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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞİTLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dublin'de yapılacak olan Avrupa Eği
tim Bakanları Sürekli Konferansına katılmak 
üzere 10-16 Mayıs 1983 tarihleri arasında 
irlanda'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakanı 
Hasan SAĞLAM'a, içişleri Bakanı Selahat-
tin ÇETINER'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/560) 

2. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Tarım, 
Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanının davet
lisi olarak 22-28 Nisan 1983 tarihleri arasın
da Kıbrıs'a gidecek olan Tarım ve Orman 
Bakanı Sabahattin OZBEK'e, Köy tşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/561) 

3. — Ulaştırma Bakanları Avrupa Kon
feransının Lizbon'da yapılacak olan 1983 yılı 
olağan toplantısına katılmak üzere 15-21 
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Mayıs 1983 tarihleri arasında Portekiz'e gi
decek olan Ulaştırma Bakanı Mustafa AY-
SAN'a, Bayındırlık Bakanı Tahsin ÖN-
ALP'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/562) 

4. — Dünya Bankasının VVashington'da 
düzenlenecek olan Kalkınma Komitesi top
lantısı ve'bu toplantıdan önce yapılacak Grup 
Toplantısına katılmak üzere 24 Nisan - 2 Ma
yıs 1983 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletleri'ne gidecek olan Devlet Bakanı Ser-

,met Refik PASÎN'e, Maliye Bakanı Adnan 
Başer KAFAOĞLU'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/563) 

5. — Dündar SOYER'in, hastalığı nede
niyle 18 Nisan 1983 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle izinli sayılmasına dair Baş
kanlık tezkeresi. (3/565) 

Sayfa 

45 

45 

45 

46 V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı 

ve Anayasa Komisyonu Raporu. (1/672) (S. 
Sayısı : 386) 46:85 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Başkan, Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının, 

Milletimiz ve siyasî hayatımız için önemini belirten 
ve Tasarı üzerinde yapılacak çalışmalarda Üyelere 
başarı dileyen bir konuşma yaptı. 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere başlandı. 

26 Nisan 1983 Salı günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALPAT 
Kâtip Üye 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye -

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. Danışma Meclisi Üyesi Mahmut AKKILIÇ 

ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanu
nu Teklifi. '(2/116) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1983) 
(Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler (Esas), 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonlarına : 
26.4.1983) 

Raporlar 
2. 6.11.1981 Tarihli ve 2548 Sayılı Gemi Sağlık 

Resmi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İktisadî İşler, Adalet ve 
Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (1/628) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 26.4.1983) 

3. İpekböcekçiliği Kanunu Tasarısı ve Adalet, 
Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Kooperatifler ko
misyonları raporları. (1/580) (S. Sayısı : 389) (Dağıt
ma tarihi : 26.4.1983) 

BİRtNCt OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, A. Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/560) 

1. >— Dublin'de yapılacak olan Avrupa Eğitim 
Bakanları Sürekli Konferansına katılmak üzere 10 -
16 Mayıs 1983 tarihleri arasında İrlanda'ya gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM'a, İç
işim Bakanı Sdahattin ÇETİNERin vekillik etme-

BAŞKAN — Gündemin Sunuşlar bölümünde 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var, okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Konseyi faaliyetleri çerçevesinde Dub

lin'de yapılacak olan Avrupa Eğitim Bakanları Sü
rekli Konferansına katılmak üzere 10 - 16 Mayıs 
1983 tarihleri arasında İrlanda'ya gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM'in dönüşüne kadar 
Millî Eğitim Bakanlığına, içişleri Bakanı Selahattin 
ÇETİNER'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

2., — Kıbrıs Türk Federe Devleti Tarım, Doğal 
Kaynaklar ve Enerji Bakanının davetlisi olarak 22 -
28 Nisan 1983 tarihleri arasında Kıbrıs'a gidecek olan 
Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin ÖZBEK'e, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜN EY'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (31561) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Tarım, Doğal Kay

naklar ve Enerji Bakanının davetlisi olarak 22 - 28 
Nisan 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe 
Devletine gidecek olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. 
Dr. Sabahattin ÖZBEK'in, dönüşüne kadar; Tarım 
ve Orman Bakanlığına, Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının 

Lizbon'da yapılacak olan 1983 yılı olağan toplantısına 
katılmak üzere 15-21 Mayıs 1983 tarihleri arasında 
Portekiz'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Mustafa 
AYSAN'a, Bayındırlık Bakam Tahsin ÖN ALP'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/562) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansının Liz
bon'da yapılacak olan 1983 yılı olağan toplantısına 
katılmak üzere, 1 5 - 2 1 Mayıs 1983 tarihleri arasın
da Portekiz'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. 
Mustafa AYSAN'ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Ba
kanlığına, Bayındırlık Bakanı Dr. Ta'hsin ÖNALP'in 
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vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

4. — Dünya Bankasının Washington'da düzenlene
cek olan Kalkınma Komitesi toplantısı ve bu toplan
tıdan önce yapılacak Grup Toplantısına katılmak üze
re 24 Nisan - 2 Mayıs 1983 tarihleri arasında Ame
rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı 
Sermet Refik PASİN'e, Maliye Bakanı Adnan Başer 
KAFAOĞLU'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/563) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Dünya Bankasının Washington'da düzenlenecek 

olan Kalkınma Komitesi Toplantısı ve bu toplantıdan 
önce yapılacak Grup Toplantısına katılmak üzere, 
24 Nisan - 2 Mayıs 1983 tarihleri arasında Ameri
ka Birleşik Devletlerine gidecek olan- Devlet Bakanı 
Sermet Refik PAStN'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Maliye Bakanı Adnan Başer KAFAOĞLU' 
nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
5. — Dündar SOYER'in, hastalığı nedeniyle 18t 

Nisan 1983 tarihinden itibaren 15 gün müddetle izinli 
sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/565) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi var, okutuyorum., 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Dündar SOYER'in has

talığı nedeniyle 18 Nisan 1983 tarihinden itibaren 15 
(Onbeş) gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 20 Nisan 1983 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sadi IRMAK 
Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Soyer'in raporu 
15 günlük olduğu için oylarınıza ihtiyaç duyulmuş
tur. Bu nedenle Sayın Soyer'e 15 gün müddetle izin 
verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Sayın Soyer'e acil şifalar dilerim. 

— 45 — 
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V. — GÖRL 

1. — Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarın ve Ana
yasa Komisyonu Raporu. (1/672) (S. Sayısı : 386) (1) 

!BAŞKAN — Sayın üyeler, Gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler» 
bölümüne geçiyoruz. Dün görüşmesine 'başladığımız 
'Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu Raporu üzerindeki görüşmeler devam ede
cektir-

Sayın Komisyon lütfen yerini alsın efendim. Ko
misyon hazır. 

Dünkü Birleşimde 13 değerli arkadaşımız söz al
mış ve konuşmasını yapmıştır. Söz sırası Sayın Alp-
dündar'da. 

Sayın Alpdündar buyurun efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; ellerimdeki 
dosyaya ve kâğıtlara bakarak, uzun bir konuşma ya
pacağımı sanmayın, tam tersine konuşmam belki beş 
dakikalık bir zaman alacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Aslında demokrasiyi seçim olarak gören bir arka

daşınız olmam hasebiyle bu konuya fevkalade hazır
lanmıştım. Ancak, huzurunuzda belirtmeliyim ki, 
şahsen en çok umutlu olduğum Seçim Yasası kar
şısında şaşkına döndüm. Çünkü, Seçim Yasası bana 
göre halkı, milleti eğitici bir kanun şeklinde olmalıy
dı. Açıkça ifade ederim ki, Danışma Meclisimizin 
Anayasa Komisyonu, bugüne kadar Meclisimize su
nulmuş yasaların en kargaşa dolu, en karışık, mad
delerin birbirleriyle irtibatı yok, uygulamada gerçek
ten içinden çıkılamayacak bir tasarı hazırlayarak kar
şımıza gelmiştir. 

Tasarının diğer bir özelliği değerli arkadaşlarım, 
dün 13 arkadaşım konuştu; umarım Partiler Kanu
nunu tam okuyup gözden geçirme fırsatını bulama
mışlar. Tasarı dün yürürlüğe girmiş Partiler Kanunu 
ile hemen hemen her maddede akrabalık bağlantısı 
olan bir şekilde hazırlanarak vücuda getirilmiştir. Bu 
itibarla arkadaşlarımın Tasarı üzerinde çok uzun 
konuşarak bir şeyler değiştirmek olanağına sahip bu
lunmadıklarını söylemek istiyorum. 

Tasarının can alıcı noktası 23 üncü madde, sanki 
kerratta, rakamlar bitmiş gibi iki daktilo sayfalık 

(1) 386 S. Sayılı Basmayan, 25.4.1983 tarihli 89 
uncu Birleşim tutanağının sonundadır. 

ŞULEN ÎŞLER 

j bir madde. Seçimi üç bölümde öneriyor, birbiriyle 
bana göre fevkalade karışık, çelişkili. Biz Danışma 
Meclisimizde Partiler Yasası konuşulurken üzerinde 

I ısrarla durduğumuz, ülkemizin şartlarına uygun bir 
I partiler kanunu ve seçim kanunu oluşturulması kar-
1 şısında, Yurdumuzda okuma - yazma oranının çok 

düşük olduğu için önerilerimize karşı çıkan değerli 
Komisyon Başkanı ve üyesi arkadaşlarım, öyle umu
yordum ki, alfabenin harfleri gibi a, b, c, d yaza-

I cak, herkes okuduğu zaman anlayabilecek, pırır pı
rıl, uygulamada kolaylık sağlayacak ve oyunu kul
lanacak vatandaşların okuyup, anlayıp hemen uygu-

I layabileceği şekilde bir Tasarı ile karşımıza gelmeleri 
idi; fakat gördük ki, Tasarı fevkalade karışık ve dü-

I zeltilmesi de güç bir Tasarı. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Demokrasinin vazgeçilmez eylem ve uygulamala-

I rından birisi seçimdir. Eğer bir ülkede gerçek seçim 
yoksa, orada demokrasiden söz etmemek gerekir. Se
çimin en büyüğü de elbette milletvekili seçimidir. 
Milletvekillerini vatandaşlar seçecektir. Partiler Ka-

I nunu Tasarısı konuşmamızda ısrarla önseçimden şi-
I kâyetçi olmamıza rağmen, hatırlayacaksınız benim 
J acizane bir önerim olmuştu, adayların iki misli ve-
I ya üç misli şeklinde yansımasının dışında, o da bu 

uygulama çerçevesinde hiçbir yaran olmayacak, ter
cih oylaması şeklinde bir sunuşla karşımıza geldiler. 

Ben o konuşmamda önseçimle oluşturulan liste
lere bütün kamu görevlilerinin, yargı organlarının, 
valilerin, kaymakamların mecburî oy verme şeklinde 
katıldıklarını, hatta çok kere tüm kamu görevlilerinin 
«zaten listeler oluşmuş oy vermeye gitmemize de ge-
.rek yok, nasıl olsa bunlar milletvekili olacak» diye
rek büyük çapta seçim iştirakin olmayacağını söyle
miştim. Karşımıza gelen bu Tasarı içerisinde hemen 
hemen aynı mahzurlar yatmaktadır. Üç kategoride 
kullanılacak seçim, partilere oy vermek suretiyle, iki 
misli adayların en az o ilden seçilecek kadarına tercih 
kullanmak suretiyle, vatandaşın partilere oy verme
den, bağımsızlara oy vermeden karma liste çıkarmak 
suretiyle, 

Değerli arkadaşlarım; 

I Şimdi, meseleyi eğer yakından gözleyecek olursak 
I insafa sığınmak lazım. Baraj var, bağımsızların yeter-
I li oy almaları hemen hemen uygulamada mümkün 
I olamayacağı gibi, bir vatandaşın partisine oy verdik-

46 — 
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ten sonra, örneğin Ankara'yı ele alalım, iki misli 
adaydan, yani 52 vatandaştan 26'sına tek tek oy ver
me durumunda olacak. Eğer 26 değil de 25'ine oy 
verirse vatandaşın o oyu, tercihi geçerli olmayacak. 

'Bu itibarla, isterseniz bir deneme yapalım. İçi
nizden en ehil oy kullanma durumunda olan bir ar
kadaşım şurada 26 kişiye oy versin, «evet» oyunu da 
kullansın ne kadar zaman içerisinde oy kullanma ku
lübesinden dışarı çıkacağını hesaplarsanız seçimlerin 
belki iki gün devam etmesinin gerekeceğini, ki ben | 

bu günleri yaşadım, ne kadar zamanda kuyrukta ka
lacaklarını, hatta nasılsa bana sıra gelmeyecek deyip 
seçime iştirak nispetinin sıfır denecek dereceye ine
ceğini şimdiden görmemek mümkün değildir. 

Avni Şahin, evdeki pazar çok kere çarşıya uy
maz. Siz daha çok gençsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, lütfen efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

işaret aldım da... Özür dilerim. 
BAŞKAN — îşaretlere değilde Genel Kurula hi

tap edin efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan; Özür dilerim. 
Bize işaret verenlerin yaşları kadar bu konuda fii

len seçim çerçevesi içinde bulunduk, kongreler yönet
tik, seçim idare ettik. Bana işaret eden arkadaşım
dan başka çok kere bu Meclise çıkmış karine sahibi 
değerli bir arkadaşım da «doğru söylüyorsun» diye 
baş sallıyor. Gerçek budur değerli arkadaşlarım. 

Bu Meclisin üçüncü görevi olan Milletvekili Seçi
mi 'Kanunu maalesef istenen biçimde milletimizin ge
leceğine ışık tutacak şekilde oluşturulmamış, önümü
ze getirilmemiştir değerli arkadaşlarım. 

Çok uzak değil, bir sene gerilere dönelim. Mil
letvekili seçimlerinde oynanan delege oyunlarına bir 
göz atalım. Kim şikayetçi değildi?.. Devlet Başkanı
mızdan, en alt tabandaki kişiye kadar herkes. Baskı 
ile nüfuz baskısı ile veya başka menfaat teminiyle 
oy kullandırılmak suretiyle milletvekilleri daha se
çim yapılmadan belli oluyordu. Bu Seçim Kanunun
da da hemen hemen aynı şeyler öneriliyor. Bunu sağ
layan güç kim, nereden kaynaklanıyor değerli arka
daşlarım?.. Bunun üzerine düşüncelerinizi çevirmek 
istiyorum. 

Elbette Yüce Meclisimiz oluşurken bir kısım tec
rübeli arkadaşlar görev almış, bu kürsüden bazı şey
ler söylemiş. Bu duyuruların, 'bu çabaların eğer Ko
misyonumuz üzerinde hiçbir etkisi olmamışsa benim 
söyleyecek çok sözüm olmayacaktır. Ne demiştik?.. 

— 47 
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Parlamentonun oluşmasında önseçim yapılması gerek
lidir, partilerin fonksiyon sahibi olması da gerekli
dir; ama vatandaşın, tüm seçmenlerin partiye kayıtlı 
olup olmadığına bakılmaksızın seçmen kütüklerine 
kayıtlı tüm seçmenlerin kendi illerinden Meclise ge
lecek insanlar üzerinde emrivaki ile karşı karşıya kal
madan seçim yapmaları da gereklidir, onu önermiş
tik. Zor değildi. 

Dün benden önce konuşan Sayın Uğur arkadaşım 
gayet açıklıkla söyledi. Yine iki misli aday müracaat 
edebilir, üç misli ederse iki misline indirilebilir, parti
ler düzenleme yapabilir; ama son sözü genel seçim
leri yaparken, arkadaşlarıma dağıttığım, daha önce 
yaptığım bir çalışmayı Sayın Komisyona da göster
miş, vermiştim, (A) partisi, (B) partisi, (C) partisi 
bütün partilerin karma liste halinde bir araya geldik
ten sonra, isteyen partisine mutlaka oy verecektir, o 
parti çıkaracağı milletvekili adedini aldığı oylarla 
saptayacaktır. Önseçimi de aynı anda arzu edenler, 
müracaat edenleri tanıyanlar, kendilerini seçme, seç
tirme yeteneğine sahip olduğuna inananlar o «evet» 
mühürünü bastığı adaylara birer (X) işareti.... Bugün 
kısmen kabul edilmiş sistem gibi önseçimi de, son 
seçimi de aynı anda yapmak suretiyle milletimizin 
kullanışına gayet kolay ve gerçekten millî iradenin 
tecellisinde büyük fonksiyon yaratacak bir seçim sis
temi meydana çıkardı. Maalesef öyle olmadı, okuya
nın bile, bilenin bile bu Kanunu müzakere edenin 
bile, (Kendimden bahsediyorum üç kez okumadan) 
anlayamayacağı bir sistem değerli arkadaşlarım. Dü
zeltilmesi de mümkün değil. 

Zira dün Resmî Gazetede yayınlanan Partiler Ka
nunu paralel maddeler tanzim etmiş. 'Saygılıyız Ka
nun yayınlanmış, yürürlüğe girmiştir; ama görüşmek
te olduğumuz Tasarı henüz Komisyonun malı, bizim 
önümüzdedir. Anlaşılıyor ki Partiler Kanunu çıkı
şından Sayın Komisyonumuzun haberi vardı, böyle
sine darmadağınık bir sistemle önümüze gelmemeliy
di değerli arkadaşlarım; 

Hemen şunu ifade etmek isterim. Belki değerli 
profesör, hoca arkadaşlarımın bu Tasarıyı bile mev
cut Partiler Kanunu paralelinde bazı düzeltmelerle 
uygun hale getirebileceklerini umuyorum; ama şunu 
da söylemek istiyorum. 15 kişilik Anayasa Komis
yonumuzun 13 değerli üyesi gerçekten değişik fikirler 
öne sürmüşler, muhalefet koymuşlardır. Bu muhale
fetler doğrultusunda da değerli arkadaşlarım, bir çı
kış yolu bulunacağını umuyorum. 
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Ayrıca, bana en ters gelen, hem tercih oyu kul
lanacak, hem de partisine oy verecek seçmenlerin 
mutlaka o ilden çıkacak milletvekili adedi kadar ter
cih vermesini anlamıyorum, anlamak istemiyorum. 
Eğer daha az tercih verirse seçilecek milletvekilinden 
daha az işaret yemiş listelerde isim meydana çıkaca
ğını düşünmek bile istemiyorum; çünkü seçmenlerin 
hepsi aynı insanlar üzerinde tercih kullanmayacakları 
için fevkalade isabetli, değerli bir önseçimde, son se
çimde bu şekilde meydana çıkabilir ve binlerce, mil
yonlarca oyun iptal edilmemesini temin için de ter
cih oyu kullanacaklar, mutlaka o ilden çıkacak mil
letvekili adedi kadar değil, ama ondan fazla oy ver
memeleri gereklidir. Bu şekilde düzeltmede talepçi 
olacağım. Bu kadarla yetiniyorum, sözlerimi daha 
fazla uzatmak istemiyorum. 

Bu Kanunun maddelerine geçildiğinde değerli ar
kadaşlarımın katkısıyla memlekete daha yararlı bir 
kanun şeklinde çıkacağını umuyor, hepinize teşek
kür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdün-
dar< 

A. AVNÎ ŞAHİN — Sayın Başkanım, ben bir 
açıklama yapabilir miyim?.. Sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, bir sataşma yok. 
A. AVNÎ ŞAHİN — Efendim, yanlış anlama 

var., 
BAŞKAN — Efendim, yanlış anlama da yok. Bir 

işarete cevap verildi, Sayın Alpdündar'a da gerekli 
tavsiyede bulunuldu ve bu mesele bitmiştir; zaten 
mesele de yok. 

Sayın Fırat, buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer ar

kadaşlarım; 
Sayın Anayasa Komisyonumuzca hazırlanarak 

Yüce Meclisimize sunulmuş bulunan Milletvekili Se
çim Kanunu Tasarısı üzerinde dünden beri çok de
ğerli görüşlerini ifade buyuran kıymetli arkadaşları
mız büyük oranda benim de arz edeceğim hususları 
ifade buyurdular. Bu nedenle gözden geçirdiğim ko
nuşmamı daha kısa ve ehemmiyet verdiğim konulara 
teksif etmiş bulunuyorum. 

Hazırlanmış ve halkoyuna sunularak yürürlüğe 
girmiş bulunan Anayasamızın 6 ncı maddesinin ilk 
cümlesi, «Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir» de
mektedir. Millet egemenliğini kendisini temsil edecek 
vekillerine vereceği yetki ile sürdürür. İşte, milletve
killerinin belirleniş ve seçilişi bu Kanunla düzenlen
mektedir. Onun için bu Kanun, millî iradenin, millî 

egemenliğin nasıl tecelli edeceğini tespit eden kanun
dur, 

Çok partili hayata geçtiğimizden bugüne kadar 
önceleri ekseriyet sistemi bilahara da nispî temsil ve 
millî bakiye sistemlerini yaşayan ülkemizde daha son
ra nispî temsilin barajsız diHondt sistemiyle 1973 ve 
1977 seçim dönemleri yaşanmıştır. 

12 Eylüle gelişte en büyük kabahatin küçük par
tilerde olduğu kanaatine vardığını anladığımız Ko
misyonumuz, hazırladıkları bu Kanun Tasarısı ile 
küçük partilere ve bağımsızlara kapıları mümkün 
mertebe kapatmış ve en fazla oy alan partiye hükü
met etme yollarını açmış bulunmaktadır. İşte bu ne
denle il çapında getirilen baraj sistemi, millî irade
nin tecellisini büyük oranda etkileyeceğinden yumu
şatılmasından yana olduğumu belirtmek isterim. Bu 
konuda yapacağım öneriler, demokrasiye daha fazla 
ağırlık verilmesini amaçlamaktadır. 

