütüklere ıgöre düzenlenmiş sandık seçmen listelerinde 
kayıtlarının bulunması (gerektiğine dair, haklarında İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından karar 
verilenler, İlçe .Seçim Kurulu Başkanının !be İli 'edeceği bir sandıkta .oylarını kullanabilirler. 

b) Kütüğüne yazılı Ibulunduğu seçim bölgelinden tgörev dolayısiyle layırıltnıış olan seçımeıııler-
le, bunların seçme yeterliğine haiz aile fertleri, nezdinde 'göıreıv yapılan ıdaire veya 'kuruluşun 
yetkili âmiri tarafından verilmiş resmî bir belge ve mevcut seçmen kartları ile, oy verme günün
den on gün öncesine .kadar bulundukları yer İlçe Seçim Kumlu Başkanına başvuraıraık, io yerde 
oy verme talebinde 'bulunabilirler. ı 

İlçe Seçim Kurulu Başkanı bu konuda yapılacak müracaat üzerine, seıçmenin .evvelce kütüğüne 
kayıtlı olduğu yer İlçe Seçim Kurulu Başkanına müracaatı (derhal telgrafla 'bildirerek, orada oy 
kullanmıyacak seçmenin kayıtlı olduğu kütük ve sandık seçmen listesinden kaydının silinmesi
ni ve bn cihetin bildirilmesini ister. Gelecek cevap üzerine de, ittihaz edeceği kesin bir kararla, 
seçmeni bulunduğu yer seçmen kütüğüne ve sandık seçmen listesine ilâve eder. 

Bu şekilde kütüğe ve sandık seçmen listesine ilâve olunan seçmene evvelce verilmiş olan 
seçmen kartı iptal edilerek, yeni bir seçmen' kartı verilir ve seçmen, listesine dâhil edildiği san
dıkta oyumu kullanabilir. 

Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde, kütüklere ve sandık seçmen listelerine 
yapılan ilâve kayıt işlemlerinden spnra; ilçe seçim kurulu başkanı, karar gereğince yapılan ilâ
ve kayıtlar hakkında lüzumlu meşruhatı verir ve bu kanmamın 39 ve 40 ncı maddelerinde oldu
ğu gibi mühürleme, imzalama ve onaylama işlemini yapar, ayrıca siyasi partilere verilmiş olan 
sandık seçmen listeleri de istekleri üzerine, son şekline göre düzeltilir.» 

MADDE 4. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tesbiti, 
Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir: 
32 nci madde gereğince, her partinin kazandığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 

her parti için ayrı ayrı olmak üzere; adayların adları, parti aday listesindeki sıraya göre alt 
alta yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, partilerin kazan
dıkları milletvekilliklerinin sırasının tesbitine esas olur ve her seçim çevresinde 32 nci mad
denin 2 nci fıkrası gereğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar milletvekili, her parti 
listesinin başından itibaren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açlk olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini, b seçim 

çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına 
astırır.» 
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MADDE 5. — 24 . 5 . 1961 gün ve 304 sayılı öıımhııriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Ka
nununum 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Şu kadar ki, siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için, kondi tüzüklerine göre ilk genel * 
kongrelerini yapmış olmaları ve en oz onbeş ilde on az altı ay evvel il ve ilçe teşkilâtı kurmuş 
bııîıınmala.rı veya ilk genel «kongrelerini yapmış olmak kaydı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında grupa salıibolmaları ve teşkilâtı olsun veya olmasın en az onbeş ilin her bi
rinde o seçim çevresinin çıkaracağı Cumhuriyet Senatosu Üye sayısına eşit sayıda aday göstermele
ri gerekir.» 

MADDE 6. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 128 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 128. — 25- Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununum 15 nci macl- ' 
desi aşağıdaıki -şekilde değiştirilmiştir. 

1 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
Madde 15. — Siyasi partiler, aday listelerini ve adaylarının listelerdeki sıralarını kanuna ve 

kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre seçim kuiTİlarmuı denetiminde oyverme gününden önceki 
otuzbeşinei gün yapılacak bir önseçimle tesbit ederler. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların sıra
sının tesbit edilmesi konusunda kanun ile parti tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler sak
lıdır.» 

MADDE 7. — 24 . 5 . 1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanunu
na aşağıdaki 4 ve 5 nci geçici maddeler eklenmiştir : 

«G-EÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüce girmesinden sonra yapılacak Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin 2 nci, üçte birinin yenilenmesi seçimine mahsus olmak üzere; Siyasi partilerce, ön
seçimlere katılacak partili seçmenler, 10 Ekim 1965 tarihinde yapılan Milletvekilleri Genel Seçi
minde uygulanan usullere göre tesbit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun geçici 2 nci 
maddesi hükmü; bu kanunun yürürlüğe girmesini takibedecek, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
2 nci üçte birinin yenilenmesi seçiminde de uygulanır.» 

MADDE 8. — 13 . 7 . 1965 gün ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki madde eklen
miştir : 

Ek madde — Siyasi partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre il ve ilçe teşkilâtlarını ka
racak (kimselerin, o il ve ilçede en az 3 aydan beri ikamet etmeleri gerekir. 