Esas mesele, millet egemenliğinin tam teessüsü 
ile müstakar hükümetler kurulabilmesini temin ara
sında bir tercih, başka bir deyişle bir denge kurabil
me meselesidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
İlk bakışta Kanun Tasarısının göze batan farklı 

özellikleri şunlardır : 
L Aday listelerinin tanzim ve tespit şekli. 
2J. 'Bir ölçüde daraltılmış seçim bölgelerinin mev

cudiyeti-
3. Tercihli oy sisteminin mevcut oluşu. 
4. Karma liste yapma imkânının verilmiş oldu-

ğu< 
5. Geçerli oy miktarının tespitindeki farklı dü

şünce, 
6. Ülke çapında baraj konulması. 
7. Her seçim bölgesi için getirilen baraj. 
Maddelerde gördüğüm çelişkili durumların vere

ceğimiz önergelerle müzakereler sırasında Yüce Ge
nel Kurulda düzeltilmesi mümkün olacağından bu 
konuya şu anda zaman ayırmayacağım. Ancak, bir 
misal vermek istiyorum. 

3 üncü maddenin beşinci fıkrasında, «Bölme so
nucu teşekkül edecek seçim çevrelerinin milletvekili 
sayılarının, yediye yakın ve mümkün olduğu ölçüde 
üç, beş ve yedi gibi tek rakamlı olması temel ilkedir» 
denmektedir. Bu husus, Tasarının iki büyük parti ola
cağı varsayımı üzerine düşünülmüştür. Aksi halde 
barajı aşabilen üç partinin varlığı düşünülse idi ra
kamın çift olması arzu edilirdi. Bu nedenle bu iba
renin maddede yer almaması, millî İradeyi etkileme
mesi bakımından yerinde olur kanaatindeyim. 

48 — 
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'Hatalı neticeler vereceği kanaatinde olduğum hu- j 
suslar ise şunlardır : I 

1. Kuvvetli hükümetler kurulabilmesini temin 
için nispî temsil sistemine muhtelif barajlar konulur- I 
ken, bu usule taban tabana ters bir karma liste for- I 
mulünün sisteme konmasının izahı bence zordur. I 

Ayrıca, bu karma liste sistemiyle birkaç yüz veya 
birkaç bin kişi belli bir gayeye hizmet etmek için 
toplu hareket etmeleri neticesi, millî iradenin tecelli
sini yanıltabilir, etkileyebilirler. Bir bakıma bu neti
ceye millî iradenin tecellisi de denebilir. Ancak bu I 
öyle görünürse de kötü kullanıldığı takdirde daha 
önceki önseçimlerde görülen delege oyunlarının bir I 
benzeri niteliğini taşır ve daha geniş boyutta yapıl
ma imkânını vermiş olur. Şöyle ki : 

Bir vilayet düşünelim; yedi milletvekilliği olan ve 
üç partinin iştirak ettiği bir de bağımsız adayı olan 
bir vilayet. 23-a'ya göre bu vilayetten (A) 3, (B) 2, 
(C) de 2 milletvekili çıkarabilsin. Yüz veya bin veya 
bir seçmenin 23-c gereğince bir bağımsızla her iki 
partiden altı ve yedinci adayların isimlerini listelerine I 
almış olduğunu varsayalım. Binlerce seçmenin sırala
maya uygun görerek ve yalnız 23-a bendine göre ver
dikleri oylar, yani yalnız mühür basarak verdikleri I 
oylar alt - üst olacak, altı ve yedinci sırada yer alan
lar milletvekili seçilecektir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, karma liste bu ne
denle bence sakıncalıdır. Bu sakıncaları önleyecek 
tedbirler Tasarıda getirilmemiştir, onun için buna kar
şıyım. 

2. Tercihli oy kullanım; daha önce ülkemizde 
tatbikatı görülmüş bir sistemdir. Bu sistemde mahallî 
şartlar etkin olmuştur. En iyiyi ve en güzeli bulmak 
için kullanılmamıştır. Okumuşu en çok olan vilayet
lerimizde de kullanılmamıştır. Ekolojik şartların et
kisi altında kalmıştır. Dolayısıyla barajsız getirildiği 
takdirde tehlikeli neticeler doğurur. Bunu da burada 
vurgulamak isterim. 

3. Seçim bölgelerinin en fazla yedi milletvekil
liğiyle daraltılmış olması da aslında küçük partiler 
için getirilmiş bir baraj mahiyetindedir. Zira küçülen 
seçim bölgelerinde barajı aşabilme ve milletvekili 
çıkarabilme, küçük partiler için gittikçe zorlaşmakta, 
imkânsız hale gelmektedir. 

4. Ülke çapında bir baraj konulmasmı ben de 
uygun gördüğümü bir sene önce Anayasa konuşmam
da burada arz etmiştim. Yine uygun gördüğümü tek
rar arz ediyorum. 
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5. Seçim bölgesi çapında baraj bence son derece 
yüksek tutulmuştur. Şöyle ki, bir milletvekili olan bir 
seçim bölgesi düşünelim. Geçerli oyların burada bire 
bölümü baraj sayısını veriyor. Bir milletvekilliği böl
gesinde demek ki adayın veya partinin tüm oyları 
alması gerekecek barajı aşabilmek için. Bu mümkün 
değildir. Aslında baraj bence yüzde 50'nin üzerinde 
oy aldığı zaman aşılmış sayılır. Yani vilayetin mil
letvekili sayısı, seçim bölgesinin milletvekili sayısı zait 
bire bölünerek baraj bulunmalıdır. Yani bir millet
vekili çıkarılan yerde geçerli oylar ikiye bölünerek 
baraj tespit edilmelidir. Bunun üzerine çıkan, yüzde 
50'den fazla oy aldığı için milletvekili olmalıdır. Ba
raj böyle tespit edilseydi çok sert olmazdı ve demok
rasi ilkelerine daha uygun düşerdi. 

Zira, partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları
dır. Esas olan partilerin aldıkları oy nispetinde yasa
ma organında temsil edilmesidir. Ancak, daha önce 
de arz ettim, müstakar hükümet kurabilmek bir den
ge meselesidir. Bunu bu şekilde tespit etmenin yararlı 
olduğunu, biraz sonra vereceğim misallerden de tek
rar anlamış olacağız. 

İki milletvekili olan bir yerde baraj sayısı üçe bö
lünerek, yedi milletvekili olan yerde de yedi artı bir, 
yani sekize bölünerek bulunmalıydı. 

Nispî temsilin gayesi aldığı oya göre partilere tem
sil yetkisi verebilmektir. Bu derece kısıtlanmış bir 
nispî temsilin, daraltılmış bölgelerde barajı aşan parti 
olduğu takdirde çoğunluk sistemine göre yapılacak 
seçimlerden bir farkı kalmaz. 

Son olarak, geçerli oy miktarının tespitindeki yeni 
usul ve barajsız d'Hondt sistemiyle getirilen barajlı 
sistemin bazı ilginç farkları ve bazı hallerde millî 
iradenin bir kişinin oyuyla tecelli edebileceğine dair 
birkaç misal vermek istiyorum. 

Bir milletvekili çıkaran bir seçim bölgesinde bir 
parti ve bir bağımsızın seçime girdiğini düşünelim. 
Parti geçerli oyların yüzde 99,9'unu, (ki Türkiye'de 
bundan sonra bir milletvekilliği için geçerli oy tak
riben 50 000 civarında olacaktır) yani 49 999'unu 
aldı kabul edelim. Bağımsız aday da kendi kendisine 
oy versin, yani bir oy alsın. 50 000 oy alan partinin 
Türkiye düzeyinde baraja takıldığını kabul edelim, 
kendi kendisine oy veren bağımsız, milletvekili seçile
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte bu çok ekstrem bir misaldir; ama ekstrem 

bir misal olduğu zaman bunun izahı zordur. Bugün 
benim aklımda olan bu konuyu başkaları da düşüne-
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bilir ve Türkiye'de olabilir. Olduğu zaman buna ce- I 
vap verilemez. I 

İşte arkadaşlar, ben diyorum ki, yukarıda söyledi- I 
ğim şartlarla, yani baraj tespitinde milletvekili artı I 
bire bölünerek baraj tespiti şartlarıyla bulunacak ba
raj sayısını aşabilen parti adayları veya bağımsız, Tür
kiye genelinde parti baraja takılsa da bu seçim I 
bölgelerinde millî iradenin teessüsüne imkân veril
meli ve milletvekili seçilmiş olmalıdır. Halk da bunu I 
ister. 

Ayrıca bir misal daha vermek istiyorum. Bu da 
beş milletvekili çıkaran bir bölgeyle ilgili olsun. A 
partisi 100 000, B partisi 40 0(00, C partisi 35 000, 
D partisi 22 000, bağımsız da 30 000 oy alsınlar. Ge
çerli oy miktarı elimizdeki bu Tasarıya göre 1 015 000 
oy olur. Bunu beşe bölüyoruz, 203 000 oy baraj olu
yor. 203 000 oyu aşamadığı için, yalnız A partisi aş
tığı için A partisi oyların yüzde 40'ını aldığı halde, 
yüzde 40 civarını aldığı halde beş milletvekilinin be
şini de çıkarır. Halbuki daha önceki barajsız d'Hondt 
sisteminde A partisi üç, B partisi bir, C partisi bir 
milletvekili çıkarıyordu. Bu birdenbire, yüzde 40 alan 
partiye, barajı aşan partiye büyük oranda bir yığılma 
yapıyor. Yani bir noktada müstakar, devamlı, kuv
vetli hükümet kuralım derken demokrasiden büyük 
oranda fedakârlık etmeye meyyal gözüküyoruz. 

Benim söylediğim baraj sistemiyle eğer bu yapıl
saydı, o takdirde A partisi dört, B partisi bir millet
vekili çıkaracaktı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Zaten genelde eğer karma oy sistemi kabul edil

mezse, geçerli oyu o bölgedeki milletvekili adayları
nın aldıkları oyun toplanarak bulunmasına zaten ge
rek kalmayacak. 

İkinci bir misal daha vermek istiyorum. İki mil
letvekili çıkaran bir bölgede A partisi 45 000 oy al
sın, B partisi 21 00Q öy alsın, bağımsız da 45 001 oy 
alsın; en yüksek oyu alsın. Geçerli oy sayısı ve baş
tan iki adaya oy verildiğini kabul ediyorum, 132 000 
artı bağımsızın aldığı 45 001 eşittir 177 001 oy. İki
ye bölüyoruz; baraj sayısı 88 500. Bu durumda 45 000 
oy alan partinin ikinci adayı da 45 000 oy alacağı 
için 90 0Q0 oy ediyor ve bu baraj sayısını aşıyor. Ba
ğımsızdan daha düşük oy aldığı halde A partisi iki 
milletvekilini çıkarıyor, bağımsız aday seçilemiyor. 
Benim dediğim şekilde baraj tespit edilseydi, bu baraj 
iki artı bir sayısına bölünmeyle bulunacaktı, bağımsız 
da kazanacaktı diğer partiden de bir kişi kazanacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bu izahatımla, geçerli oyların tespitinde partilere 
ve bağımsızlara verilmiş olan geçerli oy pusulalarının 
miktarının esas alınmasının daha uygun olduğu kanaa
tinde olduğumu da belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Çalışmalarından dolayı Sayın Komisyonu kutlar, 

Tasarının katkılarınızla en iyi şeklini alacağına inan
cımı bir kere daha belirtir, hepinize en derin saygı
larımı sunarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Gürel, buyurunuz efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisimizin değerli üyeleri; 
Danışma Meclisimize verilen anagörevlerden olan 

Anayasa, Siyasî Partiler ve Milletvekili Seçimi Ka
nunu sıralamasında, ikinci sırayı Milletvekili Seçimi 
Kanunu çalışmalarının almasını arzulamış ve hatta 
bazı arkadaşlarımızla, bunun gerçekleşmesi için teklif 
ve temenni çalışmaları da yapmıştık. Çünkü, siyasî 
partiler kanunu çıkar, siyasî partiler kurulur, Türki
ye çapında bazılarının teşkilat kurması gerçekleşir, 
büyük parti görünümü verir, bazıları bu gelişmeyi gös
teremez ise burada seçim kanunu ile yaptığımız ça
lışmalara gölge düşürülmek istenebilir, bazı siyasî par
tilerin lehine ve aleyhine olduğumuz imajı yaratılabi
lir endişemiz vardı. Ne mutlu bize ki, şimdi ortada 
kurulmuş hiç bir siyasî parti yoktur, belirli görüş ve 
grupların ortada olmaması dolayısıyla çalışmalarımızı 
son derece objektif ölçüler içinde yapacağız ve suizan 
altında kalmayacağız. 

Seçim ve seçim sistemlerinde Türkiye oldukça tec-
rüce sahibidir. Cumhuriyet ve hatta Meşrutiyet dö
neminden beri pekçok seçim usulü denedik. Seçim sis
temleri daha ziyade 1950'den sonra gerek siyaset 
adamları, gerekse ilim adamlarınca incelenmeye ve 
mevcut sistemin aksaklıkları da dile getirilip yeni 
teklifler ileri sürülmeye başlanmıştır. 

Çoğunluk sistemi uygulaması küçük partilere şans 
tanımadığı, iki parti mücadelesini sağladığı, iki par
tinin mücadelesinin ise ferdî mücadeleye dönüştüğü ve 

I siyasî hayatı gerginleştirdiği, değişik görüşlere temsil 
yetkisi vermediği, adaletsiz olduğu noktalarından ten
kide uğramıştır. Seçim sonuçları yönünden ise, mut
lak çoğunluk sağlanamadığı, aldıkları oya rağmen mu
halefetten daha çok milletvekili çıkarması adaletsiz 
görülerek, azınlığın çoğunluğa tahakkümü olarak gös
terilmiştir. 

Adalet ve tahakküm mefhumları üzerinde durmak 
gerekmektedir : Bu mefhumlar esasında zamana ve ze-

j mine göre sertleşen ve yumuşayan anlayışlardır. İn-
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sanlararası, devlet ve vatandaş münasebetlerinin ger
ginleştiği zamanlarda bir anda ön sıralara fırlayan 
mefhumlardır. 

Memleketimizde çoğunluk sisteminin değerlendiril
mesi değişik açılardan yapılmalıdır. Prof. Turhan 
Feyzioğlu bizdeki seçim sistemini değerlendirirken, 
1946 seçim sonuçları, husumet andı, 1960 hatıraları, 
sonradan meydana gelen ve kızışan sağ, sol kavga
sının gözden uzak tutulmaması gerektiğini, bu müca
delenin (Türkiye'yi rejim krizine götürdüğünü belir
tiyor. 

1960'itan sonra nispî temsile dönülmüştür. En ge
niş şekilde vatandaşın görüşünün temsili için bakiye 
hesaplarıyla akla gelmedik sonuçlar meydana getiril
miştir. Sonra ondan da vazgeçilmiş, uygulamalar de
ğişe değişe 12 Eylül'e gelinmiştir. Şimdi biz önümüz
deki Tasarıyı görüşüyoruz. Burada Komisyonumuzun 
hareket noktası 12 Eylül öncesi istikrarsız koalisyon 
hükümetleri, koalisyon 'hükümetlerinim kuruluşunda 
yasama meclisindeki üzüntü verici olaylardır. 

Şu halde yeni Tasarı bundan böyle müstakâr hükü
metlerin kurulmasını sağlayacaktır, devlet faaliyetini 
düzenleyecek temsilciler 'heyetinin Milleti yansıtması, 
yani Anayasa düzeninin menetmediği bütün fikir akım
larının temsili sağlanacaktır; bunun yanında bir birine 
karıştırıldığı gerekçede belirtilen hükümet istikrarı, 
kuvvetli hükümet, devlet faaliyetlerinde istikrar kav
ramına ilişkin ilkeler de gerçekleştirilecektir. 

Bu mefhumlar üzerinde de mutlaka anlaşmamız 
ve asgarî müştereklerde birleşmemiz gerekmektedir. 
Kuvvetli hükümetlerden kastımız nedir? Parlamentoya 
dayalı hükümetler mi kuvvetli hükümetlerdir? Par
lamento ekseriyetine sahip hükümetler mi kuvvetli hü
kümetlerdir? Parlamentoya dayalı olabilir, parlamento 
ekseriyetine sahip olabilir, ama yine de zayıf hükü
met olabilir; iş yapamaz, pasif kalır, memleket mese
lelerine eğilemez, dertlere, problemlere çare bulamaz. 
Anında meselelere eğitebiliyor, anında çare bulabiliyor, 
dinamik çalışabiliyor, kanunları eksiksiz işletebiliyor-
sa bu hükümetin kuvvetinden (bahsedilebilir. 

Hükümet istikrarına gelince; onun üzerinde de 
mutlaka mutabakata varmamız lazım. Hükümet istik
rarından maksat hükümetin değişmemesi midir? Yok
sa hükümet işlerinin eksiksiz yürümesi midir? Ara
nılan hangisidir? Türkiye'de dış politikada iktidar ve 
mulhalefet partileri genel olarak aynı görüşe sahip ol
muşlar, aynı paralelde hareket etmişlerdir. Varsayalım 
ki, iç politikada da bu paralellik anameselelefde var
dır, devlet çarkı işlerliğini kaybetmemiştir. Bu halde 
şimdi üzerinde durulduğu kadar hükümet istikrarı 
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önemini muhafaza edecek midir? Aranılan, tespit edi
len planın, programın uygulanması, işlerin eksiksiz yü
rümesi ise hükümet istikran, hükümet değişimi pek 
mühim olmayacaktır. Yok öyle değil de, hükümeti 
meydana getiren üyelerin değişmemesi ise önemini 
her zaman koruyacaktır. 

Bir noktaya gelip dayanıyoruz, o da insan unsuru. 
Seçimlerin demokrasiyle çok yakın ilgisi var, seçimsiz 
demokrasi olmaz, ama seçim sistemlerinin herhangi 
birini benimsemek ve demokrasinin varlığını, ondan 
vazgeçmenin ise demokrasiden uzaklaştığını gösterme
mektedir. Demokrasi ile idare edilen memleketlerin 
her birinin usulünün ayrı oluşu da bunun bir kanı
tıdır. Mesele o topluma, o milletin özelliklerine ve 
yapısına uygun olanı bulabilmektir. 

Bu Tasarının gerek gerekçesinde, gerek Sayın Ko
misyon Başkanımızın sunuş konuşmasında nitelikleri 
belirtilmiştir, katılıyorum. Ancak, bazı maddelerde de 
memleketimizin şartlarına uygunluk derecesinde te
reddütlerim vardır. Muhalefet şerhi veren arkadaşla
rımızın görüşleri dikkate alınacak noktalardır. 

Karma liste zorluğu beni düşündürmektedir, daha 
basite doğru gidilmesinin uygun olacağına inanıyorum. 
Kendim bir karma liste yaptım evdeki aile efradına 
ve komşularımızdan bir ikisine uygulatmaya çalıştım 
maalesef kaitî sonuç alamadım. 

Bunu belirttikten sonra, gerekçede belirtildiği gibi, 
karşılıklı saygı prensibini ihlal etmeyen iktidarlar mil
letçe 'benimsenmekte ve devlet otoritesine itaat sağ
lanmaktadır denilmektedir. Mademki böyledir, daha 
basite pekala gidilebilirdi, gütmek için de Genel Ku
rulumuzun katkıda bulunacağına inanıyorum. 

Uzun çalışmalarından sonra bu Tasarıyı hazır
layarak önümüze getiren Sayın Komisyonumuza te
şekkürlerimizi arz eder ve Meclisimizin daha iyi so
nuçlar alacağını ümit ederek saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Dinçer. 

RECAÎ DtNÇER — Muhterem Başkanım, Da
nışma Meclisinin çok değerli üyeleri; 

Sayın Anayasa Komisyonunun bugüne kadar ha
zırladığı her üç Yasa da sağlam bir çatı olarak Ge
nel Kurulumuza inmiş, değerli Danışma Meclisi üye 
arkadaşlarımın engin bilgi, görgü ve tecrübeleriyle 
gelişmiş ve iki Tasarı Konseyimizce de son şeklini 
bularak yasalaşmış.ve Milletimize mal edilmiştir. Şim
di de Şeyim Yasası ile karşı karşıyayız. 
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Her şeyden önce, genelde tasvip ettiğim böyle bir 
Tasarıyı hazırladıkları için Anayasa Komisyonunun 
Sayın Başkanına ve üyelerine şükran borcumu bu
rada ifade etmek isterim. 

Elbette ki, biz burada güzeli daha güzel, doğruyu 
daha doğru, iyiyi daha iyi yapma çabası içindeyiz. Şu 
ana kadar konuşan saygıdeğer üyeler çok güzel fi
kirler serdettiler. Tabiî ki, aklın yolunu bir noktada 
toplayan somut önerilere, güzel görüşlere Sayın Ko
misyonumuzun da paralellik sağlayarak meselenin 
çözümünde gerekli birleşmeyi sağlayacağını ümit et
mekteyim. Biliyorsunuz, Partiler Yasasını hazırlarken 
parti gelirleri görüşülürken basit bir lokal gelir için 
burada iki saat uğraşltı'k ve neticede gördük ki, bu lo
kal gelirinin nerelere gideceğini düşünen Konseyimiz 
bu fıkrayı ortadan kaldırmıştır. Neticede istenilen an
laşma tabiî her şeyden önce Genel Kurulumuzun bu
rada vereceği kararla Komisyonumuzun birleşmesine 
bağlı kalacaktır. 

Bu bakımdan Sayın Komisyonumuzun, bizlerin bu 
Tasarı için çalıştığımızı, geçmişi düşünüp bugüne ba
karak yarını hedefleyen araştırmalarımıza, memleket-
sever görüşümüze, iyi niyetlerimize mutlak mukabele 
ederek iyi bir sonuca ulaşmada gereğini yapacağı 
inancını taşııma'kıtayım. 

Değerli üye arkadaşlarımın enine boyuna mese
leleri izah etmeleriyle görüşlerimi de yansıtmış bu
lunmaktadırlar. iBu bakımdan konuyu izah ederek tek
rarlamak yerine, önemli gördüğüm üç hususu iki da
kika içerisinde maddeler halinde belirterek konuşma
mı tamamlamak istiyorum. 

Birincisi baraj meselesi. 
Bu son derece düzeltilmeye muhtaç bir konudur. 

Faydasına inandığım baraj durumunun ister ülke 
düzeyinde % 10 olarak, isterse il düzeyinde seçim 
sayı şeklinde olsun, bu sistem uygun hale getirilme
lidir. 