©kinci fıkra igereğinee, bir siyasi par-tinin ve ilçe teşkilâtını 'kuranlar, laıynı partinin diğer bir 
il ve ilçe teşkilâtımı ikTuraanazılar. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, üç aydan altı aya kadar hapis "cezası 
hükmoluırur. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu 'kamın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
12 . 1 . 1966 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel C. Bilgehan R. Sezgin K. Ocak 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. F. Alışan , II. Dinçer A. Topaloğlu F. Sükan 
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Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı V. Bayındırlık Bakanı 
/. Gürsün C. Bügehan E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Ticaret Bakanı 
E. Somunoğlu î. Tekin B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakam 
A. N. Erdem M. Turgut 1. Derincr 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu S. O. Avcı 

Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu 

26 . 2 . 1968 

Milİ3t Msclisi Başkanlığına , 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tüfkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seç im-
i r i n d e uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığınca; Mil-
1 t Meclisi Genel Kurulunun 2 . 2 . 1966 tari'ıii 40 ncı Birleşiminde kurulmasına 'karar ve-
1 len ve ahiren yine aynı Kurulun 5 . 2 . 196 ) tarihli 36 ncı Birleşiminde teyiden 'kurulmas: 
cagörülen Geçici Komisyonumuza gönderilme-i üzerine, İçişleri Bakanı. Devlet Bakanı v< 
1 dalet Bakanı Vekili ve Adalet Bakanı ile iLçiîi Bakanlıklar temsilcileri hazır olduklar. 
1 aide 9 . 2 . 1968, 16 . 2 . 1968 ve 18 . 2 . 1968 tariMerinde Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
o undu. 

Seçimlerle ilgili kanunlar ve bu kanunlara ya >ılan ilâve ve değişiklikler : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimi erinde uygulanan hükümler genel olarak Kurucu Mecli. 

tarafından yapılmış üç anakanunla tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bunlar sırasiyle; 
1. 26 .'4 . 1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen, kütükleri hakkın 

da Kanun, 
2. 24 . 5 . 1961 tarih ve 304 s sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanunu. 
3. 25 . 5 . 1961 tarihli 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunudur. 

1961 genel seçimlerinden önce bu anasecim kavunlarında yapılan değişiklikler : 

1. 298 sayılı Seçimlerin temel hükümleri ve seç ıen kütükleri hakkındaki kanuna. 16 . 8 . 1961 
tarihinde 347 sayılı Kanunla altı geçici madde -eklenmiş, 

2. Ve yine 298 sayılı Kanunun 49, 57 ve 151 nci maddeleri 25 . 8 . 1961 tarihinde 3'5C sayıl 
Kanunla değiştirilmiştir. 

3. 303 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 34 ve 35 nci maddeleri 16 . 8 .1961 tari
hinde 348 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve ayrıca bu kanuna geçici bir madde eklenmiştir. 

4. 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Seçimi hakkındaki Kanunun 14 ncü maddesi 16 .8 .1961 
tarihinde 349 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bu anasecim kanunlarında Kurucu Meclis 
t. rafından yapılan bu değişikliklerden sonra 1961 genel seçimlerine gidilmiş ve yukarıda 
z'kredilen üç anakan-un uygulanmak:» suretiyle 1961 genel seçimleri gerçekleştirilmiştir. 
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» 1961 genel- seçimlerinden sonra seçimlerle ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler : 

1. 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanununun 4 ncü maddesiyle ikinci 
geçici maddesi 29 . 5 . 1963 tarihinde 238 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve- ilk kısmi Senato se
çimlerinin 1963 yılı 'içerisinde, iki senenin hitamında yapılması yerine 1964 yılı Haziran 
ayında yapılması lâzımgeldiği hükümlerini getirmiştir. 

2. 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair 17 . 4 . 1964 
gün ve 447 sayılı Kanunla, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde ekseriyet usulü kaldırılmış ve 
bu seçimlerin de 1961 genel seçimlerinde, Milletvekilleri seçimi için uygulanan 306 sayılı Ka
nunun teslbit ettiği nispî temsil esasına göre yapılması öngöriilımüş ve filhakika 1964 yılı Haziran 
ayında yapılan ilk kısmî iSsnato seçimlerinde hu kanun uygulanmıştır. 

3. 1965 genel seçimlerinden iewel, 13 . 2 . 19 65 tarihli 533 sayılı, Seçimlerle ilgili kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanım ile 298, 304 ve 306 sayılı seçimlerle ilgili ka 
nunların ı'bâzı maddeleri değiştirilmiş ve bu kanunlara 'bâzı (maddeler eklenmiş ve sonuç olarak 
Kurucu Meclis tarafından kabul eldilen seçim sistemlerinden farklı, yeni 'bir sistem meydana ge
tirilmiştir. Yapılan bu değişikliklerle özet olarak; 

a) Millî bakiyeler sistemi getirilmiş ve bu yeni sistemin her iki Meclis seçimlerinde de uy
gulanması öngörülmüş, 

•1J) Sistemin icabı baraj usulü ve tercihli oya ilişkin hükümler kaldırılmış, 
c) Ve her iki Meclis seçimlerinde de 'birleşik oy puslası usulü yürürlüğe konmuştur. 
4. 1965 genel seçimlerinden önce son değişiklik 14 . 7 . 196'5 tarihli 656 sayılı, seçimlerle ilgili 

kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
Kanun ile gerçekleştirilmiştir. 656 sayılı bu Kanunla 298, 304, 306 ve hu kanunları tâdil eden 
13 . 2 . 1965 gün. 533 sayılı Kanun hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Özet olarak; her iki seçimde uygulanması ön görülen millî bakiyeler sisteminde: 
a) Bakiye oylardan kazanmış sayılacakların parti genel merkezleri tarafından teslbit edilme 

şeklinde değişiklik yapılarak 533 sayılı 'Karnınla derpiş edilen üçtebirlerin tesbitindeki tefrik, kal
dırılmış, 

b) Birleşik oy puslasmm kullanılma şekli üzerinde ve bâzı [müddetlerde zorunlu değişiklik
ler yapılmış, 

c) Ve ilk defa yeni bir usul ihdas edilerek birden fazla Senato üyesi çıkaran seçim çevrele
rinde seçim sayısının tesbiti için o çevrenin çıkaracağı üye ısayıısına itibari iola.rak^ ('bir rakamı) 
ilâve edilmesi ve bu usulün milletvekilleri seçiminde yalnız iki .milletvekili çıkaran seçim çevrele
rinde uygulanması kabul edilerek değişiklik yapılmış ve 1965 milletvekili genel seçimleri ile 
ahiren yapılan kısmî Senato seçimlerinde 298, 304 ve 306 sayılı kanunlar bu değişikliklerle uy
gulanmıştır. 

Komisyonumuzda görüşülen seçimlerle ilgili kanun tasarısının özellikleri: 

On maddeden ibaret kanun tasarısında; 
1. Cumhuriyet Senatosu Seçimlerinde eteeriy et usulünün uygulanması, 
2. Millet Meclisi seçimlerinde 25 . 5 . 19G1 tarihli 306 sayılı Kanunun 1961 genel seçimlerinde 

uygulanan şekil ve şümulü ile nispî temsil usulünün uygulanması, 
3. Birleşik oy puslasmm kaldırılması, 
4. Siyasi partilerden birinin il ve ilçe teşkilâtını kuranların diğer il ve ilçe teşkilâtını kura-

mıyacaklan hususunun vuzuha kavuşturulması, 
5. Ve seçim kurullarının kararı ile kesinleşen kütüklere belirli hallerde seçmen kütüklerine 

kaydedilme imkânının sağlanması öngörülmektedir. 
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerin özeti : 

Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde, yukarıda beş madde halinde anaprensipleri ve öngör
düğü hususlar belirtilen Hükümet tasarısı esas alınmış ve maddelere geçilmesi hususu kabul edil
dikten sonra, yapılaın -görüşmelırim ışığı .altında Komisyonumuz üyelerinden Adana Milletvekili Ali 
Bozdoğanoğlu ve Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu'nun* ayrı ayrı vermiş bulundukları 
önergeler istikametinde, Geçici Komisyonumuzca düzenlenecek rapor ve tasarı metnin de yer alma
ğı iktiza eden prensipler, tasarının birinci maddesinin müzakeresi sırasında oylanmak suretiyle 
tesbit edilmiş ve sırasiyle ; 

1. Hükümet tasarısında mevcut ve birleşik oy puslasmm kaldırılmasına mütedair olan hük
mün tasarıdan çıkartılmasına ve birleşik oy puslasma ilişkin mer'i hükümlerin aynen ipkasına,. 

2. Tasarıda Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde uygulanması istenen ekseriyet usulünün reddine 
ve Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de Millet Meclisi seçimlerinde uygulanması öngörülecek nispî 
temsil usulünün uygulanmasına, 

3. Seçmen niteliğini haiz oldukları halde, seçmen kütüklerinin kesinleşmesi sebebiyle oyunu 
kullanamıyan seçmenlerin belirli hallerde sıeçim kurullarının karariyle seçmen kütüklerine kayde
dilmelerini sağlıyacak hükümlerin, esas kanununda yer alması ve geçmişte bâzı mahzurlar tevlit et
tiğini tesbit edilmiş bulunduğu gerekçesiyle tasarıdan çıkartılmasını, 

4. Siyasi Partilerden birinin il ve ilçe teşkilâtını kuranların, diğer il ve ilçe teşkilâtım, kura
mayacakları hususunun vuzuha kavuşturulması için tasarının 8 nci maddesiyle 648 sayılı Kanuna 
bir madde ilâvesini öngören teklifin, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu üzerinde yapılacak bir de
ğişiklikle ele alınması hususunu, kanun yapmak tekniğine daha uygun düşeceği gerekçesiyle ta
sarıdan çıkartılmasına ittifaken karar verilmiş ve tasarı metni üzerinde yapılan görüşmeler, her iki 
Mecliste uygulanması kararlaştırılan nispî temsil esasının şekil ve şıımûlünün tesbitine ve mer'i 
millî bakiyeler sisteminin kaldırılması veya bugünkü halinin muhafazası veya başka bir şeklimin 
tesbitinin mümkün olup olamıyacağının araştırılmasına hasredilmiş ve ancak değişik düşünce ve 
tekliflerle karşılaşılması muvacehesinde bu konuda Komisyonumuz üyeleri arasında ittifakın temi
nine imkân hâsıl olamamıştır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimlerinde tatbiki kararlaştırılan nispî tem
sil usulünün şekil ve şumûlü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında Komisyonumuz üyeleri genel 
olarak, ittifak ile 1965 genel seçimlerinde uygulanan şekli ile millî bakiyeler sisteminin çeşitli cep-
heleriyle bâzı mahzurlar tevlit ettiğini beyan etmişler ve ancek bir kısım üyelerin millî bakiyeler 
sisteminin tamamiyle kaldırılması görüşüne mukabil diğer bir kısım üyeler millî bakiyeler siste
minin muhafazasını ve sakınca tevlidettiği tesbit edilen kısımlarının değiştirilmesinin daha uygun 
olacağını savunmuşlar ve Komisyonmuz üyelerinden istanbul Milletvekili Coşkun Kırca ile Konya 
Millettvekili Faruk Önder millî bakiyeler sisteminin kaldırılmasına taraftar olmakla beraber her 
iki Mecliste uygulanması öngörülen nispî temsil sisteminin 1961 milletvekilleri seçimlerinde uygu
lanan şeklinden farklı bir esasa bağlanmasını uygun mütalâa etmişler ve Komisyonumuza ayrı ayrı 
muhtıra şeklinde sundukları iki takririn oya sunulmamasını talebettiklerinden taleplerine uyula-