İkinci husus, bağımsız adayların durumu. 
tik bakışta bağımsız adaya seçilme şansı varmış 

gibi görünen Tasarı maddesi, herhalde parti listesin
de her adayın aldığı oy nispetinde bağımsız adaya da 
o hâk tanınmalıdır ki, bağımsız adaya seçilme şansı 
verilmiş olsun. Herhalde doğru yol da bu olmalıdır. 

Belirtmeye çalıştığım üçüncü husus ise, tercih uy
gulamasındaki tatbikattır. 

Komisyon cidden bir tercih meselesini getirmiş 
ise, herhalde şu ana kadar bu konuya getirilen açık
lık paralelinde bir yöntem uygulamalıdır, veya pratik 
olarak en azından listede yazılı tüm isimler sadece 
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tercih esasına göre seçimleri düşünmeli ya da başka 
bir yol bulmalıdır. Komisyonun getirdiği bu sistemle 
hem parti seçme, hem de kişi seçme unsurunu getir
miştir ki, bu son derece ideal ve özlediğimiz husus 
idi. Şüphesiz görüşmeler sonucu ve maddelere geçil
diğinde bu özlem, bu güzel Tasarı içinde yerini ala
cak ve mükemmel bir şekle gelecektir. 

Bu inanç içerisinde Komisyonun bu Tasarıyı ha
zırlamasından dolayı teşekkürlerimi arz eder ve katkı
da bulunacak olan siz değerli üyeleri saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —T Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın üyeler; 
Asllıın'da Seçim Kanunu Tasarısı üzerinde şu ana 

kadar konuşan bütün arkadaşlarımız Yüce Genel 
Kurulun vermiş olduğu sürenin altında bir süre için
de konuşmuşlardır. Bu nedenle kendilerine ayrıca te
şekkürü de bir borç bilirim efendim. 

Sayın Banaz, buyurun efendim. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer ar
kadaşlarım; 

Meclisimizin kuruluş nedeninin temelini oluştu
ran üç konudan sonuncusunu görüşüyoruz. Seçim 
Kanunu ve bu. Yasa uyarınca yapılacak seçimler, va
tandaş ile siyasî partilerin ve bağımsız adayların kar
şı karşıya geldiği temel bir nokta olmaktadır. Ana
yasa, devlet düzeninin ve devletin yönetim biçiminin 
temel çerçevesini ortaya koymaktadır. Anayasamıza 
ve Siyasî Partiler Kanununa uygun olarak kurulan 
siyasî partiler Anayasa çerçevesinde Devlet idaresine 
talip olacaklardır. Herhangi bir siyasî partide yer 
almak istemeyen, görüşlerine uygun bir siyasî parti 
bulamayan adaylar ise, bağımsız olarak halkın önü
ne çıkıp kendilerini kabul ettirmeye çalışacaklardır. 

Seçim, Anayasamızın çerçevesi içinde Devlet ida
resine talip olan siyasî partilerin halk tarafından 
Yüce Meclise gönderilmesini sağlayacaktır. Halkın 
yöneticilerini seçerken ortaya konan sistem, Batı de
mokrasilerinin temel ilkelerine uygun hir yapıyı oluş
turacak sistem olmalıdır. 

Şimdi, nedir bu temel ilkeler?.. 
Bunların hasında çoğulculuk gelmektedir. Çoğul

culuk Batı demokrasilerinin başta gelen özelliği ol
maktadır. Bu özellik ise, toplumda değişik düşün
celerin varlığının yaşama hakkının ve mecliste tem-

. sil hakkının tanınmasıdır. Tabi 'burada «değişik dü
şünceler» derken, Anayasamızın çerçevesi içinde olu
şacak düşünceleri amaçlıyoruz. Totaliter diktatörlüğü 
amaçlayan Komünizm, Faşizm, Nazizm gibi düşün-
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çelerin zaten Anayasamız çerçevesinde yeri yoktur. 
Bu durumda Seçim Kanunu Anayasa çerçevesinde 
oluşacak değişik düşüncelere sahip parti ve şahısla
rın kendilerini halka kabul ettirebildikleri ölçüde 
Mecliste temsiline olanak sağlamalıdır. 

Batı demokrasilerinin temel ilkelerinden biri de, 
genel katılma ilkesi olmaktadır. Halkın bir bölümü
nün katılmasını amaçlayan seçimler demokratik ya
pıya uygun düşmemektedir. Bu da genel oy ilkesini 
benimsemekle mümkün olmaktadır. 

Üçüncü temel ilke ise, bilindiği gibi, çoğunluğun 
yönetme hakkıdır. Seçim sistemi çoğunluğun yöne
timi sağlayacağı bir sistem olmalıdır. Halkın seçimle 
verdiği kararı sonucu çoğunluk iktidar yetkilerini 
kullanacaktır. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Şimdi, elimizdeki Tasarı bu üç temel ilkeyi ne 

derece gerçekleştirecektir; bunu incelemeye çalışa
cağım. 

Tasarı ilk bakışta anlaşılacağı gibi, Batı demok
rasilerinin temel ilkelerinden birine ağırlık vermekte
dir. Bu da çoğunluğun yönetim hakkının mutlak ola
rak sağlanması ilkesidir. Diğer ilkeler ikinci ve üçün
cü plana itilmiştir. Bu üç ilke arasında denge, bu 
Tasarı ile sağlanamayacaktır. Tabiî bu çoğunluğun 
mutlak olarak yönetim hakkını kullanmasını sağla
yabilme arzusunda 1961-1980 yılları arasında Tür
kiye'nin yaşadığı siyasî olayların izleri büyüktür. Di
ğer konuşmacı arkadaşlarımızın belirttiği gibi, 1961-
1980 arasında görülen istikrarsız hükümetler, az bir 
tabana dayanan partilerin büyük partiler üzerindeki 
baskısı ve yaratılan zayıîf devlet, bizi 12 Eylül orta
mına getirmiştir. Şimdi bunu önleyeceğiz. Yani, ge
tirilen sistem bir tepkinin sonucu oluyor. 1961 'de 
ortaya konan seçim sistemi ise, belirttiğim bu endi
şeye tamamen ters bir endişe ve bir tepki sonucu 
ortaya çıkmış ve bizi bu ortama getirmiştir. Demek 
ki, çoğunluğun idare etmesi ilkesini tam anlamıyla 
gerçekleştirmek için bu Tasarı hazırlanmış oluyor, bu 
ilke tam anlamıyla Tasarıya yansımış bulunuyor. 

Bu Tasarıda genel katılma ilkesi de oldukça iyi 
bir şekilde gerçekleşiyor. Halkın tümü Anayasamızın 
öngördüğü sınırlamalar dışında oya genel katılma 
hakkına sahiptir. Ancak burada katılma derken, seç
meye ve seçilmeye de katılmayı kast ediyoruz. Bu 
ilke oldukça iyi bir şekilde gerçekleşiyor, dedik. Bu 
ilkeyi zedeleyen iki konuya değineceğim. 

Bunlardan birine Sayın Abbas Gökçe karşı oy ya
zısında değinmiştir. Bu, yurt dışındaki yurttaşlarımı
zın oya katılamaması durumudur. Yurt dışındaki va

tandaşlarımızın sadece orada bedenleri vardır. Vatan
daşlarımız ruhen, iktisaden, ailevi ilişkileri, toprak
la ilişkileri açısından anavatanla irtibatlarını sürdür
mektedirler. Türkiye'deki siyasî iktidarların tutumu 
bu yurttaşlarımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu 
nedenle yurt dışındaki vatandaşlarımızın oya katıla
mamasını genel katılma ilkesinin bir istisnası olarak 
görüyoruz. 

Bu ilkenin ikinci istisnası, seçilme hakkı bakımın
dandır. Bu da, devlet memurlarının durumu. Memu
run seçilebilmesi için istifa zorunluluğu Anayasamız 
gereğidir. Seç'ilemezse memuriyete tekrar denememe
si, Meclisin kapısını bürokrata kapatmak anlamına 
gelmektedir. 1961.-1980 döneminde memurun politize 
olması, bazı memur derneklerinin politik amaca yö
nelik çalışmasında seçilme haklarının varlığının ne 
derece etkin olduğu araştırılırsa, alınacak sonucu 
tahmin etmek güç değildir. Bu Tasarı bu iki soruna 
bir çözüm bulmalıdır. 

Çoğulculuk ilkesi ise, bu Tasarıyla büyük ölçüde 
zedelenmiştir. Anayasamız çerçevesinde bütün siyasî 
fikirlerin halka kendilerini kabul ettirdikleri ölçüde 
Mecliste temsil edilmesinin yarattığı sorunlar hepi
mizce malumdur; ama bu soruna çözüm bulacağız 
diye getirilen sistem, oyların büyük ölçüde hiçe sa
yılmasına neden olacak temsil edilmemesine neden 
olacaktır. Bunun yaratacağı sakıncaları da bir dönem 
Türkiye yaşamıştır. 

Tasarı, ülke çapında % 10 baraj getirmektedir. 
İki parti % 9 oy alsa, seçmen sayısı 20 milyon der
sek, 4 milyona yakın oy bu nedenle yanacak ve tem
sil edilemeyecektir. Bunun yanında il barajı ise, ko
nuyu daha ciddî hale getirmektedir. Bu il barajı ile 
iki ve üç milletvekili çıkaran iller için nispî temsil
den söz etmek olanaksızdır. 300 bin oy kullanılan 
ve üç milletvekili çıkaran bir ilde, iki parti 99 999'ar 
oy alsa, bir parti de 100 002 oy alsa, bu 100 002 oy 
alan partiye üç milletvekilliği birden verilecektir. 
99 999 oy alana bir şey vermeyeceğiz, diğerinin iki 
oyuna iki milletvekilliği fazla vereceğiz. Buna nispî 
temsil demek mümkün değildir. Bu durumda Batı 
demokrasilerinin ilkeleri arasında Tasarıda denge 
kurulamamış sacayağının bir ayağı yüksek tutulmuş
tur. Bu durum ise, 1946'lardan başlayan demokrasi 
deneyimlerimize «olmadı baştan metodu ile yeniden 
dönmemiz anlamına gelmektedir. 

Bu genel görüş yanında Tasarıya geliyorum. As
lında Seçim Kanunu yurdumuzda üzerinde çok ça-
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lışılan bir konu. Seçim sistemini belirledikten sonra 
oldukça oturmuş 'bir düzenleme zaten mevcut. Bu
rada önemli olan sistemin iyi belirlenmesidir. 

Tasarıyla getirilen sistemde oyların sayım ve dö
kümü son derece güçtür. Bir ilde hangi partilere mil
letvekilliği verileceğinin belirlenmesi için, önce o par
tinin Türkiye'de % 10 oy alıp almadığı saptanacak
tır. % 10'u alamayan partiler çizilecek; ama onların 
bir ilde aldığı oy il barajında dikkate alınacaktır. 
Partilere verilen her oy, o seçim çevresinden çıkacak 
milletvekilliği sayısı ile çarpılıp çoğaltılacak; sonra 
her partinin ve. parti listesinde her adayın aldığı oy
ların ayrı ayrı dökümü yapılacak; daha sonra par
tilerin ve bağımsız adayların il barajını aşıp aşma
dıkları belirlenecek; daha sonra bölme işlemlerine 
sıra gelecek ve işlemler böylece devam edecek. Du
rum böyle olunca, Yüksek Seçim Kuruluna buradan 
şimdiden bir tavsiyemiz vardır, bu işleri yapacak 
elemanları yetiştirmek için şimdiden bir seçim gö
revlileri meslek okulu açılması uygun olacaktır. 

Halkın oy kullanması, sistemi anlaması da son 
derece güçtür. Okuma yazma kursları gibi oy verme 
kursları da açılsa herhalde isabetli olur. 

1960-1980 arası seçimlerde tercihli oy nedeniyle 
ne kadar oy iptal edildiği belirlenirse, gelecek seçim
lerde bu Tasarıyla ne kadar sağlıklı bir sonuca ula
şılacağı kolayca anlaşılır. 

Bağımsız adayların durumu öylesine güzel dü
zenlenmiştir ki, bu Kanuna göre, bir adayın bağım
sız olarak seçim kazanması mümkün değildir. Ba
ğımsız aday olmak için önce en yüksek devlet me
murunun brüt aylığı kadar para yatırılacak, par'ti ise, 
aday gösterdiği kişiler için herhangi bir para yatır-
mayacak. Beş milletvekili seçilen bir ilde partiye ve
rilen oylar, 'bağımsıza verilen oyların beş katı değer
de olacak. Beş milletvekili seçilen bir ilde 200 bin 
oy kullanılsa, bağımsız aday 100 bin oy alsa, parti 
de 100 bin oy alsa, parti 500 bin oy almış sayılacak 
ve bağımsız aday partinin beşinci adayıyla kuraya gi
recektir. Partinin ilk dört adayı ise, otomatik olarak 
seçilmiş sayılacaktır. Bu durumda Tasarının 7 nci 
maddesini, «30 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, 
paftili olmak koşuluyla milletvekili seçilebilir» şek
linde değiştirip, işin adını peşin yazmakta yarar gö
rüyoruz. 

Sonuç olarak özetlersek; 
1. % 10 düzeyinde bir barajı fazla bulmaktayız. 
2. 11 barajı çok sakıncalı düzeydedir, umulma

dık sonuçlar verecek bir yapıdadır, yeniden üzerin
de düşünülmesi gerekmektedir. 
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3. Tercihlere bir baraj konulması gerekir. Bir 
terem, bütün adayların önüne sondaki adayı geçir
memelidir. 

4. Bağımsızların seçilmesinde imkân eşitliği ge
tirilmelidir. 

5. Karma liste usulü çok hatalı düzenlenmiştir. 
Sadece bu karma liste usulünü canlandırmak için 
partilere milletvekili oranında her oya ağırlık veril
mesi gibi, çok sakıncalı sonuçlar getirecek bir düzen
lemeye gidilmiştir, bunun yeniden ele alınması gere
kir. 

6. Bence işin en önemlisi, demokrasinin temel 
ilkeleri olan çoğulculuk, genel katılma ve çoğunlu
ğun yönetim hakkı ilkelerinin dengeli olarak ger
çekleşmesini sağlamak gerektiği inancındayız. Aksi 
halde bu dengesizlik, gelecekte demokratik yaşamda 
yeni sorunlar, yeni darboğazlar yaratacaktır. 

Efendim, Sayın Komisyonumuza bu çalışmala
rından dolayı teşekkürlerimi arz ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Bilge; buyurun. 
NECİP BİLGE — Ben sıramı Sayın Bayer'e terk 

ediyorum. 
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂt BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Kurucu Meclisin bir kanadı olarak Danışma Mec

lisimizin anagörevlerinden üçüncüsü olan Seçim Ka
nunu Tasarısı üzerinde görüşlerimi açıklarken say
gılarımı sunarım. 

Anayasa Komisyonu çalışmalarına teşekkür ede
rek sözlerime başlıyorum. 

Demokrasilerde siyasî rejimlerin değişmez bazı 
ölçüleri vardır. Bunlar; Anayasa, Partiler Kanunu ve 
Seç!im Kanunuyla şekillenir. Yasama, yargı ve yürütme 
kuvvetleri içinde Yasama Organı, Anayasadaki anaiî-
keleri içinde Partiler ve Seçim Kanunuyla vücut bu
lurken, ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel özel
likleriyle ülkenin politik yapısını da göz önünde tut
mak lazımdır. 

Siyasî katılmada Yasama Organına oy verecek olan 
seçmen vatandaş, demokrasinin gereği olarak ülkede 
ve dünyada meydana gelen politik, ekonomik ve sos
yal gelişim ve uygulamalara göre partisini seçer, Ya
sama Organındaki kanatlarda kendisinin temsilini is
ter. Bu noktada seçilme ve seçme imkânlarını kanunî 
esaslara bağlayacak olan bu Kanun Tasarısı Seçim 
Kanunu Tasarısıdır. 
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(Türk Milletinin 12 Eylül'den evvel Yasama Organ
larını seçerken düştüğü politik hatalara düşmememizi 
sağlamak için, çok sıkıntı çektiğimiz siyasal ahlak felse
fesinde toplumun ahlak değerlerini zedelemeyecek ve 
düşündüğünü açık ve seçik savunabilecek politika
cılara ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, kanunlar ile belli 
tedbirler getirmek imkânı yanında asıl olan, vatandaş, 
yani insanın politik olgunluğudur. Bu noktada seçme 
ve seçilme imkânına sahip insanın, geleceğin politika
cısının geçmişin acı tecrübelerini ve kanayan toplum 
yaralarını görerek, kendi çıkarlarıyla çeliştiği zaman 
dâhi menfaatlerini ülke yararına feda etme olgun
luğunu gösterecek bir politikaya ihtiyacımız vardır. 
Diğer bir deyişle seçmen ile a'day arasındaki ilişki, 
seçilecek adayın özelliğine bağlıdır. Onun için, de
mokraside Türk milleti olarak ahlaklı insanlarla ve 
ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutan politikacılarla 
yasama organımızı donatmamız gerektiğine hepimiz 
inanmaktayız. Daha açık bir tâbirle, yasama organını 
kasaba politikacısının ekseriyetine terk etmememiz la
zımdır. Halbuki, Komisyonun getirdiği Seçim Ka
nunu Tasarısında, bu durumun yaratıldığı kanaatin
deyim. Demokrasilerde, münevver ve ihtisas sahibi 
kimselere, daha açık bir tabirle, kamu hizmetinde 
yetişmiş bürokrat ve teknokratlara büyük bir ihtiyaç 
vardır. 

İster Devlete, ister özel sektöre hizmet veren bü
rokratlar; yöneticidir, yaratıcıdır, ihtisas sahibidir, ka
nun koyucunun uygulayıcısıdır; yani yetişmiş bir kim
sedir. Seçim Kanunu Tasarısının 16 ncı maddesinde 
ise, bu yetişmiş ve yasama organı için gerekli kim
seler için seçilme imkânına bir nevi kısıtlama gelmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Seçimi kazanamayan bir bürokrat, tekrar kamu 

görevine dönebilmelidir. Şu şartla ki, eski görevi mük
tesep hak teşkil etmemelidir. Derece ve kademesi 
müktesep hak teşkil etse bile, eski görevi müktesep 
hak teşkil etmemeli; yani görevi idarenin takdirine bı
rakılmalıdır. Aday bürokrat, adaylığını koyarken bu 
durumu peşinen bilmelidir. Bürokrasiyi partizanlık
tan kurtarmanın yolu, Seçim Kanununun bu hükmü 
olmamalıdır. Bu partizanlığı önlemenin, daha çok 
müessir, hukukî, kanunî yolları vardır. Önce bu yol
lara gidilmelidir. Kamu görevlilerini partizanlığın dı
şında tutmayı amaçlayan bu hüküm, esasında amaca 
hizmet etmeyecektir. Çünkü, kamu görevinde parti
zanlık, sadece aday olanlar tarafından yapılmamakta
dır. Yakın geçmişin tecrübeleri göstermiştir ki, en 
küçüğünden en büyüğüne kadar kamu görevlileri 

partizanlık yapmak istedikleri takdirde, bunu her vasıta 
ile hatta hiç sezdirmeden yapma imkânına sahip ol
muşlardır. Önemli olan, memurun, kendi içinde taraf
sızlık duygusuna ve kamu görevi sorumluluğuna sahip 
olmasıdır. Bu duygu ve sorumluluğa sahip olmayan
lar için de ancak Devlet Memurları Kanunu ve hatta 
Türk Ceza Kanunu ağır hükümler getirebilir; lakin 
bunların adaylığını önlemekle, kamu görevinde par
tizanlık önlenemez. 

Aday olacak memur sayısına, bir seçimde 1030 
desek bile, yüzbinlerce memur içinde bu rakamın kü
çüklüğü kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 1000 memu
run, seçilememeleri halinde kamu görevine geri dön-
meleriyle partizanlık yapacakları ve bunların dönme
lerinin önlenmesi düşüncesi ile mi partizanlık berta
raf edilecektir?.. Açık konuşmak gerekirse, böyle bir 
düşünce, gerçek bir haksızlığı ortaya koymaktadır. 
Türkiye'de parlamenter hayatımızda daima şikâyetçi 
olduğumuz şey, parlamentomuzun personel kalitesi
dir. Kabul etmek gerekir ki, seçimlerde aday olacak 
bürokratlar, genellikle yüksek kademe bürokratlarıdır. 
Bunun manası şudur ki, bu bürokratlar, yetenek
li ye üstün vasıflarıyla yükselerek o mevkiye gelmiş
lerdir. Yani, Türk bürokrasisini ve hatta Türk top
lumunun elit kimseleridir. Bunların devlet tecrübele
rinin, parlamenter hayatımızda en faydalı şekilde 
örneklerini görmekteyiz. Bu derece vasıflı insanların 
seçilmeleri halinde kamu görevine dönmelerini ön
lemek, bir yandan bu vasıflı insanların parlamentoya *• 
girmelerini önlemek, diğer taraftan bunların dönme
leri halinde muhakkak partizanlık yapacakları hak
kında peşin hükme sahip olmak demektir. Seçim ka
zanamayan bu bürokratların kamu görevine dönme
lerini önlemekle, bunları özel sektöre zorla itmiş olu
yoruz. Hepinizin bildiği gibi, bugün kamu sektörün
den özel sektöre devamlı bir kaçış vardır ve bu da 
bilhassa Kamu İktisadî Teşekküllerinin verimliliğine 
olumsuz yönde etki yapmaktadır. Ücret sistemleri 
arasındaki büyük farklılığın doğurduğu bu kaçışa, 
bir de politik faktör ilave etmenin gereği yoktur. 