. rak bu iki ımııhtıra oya sunulmamış ve ancak, aynen rapora de/rci uygun mütalâa edilmiştir. 
Tasarının birinci maddesinin tesbitinde, komisyonumuz üyesi Nevzat Şener tarafından veril

miş önergedeki esaslar, ekseriyetle kabul edilmiş ve bininci madde bu şekilde tesbit edildikten sonra 
tasarının 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri ittifakan tasarıdan çıkartılmış, yürütmeye taallûk eden 
tasarının 9 ncu maddesi ikinci madde olarak, 10 ncu maddeside üçüncü madde olarak değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda yeniden düzenlenen tasarı metninin anaprensipleri ve yapılan deği§ikliJder: 

1. Tasarının (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hak
kında kanun tasarısı) şeklindeki unvanı, komisyonumuzca kabul edilen prensipler muvacehesinde, 
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madde metninde yapılan değişikliklere uygun olarak (Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılmasına ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler efelenmesi 
hakkında kanun tasarısı) şeklinde değiştirilmiştir. 

2. 656 sayılı Kanunla muaddel 533 sayılı Kanunun kabul etmiş bulunduğu millî bakiyeler usu
lü her iki MccMs seçimlerinde terkedilmiş ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanununun 1961 ge
nel seçimlerinde uygulanan şekli kabul edilmiştir. Bu sistem nispî temail basit harici kısmet siste
midir. Ancak tercihli oya ilişkin hükümler hariç tutu'muştur. 

3. Seçim sayısına itibari rakam (ilâvesi kaldırılmıştır. 
4. Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde d: aynı uyalım uygulanması benimsenmiştir. 
5. Birleşik oy puslası usulü aynen muhafaza edilmiştir. 
6. Kesinleşen seçim kütükleri hakkındaki.hükümler ile 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununa bir 

madde eklenmesi istemine ait hususlar tasandan çıkarılmış ve genel olarak 1961 yılında Kurucu 
Meclisin meydana getirdiği seçim sistemline bağlı kalınmıştır. 

G E R E K Ç E 

Her ne kadar mıillî bakiyeler sistemini öngör n 13.2.1965 tarihli 533 sayılı Kanunun gerekçe
sinde, millî iradenin olduğu gibi aksetmesi ve bütün partilerin en adaletli tarzda temsil edilmeleri 
içıin kabul edilen millî bakiyeler sisteminin vatandaşlar arasındaki siyasi barış ve huzuru korumak 
ve'.gerçekleştirmek bakımından o gün taşıdığı önemin, bütün mülâhazaların üstünde sayılması ge
rektiği, ifade olunmakta ve yasama meclisi erinde ki müzakereler aırasmda da bu usulün yalnız lehin
deki görüşlere değinilerek Anayasamızın siyasi partileri büyüklü, küçüklü tarif etmediği, gövdeleri
nin büyüklüğü ve aldıkları oyların miktarı ne olursa olsun kanuni hakları çerçevesinde teşekkül eden 
her siyasi partinin Anayasa muvacehesinde eşit haklara sahibokluğu, evvelki seçimlerde vatandaş oy
larının iki bölümde toplanmak istidadını taşıdığı, banımla beraber küçük partilere düşen oyla
rın da önemli olup, bu oyların kaybolmasının millî irade; kavramı ile bağdaşamadığı, millî bakiye
ler usulünün; istikrar unyııru bütün partilerin yalamasına imkân vereceği ve seçmen oylarının kay
bına: imkân brrakmıyacağı belirtilmiş ve tasarı metnine muhalif komisyon üyeleri az veya çok farklı 
olarak aynı görüşleri belirtmişler ise do; 

Bugün mevcut seçim sistemlerinin leh ve aleyhindeki görüşler tebellür etmesine rağmen, de
mokrasiyi uygulayan ülkelerde muhtelif seçim s istemleri farklı şekilleriyle tatbik edilmektedir. 
Bu itibarla mevcut seçim sistemlerinden münhasıran birini, .yalnız lehimde -olan taraflariyle ela 
alıp, diğerlerinden üstün tutmak pek tabiîdir ki, gerçeğin tam olarak ifadesi sayılamaz. 

Leh ve aleyhindeki görüşler nazara abnıp, uan,gi seçim sisteminin memleket gerçek ve yarar
larına daha uygun olacağı her zaman tartışılması devam edecek bir husus bulanmakla .beraber; 
siyasi 'partilerin program ve tntumlariyle vatandaş tarafından benimisemliği oıiısbetste ve zamsın 
bahis konusu «olmadan kuvvetli hale gelip, kendilerinin daha fazla üye ile Parlâmentoda temsil 
edilmelerine bizzat millî irade yol açacağından bu tarz yerine; uygulanması zor ve yanıltıcı, millî 
iradenin tecellisini "geciktirici, bakiyeye cylarm kıymetlendirilmesi bakımından eşitliği temin et-
miyen ve oy kaybına sebebiyet verilmemesi a n acı güdürlürken, çevrelere bölünmüş seçim dü
zenini bir çevre kabul edip. başka çevre adnyUrınm diğer bir yerden seçilmiş sayılmalarına 
müncer olan millî bakiyeler sisteminin tatbikatta memleket gerçek •ve yararlarına hiç bir şekilde 
uygum düşmediği hususu da ayrıca bir vakıa olarak anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu sakıncalar yanında, 306 sayılı Kanunun hem siyasi partiler hem de bağımsız adaylar yö-
minden baraj sistemiyle ömgördüğü eşitlik, bu defa bağımsız adaylar aleyhine bozulmuş ve özel-
lilöle som milletvekili genel seçimlerinde -geçerli oyların 2,24 ve 2,97 sini toplıyabilen sij-asi partiler 
Millet Meclisinde üyeye sahibolurlarken oyların 3,19 una tekabül eden 256 528 geçerli oy, bir 
oyun dahi kaybedilmemesi düşüncesine rağmen, n^.pî temsil esasının bir icabı olarak bûzarure de
ğerlendirilememiş ve en önemlisi; başka çevre adaylarının kendileri tarafından seçilmemiş «İma
sına .rağmen kendi milletvekilleri olarak tâyin edilmeleri de seçmenleri tatmin etmemiştir. 
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Piğer taraftan aday tesbiti dışında, mukaddema 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle ve ahi