Seçimi kazanamayan bir bürokratı tekrar alma
makla, onun alnına adeta bir politik damga vuru
luyor ve devlet hayatından afaroz ediyoruz. Bir yan
dan poltikanın kalitesini yükseltmek isterken, bir 
yandan da yıllarını kamu hizmetine vermiş bürok
ratları, politik damgalarla kamuoyu önünde küçült
meye çalışıyoruz; bu, 'bir çelişkidir. Bir yandan po
litikanın kalitesini yükseltmek istiyoruz, öte yandan 
politikaya girmiş bir bürokrata kötü gözle bakıyor, 
politikaya bulaşmasından ötürü sanki kınıyoruz. 
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Siyasî Partiler Kanunu ile siyasî partilerle özel 
sektör arasında bilhassa malî bağları asgarî seviyeye 
indirmiş 'bulunuyoruz. Seçimi kazanamayan bürok
ratın, kamu sektörüne dönmesini önleyecek olursak, 
bundan iki netice çıkmaktadır; 'birincisi, sırf yetenek
leri dolayısıyla 'bu bürokratı alan özel sektör ku
ruluşu, bir politik damga yiyecektir. Belki de Dev
letin alamadığı bu memuru almış olmaktan dolayı, 
halkın gözünde yersiz kanaatlar ortaya çıkacaktır. 
Bu sebepten, özel sektör kuruluşları tou bürokratı al
makta tereddüt edecekler veya hiç almayacaklardır. 
Bu ise, aday oldu diye bir bürokratı işsizliğe mah
kûm etmekten başka bir şey değildir. 

İkincisi ise, bu bürokrat 25 yılını tamamlamadan 
aday olmak gibi bir işe girişmişse, 45-50 yaşlarında, 
en verimli çağında bulunan bu bürokratın, içine dü
şeceği ekonomik durumu tasavvur etmek zor değil
dir. 

Yükseköğretim Kurumu Kanununda bu konuda 
daha 'başka 'bir açıklık vardır. Kadrosuz olarak yine 
üniversitede görev yapmasına imkân vermektedir. 
Gerçek de budur; çünkü yetişmiş uzman olan öğ
retim görevlisi, her zaman ülke için bir ihtiyaçtır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasamızın 76 ncı maddesi gerekçesinde, ka

mu görevlilerinin aday olması esaslarının kanunla 
düzenleneceği belirtilmektedir. Kamu görevlilerinin 
görevden çekilmeleri esasına dayanılarak yapılmasını, 
Anayasa amir hüküm olarak getirmiştir. O halde, 
görevinden çekilen kamu görevlilerinin emeklilik hak
larının saklı olmasını önleyen bir husus olmadığına 
göre, bu imkânın, aday olurken adayın emekliliğini 
esas derece ve kademesi müktesep hak teşkil etmeli; 
fakat eski görevi müktesep hak teşkil etmeyecek bir 
sistem, Kanunla getirilmesi mümkündür. 

İşte, bu hususları dikkate alarak Kanun Tasarı
sının 16 ncı maddesindeki amir hükmün, 'bu seçim 
devresi için bir defaya mahsus olmak üzere düzen
lemeyi temin edecek bir geçici madde hazırlamış bu
lunuyorum. Bu maddenin, diğer kanunlarla ilişkisini 
de gö zönünde tutarak, maddeyi hazırlamış bulun
maktayım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu

nu da göz önünde tutularak hazırladığım 'bu seçim 
devresine mahsus uygulamasını istediğim önergem ile 
Türk kamu görevlileriyle Danışma Meclisimizde bü
yük bir liyakat ile vazife aşkı ile hizmet veren bazı 
değerli üyelerimize de emeklilik hakkının temin edi-
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leceği kanaati bende uyanmıştır. Tabiî olarak, bu 
önergem bir prensip meselesini ortaya koymaktadır. 
Bu prensip ise, bürokrat ve teknokrat dediğimiz, ül
kenin yetişmiş, kabiliyetli kadrosu seçim devresinde 
politika dışında bırakırsa, politika meydanının, ka
saba politikacısı ile politika bezirganlarına kalaca
ğını hatırdan çıkarmamak lazımdır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Bu suretle ileride maddeler görüşülürken önerge 

sahibi sıfatı ile de konuşmanızı yapmış sayacağız 
efendim; sağolun. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Hayır efendim, o 
zaman da konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MBHME HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Geçiş döneminin çok dikkat isteyen bir aşamasın

da bulunmaktayız. Bu geçişi, içeride dışarıda, kimi 
heyecanla, kimi endişe ile kimi de umutla; fakat hep
si de ilgi ile izlemektedir. Bu gerçeklerin bilinci için
de yeni bir Seçim Kanunu hazırlamak durumundayız. 
Hedef, bir daha 12 Eylül öncesine dönülmemesi ve 
kışlasına çekilme kararı veren askerin, gözünün ge
ride kalmamasını sağlamak olmalıdır. Bunun için de 
siyaset alanının yarışa hazır hale getirilmesi lazımdır. 
Bu hazırlık, «Desinler» için değil, gerçeklere, mille
tin isteklerine, ülkenin huzuruna göre yapılmalıdır. 
İlk etapta da seçmen ile sandık arasındaki engeller 
kaldırılmalı, sandığa giden yol üzerindeki delege ter
tipleri, sandık başı terörü, partizan 'baskılar gibi ha-
rikatlar açılmak gerekmektedir. Ancak bu sayede 
doğru bir seçim yapılabilir, seçmen ile seçilen ara
sında sağlam bir güven bağı kurulabilir. Uzun ömür
lü, istikrarlı bir parlamento da ancak bu yolla kuru
labilir. 

Özetle söylemek gerekirse, partiler demokrasisi 
değil, partili demokrasi, çok partili demokrasi esas
larını kurmak mecburiyetindeyiz. Ne tek parti, ne de 
iki partili; fakat çok partili bir demokrasi günümü
zün ihtiyaçlarına cevap verecektir inancındayım. 

Evet; her şey 'bir Seçim Kanunu ile halledile
mez, her şey de bizim elimizde değil; ama Seçim 
Kanunu geçmiş uygulamalara benzemeyecek bir esas
ta hazırlanabilir. İçinde bulunduğumuz siyasî ortam, 
tereddüde düşülmeden karar almayı emretmektedir. 
Unutulmamalıdır ki, tereddüt, yalnız ihtilâlcinin de
ğil, reform çalışmalarının da baş düşmanıdır. Kana
atimce, eski metotla, eski hava ve eski kafa ile sağ
lam 'bir yönetim kurulamaz. 
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Yeni politika hayatı, yeni bir taban, yeni bir j 
hava, yeni 'bir ruh ister. Geçmişte siyasî partiler bir I 
türlü rejim mihverinden uzaklaşmamıştır. Yeni kad- I 
rolar 'bu mihverden uzaklaşmak zorundadırlar. Bu
nun için de tedbiri düşünerek almak gerekmektedir. I 

Denilebilir ki, «Seçim Kanunu bunların hangisi
ne çare bulacak?» Hepsine diyemem; ama bir kıs
mına çare 'bulur inancındayım. Şimdi, suçlu geçmişin I 
hesa'bını bir 'tarafa 'bırakarak, mutlu geleceğin şart- I 
larını ve ortamını hazırlamak durumundayız. Kısaca I 
izaha çalıştığım bu gerçekler, tarihî bir sorumluluk 
altında olduğumuzu bir kere daha açığa çıkarmak- I 
tadır. 

Bilindiği gibi, Seçim Kanunu yapmakla işimiz bit
miyor. Aslî görevimiz olan yasama çalışmaları, baş
layan kamu yönetiminin yasal düzenlemeleri yine de- I 
vam edecektir. 

Gerek Seçim Kanununu hazırlarken, gerekse di- I 
ğer işler yapılırken, iki gün erken ya da iki gün geç I 
hesabı yapılmamalı; ciddî, esaslı tedbirler alınmalı
dır. Çünkü bir devlet hayatında iki günün, beş gü- I 
nün hesabı yapılmaz. I 

Değerli arkadaşlarım, bir gerçeği de unutmamalı- I 
yız ki, geçmiş olaylarda, partilerin, politikacıların I 
sorumluluğu yanında, sistemlerin de payı vardır. I 
Politikacılar işlerinin 'büyük kısmını sistemlere göre I 
yürütürler. O itibarla, sistemleri koyarken yarının I 
politikacılarına verilecek yönü de düşünmek zorun- I 
dayız. I 

Elimizdeki Tasarı, maalesef 'bu gerçekleri önle- I 
yecek, bu şikâyetleri azaltacak, bu sorunlara çözüm I 
getirecek nitelikte ve yapıda görünmemektedir. I 

Fırsat bulabilirsem, maddeler üzerinde 'bu maru- I 
zatımın gerekçelerini ve nedenlerini de arz edeceğim; I 
fakat şimdi kısaca şunu arz etmek mecburiyetinde- I 
yim: Kanaatimce, sunî oy barajlarıyla desteklenen 
bir sistem, 'bu sorunların çaresi olamaz. Böyle bir I 
sistemle ne istikrar sağlanabilir, ne de adalet İlkesi I 
gerçekleştirilebilir. Aslolan, vatandaşın tercihlerine I 
doğru yön vermektir. Vatandaş tercihlerinin şu veya I 
bu mülahaza ile kısıtlamaya başlandığı yerde demok- I 
rasi de zedelenir, güven de azalır. I 

Sandığa giden oylar, Anayasamızın ve demokra- I 
tik prensiplerin vazettiği esaslara göre eşit değerde 
olması lâzım 'gelmektedir. Halbuki getirilen sistem- I 
de, oylar eşit değerde değildir. Bir kısım oylar değer- I 
lenmekte, bir kısım oylar silinip atılmaktadır. Bu, I 
Anayasanın eşitlik prensibine aykırı bir uygulamaya I 
vesile olacaktır. [ 
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Birbirine zıt, birbiriyle bağdaşmaz sistemleri bir 
araya getirmek, eski deyimle kabili cem olmayanları 
toplamak anlamına gelir. Yani, ceviz ile şeftali top
lanamaz. Tıpkı onun gibi, bir tarafta karma liste, bir 
tarafta çoğunluk, bir tarafta nispî temsil, bir tarafta 
da mahallî baraj veya millî baraj; bunların hepsini 
toplayacaksınız, o da bir sistem olacak... Olamaz. 
Parçalı kumaştan sağlam elbise çıkmaz arkadaşlarım. 
Sağlam elbise, ancak sağlam kumaştan, yekpare ku
maştan yapılabilir. 

Çare bulacağız derken, birtakım çaresizlikler, bir
takım şikâyetleri davet edecek bir konuya evet de
meyelim. Bu getirilen seçim sistemiyle yeni bir parti 
kurulamaz. Hesap yapmasını bilen, rakama değer 
veren bir insan, «20 milyon seçmenin % 10'u olan 
2 milyon oy alırsam heder olacak. Niçin bu işe baş
layayım?..» diye düşünmez mi?.. Öyle bir partide 
aday olacak adam, «Evet, ben filan ilde seçilebili
rim; ama ya partim % 10'ıın altında oy alırsa 
emeklerim ne olur?..» demez mi?.. Bilmiyorum, bel
ki bu hesabı yeni hevesliler henüz yapmamışlardır; 
ama bir hafta, on gün geçtikten sonra, bu konu ba
sına da intikâl edince, yeni yeni hesaplar yapılacak 
ve Türkiye, iki kutuplu çatışmadan kurtulamayacak
tır arkadaşlarım. İkili kutuplaşmanın, bu memleket 
çok zararını görmüştür. Yalnız şimdi görmemiştir, 
bir asırdan beri görmüştür. İttihat ve Terakki ve 
Hürriyeti İhtilaftan bu yana iki partili çekişme Tür
kiye'yi işte bildiğiniz noktalara getirmiştir. 

Şimdiye kadar görülen, bilinen, okunan gerçek
ler şudur: Kusurlar hep küçük partilerde ve koalis
yonlarda olmamıştır. Küçük partileri, koalisyonları 
teşvik eden de çok nüfuslu partiler olmuştur. Parti
leri, küçüklük büyüklüğüne göre değerlendirmek as
lında yanlıştır. Kapıyı yalnız iki partiye açıp, diğer 
partilere kapatmak, fikirleri dondurmak, öldürmektir 
yeni gelişmelere imkân vermemektir. Yeni ufukları, 
yeni nesillere kapatmaktır. Donmuş, kalıplaşmış bir 
sistemin ısrarla devamını İstemektir. 

Arkadaşlar, istikrar, yalnız oy sayısı ile sağlanamaz. 
Oy zemini sağlam olmasına rağmen, fikri zayıf olan, 
bazı güçleri, bilhassa memleketin elit gücünü inandır
mamış, onlardan destek görmemiş bir iktidar istik
rarlı olamaz, olmamıştır. Geçmiş dönemler göstermiş
tir; tek başına iktidara gelmiştir nispî temsile rağmen, 
iktidara gelmiştir, çoğunluk hesabıyla iktidara gel
miştir; ama istikrarlı bir hükümet kuramamış, etkili 
bir yönetim sağlayamamıştır. 
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Tedbiri rakamlarda aramamalı, tedbiri sistemler- 'I 
de aramalıdır. Hem demokrasi diyoruz, hem fikirler 
bir ölçüde Meclise yansısın diyoruz, hem de kapıyı 
onların yüzüne kapatıyoruz. 

Arkadaşlar; Anayasamız, bir koridor hazırlamış
tır : Sağın da solun da tedbiri olan bir koridor. Onun 
dışına çıkılamaz; fakat bu koridor içinde de belli hız
daki, belli güçtekilere imkân hazırlayacaksınız, diğer
lerine «Siz durun» diyeceksiniz. 

Bu tatbikatın örneklerini arkadaşlar çok güzel ifa
de ettiler. Bunun tasnifi, bunun şikâyetleri, hileleri 
var. Sadece tasnifin bir gün gecikmesi meşruluğa göl
ge düşürür. Oy tasnifinin meşruluğuna gölge düşü
rür. Bir hafta, on gün, beş gün devam edecek bir tas
nif isteseniz de, istemeseniz de şüpheleri davet eder, 
söylentiler çıkar. 

Bir başka husus : Bir aday seçim çevresinden oyu
nu almış, seçimi kazanmış, mazbatasını almış; fakat 
sonra bakmışlar, «Senin partin kazanamadı, kusura 
bakma, şu mazbatayı bize iade et» demek durumuna ı 
düşülecektir. 

Böyle yanlış tatbikatı, böyle zararlı uygulamaları 
bir sistem olarak kabul etmeyelim. Komisyonumuz 
çalışmıştır, uğraşmıştır; teşekkür ederim; ama lütfet
sinler bu karmaşık sistemi, gözleri Meclise çevrilmiş, 
ümitle ışık bekleyen ^vatandaşa reva görmesinler. Bu 
çok güç. Bunda oy veren de sıkıntı çekecek, memur 
da sıkıntı çekecek, tasnif heyetleri de sıkıntı çekecek, 
hatta seçim kurulları da sıkıntı çekecek. 

Bir başka nokta daha arkadaşlar : Aday nispetini 
iki katma indirmek. Eğer o yerde aday iki mislinden 
fazla ise, onu iki katma indirmek olumlu bir tedbir
dir, doğrudur; ama bir yerde iki katına değil, kad
royu doldurmayacak kadar aday mevcut değilse ne 
yapacaksınız? Dolgu adaylar bulacaksınız, dolgu 
maddesi. Sağdan soldan aday arayacaksınız. Kim? 
Kim parasını vermek isterse. Kim radyoda adının 
«aday» diye ilanını isterse, kim başkası tarafından 
birtakım vaatlerle razı edilirse aday olacak veya ıs
rar edecek, «kabul ederim; ama beni baş sıraya yazın» 
Baş sıraya yazdınız mı o yerde seçimi kaybedecek
siniz. ' 

Bunları tecrübe ile görmüş bir arkadaşınız olarak 
biliyorum ve bundan da bayağı dehşet duyuyorum. 
İki misline indirilsin, kabul ediyorum; çoktur, iki 
misline indirilsin; ama illâ iki mislini bulacaksın... 
Yok, ne yapalım? O vilayette iki misli aday yok. Yedi 
kişilik bir vilayettir, ancak sekiz kişi bulduk, yok on 
iki kişi. Ne yapacağız? Küçültmek için söylemiyo-
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rum; ama derdi anlatmak için örnek veriyorum. Gi
deceksiniz bakkal filan efendiye veya bilmem filan 
şoföre (küçültmek için söylemiyorum) diyeceksiniz 
ki, «Bizim listede lütfen yer alır mısın?» Alır veya al
maz. Birtakım karşılıkları olur bunun. Karışıklıkları 
da olur. O bakımdan bunu da bir ölçüde düzenlemek 
lazım. 

Bu getirilen sistemde, geçmişte şikâyet edilen her 
unsur vardır. Bir defa, listenin başında olan gene 
şanslı. Bölünecek, bölününce gene listenin başındaki 
şanslı. Eşit şansa değil, öyle görünüyor ama. Bir ta
raftan da barajlar var, bir taraftan önseçim bir ölçü
de mevcuttur. Bütün bunlar oylamaya, millî iradeye 
tesir eden unsurlardır. 

Bir başka mahzurlu gördüğüm nokta : Bir parti
ye mühür basan bir seçmen hem partiyi seçecek, hem 
de partinin içinde tercihler kullanacak. Bu, evvelâ 
parti içindeki dayanışmaya, beraberliğe aykırıdır. 
Sonra, mahzurludur. Bunun zararlı misalleri görül
müştür. Birtakım yarışlar başlayacaktır. Neticede oy
lar bölündüğü zaman o listede % 5, % 1 tercih oyu 
alan, başa fırlayacaktır. Bunlar Türkiye'de yapılmış
tır, Türkiye bunların zararını görmüştür. Mademki 
partiyi tercih ediyor partide kalsın oyu. 

Şimdi bütün bunlardan sonra, «Peki sen ne isti
yorsun?» diye sorabilirsiniz. Onu da kısaca arz ede
yim : 

Arkadaşlar; bu getirilen sistemin, barajları bir de
fa yıkılmalı, mutlaka yıkılmalı. Barajlar olan yerde 
sağlam yere varılmaz. Her seçmen, okuyanı, okuma
yanı oy vermesini öğrenerek sandığa gelir; onu bile
siniz. Türkiye'de okur - yazarlık nispeti az olan ille
rimizde iki defa, üç defa karma liste yapıldığını bi
liyorum. Binaenaleyh, oy kullanmada o okur - yazar 
olmayanlar pekâlâ sağından solundan, akrabasından, 
oğlundan, kızından öğrenerek mühürü basacağı yeri bi
lir ve onu gelip seçim kurulundaki heyete söyleyecek 
hale getirilir. Yani o eğitilir, onun ayrıca mektebi 
var; onlar orada yetiştirilir, gönderilir. 

1. Mademki karışık bir sistemdir, bu sistem bu 
haliyle kabili ıslah da değil, yani yalnız kabili cem 
olmaktan başka kabili ıslah da değil, kabili reddir 
diyeceğim; ama ona da gönlüm razı değil, bir iki 
noktasını alarak yeni bir tedbir yapmak mümkündür, 
o da, partiye oy verecek, mühürünü bassın, o tespit 
edilen sıraya oy vermiş sayılsın. Vermeyecekler de 
sağdan soldan karma liste yapsın. Karma listeyi ön
leyemeyiz arkadaşlar. Karma liste, Türkiye'nin özle
midir. Türkiye, bir iki defa çoğunluk sisteminde bu 
karma listenin tadını tatmıştır. Aklı eren ermeyen, bu-
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nun hesabını yapan yapmayan, karma liste istemek
tedir. Karma listenin belki fiilî bir sonucu olmaya
bilir; ama milletin arzusu yerine gelmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın efendim. 

MEHMET HAZER — Peki bağlayayım. 
Muhterem arkadaşlar; 
Komisyonumuz çalışmış, yorulmuş; teşekkür ede

rim; ama Komisyonumuz yeniden yorulma, çalışmayı 
göze alarak bu kabili tatbik olmayan, bu yeni parti 
kuruluşlarına imkân yermeyen bu iki kutuplaşmayı 
zorunlu hale getiren sistemden lütfen dönülsün. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Doğu, buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Yaptığımız Anayasayı uygulamaya oturtacak, ra

yına oturtacak iki ana Kanundan bir tanesi Siyasî Par
tiler Kanunu idi; bu Kanun yayınlandı, yürürlüğe gir
di. Şimdi Türkiye'deki demokrasinin ve demokratik 
Anayasanın uygulamasına imkân verecek ikinci di
namik olarak Seçim Sistemi üzerine hazırlanmış Ta
sarıyı görüşüyoruz. 

insanlığın geçirmiş olduğu son iki büyük Dünya 
Savaşı sonuçları bakımından devletlerarası münase
betlerin sınırlı çerçevesini aşıp, milletlerin bünyeleri
ne hâkim ve etkili olan belirli prensipler üzerinde ge
niş tesirler meydana getiren birtakım özellikler taşı
maktadır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı 19 uncu 
yüzyılın ortalarından itibaren genişlemeye başlayan 
kollektivist fikir cereyanlarına, fikir sınırlarını aşıp uy
gulamaya geçme hususunda geniş imkânlar verdiğin
den, fikrî sahadaki tez - antitez ikilemi fiiliyat şansı 
bularak aksiyon - reaksiyon safhasına çıkmış, 1789 
Fransa ihtilalinden sonra yayılma eğilimi gösteren li
beral demokrasi uygulamalarıyla totaliter rejimlerin 
çarpışması İkinci Dünya Harbini doğuran nedenler
den bir tanesi olmuştur. 

Zaferi demokrasi kesiminin gayretleri kazanıp, 
kollektivist rejim demirperde arkasına kilitlenince, 
hür toplumlarda ebediyete kadar varlıklarını koruya
bilmelerinin demokraşisiz gerçekleşemeyeceği fikri bu 
hür toplumlarda temelli yerleşmiş bulunmaktadır. 

Demokrasilerin müşterek tek siyasî prensibi; mil-. 
letin devlet iradesinin teşekkülüne ve mümkün olduğu 
nispette devlet faaliyetlerine en geniş ölçüde iştiraki
ni sağlamaktır. Bu gayeye ulaşmak içinse kullanılacak 
tek araç; seçimlerdir. Mevcut seçim sistemlerinden en 

I gelişmişi, en demokratik olanı da hiç şüphesiz nispî 
temsile dayanan seçim sistemleridir. Anayasa Ko-

I misyonumuza bu tercihinden dolayı kendilerine başta 
Sayın Başkan olmak üzere, teşekkürlerimi sunmak is-

I tiyorum. 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Nispî temsil sistemi seçiminin parlamento seçim-
I lerine tatbik edilmesi için mücbir sebepler vardır. 