ren, 656 sayılı Kanunun 12 nei maddesiyle değiştirilen 306 saydı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 33 ncü maddesi gereğince, siyasi partilerin gen. 1 merkezlerindeki yetkili organlarınca, ka
nunun tâyin ettiği oranda belli edilmeleriyle, millî bakiyeden seçilmiş sayıldıkları ifade olunan 
milletvekillikleri de, doktrinde yer aldığı şekilde, bir mânada iki dereceli seçime yol açmakta ve 
sonuç olarak Anayasanın 55/2 nei maddesiyle ciddî bir çelişikliğe meydan vermekte olduğu ve 
uygulama seyir ve temayülü bakımından birlik ve bütünlüğü zedcliyebilceeği düşünülebilir. 

Bu sebepler muvacehesinde, mevcut bütün secini sistemleri yeniden incelenmiş, ayrıca 304 ve 
306 sayılı • kanunlarla, Anayasamızın tedvini sıracında beliren düşünceler dikkatle göz önünde tu
tulup 533 saydı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, başarı ile uygulanan sistemin, memleketi
miz gervçek ve yararlarına daha uygun olduğu neticesine varılmıştır. 

Nitekim nispî temsil sisteminde artan milletvekilliklerinin dağıtılması, konusu, 306 sayılı Kanu
nun tedvini sırasında Temsilciler Meclisi tarafından her yönü ile görüşülmüş ve bu husustaki ko
misyon raporunda açıkça ifade edildiği üzero, kaini edilen sistem dışında mevcut usullerin ve bu 
ıneyanda bakiye oyların millî seçim çevresinde toplanıp, açık milletvekilliklerine tevzi şekHain, 
yani millî bakiyeler usulünün yukarda özetlenen mahzurları dikkate alınıp, 306 sayılı Kanunda 
derpiş edilen en kuvvetli vasati sistemin daha idil ve memleketin bünyesine daha uygun olduğu, 
sonucuna varıldığı belirtildikten sonra, yine aynı gerekçede, listeler arasında âdilâne dağıtımın 
ve bir hesap ameliyesi ile-tatbiki en kolay şeklin, 533 sayılı Kanundan önce kabul edilen sistem 
olduğu açıkça ifade edilmiştir. İşte bu nedenler % 656 sayılı Kanunla değişik 533 sayılı Kanu
nun kabul ettiği millî bakiyeler sistemi terk edile ok yerine tercihli oya ilişkin hükümleri hariç, 
300 sayılı Kanunun 20 Şubat 1965 tarihinden ön e kapsadığı sistemi öngören komisyon metni ha
zırlanmıştır. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri hariç bir maddeden ibaret bulunan ve "komisj'onumuzca 
hazırlanan madde metninde 306 sayılı Kanunun 32, 33 ve 35 nci maddelerinde millî bakiyeler 
sistemine uygun değişiklikler yapan 533 ve 656 sayılı kanunların alâkalı maddeleri yürürlükten 
kaldırılmış ve 3066 sayılı Kanunun 533 sayılı Ka mnîa vâki tadilinden evvel mevcut 32 ve 33 ncü 
maddeleri aynen eski yerlerine eklenmiştir. 

Yine 32 nci maddeye uygun olarak tasarıya •.•İçlenmiş bulunan 33 ncü madde de, tercihli oya 
ilişkin hükümler hariç, evvelki 33 ncü maddenin aynı bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda ayrıca tasarının öncelik ve vedilikle görüşülmesi karar altına alınmıştır. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere işbu rapor Yük

sek Başkanlığa saygı ile sunulur. \ 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

/. / / . Tekinel 
Amasya 
N. Şener 

İstanbul 
Muhalifim 
C. Kırca 

Sözcü 
Ankara 

K. Bağcıoğlv. 
Ankara 
O. Eren 

Kars 
Muhalifim. Söz hakkım 

saklıdır 
Â. Kurtel 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Eskişehir 

Muhalifim. Söz hakkım 
baki 

£. Asbuioytu 

Konya 
Muhalifim. Söz hakkım 

saklıdır 
S. F. Önder 

Adana 
A. Bozdoğannğlu 

Hakkâri 
Müstenkifim. Söa 
hakkım saklıdır 

A. Karahan 

M115 
Muhalifim. Söz hakkım 

* bakidir 
AT, Neftçi 

Ordu 
K. Şensoy 

Sakarya 
K. Erugan 

Sivas 
Muhalifim 

İV. AT. Arslan 
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Seçim Kanunu Karma Komisyonu Başkanlığına 

Komisyondan geçmiş !olan seçim kanunu tasarısına muhalifim. Muhalefet şerhim aşağıdadır : 