Devlete hüviyet ve etkinlik veren bilindiği gibi teşriî 
organ, icra ve yargı organlarıdır, icra ve yargı organ
larının teşkil ve çalışmalarında herhangi bir temsilî 

I vasıf bulmak ve aramak mümkün değildir. Teşriî 
I organ için ise, aynı şeyi söylemek mümkün değildir. 

Teşriî organın esaslı vasfı, temsilî bir organ olma
sında yatmaktadır. Temsilî bir organ olması da bize 
temsilî seçim sistemini, nispî temsil sistemini kaçınıl-

I maz şekilde kabul zorunluluğuna itmektedir. Nispî 
I temsilin, doğrudan doğruya demokrasinin fiilî imkân

sızlığı dolayısıyla tatbikat şansı bulmuş olması ada
let, eşitlik ve hakikî temsili gerçekleştiren yegane ve 
gerçek bir sistem olduğu işte bu nedenlerle tartışma-

I sızdır. 

Bir toplumda karşılaşılan meseleler ne kadar çeşitli 
ve büyük olursa, fikir ihtilafları da o nispette artar. 
Meseleler halledilmedikçe de bu ihtilaflar sürer gi
der. Nispî temsil sisteminin başarısı uygulandığı ül
kenin ekonomik şartlarına ve toplumun sosyal yapı
sına bağlıdır. De Verge'nin sözü konuya açıklık ge
tirmesi açısından hayli enteresandır; «Bir memleket 
heyecanlı ve hareketli olduğu nispette, nispî temsi
lin tesiri de o derece hareketli ve bir ölçüde vahim-

I dir. Ağır, mutedil ve soğukkanlı İskandinav ülkeleri 
için nispî temsil pek tehlikeli değilken, aynı şey
leri Latin memleketleri için söylemek mümkün de
ğildir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Nispî temsil sisteminin tesirlerine kısaca değin

mekte faydalar görüyorum. Nispî temsilde partilerin 
I bölünmeleri çoğunluk sistemindekinden daha yaygın 

ve belirgindir. Küçük partiler şeklinde ayrılan par-
I çaların rakip partiler tarafından ezilmeleri kolaylık-
j la da mümkün olamamaktadır. Bir misal vermek ge

rekirse, çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950 - 1960 
döneminde Demokrat Parti içerisinden çıkan Hürri
yet Partisi etkin olamayıp dağılmışken, nispî temsilin 
uygulandığı 1960 - 1980 döneminde Adalet Partisin
den çıkan Demokratik Parti ve MSP varlıklarını uzun 
süre koruyabilmişler ve kurulacak hükümetlerde bun
lardan bir tanesi son derece etkili olmuştur. Diğer bü-
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yük Parti Cumhuriyet Halk Partisi için de aynı şey
leri Güven Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi tat
bikatıyla söylemek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demek ki nispî temsil anabüyük partilerdeki kü

çük parti farklılaşmalarını ve ayrılmalarını önleme
ye tedbir düşünmemişse yeterli olamamaktadır. Bu 
sürecin sonucunda da uzun özürlü ve istikrarlı hü
kümetlerin parlamentodan çıkması bilindiği gibi çok 
zorlaşmaktadır. Nispî temsil, siyasî partilerin iç tesa-
nüdünü, parti disiplini ve sertliğini azamî hadlere çı
kararak partilileri katı bir merkeziyetçiliğe sürükleme 
istidatı gösterir. Belki bu gerekçeden hareket edilerek 
yeni Siyasî Partiler Kanununda liderlere zaman sınır
lanması getirilmiştir. Ayrıca, uygulanacak bloke aday 
listesi bu gidişi daha pekiştirme istidatı gösterir. Mah
zurun giderilmesi için, tercihli listelerin devreye so
kulması sistemi yozlaştırmamak açısından son derece 
faydalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yukarıdan beri değindiğim nispî temsilin belli 

başlı mahzurlarını bertaraf edecek tedbirleri Anayasa 
Komisyonumuz Allaha şükürki, getirmiştir. Barajlı 
d'Hondt sisteminin uygulanmasıyla bu dile getirdiğim 
mahzurların çok büyük kısmı devre dışı kalmak du
rumunda olacaktır. Yalnız nispî temsilin uygulanma
sında bloke liste, tercihli oy usulü ve karma liste üç
lüsü şimdiye kadar tatbikat safhası bulmuştur dünya 
demokrasilerinde. Bunlardan ya biri yahut tashih edil
miş diğeri uygulamaya girmişken, Anayasa Komisyo
numuz bunun üçünü birden uygulama imkânı aramak 
için devreye sokmuştur. Bence bu çok sıkışıklık ya
ratacaktır. Bu uygulamalarda basitlikten ve oy de-
ğerlendirmelerindeki zorluklardan dolayı bazı mah
zurlar çıkacağına ben şahsen inanmaktayım. Konu 
üzerindeki görüşüm; bloke liste uygulamasının mah
zurlarını giderecek, tek listede tercih oyunun benim
senip, karma listenin metinden çıkarılmasını gerektiği 
yönündedir. 

Bunun dışında yüzde 10'luk barajın ve seçim böl
gelerinin çoğaltılmasının benimsenmesinden tarafta
yım. Siyasî Partiler Kanununun kabulünden sonra 
basınımıza yansıyan teşebbüsler kuvveden fiile çıkar
sa, ikiden çok parti kurulması kaçınılmaz olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
istikrarlı hükümetleri amaçlayan bu Tasarı; işte 

bu gelişmelerin ışığında haklılığını daha şimdiden is
patlamış durumdadır. Demekki yüzde 10'luk barajı 
koymak mutlaka şarttır, küçük partilere yaşama hak

kı tanınmaması için. 
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Benim genelde söylemek istediğim bunlardı. Tasa

rının Milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Heye
tinizi saygılarla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Sayın Sarıoğlu buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Bugün yine yeniden şekillenen Türk siyasî hayatı

nın temel taşı niteliğindeki ve Meclisimize 2485 sayılı 
Yasayla verilen bir önemli Tasarıyı görüşüyoruz. Yü
ce Ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çoğulcu demokratik parlamenter rejimlerle ida

re edilen ülkelerin en büyük özelliği tam serbest se
çimlerle millet iradesinin kurulacak parlamentoya yan
sıması ve millet egemenliğinin kayıtsız şartsız yine 
milletin kendisini temsili için seçtiği parlamentoda 
odaklaşmasıdır. O halde seçim yasaları millet irade
sini temsilde ne kadar başarılı olurlarsa, milletin ken
disini temsil gücü de o derece yüksek olacaktır. Bu 
açıdan bakıldığında bugün görüşmesine başladığımız 
Milletvekili Seçim Kanunu Tasarısının önemi çok bü
yüktür. Bu Tasarıyla hem seçimler vasıtasıyla millî 
iradenin temsilini en yüksek düzeyde imkân vermek 
ve hem de ülkenin geleceği bakımından dengeli bir 
iktidar ve muhalefet oluşmasını sağlamak başlıca gö
revimizdir. 

Bildiğiniz gibi, şimdiye kadar Milletvekilleri Ge
nel Seçimlerinde birinci kademede dar bir kadro ta
rafından her türlü hile ve ayak oyunlarının mubah 
ve kural sayıldığı bir önseçim sonucunda her parti
de aday sıralaması yapılmakta ve bu sıralama milyon
larca seçmen vatandaşa âdeta empoze edilmekte ve 
ona sadece bir partideki seçilmişleri seçme ve onay
lamadan başka bir tercih hakkı tanımamakta idi. San
dık başına giden seçmen vatandaşça yapılan iş, ge
lecekte sadece bir parti için tercihini kullanmaktan 
ibaretti; çünkü ona işin sadece bu kadarı kalmıştı. 
Oy vereceği parti listesindekilerin niteliği üzerinde 
durma ve bunlar arasında bir seçim tercihi yapma 
şansına fazlaca sahip değildi. 

Sonuç olarak; vatandaş istediğini seçme özgürlü
ğünden yoksun kalmış ve binbir ayak oyunlarıyla se
çilmiş bazı kimseler, her türlü sorumluluktan uzak 
olarak, kendilerini bütün milletin hayretten şaşkına 
dönen gözleri önünde haraç mezat transfer pazarına 
çıkarmak suretiyle siyasî hayatı dejenere etmişler ve 
bunların parlamenter rejimin özünde yatan millet 
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iradesine saygı ve fazilet duygusu ile asla bağdaşma
yan bu tutum ve davranışları dolayısıyla, milletimiz 
umutsuzluk ve hüsrana sürüklenmiş ve sistem de çök
müştür. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bize düşen görev, ya
şanmış bu dramatik tablodan ders alarak, milletimizi 
bir daha hüsrana uğratmayacak ve onun iradesini 
temsile, dolaysız ve en üst düzeyde imkân ve fırsat 
verecek bir seçim sistemi getirmektir. 

Kurucu Meclisimizin bir kanadı olan Yüce Kon
sey önseçim sistemini Siyasî Partiler Yasasında be
lirtmiştir. Bu sistem, önseçimin daha geniş bir taban
da yapılmasını getirmektedir. Bu, bir yenilik ve ham
ledir. Ümit ederim ki, eski sistemden daha sağlıklı 
sonuçlar verir. Biz de diğer kanat olarak, ele aldığı
mız Seçim Yasa Tasarısında seçmen vatandaşa seçe
ceği kişi ve partileri tercihte gerçekten gereken pratik 
kolaylığı sağlayacak bir yöntemi tanımak zorunda
yız. Komisyonumuzun da her türlü iyiniyetle bu Ta
sarıyı hazırladığından şüphe yoktur. 

Tasarının olumlu yönleri yanında, uygulamada ba
şarılı olması güç yönleri de vardır. Mesela, sırf de
mokratik görünümlü olsun diye, pratikte sonuç ver
mesi mümkün olmayan birtakım müesseseler ve fikir
ler sistemin içine sokulmuştur. Bunların bir yararı 
olacağına inanmıyorum. 

Tasarıya baktığımızda, karma liste, çifte baraj, 
tercihli oy, bağımsız aday, iki kat aday gösterme gibi, 
amaç yönünden bazı hallerde birbiriyle çelişen ve 
vatandaşın vereceği oylarla sağlıklı ve dengeli bir ik
tidar ve muhalefet oluşmasını zorlaştıran unsurlar gör
mekteyiz. Önce, istikrar unsuru açısından karma lis
tenin bir yararı olacağını düşünmek mümkün değil
dir. Eğer parti yerine, her partideki en iyi adayların 
seçimi önplana alınmak isteniyorsa, bu takdirde parti 
sıralaması yapmadan bütün adayların alt alta yazıl
ması ve vatandaşa, «Buyurun bunlar arasından be
ğendiğinizi seçin» denilmesi lazımdır; ama Tasarının 
ne gerekçesinde ve ne de amacında bu hususa yer 
verilmediğine göre, karma listenin Tasarı içerisinde 
yer almasında pratik bir fayda yoktur. 

Ayrıca, karma liste yapmak demek, her partideki 
adayları yakından tanımak ve bir tercih yapmak de
mektir. Eğer bir seçim çevresinden 7 milletvekili se-
çilecekse ve eğer üç parti seçime katılacaksa, her par
tiden 14 aday ve toplam olarak da 42 aday arasın
dan bir seçim yapmak, hem çok zor olacak, hem de 
değişik seçmen vatandaşlar değişik isimler tercih ede
ceğinden, sonuç, bir oy dağılmasından ve partilerin 
kişilerin arkasında sürüklenmesinden ibaret; maksadı 

da aşan bir durum ortaya çıkmış olacaktır. 
Çifte baraj dediğimiz duruma gelince : Kanaatim

ce, bir seçim çevresinden seçilme şartı olarak basit 
d'Hondt sistemi yerine, barajlı d'Hondt sistemini ka
bul etmek büyük haksızlıklar doğurabilecek sakın
calar taşımaktadır. Baçajı bir iki oy farkı ile kaybe
den bir parti veya bağımsız adayın bütün oyunu bo
şa çıkarmak ve bunu birkaç oy fazla alan partiye ver
mek, vatandaşın güven ve ümidini sarsacak ve inan
cını zedeleyecektir. Bu itibarla, bir seçim çevresinde 
seçilebilmek için tespit edilen barajı aşma şartının 
mutlaka kaldırılması lazımdır. 

Diğer taraftan, Türkiye çapındaki % 10 barajın 
da çok yüksek olduğunu söylemek isterim. Özellik
le, ilk defa denenecek olan bu sistemin nasıl bir so
nuç vereceğini bugünden tahmin etmek zordur. An
cak, gerçek olan şudur ki, seçmen sayısı arttıkça ve 
seçime katılma oranı yükseldikçe, bu oran sınırına 
dayanmış, fakat aşılamamış durumlarda ortaya çıkan 
mahzurlar da daha yüksek olacaktır; çünkü % 10 ye
rine, % 9,99 oy alan bir partinin ülke çapında elde 
ettiği milyonlarca oyun anlamsız hale gelmesi ve elde 
ettiği bütün milletvekillerini kaybetmesi, vatandaşın 
insaf duygusunu feryat ettirebilir ve sisteme olan gü
venini ve adalet duygusunu zedeleyebilir. Bu itibarla, 
bu oranın da % 8'e düşürülmesinde fayda umuyo
rum. 

Tercihli'oy ise, bir partinin kendi adayları ara
sından seçmen vatandaşa en iyilerini seçmede daha 
geniş bir spektrumda tercih hakkı getirmekteyse de, 
bu sefer de bu durum, önseçim yapmaya veya kon
tenjandan aday gösterme gereği ile ters düşmektedir. 
Eğer önseçimle veya kontenjanla tespit edilen sıra, 
kısmen veya tamamen değiştirilmiş olursa, sonuç, ön
seçim veya kontenjan müessesesinin gereksiz ve lü
zumsuz olduğunu ortaya çıkarmış olacaktır. O zaman 
da bunun alternatifi, önseçim yapmadan, bir partide
ki adaylar arasından seçmen vatandaşın kendi tercihi
ni yapması ve beğendiği aday veya adayları seçmesi 
en uygun yol olacaktır. Zaten Siyasî Partiler Yasa
sıyla her seçim çevresi için iki misli aday gösterme 
zorunluğu da, bir noktada bu maksatla birleşmekte
dir. 

Ayrıca, birçok yerde belki partiler iki misli aday 
bulmada zorlukla karşılaşacaklardır. Bir veya birçok 
seçim çevresinde, eğer aday sayısı milletvekili sayısı
nın tam iki katıysa, bu takdirde önseçim, sadece sıra 
belirlemek için yapılacaktır. Eğer bu durum da tercih
li oy ile bozulacaksa, demek ki önseçim gereksiz bir 
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duruma düşmüş olacaktır. Onun için, Komisyonu
muzdan sormak istiyorum; geçmiş seçimlerde tercihli 
oy hangi ölçüde, kaç yerde kullanılmıştır ve sonuç ne
dir? Eğer tercihli oy kullanmaya rağmen sıralamada 
bir değişiklik olmazsa veya çok az olmuşsa, bu de
mektir ki, tercihli oy kullanmanın çıkması ne büyük 
bir mahzur ve ne de Tasarıda kalması büyük bir fay
da sağlamış olacaktır. 

Bağımsız aday konusuna gelince : Bir milletvekili 
çıkaracak seçim çevresi dışında herhangi bir bağım
sız adayın bu sistemde seçim kazanması bir mucize
dir. Bu sebeple, bu yarışta bağımsız adaylara da hak
kaniyet ölçüleri içerisinde, zannediyorum şans tanı
mak gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu Tasarı üzerinde bütün 
arkadaşlarım gibi, ben de bir eleştiriden çok, bir ar
zu ve dilek olarak görüşlerimi sizlere arz etmeye ça
lıştım. Ümit ederim ki Komisyonumuz, görüşlerini 
açıklayan arkadaşlarımın pratik ve sonuçta sisteme 
yararlı olacak fikir ve düşüncelerini değerlendirir ve 
Tasarı Meclisimizden en iyi bir şekilde çıkmış olur. 

Bu düşüncelerle, Sayın Komisyon Başkanımızla 
sayın üyelerine, çalışmalarından ve Tasarıyı önümüze 
getirmelerinden dolayı teşekkür eder, hepinize içten 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Narlıoğlu, buyurunuz. 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 

vakitten tasarruf için, ben konuşmamdan vazgeçiyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narlıoğlu. 
Sayın Kunter, buyurun efendim. 
TURGUT KUNTER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Yüce Milletimiz, Milletvekili Seçimi Kanunu Ta

sarısının müzakerelerine başlamış olmakla, 2485 sayılı 
Kurucu Meclis Kanunundaki boynuna borç olan, 
üçüncü ve son aşamadaki görevini yerine getirme yo
luna girmiş bulunmaktadır. 

Önce, Kurucu Meclisimizin eseri olarak, 7 Kasım 
1982'deki halkoyuna sunulmuş ve Türk Milletinin 
% 93.7 nispetinde oyunu kazanmış Anayasadan son
ra, yine ikinci olarak, Yüce Meclisimizce kabul edi
lerek Yüce Millî Güvenlik Konseyine sunulan Siyasî 
Partiler Kanunu Tasarısı da, 24 Nisan 1983 tarihinde 
radyo ve televizyondan işittiğimiz ve izlediğimiz üze
re, kabul edilmiş ve Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Hiç şüphe yok ki, Mart 1983'te Seçim Kanunu 
Tasarısını inşaya başlayan Anayasa Komisyonumuzun 
yönetim de, Millî Güvenlik Konseyimizin ilgili organ-
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larıyla paralellik ve temas kurmak suretiyle, çalış
malarını sürdürmüş olmalıdır ki, böylece 20 Nisan 
1983'te dolaplarımıza konulmak suretiyle elimize 
geçen Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının hazır
lanması kabil olabilmiştir. 

Zira, pek iyi bilindiği gibi, Milletvekili Seçimi 
Kanun Tasarısı, 1982 Anayasası ile Siyasî Partiler 
Kanununun ışıkları altında düzenlenmek gereken bir 
kanun tasarısıdır. O itibarla, henüz Yüce Millî Gü
venlik Konseyince kabul ve ilan edilmiş olan bu Ka
nun Tasarısının genelinde ve hatta detayında Millî 
Güvenlik Konseyiyle paralellik ve temas olması bir 
zorunluluktur. 

ıBununla beraber, radyodan ve televizyondan din
lediğimiz ve izlediğimiz kadarıyla, Milletvekili Seçimi 
Kanunu Tasarısının bazı maddeleri üzerinde bir kısım 
değişiklikler yapmak gerekeceği kanısındayız. Yüce 
Anayasa Komisyonumuzun da böyle bir ihtiyacı his
sedeceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
20 Nisan 1983 günü elimize geçen Tasarının va

satında, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin ve komis
yonların faaliyetlerinin sürdürülmek mecburiyeti dü
şünülürse, aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının aktivitesi de göz önünde bu
lundurulursa; 25 Nisan 1983 günü müzakerelerine baş
ladığımız Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısının 
gönlümüzce incelenmesine zamanımızın pek yeterli 
olmadığı ortadadır. Bununla birlikte, Danışma Mecli
simiz ve O'nun üyeleri olarak bizler, hiç şüphe yok 
ki, bu şartlar içinde dahi aslî görevimizi sonuçlandıra
cak bu çalışmayı da en iyi bir şekilde yapmanın şuuru 
içindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Değerli Anayasa Komisyonumuzun Danışma Mec

lisi Başkanlığına sunulan ve bizlere dağıtılan Millet
vekili Seçimi Kanunu Tasarısının, gerek Raporunda, 
gerekse de Sayın Komisyon Başkanımızın basın ve 
Genel Kurulda yaptıkları açıklamalarda; «Anayasa 
çerçevesinde herkesin parti kurabileceği, kurulacak 
parti sayısına bir sınırlama getirilmediği ve getirilen 
Tasarı ile istikrarı sağlayacak bir amaç güdüldüğü» 
belirtilmiştir. 

Bunun ötesinde, Komisyonumuz Sayın Başkanı ile 
üç değerli arkadaşımız ve bir de imzada bulunama
dığı yazılı değerli arkadaşımız hariç, diğer sayın arka
daşlarımızın bir kısmı, bu çok önemli Kanun Tasarısı 
üzerinde açıklamalı muhalefet şerhleri koymuşlar, bir 
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kısmı da söz haklarını saklı tutmuşlardır. Bunlardan, | 
Rapora eklenen değerli arkadaşlarımızın muhalefet I 
şerhlerinin, Tasarının oluşması, olgunlaşması bakı- I 
mından bizlere katkısı çok olmuştur. Söz hakkını saklı 
tutan değerli arkadaşlarımızın müzakerelerin cereyanı 
sırasında, fikir, düşünce ve mütalaalarım açıklamaları, I 
hiç şüphesiz ki çok yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iMüzakere etmekte olduğumuz Milletvekili Seçimi I 

Kanunu Tasarısı üzerinde Danışma Meclisimiz üyesi 
iki ve üç arkadaşımız tarafından kollektif olarak dü
zenlenip dağıtılan ve gene Genel Sekreterlik ve Kütüp
hane ve Dokümantasyon Müdürlüğünce düzenlenip 
bizlare ulaştırılan belge ve yayınları da burada zik
retmeyi bir borç telakki etmekteyim. 