Millî »bakiyenin, seçmen oylarının bir tanesinin dahi boşa gitmiyerek, Ibütün görüşlerin Parlâ
mentoya inikasına imkân veren 'bir sistem olması itibariyle kaldırılmasına katiyen taraftar deği
lim. Ancak, bugünkü şekliyle bâzı mahzurlu tarafları varsa da 'bunların idaresi ve tadili ve hattâ 
Millî Bakiyeden istifade için bâzı kayıtların ilâve edilmesi uzlaştırıcı bir yol olarak düşünülebilir. 
Meselâ bir ilde geçerli oyların % 5 ini almamış olan bir partinin o ilde millî bakiyeden istifade 
etmemesi veya Türkiye çapında geçerli oyların •%' '5 ini almamış olan partilerin millî "bakiyeden 
istifade edememeleri veyahut da TDİT ilde kullanılan geçerli oyların o ile ait Milletveldli adedine 
bölünmesinden elde edilecek barajın % 50 sini dahi almamış -bir partiye ait oyun nazara alınma
ması gibi şekil ve suretle (bir kaydın ve asgari 'haddin konulması, millî bakiye milletvekidlerinin 1/3 
ünün 'genel merkez tarafından seçilmesi usulünün kaldırılıp en çok oy alan adayın millî (bakiyeden 
istifade etmesi, müstakil adaylara da fırsat eşitliğinin tanınması gibi çeşitli yollarla bugünkü şek
lin iktidarca ileri sürülen mahzurlarını önlemek mümkün olabilir. 

Fakat, kanaatimizce mutlaka, 'bütün fikirlerin Mecliste temsil edilmesine imkân veren ve vatan
daş oylarının ziyama mâni 'olan millî bakiye sistemi devam ettirilmelidir. Aksi halde her ilde bara
jın çok cüzi miktarında altında oy almış olduğu için yüzbinlerce oy toplıyalbilmiş 'bir partinin 
Mecliste temsil cisiz kalması veya vatan sathında ekseriyette olmadığı halde bu kanunun boşlukla
rından istifade ederek muhalif oyları da kendi matlup hanesine yazmak suretiyle Mecliste ekse
riyeti sağlıyan her hangi bir partinin zümre diktatörlüğü kurmasj mümkün olaibilir we bu nal bir 
daha da önlenemez. ' . . 

Bundan Ibaşka bugün komisyonda kabul edilen tasan Senato seçimleri için âdeta bir ekseriyet 
sistemi getirmektedir. Çünkü, illerimizin ekesrisi bir veya iki, senatör 'çıkarabilmektedir. Getiril
mek istenen bu sistemle 'bu illerdeki seçim ekseriyet sistemi ile lolacaktır. Bu itibarla, hiç değilse 
Senatoda 'barajın kaldırılması veya bâzı tahditler konacaksa yukarıki tahditlerle iktifa edilmesi ve 
'barajın mümkün mertebe küçültülerek Senatoda da yurtta kuvvetli olan bütün partilerin temsiline 
imkân verilmesi iktiza eder. 

Getirilen seçim kanunu memleket ihtiyaçlarına cevap veren bir kanun değildir. Demokratik re
jimi yenleştirmek çabası içinde olan Parlâmentoların seçim kanunlarında yapacakları tadilâtın bu 
istikamete müteveccih olması gerekir. 

Mezkûr tasarıyı işte bu sclbeplerle ve bu bakımlardan âdil yftrt ihtiyaç ve gerçeklerine uygun bir 
tasan olarak kabul edemiyeceğimi ve muhalif bulunduğumu arz ederim. 

Bu görüşlerimi Yüce Mecliste de savunacağım. 
.Saygılarımla. 

24 . 2 . 1968 
S. Faruk Önder 

M. P. Konya Milletvekili 
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Geçici Komisyon üyeleri 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Konya Milletvekili S. Faruk önder tarafından komisyo
numuza verilen ve ancak talepleri ile oya sunulmıyan ve rapora ek olarak Genel,.Kurulun bilgisi
ne sunulması kararlaştırılan muhtıralara 

Geçici Komisyon Başkanlığına 
18 . 2 . 1968 

1. Milletvekili ve senatör seçimlerinde her seçim çevresinde basit harici kısmet sisteminin ka
lan üyeliklerine en yüksek değerlendirilememiş oylara sahip partiler arasında dağıtılması esasına 
göre uygulanması ve; 

2. a) Belli bir seçim çevresinde milletvekili (veya senatör) çıkarabilmek için bir partinin o 
seçim çevresindeki geçerli oyların % 5 ini alması; veya-, 

b) Belli bir seçim çevresinde bir partinin değerlendirilememiş oyların büyüklüğüne göre üye
liklerin dağıtılmasından istifade edebilmesi için, o seçim çevresindeki geçerli oyların % 5 ini alması 
kaydının konulması suretiyle mer'i kanunların tadilini arz ve teklif ederim. 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Komisyon Başkanlığına 

Barajın hesabında kullanılan geçerli oy sayısının o bölge milletvekili sayısına bölündükten 
sonra elde edilecek rakamı değil bu rakamın % 51 ini nazara, almak daha âdilânedir. Bugün ko
misyon hesaplarında ve Meclis Kiyaset Divanında da kuvvet oranları bu esasa göre hesaplanılmak -
tadır. 

Bu muhtıramın tetkikini arz ederim. 
18 . 2 . 1968 

8. Faruk Önder 
Konya 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu . • 14 . 3 . 1968 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/886 * 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisimin 1 . 3 . 1963 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, «Seçimlerle ilgili kanonların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılma-
:JI ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı», Millet Meclisi Başkanlığının 2 . 3 . 1968 tar-ihli ve 5921 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Geçici Komisyonumuzun 14 . 3 . 1968 tarihli Birleşiminde, Ada
let Bakam Hasan Dinçer ve Bakanlık ilgilileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakeıe 
olumdu. 