Kanun Tasarısının genelinde çok özetlemede kala
rak çizmeye çalıştığım ve halen müzakere etmekte 
olduğumuz bu çok/önemli Tasarı için, başta Sayın 
Anayasa Komisyonu Başkanı olmak üzere, bütün sa
yın üyelerine, kollektif çalışmalarıyla bizleri aydınla
tan sayın Danışma Meclisi üyesi arkadaşlarımıza, Ge
nel Sekreterlik, Kütüphane ve Dokümantasyon Mü
dürlüklerine teşekkürü, kaçınılmaz bir vazife olarak 
biliyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kesinleşmiş bulunan 1982 Anayasamız, l'ö geçici 

maddesi dışında, 177 madde; önce Danışma Meclisi
miz ve sonra da Yüce Millî Güvenlik Konseyimizce 
kabul edilen Siyasî Partiler Kanunu, 12 geçici mad
desi dışında, 124 madde; üzerinde müzakerelerde bu
lunduğumuz Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı ise, 
4 ek, 2 geçici madde dışında, 39 maddedir. I 

Şimdiye kadar üzerinde çalıştığımız iki kanun dı
şında, madde ve sayfa adedi bakımından daha az gö
rünen bu Kanun Tasarısının, kendisinden evvelki iki I 
kanunu tamamlayacak olması, onlarla bütünleşmesi ve 
muhtevası bakımından çok önemli olduğu şüphesizdir. 
Zaman faktörü açısından, genelinde dahi layıkı veç
hile durmak imkânsızdır. Ancak, maddelere geçildi
ğinde kendisinden evvelki, tabiri caizse, kardeşleriyle 
Yüce Genel Kurulumuzca ekmele götürüleceği de şüp
hesizdir. I 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Benden evvel konuşmuş, çok kıymetli fikir, dü

şünce ve mütalaalarını açıklamış arkadaşlarımızın 
arz ettikleriyle, benim biraz sonra yapacağım maru- I 
zatım arasında bir paralellik ve bindirme olursa, hoş- I 
görü ile karşılanmamı, bilhassa arz ederim. Şunun I 
için ki; elimize geçen Tasarı üzerinde her şeyden ev
vel şahsî görüşlerimizin ne olduğu söz konusudur. j 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bütün bunlardan sonra, Kanun Tasarısının muh

tevasında şahsî kanaatimce üzerinde durulacak nok
taları, zaman kayıtlı olması bakımından, bizzarur de
rinliğine inmeden arz ve işaret etmek mecburiyetin
deyim. Yüce Meclisimiz Genel Kurulunca madde
lere geçilmesi kabul buyurulduğu takdirde, Kanun 
Tasarısının çoğunluk iradesine uygun bir istikamet 
alacağı şüphesizdir. 'Bu çerçeve içinde maruzatımı 
arza başlıyorum. 

1. Tasarı, Komisyon Raporunda da belirtildiği 
gibi, seçim sistemini ve 306 sayılı Milletvekili Seçim 
Kanunu ile 29'8 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Kanunlarını baz alarak yapılan 
çalışmaları kapsamak üzere inşa edilmiştir. 

2. Tasarı, nispî temsili benimsemiştir. Bu temsil 
sistemi içinde barajlı, d'Hondt uygulamasını getir
miştir. 7'den çok milletvekili çıkaracak büyük illeri 
birden çok seçim çevresine bölmekle, daraltılmış böl
ge esasını kabul etmiştir. Barajlı d'Hondt sisteminin, 
Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve bir partinin tek başına 
hükümet kurmasına; fakat aynı zamanda Yasama 
Meclisinde güçlü bir muhalefetin yer almasına imkan 
verecek bir sistem olup olmadığı, bir soru işareti ola
rak gündeme gelmektedir. 

3. Tasarı, genel olarak 7'den fazla milletvekili 
çıkaran illeri, beheri 7 milletvekili çıkaracak seçim 
bölgelerine bölmektedir. Bu, yeni bir tatbikattır. Bu 
husus, bir karışıklık yaratmanın ötesinde, seçmen ta
rafından anlaşılmasını, oyunun gereği gibi kullanılma
sını, sayım ve dökümün güçleştirilmesimi ve sonuçta 
oyun iptali tehlikesini doğurabilecek bir veçhe gös
termesini de getirmektedir. 

Devlet (İstatistik Enstitüsünün 1980 nüfus sayımı
na göre, büyük illerin 7'den çok olmak üzere çıkara
cakları milletvekili sayısı yaklaşık 12 olduğuna göre, 
bunun getireceği tatbikat ve bir ölçüdeki sakınca mey
dandadır. 

4. Değerli Komisyonumuzun getirdikleri barajlı 
d'Hondt sistemi, temelinde istikrar simgelemektedir. 
Ancak, bu müdir fikir olarak böyle olmakla beraber, 
beraberinde % 10'luk barajı getirmektedir, beraberin
de tercihli oy sistemini getirmektedir, beraberinde 
karma listeyi getirmektedir ki, bunlarla, % 10'itık 
barajla küçük partiler elenmekte, pratikteki yararı 
pek belli olmayan tercih faktörü doğmakta ve niha
yet karma listeyle karmaşık bir kompozisyon oluş
maktadır. Bunların hepsi, sonuçta oyların tasnifinde 
büyük sakıncalar doğuracak unsurlardır. 
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Ayrıca, biraz evvel arz ettiğimiz gibi, Türkiye'nin 
geleceğini yönlendirecek bir partinin tek başına hü
kümet kurmasına ve onu takip edecek bir diğer par
tinin güçlü bir muhalefet oluşturmasına da vefa ede
ceği şüphelidir. 

5. % 10'luk barajla seçime katılacak küçük par
tilerin bu barajı aşamadıkları takdirde, bunlara iliş
kin olmak üzere yapılacak tasnif işlemi tamamen he
der olacaktır. 

6. Biraz evvel arz ettiğimiz türleri değişik baraj
lar sistemi, partilerin pratikte aldıkları oy oranına gö
re parlamentoda temsil edilmelerine imkan vermeye
cek ve tüm bağımsızların hemen hemen silinmeleri
ne zemin hazırlamış olacaktır. 

7. Bu haliyle, seçmen oyları makas bulmayacak, 
seçim serbestliği seçmenin manevra kabiliyetini kul
lanamayacağı küçük bir daire içinde kalacaktır. 

'8, Yapısı küçük olan hu daire, böylece Anaya
sanın temel ilkesi olan millî egemenliğin kaynağını 
zedelemiş olacaktır. 

9. Yine bu haliyle yapılacak seçimlerin sonucun
da, sayım, döküm, yapılacak itirazlar da dikkate alın
dığında, süre, çok uzun günleri alabilecektir. 

10. 'Bunların ötesinde, Anayasa Komisyonu üye
si sayın arkadaşımızın detayları ile İzah ettiği yurt dı
şındaki seçmen vatandaşlarımızın siyasal ve kutsal 
haklarını kullanmalarına imkan verilmesi hususu aran
malıdır ve o cihete teveccüh edilmelidir. 

İL Hakkaniyet ve eşitlik ilkelerinin sağlanması 
bakımından bu konuda teklifte bulunan değerli ar
kadaşlarımızın önerileri dikkatte tutularak % 10'luk 
baraj, nasafet ölçüleri içinde bir daha gözden geçiril
melidir. 

12. Barajlı dfHondt sistemiyle bağdaşmayan, 
doğuracağı zararı yararından çok olan karma liste ve 
tercihli oy faktörleri yeniden gözden geçirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarı, büyük bir açık yüreklilikle dile getirdiğim 

bu hususlarla birlikte; tabiî zamanın müsaadesi nis
petinde, Değerli Komisyonumuzun dikkatli, özenli ve 
titiz çalışmalarıyla bizlere getirdiği (Zerrece şüphe et
miyorum ki) değerli bir eserdir, esas görevimizin 
üçüncü ve sonuncu eseridir. Üç ciltlik külliyatın ta-
mamlayıcısıdır; ancak Yüce Genel Kurulumuzda mü
zakere edilerek en mükemmel hale getirilecek bu 
önemli Tasarı, sonuçta Danışma Meclisimizin malı 
olacak ve öylece Millî Güvenlik Konseyine sunula-

* çaktır. Böylece bizler, bu kutsal çatı altında bir tarih 
yapmış olacağız. Bu tarih yazılacak, mektup haline 

getirilecektir, ölümsüz Atatürk'ün direktif özdeyişle-
riyle; «Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühim
dir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen haki
kat, insanlığı şaşırtıcı mahiyet alır.» 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Mensubu olmakla gurur duyduğumuz asil Milleti

mizin, yaptığımız tarihî yazacak kadirşinas ve dürüst 
evlatları vardır. Bu fikir ve düşünceler içinde, Sayın 
Başkanımıza, Yüce Genel Kurulumuza ve Değerli 
Anayasa Komisyonumuza saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter. 
Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Tüm sayın üyelerimizin önemi konusunda birleş

tikleri Seçim Kanunu görüşmelerine gereken ilgiyi 
göstermediklerinden üzüntü duyduğumu, ilk söz ola
rak arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benden önce konuşan tüm sayın üyeler, altını çi

zerek, gündemimizde olan Seçim Kanunu Tasarısının 
Danışma Meclisimize aslî görev olarak verilen üç bü
yük hizmetten sonuncusu olduğunu vurguladılar. 
Bu görev, yeniden inşa edilmekte olan ülkemiz siyasî 
hayatının çok önemli bir parçası, bir başka ifadeyle, 
temel taşlarından birisidir. 

Kurucu Meclisin bir kanadını oluşturan Danışma 
Meclisimiz, Ülkemizi 12 Eylül öncesi içine düşürül
düğü çıkmazdan kurtaran Millî Güvenlik Konseyi ile 
birlikte, Türk demokrasisinin yeniden sağlığa kavuş
turulması için gereken bütün gayreti, samimi çabayı 
göstermiş ve inşaatın iki önemli unsurunu başarıyla 
tamamlamış bulunmaktadır. Bir plan ve program da
hilinde yürütülmekte olan yeniden oluşmada, her tür
lü kişisel, zümresel, bölgesel düşünce, çıkar hesapla
rından uzak olarak, sadece ülkenin birlik, beraberlik 
ve bütünlüğü ile toplumumuzun sulh, sükûn ve re
fah içerisinde yaşaması hedef alınmıştır. 

Üzerinde görüşmeler yaptığımız Seçim Kanunu
nun ülkemiz ve toplumumuz için önemi tüm ayrıntı
larıyla benden 'önce söz alan sayın üyelerce açık se
çik dile getirilmiş bulunmaktadır. Bunları tekrar et
meden, bu hususta dile getirilen bütün görüşlere ka
tıldığımı belirtmekle yetinmek istiyorum; ancak mü
samahanıza sığınarak önemini belirtecek bir benzet
meyi de sizlere sunmadan geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Yeni Anayasamız, yeniden inşa etmekte olduğu

muz Türk siyasî yapısının ülkemizin ve toplumumu-

— 64 



Danışma Meclisi B : 90 26 . 4 . 1983 O : 1 

zun gereksinmelerine ve şartlarına en uygun çağdaş 
bir mimarî ve statik projesini oluşturmuştur. 

Birkaç gün önce yürürlüğe giren Siyasî Partiler 
Kanunu ise, mimarî ve statik projesi Anayasamız 
olan bu yapının inşaatını yapacak yüklenicilere, mü
teahhitlere ait teknik şartname anlamında olup, ya
yınlanması ile bunlara çağrı yapılmıştır. Nihayet, şim
di gündemimizde olan Seçim 'Kanunu ile yapıyı pro
jesine uygun olarak inşa edecek, ülkemiz insanının 
mutluluğuna, yararlanmasına sunacak ve o binada 
sulh, sükûn ve refah içinde yaşamalarını sağlayacak 
bir işletme düzenini gerçekleştirecek müteahhit fir
manın yeya firmaların tespitinin yapılması için gerek
li tüm kuralları içeren ihale dosyası hazırlanmak
tadır, 

Bilindiği gibi, bir yapıda mimarî ve statik proje 
ne kadar önemli ise, o projeleri uygulayacak müteah
hit firma da; işçisiyle, ustasıyla, kalfasıyla, tekni-
keriyle, mühendisiyle, kullanacağı malzemesiyle, o de
rece önem taşır. İşte bu nedenle, işe en uygun yük
lenicinin seçilmesi için konulacak kurallar da aynı 
derecede önem kazanmaktadır. Aksi takdirde, en mü
kemmel mimarî ve statik projelere sahip; ancak art 
niyetli, sadece kendi çıkarını düşünen müteahhitler 
eliyle inşa edilen binaların en kısa zamanda nasıl yı
kıldıkları hepimizce bilinen bir gerçektir. Bu gerçe
ğin, ülkemiz siyasal. yaşantısında toplumumuza bü
yük zararlar veren, acı; fakat somut örnekleri unu
tulmamalıdır. 

İhaleyi yapacak, nihaî kararı verecek olan Büyük 
Türk Milletidir. Biz, şartnameyi ne kadar eksiksiz 
yaparsak, verilecek kararlardaki isabet o kadar ger
çekçi olacaktır. Tüm çabalarımızın bu amacın sağ
lanması yönünde yoğunlaştığına kesinlikle inanıyo-
rumj 

Sayın 'Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Esasında, diğer üyelerin başka cümlelerle ifade 

buyurdukları bu genel hususları bir benzetme içeri
sinde sizlere sunduktan sonra, konu ile yakından il
gili olduğunu sandığım bir çağrışım sonunda oluşan 
diğer bir hususa değinmeden geçemeyeceğim. 

İnşaat sektöründe proje mimar ve mühendisleri
nin yapının iskân müsaadesi alınıncaya kadar tüm 
oluşumunda söz ve sorumluluk hakkı olduğu söyle
nir. Bilmem bu bilgi doğru mudur?.. 

Savın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Tasarının maddeleri üzerindeki görüşlerimi, her 

zaman açıkladığım gibi, tümü üzerindeki konuşma
larda yapmayı uygun bulmuyorum. Birçok temel il

kelere katılıyorum; bunları maddeler görüşülürken 
olumlu oy vererek belli edeceğim. Ancak, bazı mad
delerin ya tamamen veya kısmen değiştirilmesinin 
gerektiğini de düşünmekteyim. Değiştirilmesinde veya 
iyileştirilmesinde yarar gördüğüm maddeler hakkında 
ya bizzat önergeler vereceğim veya aynı istikamette 
verilecek önergelere katılacağım. 

Bİr örnek vermem gerekirse; tercihli oy sisteminin 
muhtemelen bu seçim döneminde, sadece demokratik 
bir görünüm vermekten daha ileri bir etkisi olmaya
caktır görüşüne katılırım; ancak konuya eğer bir ilke 
olarak bakılacaksa, gelecek seçimlerdeki etkinliği dik
kate alındığında, halkoyunun daha sağlıklı dağılma
sında büyük önemi olacağı bir gerçektir. Partiler ara
sında olmasa bile, parti içerisinde beklenen yararı 
aşamalı olarak sağlayacağına inanıyorum; bu bir eği
tim vasıtası da olabilir. Bu sayede, yıllardır kamuo
yunun yakındığı bir husus çözümlenmiş olacaktır. Bu
nun seçim prosesinde çok yönlü olumlu etkisinin ola
cağını sanıyorum. Ancak, tercih sayısındaki noksan 
işaretlemenin iptal nedeni olmasının doğru olmadığı 
inancındayım. İşte size görüşlerimden iki örnek sun-
dumj 

Sayın 'Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Konuşmamın başında arz ettiğim üzere, daha ön

ce söylenenleri tekrar etmemek için azamî çaba har
cadım, buna rağmen bazı tekrarların farkına vardı
nız. Değerli vaktinizi almadan bir hususa daha deği
nerek, sözlerimi tamamlamak isterim. 

Şimdi söyleyeceklerim, bu kürsüden daha önce Si
yasî Partiler Kanunu münasebetiyle yaptığım konuş
mada söylenmiş cümleler olacaktır; ancak tekrar edil-
.mesinde yarar umuyorum. 

«Kısa bir süre sonra ülkemizin yönetimini üstle
necek olan siyasî partilerin kurucuları, bu partilerin 
çeşitli kademelerinde görev alacaklar, geleceğin sayın 
parlamenterleri, partilerin değerli yöneticileri ve ön
celikle son sözü söyleyecek seçmen vatandaşlarımız 
sizlere sesleniyorum, sizlerden rica ediyorum, ülke
miz adına, toplumumuz adına sizlerden rica ediyo
rum; Politikada fazileti, haysiyeti, iyi niyeti, ülkenin 
ve toplumun menfaatini daima göz önünde bulun
durunuz, ön planda tutunuz. Bu hassalara sahip ol
mayanları aranıza almayınız, barındırmayınız. Bölün
meye, parçalanmaya, 'bölücülüğe, anarşi ve teröre 
prim vermeyiniz, verdirmeyiniz, devleti zaafa uğrata
cak her türlü eylem ve işlemden kaçınınız. Kişisel, 
zümresel, bölgesel çıkarların peşinde ve savunucusu 
olmayınız. Ülkenin refahı ile toplumun mutluluğu 
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konusunda, sizden başka yollan samimi olarak dü
şünen ve savunanların fikirlerine saygı duyunuz. Gö
rev bilinci ve görev sorumluluğuna sahip, ülkesini ve 
vatandaşını seven, fikir ve fazilet sahibi çalışkan po
litikacıyı arayınız, bulunuz, bünyenize alarak bu özel
liklere sahip kişileri oylarınızla Parlamentoya gön
deriniz-

Tarafsız, bilgili, çalışkan, dürüst kimselere kamu 
hizmeti gördürülmesinde yard,ımcı olunuz, onlara gö
rev verdiriniz, sizin gibi düşünmeseler bile, işbaşına, 
yönetime gelmelerini sağlayınız. 

Görevini yasalar çerçevesinde yansız yapan kamu 
görevlilerine müdahale ederek, devlet memuru olma 
yerine hükümet memuru, hatta daha ileri giderek 
parti memuru olma duygusu, inancı ve yarışının baş
lamasına neden olmayınız. Ve nihayet, sağlam te
meller üzerine oturtulması için 12 Eylül'den bu yana 
insanüstü çaba harcayan Silahlı Kuvvetlerimiz ve top
lumumuzun yeni arayışlar içerisine girmesine neden 
olmayınız. Ülkemizi, yeni anayasalar, yeni partiler 
kanunları, yeni seçim kanunları yapma ihtiyacı ve 
zorunluluğu noktasına getirmeyiniz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Sözlerimi bitirirken, yoğun bir çalışma ile bu Ta

sarıyı hazırlayan Anayasa Komisyonumuzun Değerli 
Başkan ve üyelerine teşekkürlerimi sunar; Meclisimi
zin katkılarıyla en uygun şekli alacak olan Seçim 
Kanununun ülkemize ve insanımıza hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, tüm dinleyenlere saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Öğünç?.. Yoklar. 
Sayın Bayık'ın vazgeçmeye ilişkin bir yazısı var, 

okutuyorum efendim. 
'Sayın Başkanlığa 

Sayın Başkanım; 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, benim ifade ede

ceğim fikirleri vuzuhla anlatmışlardır. Değerli ilave
lerle muhterem Anayasa Komisyonumuzun Seçim 
Tasarısının Büyük Milletimize ve genç demokrasimi
ze layık ve hayırlı hale geleceğine gönülden inanı
yor, saygılar sunuyorum. 

Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın fiayık. (Al
kışlar) 

Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; önce, hepinize saygılar 
sunuyorum-

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısını, bütün güç
lerini kullanarak dar bir zaman dilimi içinde hazırla
yıp, huzurunuza sunan ve tartışmalarımıza açık ha
le getiren Anayasa Komisyonumuzun Sayın Başkanı 
ve değerli üyelerine huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
vazife biliyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Millî iradeyi gerçekleştiren araç olarak seçim, 

siyasî iktidarın ve temsilcilerin meşru kaynağıdır, ana 
temelidir., 

Asıl sorun, millî iradenin oy aracılığıyla Parla
mentoya ne oranlarda adil ve yararlı yansıyabilmesi-
dir. işte burada, karşımıza seçim sistemleri çıkmak
tadır ve hukukçulara göre seçim yasaları, aslında de
mokrasinin anayasaları olmaktadır; bu dar anlamda. 
Farklı görüşler ve tartışmalar bu odakta yansıma 
bulmaktadır. Bu nedenle, yeryüzünde aşağı - yukarı 
70 sayısına ulaşan farklı seçim sistemleri bulunmak
tadır. Konunun ne derili karmaşık olduğunu bildi
ğiniz gibi, dikkatlerinizde yeniden vurgulayabilmek 
için bu gerçeği hatırlatmakta yarar görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; seçim sistemleri bakımın
dan egemen olan iki temel ilke vardır; bunlardan 
biri adalet, diğeri yarar - fayda ilkesidir. 

En özlenen seçim sistemi, her ülkenin farklılaşa
bilecek gerçeklerine göre ve değişik ihtiyaçlarına gö
re bu adaletle, yarar ilkelerini dengeleyerek bir sen
teze oturtan yaklaşımıdır. Burada da açıktır ki, her 
ülkenin değişik yapıları, farklı ihtiyaçları, kültür se; 

viyesi, siyasal bilinci ve demokrasi gelenekleri, de
ğişik sentezleri, farklı dengeleri ortaya çıkarmakta
dır. O kadar hassas bir konu ile karşı karşıya bulun
maktayız ki, şu andaki Türkiye, 12 Eylülden öncesi 
Türkiye değildir; gerek oy potansiyeli, gerek oy hari
tası bakımından bile. Onun için, daha bu aşamada 
şunu arz edeyim ki, 12 Eylül öncesi oy tercihlerini 
temel almanın da gerçeklere uygun düşmeyeceği ka-
nısındayım< 

Bir başka gerçek var değerli arkadaşlarım; bu ka
dar oynak ve bu kadar belirsiz olan bir konuda ke
sin tahminler yapmak da doğru değildir kanısında
yım. Onun için, «şu olursa, mutlaka şu ölür.» diye 
bir şey ortaya koymak mümkün değildir. Bilimsel 
veriler yanında sezgilerin de alabildiğine ağırlığının 
olduğu bir konu karşısındayız değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bu kısa açıklamadan sonra, Türkiye'mizin 
sorunları nedir, nasıl bir seçim sistemine ihtiyacı var
dır ve Değerli Anayasa Komisyonumuzun büyük 
gayretlerle teşekkürlerimizi ifade etmemize imkan ve-
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recek tarzda huzurunuza getirdikleri bu Yasa Tasa
rısı bunları gerçekleştirebilir mi?.. Elbette ki biz de, 
kanaatlerimizi bir kesin bulgu ve bilim sonucu ola
rak değil, bir tahmin ve 'bir takdir ölçülerinde kısa
ca huzurunuzda dile getirmeye çalışacağız, 

Yalnız değerli arkadaşlarım, 29 uncu sıradaydım," 
epey arkadaş konuşmaktan vazgeçti; ona rağmen de
ğerli arkadaşlarımdan büyük bir kısmı son derece is
tifade edebileceğimiz fikirler ortaya attılar. Ben, 
mümkün mertebe onları tekrarlamak istemiyorum; 
çünkü eminim ki Değerli Komisyonumuz gerekli tes
pitleri yapmışlardır ve Yüce Heyetinizin eğilimini göz 
önüne almışlardır. 'Bu inançla, ben sadece bir - iki 
nokta üzerinde durmakla yetineceğim. 