E - Millet Meclisi metni; 656 sayılı Kanunla muaddel 533 sayılı Kanunun kabul etmiş bulun
duğu «Millî Bakiyeler» sistemini kaldırarak, yerine, tercihli oya ilişkin hükümleri harieolmr.k 
üzere, 306 sayılı Kanunun 1961 genel seçimlerinde tatbik edilen; nispî temsil, basit harici kısmet 
(barajlı d'Hondt) sisteminim uygulanmasını öngörmektedir. 

Bugün nıovemıt iSöçâm isiı^ömlerinûn üzeremde t:ntıymalar devanı dtmokte olup, • demokrasini ;ı 
"aâılvim bulunduğu ıbütün ül'kelarde, miuih.telif sıe-çitm .sijteanleri fa-iidı şci'dlleıriyle ıtaübük edi/Lrner .-
tödiır. 'Bu itibarla, ımevcut soç-im siiitemlerJEiıden ımtıınhasıran 'birini, yalnız lahi'nde -vilıaın (tarafla:.ı 
ile ele alıp 'diğerlerinden üstlün tultımaik, gançeği!:!. tam ifadesi kılarak ıkaıbul iaılam'eımak ıgerakir. 

Fiılhaikıi'ka; Siıyani -PariJİıleır'Jrı, vatandaş tarafından benjiiısenıdiri nıiabetıbe ve zaman 'balhis fcouu.u 
•<• »İmadan,..kuvvetli naile gedip, Parlâmieaıtcda dahe fadla üıye ile tenkili 'Gİiıknelerine ıbüazaıt ÜTIMİÎ ira
de yol açacağımdan, <bu 'taınz yardne; tsuni, uygulanası ızar ve yamnlitreı, miılilî 'iınadon'n teeeilj.'a'ni g--
çiikhiricıi, bcıkıyıe »oylanın değıedendirinmesi (bakımından leyıirjiği sağlacnaıktan uzaik ve <v<y Ikayfbına 
asbebiyet verilmemesi amacı güdülürken, çevreler-' bölünmüş seçim düzenini bir çevre kabul edin, 
başka çevre adaylarının diğer bir yerden seçilmiş sayılmalarına müncer olan millî bakiyeler sisten1-
mn, tatbiikatta memleket gerçeklerine ve yararlarına uygun düşmediği hususu, bir vakıa olarak anla
şılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, millî bakiyeler usulünün tatb'katı cümlesinden olarak, Siyasi Partilerin aday 
tesbiti dışında, genel merkezlerindeki yetkili organlarca belli edilmeleriyle, millî bakiyeden, seçil
miş sayıldıkları ifade olunan milletvekillikleri de, bir bakımdan iki dereceli seçime yol açmakta .e 
))U suretle Anayasamızın 55/2. maddesiyle ciddi bir çelişiklik meydana getirmektedir. 

Bu mahzurlar «yanında; 306 sayılı Kanunun ihenı sqyasi partiler, hanı de bağımsız adaylar 
yönünden ıbaraj ısisiteoni ile öngördüğü» eşjifcliık, bn defa 'bağımsız adaylar aleyhine bozulmuş ve 
•e.zoüım/1-e, son MilletveıkiLi genel seçimlerinde geçerli oyların yüzde 2,24 ve 2,97 sini topilıyabi-
len siyasi partiler Millet Meclisinde temsil edilm vk imkânını bulurlarken, oyların yüzde 3,11) u ra 
tekabül eden 256 528 geçerli oy, hiçbir oyun kaybedilmemesi düşüncesine rağmen, millî bakiye si - » 
teminde değerlendirilememiş; diğer taraftan, çevrelere bölünmüş seçim düzeninin bir çevre kabvl 
edilmesi neticesinde, kendileri seçmedikleri halde, başka çevre adaylarının kendilerine milletvekili 
olarak tâyin edilmeleri de, seçmenleri tatmin eti.-ekten uzak kalmıştır. 

Bu konuda mütaaddit misaller meyanında, bi? örnek verilmesi icabederse; bağımsızların 46 3:. 0 
oy aldığı Mardin ilimizde, 26 828 geçerli oy alan A. P. ve 26 611 geçerli oy alan C. H. P. ile 14 507 
geçerli oy alan Y. T. P. birer milletvekili çıkardı' lan halde, ancak 2 145 oy toplayabilen C. K. e-i. 
P. nin ilk anda üç milletvekili çıkarmış olduğunu zikretmek gerekir. 

Bu sebepler muvacehesinde, millî bakiyeler us-dünün terkedilmesi bir zaruret haline gelmiş ve 5-3 
jayılı Kanunun kabulünden önce yürürlükte bul nan ve başarı ile uygulanan sistemin memleketimiz 
bünyesine daha uygun olacağı anlaşılmış bulum, akfadır. 
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Esasen, nispî temsil usulünde, artan milletvekillerinin tevzii konusu, 306 sayılı Kanunun tedvini 
sırasında Temsilciler Meclisinde her yönü ile görüşülmüş ve bu husustaki komisyon raporunda ifade 
edildiği üzere; kabul edilen sistem dışında mevcut usullerin ve bu meyanda, bakiye oyların millî 
seçim çevresinde toplanıp açık kalan milletvekilliklerine tevzi şeklinin, yani millî bakiyeler usulü
nün mahzurları dikkate alınıp, 306 sayılı Kanunda öngörülen kuvvetli vasati sisteminin daha âdil 
ve memleketin bünyesine daha uygun olduğu sonucuna varıldığı, belirtildikten sonra, yine aynı 
gerekçede, listeler arasında adilâne tevziin ve bir hesap ameliyesiyle tatbiki en kolay şeklin, 1961 
yılında kabul edilen sistem olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Yukarda belirtilen se'bepler muvacehesinde; 533 sayılı Kanunun kabul ettiği IMillî Bakiyeler 
Sisteminin terk edilerek, yerine, tercihli oya ilişkin hükümleri haricolmak üzere, 'her iki 'Meclis 
için, 306 sayılı Kanunun 633 sayılı Kanundan önce ihtiva ettiği sistemin uygulanmasını öngören 
Millet Meclisi metni, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 'bulunulmam 
kararlaştırılmıştır. 

'Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. 8. Sarıgöllü 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Sivas 
Z. Önder 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Köksla 

Bmlunamaıda 

Konya 
A. Onar 

Bulunamadı 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Ordu 
E. Ayhan 

Tokait 
A. Altunta§ 

İstanbul 
E. özden 

©ulumamadı 

Kâtip 
Samsun 

R. Rendeci 

Rize 
0. M. Agun 

Talbiî Üye 
R. Aksoyoğhı 
Bulunamaıda 

Konya 
S. Çuımralı 

'Bulunamadı 

Bursa 
C. Ortaç 

Sivas 
R. öçten 

Talbiî Üye 
S. O'Kan 

Bulufliamjadı 

Konya 
M. Kılıç 

iBuluûiamadı 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun: 
32 nci madesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 7 nci; 
33 ncü maddesini değiştiren 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 8 nci maddesini tadil eden 

14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanunun 12 nci; 
38 nci maddesine fıkralar ekliyen 13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 9 aeu; 
13 . 2 . 1965 gün ve 533 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle deği§tirilen 35 nci maddesini tadil 

eden 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanunun 16 nci, ve 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair olan 17 . 4 . 1964 gün 

ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 2 fıkra ekliyen 14 . 7 . 1965 gün ve 656 sayılı Kanunun 
13 ncü; 

Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıda yazılı 32, 33 ve 35 nci maddeler, 25 Mayıs 1961 
tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa 32, 33 ve 35 nci maddeler olarak eklenmiştir. 

Madde 32. — Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri milletvekilliği sayısı, aşa
ğıdaki şekilde hesaplanır: 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları alt alta ve aldıkları mu
teber oy sayılan da hizalarına yazılır. Bu rakamlar, önce bire, sonra ikiye, sonra üçe... ilâ, o çev
renin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, parti ayırı
mı yapılmaksızın en büyükten, en küçüğe doğru sıralanır. Milletvekillikleri, bu payların sahibi 
olan partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan milletvekilliği için bir birine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bunlar aracında 
ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır. 

Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy puslaları toplamının, o çevreden çıkacak millet
vekili sayısına bölünmesiyle elde edilecek sayıdm az oy alan siyasi partilere ve bağımsız aday
lara milletvekilliği tahsis edilmez. Bu gibi hallerde, milletvekilliği elde edemiyen siyasi partiler 
veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar nazara alınmaksızın milletvekillikleri geriye kalan par
tiler ve bağımsız adaylar arasında yukarıki fıkra gereğince paylaştırılır. 

Şayet seçime katılan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan hiçbiri yukarıki fıkrada gös
terilen sayı kadar oy almamışlarsa, milletvekili ikieı i gene ikinci fıkra hükümlerine göre paylaş
tırılır. 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından seçilenler, aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 
32 nci madde gereğince, her partinin kazandığı milletvekilliği sayısı tesbit edildikten sonra, 

her parti için ayrı ayrı olmak üzere; adayların adları, parti aday listesindeki sıraya göre alt alta 
yazılır. Yüksek Seçim Kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde partilerin kazandık
ları milletvekilliklerinin sırasının tesbitinde esas olur ve her seçim çevresinde 32 nci madde gere
ğince partilere düşen milletvekilliği sayısı kadar milletvekili, her parti listesinin başından itiba
ren sayılmak suretiyle seçilmiş sayılır. 

Bu işlemler açık olarak yapılır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 
İl seçim kurulu başkanı, milletvekilliğine serilenleri gösteren tutanağın bir suretini, o seçim 

çevresinde derhal ilân ettirir. Diğer bir suretini de bir hafta süre ile il seçim kurulu kapısına 
astırır. 

Madde 35. — Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince il seçim kurullarından bilgi veril
dikçe, Yüksek Seçim Kurulu, bu bilgileri bekletmeden radyo ile derhal yayınlar. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrası gereğince bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır ta
mamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazların incelenerek ka-
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kaJbul ettiği metin 

rara bağlanması beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçi
lenlerin ad ve soyadları Yüksek Seçim Kurulun ;a Türlüye radyoları ile derhal ilân olunur. 

Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, Yüksek Seçim 
Kurulu, en kısa zamanda Türkiye radyoları ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayınlıya-
rak, iller itibariyle, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seç
men sayısını, seçime katılma oranını, muteber oy puslası sayısını, her partinin ve bağımsız aday
ların kazandıkları oy puslası sayısını açıklar. 

Devlete ait bütün ulaştırma ve haberleşme araçları, seçim kurulları arasında araç, gereç, 
haber, yazı ve bilgilerin ulaştırılmasında öncelikle kullanılır. 

25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununa yukarıda eklenen 32, 33 ve 
35 nci maddeler hükmü, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimlerinde de uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Sematosu Oe cici Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 neti madde aynen kabul edilmiştir. 

»o<e» <-
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