«Türkiye'mizin neye ihtiyacı var?» dedim. Kısaca, 
Türkiye'mizin demokrasiyi dejenere etmeyecek, hızlı 
ve verimli çalışabilen bir parlamentoya ihtiyacı var
dır. Yine, yeterli, kararlı ve istikrarlı hükümetlere ih
tiyacı vardır değerli arkadaşlarım. 

Şimdi burada söz siyasal istikrara gelmişken, bir 
noktada yanılmamak gerektiğini vurgulamak gereğini 
duyuyorum. O da şudur değerli arkadaşlarım : Hiç
bir zaman «yeterli çoğunluk = siyasî istikrar» diye 
düşünmemek lazımdır. Eğer bu çoğunluk, muhalefet
te kalmış olan diğer tercihler de; en azından onlara 
güven vermiyorsa, en azından onları azgınlaştıracak 
hale getirmemesi lazım ve ülkede yer alan diğer si
yasal eğilimlere de yolların açık tutulması lazım. 
Onun için şu veya bu yöntemle, şu veya bu şekilde 
ülkede egemen olan siyasal eğilimlerin çoğunluğuna 
tekabül etmeyecek bir parlamenter çoğunluğun, siya
sal istikrarı sağlamada da yeterli olamayacağını yüce 
bilgilerinize arz etmekte yarar görüyorum. 

Değerli Komisyon Başkanı Aldıkaçtı sunuş ko
nuşmalarında, «Sunduğumuz sistem, İsviçre Seçim 
Sisteminden esinlenerek Kıbrıs Sisteminin ülkemize 
ayarlanmış şeklidir» diye takdim ettiler, buyurdular. 
Şimdi, burada benim anlamakta güçlük çektiğim kü
çük bir nokta var değerli arkadaşlarım. Biraz önce 
arz ettiğim gibi, isviçre sisteminden, bir de bağım
sız bir devlet olmasını temenni ettiğim, (benim na
çizane olarak) Kuzey Kıbrıs'ımızın Seçim Sistemin
den esinleniyor. Şimdi, Kuzey Kıbrıs'ın siyasal yapı
sıyla ilgili olan arkadaşlar yakından bilirler; Orada 
maalesef,çok güçlü 'bir siyasal yapı oluşabilmiş değil
dir. Bunun orada yüzde yüz fevkalade başarılı oldu-' 
ğunu kabul etsek bile, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, 
bildiğiniz gibi Türkiye'mizin en küçük bir ilinden bile 
küçüktür; yani nüfusu 200 bin sayısına bile ulaşma
yan iküçük boyutlu bir devlettir. 

Sadece tercihli oy, karma liste usulü çok küçük 
boyutlu bir yerde çok başarı ile kullanılabilir, gayet 
tabiî kültür seviyesi yüksek olan ve diğer unsurlarla 
birlikte; ama bunu alıp, da Türkiye gibi, oy kullana
bileceklerin sayısının 20 milyonun üzerinde olduğu 
bir ülkeye uyguladığınız zaman, sadece tasnif düze
yinde ortaya çıkacak sonuçlar insana ürküntü veri
yor, 

Şimdi Sayın Komisyonun ben samimiyetle müm
kün mertebe seçmenin tercihine olanak vermek iste
yen bir yaklaşım içinde hareket ettiğinden eminim; 
ama burada sadece okuma - yazma oranı değil değer
li arkadaşlarım, burada bir kültür düzeyi karşımıza 
çıkıyor. Gerçekten tercihli listeyi karma yönüyle bir
likte ortaya koyabilmek, uygulamak ve bunun çıkara
bileceği sorunları düşünürken, tasnif heyetlerinin 
mutlaka bir eğitimden geçirilmesi lazım; bir. 

ikincisi; Türkiye'mizde geride kalmış olan bunca 
deneyimlere rağmen, oylara itirazların olmamasını 
sağlayacak bir mekanizmanın oluşması lazım. Bugün
kü fevkalade ortamda seçimlerin dürüstlüğünden şüp
he edilmeyebilir; ama yarınların ortamında birkaç 
gün süren tasniflerden kamuoyunun şüphelenmeye
ceğini tahmin etmek mümkün değildir. Onun için, 
seçimlere bu nedenle; bırakın oyların iptali ve diğer
lerini, seçimlerin güvenirliğini bu noktada zedeleyen 
ve Türkiye'nin yapısına uymayan bir uygulama ile 
karşı karşıyayız; bunu tekrar vurgulamak gereğini du
yuyorum değerli arkadaşlarım. 

«Siyasî istikrar» dedim. Yine çoğunluk yeterli de
ğil. Türkiye'nin aşağı - yukarı; 1946'ya inmeyelim, 
1950'den bu yana geçen seçim evriminin kıvrımların
da kalan deneyimlerimiz vardır; bunlardan zannedi
yorum ki gerekli dersleri süzmemiz lazım. Yeterli ço
ğunluğun, istikrarı üretmediği gerçeği ortadadır. Onun 
yanında, 1961 'den bu yana, bunu tam tersi olarak, 
nispî temsile dayalı uygulamaların ise güçlü bir par
lamento ve istikrarlı, yeterli hükümetleri ortaya çıka-
ramaması vardır. 

Bu iki uçtan, siyasî istikrarı gerçekleştirebilecek, 
adaletle, biraz önce arz ettiğim yarar dengesini otur
tabilecek bir senteze ihtiyacımız varken, bu Yasa Ta
sarısında (Beni lütfen affetsinler) ben bunu göreme
dim. Bulunuyorsa, tabiî mesele yok. Bunun olmasın
da (mümkün mertebe gayet tabiî) yarar olabilir. 

Şimdi, ikinci önemli nokta, barajlarla ilgilidir. 
Değerli arkadaşlarım; 
Ülke genelinde olsun, iller düzeyinde olsun, geti

rilen çok sayıda baraj vardır. Zaten Anayasamızın 
getirdiği barajlardan ötede, bu noktalarda da barajla-



Danışma Meclisi B : 90 26 . 4 . 1983 O : 1 

rın getirilmiş olması, birinci derecede, biraz önce arz I 
ettiğim siyasal istikran engelleyebilir değerli arkadaş
larım. Nasıl engelleyebilir?.. Bakın, daha iki gün geç- I 
medi, şu ana kadar kurulması ciddiyetle tasavvur edi- I 
lebilecek aşağı yukarı 8 parti çıkmıştır ortaya. Bun- I 
ların 10'a, 11 'e doğru çıkacağı tahmin edilebilir. Bu- I 
gün büyük bir parti yoktur; Onun için küçük küçük I 
partiler karşımıza çıkmaktadır. Burada söylenmemiş; I 
benim izleyebildiğim kadar önemli bir nokta düşün- I 
ceme geliyor, onu izninizle arz etmek isterim. I 

Şimdi, sayısı lö'u, 11'i bulan siyasal partiler or- I 
tamında her partinin yüzde 10'u aşmama tehlikesi I 
vardır. Partilerin büyük bir kısmı yüzde 9,9, yüzde 
9,8, yüzde 8, yüzde 7, geriye kalanları da yüzde 6, 
yüzde 5, yüzde 7 aldıkları takdirde; 'bu belki sık tek- I 
rarı mümkün olmayan bir ihtimal, ama bir ihtimal I 
olarak ortadadır. Bu gerçekleştiği takdirde, parlamen- I 
toya her partinin hiçbir temsilci gönderememe tehli- I 
keşi vardır ve böyle bir ihtimal karşılığında çözümün I 
nasıl olabileceği konusunda da Tasanda herhangi bir I 
hüküm yer almamaktadır. 

Yüzde 10 oranındaki yüksek barajın bir diğer I 
önemli sakıncası; biraz önce arz ettiğim siyasal is- I 
tikrarla ilgilidir. Tasavvur buyurun, üç parti, dört 
parti, yüzde 9'un üzerinde oy almıştır, ama buna rağ- I 
men parlamentoya temsilci gönderememişlerdir. O za- I 
man çoğunluğun iktidarı değil, azınlığın iktidarının I 
oluştuğu yerlerde siyasal istikrarın da üretilemeyeceği I 
bir gerçektir. I 

Onun için, bu yüzde 10 oranındaki barajın, siya- I 
sî istikrarla demokrasinin boğazını sıkabilecek düzey- I 
de tutulmaması lazım. Bunun, yüzde 5'in üstüne çık- I 
maması gerektiği inancındayım, fikrindeyim değerli I 
arkadaşlarım; iltifat edilirse iyi olur kanısındayım. I 

Bu iki önemli noktayı belirttikten sonra ve özel- I 
İlkle barajların; doğada yer alan barajlarla siyasal I 
alanda yer alan barajların arasında bir benzerlik olma- I 
dığını da izninizle hatırlatmakta yarar görüyorum. I 
Siyasette barajlar, belli oranlarda ve belli siyasal kon- I 
jonktürlerde regülatör, düzenleyici (tabiattaki gibi I 
böyle kesici değil) roller oynadıkları zaman siyasal I 
istikrara hizmet edebilirler. Bunun da ölçütü orandır; I 
yüzde 10'luk bir oranın yarar sağlayamayacağı ka- I 
nısındayım değerli arkadaşlarım. I 

IBunu da belirttikten sonra, son olarak küçük bir I 
noktaya değinerek huzurunuzdan ayrılmak isteyece- I 
ğim. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Türkiye'mizin çok sade, fazla karmaşık olmayan I 

ve hızlı sonuç alınan seçim sistemlerine ihtiyacı var- 1 
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dır. Mümkünse bir günde, 4S saati aşmayacak; ya
ni gecelere kalmayacak bir tasnifle işi çözebilecek ve 
vatandaşa kolaylıkla karma liste yaptırabilecek bir 
sisteme ihtiyacımız var. Yasamızdaki gibi karmaşık 
bir tarzda değil; bu yapıldığı takdirde benim bir baş
ka endişem var, vatandaşlar korkudan oy vermeye 
bile gitmeyebilirler. Çünkü gerçekten, bir arkadaşı
mız ifade ettiler, evde yaptılar ve gayet böyle entellek-
tüel seviyesi yüksek olan bir aile olmalarına rağmen, 
işin içinden çıkamadılar. Bunu tekrar vurgulamakta 
yarar görüyorum. 

Getireceğiniz yüce katkılarla ve Değerli Komis
yonumuzun esirgemeyeceği ilgisi ve yakınlığıyla bu 
Tasarının daha mükemmelleşerek, memleketimize is
tikrar, huzur ve ülke sorunlarına çözüm getirebile
cek, nitelikli, faziletli, bu memleketin en fazıl insan
larının parlamentoya gelmesini ve memlekete büyük 
hizmet vermelerini sağlayacak bir seçim sisteminin 
oluşmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyo-
rumj (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
ları, 

Sayın Başbuğ, buyurunuz efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Ben, evvela Seçim Kanunundan beklediğimiz neler

dir; teker teker bunları ele alacağım ve Tasarının bu 
beklentilerimize ne dereceye kadar cevap verdiğini de
ğerlendirmeye çalışacağım. 

Birinci konu, seçmen, seçimin mutlak hâkimi ol
malıdır. Seçmen, partisinin getirdikleri listeleri onay
layan bir robot olmaktan kurtarılmalıdır. Uygulanan 
seçim sistemine göre, önseçimden sonra kimlerin se
çileceği, kimlerin seçilmeyeceği aşağı yukarı belli ol
makta, seçmenin, seçimler üzerindeki ağırlığı çok azal
maktadır. 

Bizim getireceğimiz sistemde seçmen, partisini de, 
vekilini de kendisi seçebilmeli, partiler yalnız yol gös
terici olmalıdır. Diğer bir deyişle, parti listesinin ba-
şındakiyle sonundakinin seçilme sistemi aynı olma
lıdır. 

Bu Tasarıda yaklaşımın bu yönde olması memnu
niyet vericidir. Seçmene ağırlık vermek için büyük 
bir gayret sarfedildiği anlaşılmaktadır. Tek endişe, ge
tirilen oy verme sisteminin iyi işlemeyeceğindendir. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarım bu konu üzerinde 
yeteri kadar durdukları için, daha fazla zamanınızı 
almak istemiyorum. Yalnız şu hususu belirtmek iste
rim ki, 7 milletvekili çıkaran bir ilde 70 aday arasın-
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dan 7 adayı işaretlemekle bir ilde 2 aday arasından 
birisini işaretlemek arasında büyük fark vardır, ikin
cisinde hata yapma nispeti en az 1/7 oranında düş
mektedir. Eğer biz seçim bölgelerini 1 veya 2 millet
vekili çıkaracak gibi daraltâbilseydik, ne cahil vatan
daşlardan, ne de az okuma - yazma bilenlerden hata 
yapar endişesine kapılmazdık. 

Bir milletvekili çıkaran bir ilde 2 aday alt alta ya
zılacak, onu, «üsttekini işaretle, alttakini işaretle» gibi, 
yalnız bir noktada ikaz etmek suretiyle doğru neti
ceye yönlendirebilirdik. O bakımdan, dar bölge ek
seriyet usulünü, isabetle seçilmiş olan bu oy verme 
sistemini de çok büyük olan hata payından kurtara
rak mükemmelleştireceği kanısındayım. 

İkinci konu, tek parti tarafından istikrarlı hükü
metlerin kurulması ve koalisyonların önlenmesi, se
çim sistemiyle sağlanmalıdır. 

1961 Anayasası ve Seçim Kanununun uygulaması 
döneminde Meclise giren küçük partiler, anahtar par
tiler durumuna gelmiş ve Meclisteki güçlerinin çok üs
tünde bir hisse ile hükümetlerde yer almışlardır. Hü
kümetlerin yönetimindeki ağırlıkları ise, bakanlık san
dalyesinin çok çok daha üzerinde olmuştur. Bakan: 
lar kurulunun görev yapması güçleşmiş, sürtüşmeler 
fazla olmuş, en önemli, hatta hayatî konular parti 
çıkarları bakımından pazarlık konusu yapılmıştır. Ta
sarıda bu husus da iyi değerlendirilmiş, getirilen ba
raj sistemi ile, hatta çifte baraj konularak koalisyon
lar önlenmek istenmiştir. 

Yalnız getirilen % 10'luk baraj küçük partilerin 
Meclise girmesini önler; fakat mevcudiyetlerini, yani 
hayatiyetlerini önleyemez. Daha sonraki seçimlerde 
barajı aşma ümidiyle birlikte partilerin yaşantısı da 
devam edip gider. Yani gerçek anlamda bu baraj Mec
lisin kapısına yapılmaktadır, huzursuzluk Meclis ka
pısından içeri girmez, fakat yurt sathında devam eder. 
Önlemler kaynaktan alınmalı ve dolayısıyla baraj kay
nakta kurulmalıdır. 

Seçim çevreleri için konan baraj ise gayri adildir, 
dengesizdir. Örneğin bir milletvekili çıkaran Bilecik 
ilinde barajı geçebilmek için geçerli oyların tamamını 
almak gerekirken, iki milletvekili çıkaran Burdur ilin
de 1/2'sini, 7 milletvekili çıkaran Antalya ilinde ise 
1/7'sini almak yeterli olacaktır. Bu iki baraj sistemi 
ile koalisyonlar bir ölçüde önlenebilir, fakat çok parti 
ve çok partinin getirdiği huzursuzluk ve sürtüşmeler 
yurt sathında devam edecektir. Seçim sistemi baraj 
kurarak değil de, kendi bünyesi içerisinde az oyların 
eritilmesi ve seçilmiş adayların Meclis kapısında de
ğil seçim bölgelerinde daha âdil ve dengeli olarak bı-

rakılabilmesi olmalıdır. Dar bölge ekseriyet sisteminin 
burada görülen maksada da en iyi çare olacağı inan
cındayım. 

Üçüncü konu; seçim sistemi, seçimlere ve oy ver
meye ilgiyi artırmalıdır. Geçmiş uygulamalarda seç
menin seçim üzerindeki ağırlığının az olması ilgiyi de 
azaltmaktaydı. Tasarıda getirilen esaslar bu ilgiyi ar
tıracak yöndedir. Yalnız, uygulama ve işaretleme güç
lüğünün bilhassa cahil yurttaşlarda ilgiyi azaltacağını 
sanıyorum. 

Dördüncü konu; sonuçların tespit ve değerlendiril
mesi basit ve kolay olmalıdır. Bu husus değerlendir
melerin doğruluğu, kolaylığı için olduğu kadar, şüp
helerin ortadan kalkması, merak ve gerilim süresinin 
kısaltılması bakımından da faydalı olacaktır. Bu güç
lüğün nelerden ibaret olduğunu açıklamak için zama
nınızı almak istemiyorum. Yalnız, arkadaşlarımın da 
daha evvel temas ettiği nedenlerle Tasarıda, seçim so
nuçlarının değerlendirilmesi için getirilen sistemde ba
sitlik, kolaylık, çabukluk ve sadelik prensiplerini gör
mek, bulmak mümkün değildir. 

Beşinci konu; seçim sistemi az gelişmiş yurt böl
gelerinin gelişmesine, dengeli kalkınmaya destek ol
malıdır. Türkiye ekonomisinin sürekleyici sektörü dev
let sektörüdür. Planlı dönemde olsun, planlı dönem
den önce olsun devlet yatırımlarının yer tespitinde 
son söz siyasî tercihin olmuştur. Yeni Anayasa düze
ninde de siyasî tercih söz sahibi olmaya devam ede
cektir, elbette doğrusu da budur. Yalnız, tercih sahip
lerini doğru yola yönlendirecek kanunî düzenlemeleri 
yapmak da bize düşmektedir. 

İllerin gelişmesi ve kalkınması ancak devletin istih
dama dönük yatırımlarıyla mümkün olmaktadır. Par
tili yürütme organı ise bir il'e yatırım yapafken en 
önemli faktör olarak o il'in kaç milletvekili çıkaraca
ğını hesap etmektedir. Örneğin; 30 milyar liraya çıka
cak bir şeker fabrikası yapılacaksa parti iktidarı bir 
milletvekili seçen (A) ili yerine, 10 milletvekili seçen 
(B) ilini tercih etmektedir. Partili dönemin uygulama
ları hep bu yönde olmuş ve nüfusu az olan, az millet
vekili çıkaran iller hep geri kalmışlığa mahkûm edil
mişlerdir. Bilecik, Çankırı, Nevşehir, Bitlis, Hakkâri 
gibi geri kalmış illerin geri kalmışlıkları tamamen bu 
yüzdendir. 

Az nüfuslu iller hep böyle 1-2 milletvekili çıkar
dıkça yatırımlardan payını alamayacak, geri kalma
ya devam edecek, sakinleri de yatırım yapıldığı için 
iş sahası açılan ve gelişen illere doğru göçe zorla
nacaktır. Hakkâri'nin yüzölçümü İstanbul'un iki ka
tıdır, ama istanbul'un çıkardığı 42 milletvekiline kar-
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şı tek milletvekili çıkaracaktır. Kaldı ki, İstanbul'da 
gönülleri Hakkâri'de olan onbin'lerce Hakkâri'li ya- j 
şamaktadır. ! 

Bundan 40 sene kadar önce Türkiye Büyük Mil- \ 
let Meclisinde 400 civarında üye varken, 40 bin nü- I 
fusa bir milletvekili çıkarılırken Çankırı ili 4 ilâ 5 
milletvekili çıkarabiliyordu. Sen devlet olarak bu 
şehre istihdama dönük yatırım yapma, siyasî yatırımr 
lar yaptığın illere göçe zorla, sonra da bu seçim ya- J 
sasıyla, «Bu seferlik 2 milletvekili çıkarabilirsin, bir I 
dahaki sefere de l'e indireceğim» de. Olmaz böyle 
şey. Kanun yoluyla küçük iller çifte cezalandırılma
malıdır ve hele böyle bir uygulama bizim Meclisi
mizde devam ettirilmemelidir. 

Saydığım nedenlerle hiç bir ilin çıkaracağı mil
letvekili sayısı 3 "ten aşağı olmaz, kaydı konmalıdır 
Tasarıya. Bu alışılmamış bir teklif olduğu için garip 
karşılanmış 'olabilir; hatta Anayasaya aykırılığı bile 
düşünülebilir; ama unutmayalım ki, en gelişmiş se
çim sistemlerinde, en gelişmiş parlamenter sistemler- I 
de bile bölge esasına dayanan ve yıllarca önce tes
pit edilmiş seçim bölgelerini nüfus değişikliğine bak
maksızın muhafaza eden ülkeler çoktur. Maddelere 
sıra geldiğinde bu konu üzerinde daha fazla durmak 
istiyorum. I 

Sonuç olarak diyebilirim ki, Anayasa Komisyo
numuz teşhisi doğru koymuş, ihtiyaçları doğru tes
pit etmiştir; fakat kullanılan ilaçlar ağrı kesici ol
maktan, şifaları azaltmaktan öte bir şifa vaat etme- I 
mektedir. En azından barajlar kaldırılmalı, bölgeler 
daraltılmalı, birleşik oy pusulalarının ebadı asgariye 
indirilmek suretiyle tadil edilmelidir bu seçim sis
temi. Tabiî oy pusulaları ebadı daraltılmalıdır der- I 
ken, içerideki aday miktarının sayısının çok azal
ması gerektiğini kastetmek istiyorum. Dar bölge ek
seriyet sisteminin bu maksatları sağlayacağına ina
nıyorum. 

Bu sisteme karşı tenkitler iki konuda yoğunlaş
maktadır. Birincisi; nüfuzlu kişilerin seçilme şansı
nın artması. 

İkincisi ise, çoğunluğa ve iktidara sahip olan bir I 
partinin diktaya gidişini kolaylaştırması. Sanki nispî 
temsil uygulamasında nüfuzlu kişiler seçilmiyor mu? 
Hem yurdumuzda nüfuzlu kişilerin nüfuz sahası de- j 
vamlı daralmaktadır, 12 Eylül'ün getirdiği şartlar 
içinde bu sahanın daha da daralacağını ve giderek I 
büsbütün ortadan kalkacağına inanıyorum. Bir ikti
dar partisinin diktaya özenmesi, her istediğini yapa
bileceğini düşünerek keyfî hareket etmesi dönemi I 
çeyrek asır geride kalmıştır. Böyle bir ihtimalin ya- | 
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pumasını değil düşünülebileceğini bile sanmıyorum. 
Tasarı ile ilgili bu ve diğer konulardaki teklifle

rimi maddelere sıra geldiği zaman ayrıca arz edece
ğim. 

Saygılar sunarım. '(Alkışlar) 
BAŞKAN — eşekkür ederim Sayın Başbuğ. 
Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Daha önce konuşan arkadaşlarımız Tasarının 

tenkit edilmesi gereken yerlerini tenkit ettiler, çok 
güzel fikirler serdettiler. Kısa zamanda bu Tasarıyı 
huzurumuza getiren Komisyonun burada yapılan ko
nuşmalardan esinlenerek bilhassa 23 üncü ve 29 un
cu maddeleri yeni bir düznleme ile huzurumuza ge
tirdiği takdirde daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Bu Tasarı ile en önemli husus baraj sisteminin 
getirilmesidir. Seçim sistemine yeni getirilen bu ba
raj sistemi Tasarıda dört kelime ile yer almıştır. Di
ğer taraftan 23 üncü maddede oy pusulalarında iki 
partinin isimleri arasında bir santimlik boş yer.bıra
kılacağı, oy paketlerinin 400 lük pusulalar halinde 
tertipleneceği yazılmış, buna rağmen barajın ne şe
kilde uygulanacağı hakkında detaylı hükümler geti
rilememiştir. Benden önce konuşan Hamitoğulları 
arkadaşımızın söylediği gibi, çok uzak da olsa hiç bir 
partinin % lO'luk barajı aşamaması ihtimali vardır. 
Bu durumda ne işlem yapılacaktır belli değildir. 

35 inci maddeye göre bir seçim çevresinde seçi
min iptal edilmesi halinde daha önce % lO'luk bara
jı aşan bir partinin % 10 barajı aşamama ihtimali 
ortaya çıkacaktır. Bu durumda ne işlem yapılacağı 
belli değildir. Bunlar hep Yüksek Seçim Kurulunun 
takdirine bağlı kalacak işler olarak akla gelmektedir. 
Bunlara çözüm getirilmesi, bu ihtimalleri karşılaya
cak hükümlerin Tasarıda bulunması zarurîdir. 

Diğer taraftan bir seçmenin birden fazla adaya 
verdiği oy çarpılmak suretiyle geçerli oy hesaplan
maktadır. Bu yeni bir sistemdir. Çeşitli arkadaşlarla 
yaptığımız görüşmelerde bunun seviyesini sorduğum
da 2 milyon, 4 milyon, 4 milyar, 400 milyon ve bir 
gazetenin yazdığı gibi 8 milyar gibi rakamlar söylen
mektedir ki, bu rakamlar aldatıcıdır. Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim çevreleri ve nüfuslar ilan edilmeden 
bu rakamların bilinmesi mümkün değildir. Kaba bir 
hesapla Türkiye'de geçerli oy sayısının 100 milyon 
olacağı, barajın da 10 milyon olacağı hesaplanabilir; 
ancak küçük illerde, 1, 2, 3 milletvekili çıkaracak il
lerde seçmenin oyu 1, 2, 3'le çarpılmakta, büyük il-
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lerde ise 7,8'le çarpılmak suretiyle oylar arasında bir j 
eşitsizlik, vatandaşın oyu için Anayasa karşısında 
bir eşitsizlik doğmaktadır. Bu sebeple, açıkça eşit
sizlik doğuran bu sistemden vazgeçilmesi, yani kar- j 
ma sistemden vazgeçilmesi, tercih oylarının kendi j 
partisinde değerlendirilmesi çok daha yerinde ola- I 
çaktır. 

Gene bir misal vermek gerekirse (Da'ha önce ve-
.rildi), % 10 barajı aşamadığı için 'bir (A) ilinden 
100 000 seçmenden bu sisteme göre 500 000 geçerli 
oy alan bir parti o ilden milletvekili çıkartamayacak; 
fakat kendisine rey veren bir milletvekili adayı bir 
tek oyla da'hi milletvekili seçilebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 90 inci Birleşimin I 
İkinci Oturumunu açıyorum. I 

Görüşmelere kaldığı yerden devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın A'kdemir'de, buyurun efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Görüşülmekte olan Tasarının tümü üzerinde 33 I 

üncü sırada olmam nedeniyle Tasarı olumlu ve olum
suz yönleriyle tartışılmış bulunmaktadır. Buradan I 
netice olarak dünyada ma'hzursuz seçim sisteminin 
olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Bu nedenle de, bu se
çim sisteminin ülkemize ma'hzuru en az şekliyle ge- I 
tirilmesi hususundaki temennilerimi kısaca arz ede- I 
rek vaktinizi almamak istiyorum. 

Seçim neticelerinin, ülkemize güçlü devlet, güçlü 
iktidar müessesesini getirmesi; 'birlik, beraberlik ve 
kardeşlik ülküsüne gidebilecek neticeyi getirmesi; par
lamenter demokrasinin işlerliğini getirmesi ve sık sık 
kesintiye uğramayacak bir sistemin oluşturulması ve 
Kemalist felsefenin karşısına çıkabilecek güçlere fır
sat vermeyecek bir parlamento düzeninin kurulması
nı sağlaması temennilerimi belirtmek istiyorum. 

Yine belirtmek isterim ki, kesintiye uğrayan de
mokratik parlamenter sistemin kesinti nedenlerinin I 
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Bu bakımdan, Tasarının bu ihtimalleri, uzak da 
olsa bu ihtimalleri önleyici tedbirleri getirecek şekil
de maddelerin düzenlenmesi gerektiğine, Komisyo
nun da bu hususta verilecek önergeler ışığında anla
yış göstereceğine inanıyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Sayın Bilge... Yoklar. 
Sayın, üyeler; 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

en önemlilerinden birisini, Parlamento aritmetikleri
nin, hatta Parlamentoya seçilen kişilerin kişiliklerin
de görmek gerekir inancındayım. Bu nedenle de, se
çim sisteminin, yüce çalışmalarınızla, getirilecek öne
rilerinizle ve Sayın Komisyonun getirmiş olduğu sis
temle ülkemize hayırlı, uğurlu bir Parlamento düzeni 
kurabileceği inancındayım. 

Sayın Komisyonun bu şekliyle önümüze getirmiş 
olduğu bu Tasarıdaki çalışmalarından dolayı kendi
lerine teşekkür eder, memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Gürbüz; buyurun. 

I DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; 

IBenden önce konuşan değerli arkadaşlarım Seçim 
Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerini açıkladılar. 
Bu kadar arka sırada konuşmanın zorluğunu bilerek, 
mümkün olduğu kadar kısa, tekrarlardan kaçınarak 
fikirlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Türk Milleti olarak, tek partiye oy vermekten, pek 
çok partiye oy vermeye kadar sandık basma gittik. 

<*m* 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALP AT, Erdoğan BAYIK 
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Bunun yanında, çoğunluk sisteminden tutun da, nispî 
temsilin çeşitli şekilleriyle temsilcilerimizi seçmeye 
çalıştık. Millî bakiye denilen değerlendirmelerle tek 
bir oyu değerlendirmenin yollarını aradık, sanki koa
lisyon hükümetlerine susamışçasına oyları bölmeye 
uğraştık. Oyları bölmeyince, partileri bölerek koalis
yon mekanizmasını çalıştırma yollarını aradık. 

Özellikle aydın kesimimiz, vatandaşın sağduyusuy
la verdiği oylardan memnun kalmadı. Özellikle Tan-
zimattan bu yana aydın kesimimiz, bir türlü vatan
daşımızın yanında ve içinde olmadı, ona tepeden bak
maya, yalnızca idare edilecek bir sınıf gözüyle bak
maya devam etti durdu. Vatandaşın sağduyusuna gü
venen, onunla birlikte hareket eden ve onun içinden 
aydınlara da hor gözle bakmaktan öte bir şey yap
madı. Vatandaşın sağduyusu hep tek partiyi iktidara 
getirerek, nüfus bakımından büyüyen, ekonomik ba
kımdan büyüyen Türkiye'nin problemlerine çareler 
arasın istedi. 

Dışta ve içteki düşmanlarımız büyüyen Türkiye'yi 
elbette istemeyeceklerdi. Büyüyen Türkiye, bir yandan 
dış düşmanlarımızın ekonomik pazarlarını kaybettiri
yordu, diğer yandan hür ve demokratik rejimlerin bir 
kalesi oluyordu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün düşüncelerin parlamentoda temsili elbette 

güzel bir şey. Hatta, demokratik rejimin en tabiî so
nucu; fakat hür ve demokratik rejimi korumak, bü
tün bunlardan daha da önemlidir. 1970'den sonrası, 
istikrarlı hükümetler kuramayışımızın Türkiye'yi hangi 
noktaya getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bunun sebeple
rinden biri de seçim sistemlerinde devamlı surette fan-
taziye kaçmamızdan ileriye geliyor. Demokrasinin vaz
geçilmez unsuru olan siyasî partilere, tek başına ikti
dar olma yollarını kapamamızdan ileri geliyor. Par
lamentolar, milletin ne ilerisinde, ne de gerisinde ola
bilir. Onlar, milletin ta kendisidir. Milletin içinde 
anarşi kol gezmeye başlarsa, parlamento kaideleri de 
bozularak, orada da anarşi kol gezmeye başlaya
caktır. Mebus pazarları kurulacak, otel motel odala
rında iktidarlar kurulmaya başlanacaktır. 

Partilerin tek başına iktidar olma yolları kapanır
sa, bunların olması tabiîdir; fakat millet tek başına 
iktidar istemiyor, uzlaşmalar içinde bir koalisyon is
tiyorsa, siyasî partiler de milletin bu isteğine uymak 
zorundadır. Seçim sistemleriyle zorla koalisyon ya
ratmamak kayıt ve şartı ile, bu sebepten milletin oyu
na saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Muhalefet ve 
iktidarlar, milletin temsil edildiği parlamento içinde 
olur. Parlamento dışı muhalefet, parlamento dışı ik-
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tidar olmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk mil
letinin temsil edildiği yerdir. Egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Anayasa Komisyonumuzun hazırladığı Mil

letvekili Seçimi Kanunu Tasarısını görüşüyoruz. Mad
delere geçilince daha da olgunlaştırarak, Türk Mil
letine layık bir Milletvekili Seçim Kanunu yapacağı
mıza inancım tamdir. Siyasî partiler, Türkiye'de ye
niden kuruluyor. Bu kurulacak partilerin, seçim ya
rışında birinin diğerine hiç bir üstünlüğü yoktur. Hep
si, hizmet yarışına sıfırdan başlıyor. Yapacağımız 
Seçim Kanunu, bu yüzden hiç bir zaman gölgelen-
meyecektir. Yargının denetiminde yapılacak seçimler
de, milletimiz oylarını gizli olarak verecek, açık tas
nif esasına göre de temsilcilerimizi seçmiş olacağız. 

Bu esas içinde, önemli olan, millî iradenin tecel
lisine saygı göstermektir. Her beş senede bir, hür ve 
demokratik esaslar dairesinde yapılacak seçimlerle, 
milletimiz yasama organı temsilcilerini seçecektir. 

Geçirdiğimiz büyük tecrübeleri de göz önüne ala
rak, milletin hür iradesinin tecellisini sağlayacak Mil
letvekili Seçimi Kanunu Tasarısını, Danışma Mecli
simizin Genel Kuruluna sunan Anayasa Komisyonu
muza, huzurunuzda şükranlarımı sunarım. 

Yüce Türk Milletine, Milletvekili Seçim Kanunu
nun hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Danışma Mec
lisimize en içten saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Sayın Devrimsel, 'buyurun. 
FİKRt DEVRİMSEL — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
Seçim Kanunu Tasarısı hakkında dünden beri çok 

değerli arkadaşlarımız ayrıntılı biçimde görüşlerini be
lirttiler. Bu Tasarının hazırlanmasında ve Genel Ku
rulumuza getirilmesinde 'büyük gayret gösteren Ana
yasa Komisyonumuza içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Tasarı, genelde taşıması gerekli olan demokratik 
nitelikleri taşıyor. Eşitlik, genellik, gizlilik, serbestlik; 
bütün bu nitelikler, bu Tasarıda var. Bu yönden eleş
tiri konusu yapacak !bir yön bulamıyorum şahsen. 

Seçim sistemi olarak (Bütün arkadaşların eleştirileri 
en çok bu noktada yoğunlaştı) daha önce çok dar sa
yıdaki partililerin sırası ve sayısı belli olacak biçimde 
hazırladıkları listelere, vatandaşın sadece mühür vur
duğu ve de seçim -özgürlüğü değil, parti seçme zorun
luluğu ile karşı karşıya bırakan sistem yerine, gerçek
ten hem parti seçme; ama bunun yanında seçim de
mek sadece parti seçmek değil, aynı zamanda parti 
içinden milletvekilini de seçmek için, iki kat aday 
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içinden seçmek; ayrıca tercih yapmak, ayrıca karma 
liste yapabilmek gibi alternatifli sistemleri, imkânları 
getirmek suretiyle, çok değerli Komisyonumuz, va
tandaşı robot olmaktan çıkarmış ve gerçekten özgür 
bir seçmen haline getirmiştir. 

Ayrıca, karma sistemi getirmeyle ilgili şunu yük
sek bilgilerinize, takdirlerinize arz etmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Türkiye ne çekmişse, parti
zanlıktan çekmiştir; milletvekilinin partizanlığından 
çekmiştir. Karma sistem, bir milletvekiline başka par
tiden kişilerin de oy vermesi sonucunu doğuracağın
dan, milletvekili sadece kendi partililerini korumayı, 
kendi partisine hizmet etmeyi bırakacak, kendi parti
sinden başka partide olan vatandaşlara da hizmeti en 
az kendi partisinin mensubu kadar eşit tutacak ki, 
gelecek seçimlerde karma oyların oranı, başka parti
den alacağı oyların adedini de artırsın. Bu sistem, 
Türkiye'de partizanlığı önleyeceği kanaatindeyim. Bü
yük ölçüde önleyecektir. 

Bir de baraj sorununa dokunmak istiyorum. Za
ten, Anayasa dışı düşüncelerin parlamentoya girmesi 
tabiî ki, kesinlikle söz konusu değil. Seçime girebile
cek olan yasal düşünceler, Anayasa hudutları içindeki 
düşünceler olacağına göre, % 10'luk bir baraj, Tür
kiye genelinde 20 milyon oy hesap etsek 40 millet
vekilliği kadar oyu, 2 milyon oyu, yok kabul edi
yoruz. Acaba diyorum, Anayasa dışı düşüncelerin 
dışarıdaki uçları, yasal imkân bulup, baraj nede
niyle Meclise de giremeyen bu oyları tahrik ederek, 
parlamento dışı bir muhalefet oluşturmaya çalışır mı; 
Anayasa düşüncesi içindeki düşüncelerin, mümkün ol
duğu kadar parlamento içine akıtılmasına yardımcı 
olsak daha iyi olmaz mı, diye düşünüyorum. 

Bir endişem, parlamento dışı muhalefetin tahrikine 
ve de yerleşmesine ve de rejimi tehlikeye sokmasına 
zemin hazırlar mı? Endişem budur. 

Tabiî ki, getirilen sistem, parlamentoda adı çok par
tili sistem olmasına karşın, ikili bir sistem öngörül
düğü anlaşılmaktadır, matematiksel sonuçlar itibariy
le. Bu parlamento çoğunluğunun istikrarı sağlayacağı 
söyleniyor tabiî, Sayın Anayasa Komisyonumuzun 
Başkanının basına yaptıkları bir açıklamada «Biz is
tikrara katkıda bulunmaya çalıştık sistemle. Esas olan 
insan unsurudur.» demişlerdi; çok doğru; gayet tabiî 
esas olan insan unsurudur. Bu düşüncelerini ben gö
nülden paylaşıyorum. 1960 öncesi çoğunluk vardı; ama 
1960'a geldik. 1965 - 1969'da çoğunluk vardı; ama 
1971'e geldik. Ondan sonrakiler malum. Sırf ço
ğunlukla istikrar olmayacağını düşünüyorum. Rejimi 

| sarsacak unsurlara dışarıda yerleşme zemini daha 
fazla sağlamasak iyi olur. Barajın bu tehlikesi olaca
ğını düşünüyorum. 

Genel hatları itibariyle, Tasarı, Türk demokrasi
sinin güçlenmesine hizmet edeceği kanısındayım. Bu 
nedenle, Komisyona tekrar teşekkür eder; Yüksek 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Geboloğlu, buyurun efendim. 
NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Şu ana kadar çok sayıda değerli arkadaşım Ta

san' üzerindeki tenkitlerini yaptılar. Ben de imkân 
nispetinde, tekrarlardan kaçınmak suretiyle, bir iki 
noktaya değinmiş olacağım. 

Yasaların uygulanabilir olmaları, en belirgin özel
liğidir. Danışma Meclisimizin tartışmasına sunulan 
Tasarıya baktığımızda, bu özelliğin yitirildiğini gör
mekteyiz. Tasarı hazırlanırken, yurt ve toplum ger
çeklerinin kulak ardı edilerek, birtakım sayısal ku
ralların arkasına sığınıldığını görmekteyim. Oysa, okur 
yazar yüzdesinin hâlâ sınırlı olduğu ülkemizde, sade 
yurttaşın sandık başında alışık olmadığı bir sınav he
yecanı ile başbaşa bırakılmasını anlamak, cidden im
kânsızdır. Düşünelim ki, pugüne kadar belli simge
leri taşıyan partileri bile tanımakta ve «Evet» müh
rünü basmakta güçlük çeken bir sade yurttaş, bir 
anda, siyaset alanında yer alacak birden çok partiyi 
tanıma görevinin yanı sıra, seçme görevini üstlendiği 
milletvekillerini, seçime dört partinin katıldığı düşü
nülürse, sekiz kata ulaşan adaylar arasından bulmak 
zorunluluğu ile başbaşa kalmaktadır. Bunu lâyıkı ile 
yapabileceğine hakikaten inanmak isterdim. 

Bir bşka noktaya değinmekte yarar görüyorum : 
Tasarının 3 üncü maddesinde seçim çevresinin dü

zenlenmesinde yeni bir uygulamaya gidildiği görül
mektedir. Düzenlemeye göre, çıkaracağı milletvekili 

I sayısı yediden fazla olan iller, birden fazla seçim 
çevresine ayrılmaktadır. Bu ayırım yapılırken de Ta
sarıda şu yöntem önerilmektedir : Eğer o ilde sekiz 
milletvekili çıkarılacaksa, ayırım üç ilâ beş sayısal 
bölüşmeye göre, dokuz milletvekili çıkarılacaksa ayı
rım, dört ilâ beş sayısal bölüşmeye göre yapılacak. 
îlke böyle saptanınca, millî iradenin Yüce Meclise 
yansımasında büyük haksızlığa, eşitsizliğe yol açıla
cağından kuşku duymamak gerekecektir. Oysa böyle
sine katı bir sayısal bölüşme yerine, o ilin ilçelerin
deki seçmen sayısını esas alan bir değerlendirmeye 
yönelmek daha adil olacaktır. Özellikle Doğu Ana-

I doluda bazı ilçelerin, il nüfusundan fazla nüfus ve 
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seçmene sahip olduğu, bazan birden çok ilçenin, en 
kalabalık ilçenin nüfus ve seçmen sayısına ulaşma
dığı bir gerçektir. 

ıBu esastan hareket edildiğinde, sayısal bir bölüş
menin, eşitlik ilkesine aykırı olacağı açıktır. Bu ne
denle Danışma Meclisnmizin konuyu yeniden değer
lendirmesini istiyorum. 

Tasarının 23 üncü maddesine de göz atmakta ya
rar bulunmaktadır. Yaptığımız saptamaya göre, 23 
üncü madde 89 satırdan oluşmaktadır, öncelikle, ke
sin olarak bilmemekle beraber, sanıyoruz ki, bu 
madde Cumhuriyet döneminde kabul edilen kanunlar 
arasında en uzun madde olma şansına ulaşmıştır. Oy
sa, kanunların uygulanma şansları anlaşılabilir olmala
rıyla eş oranlıdır. Bu madde ile ilgili bir çözüme ula
şabilmek için, yukarıda belirttiğimiz 89 satırın okun
ması, anlaşılması ve anlatılması gerekecektir. Bu ba
kış açısından, arz ettiğimiz bu sonuçların hangi öl
çüde gerçekleşeceğini, her şeyden önce, kendisi de bir 
öğretim görevlisi olan Sayın Komisyon Başkanının 
takdirlerine sunuyorum. 

23 üncü maddeyi okuyacağız, anlayacağız ve öğ
rendiğimizi seçmen vatandaşa anlatacağız; o da öğ
rendiği kadarını uygulayacak. Kolay olacağı kanısın
da değilim. 

Son olarak, bir kısım Komisyon üyelerinin karşı 
oy yazılarında da belirttikleri ve bizim de katıldığı
mız tercihli oyun yarattığı fiilî sonuçlara değineceğim. 

Getirilen düzenleme ile bir partiye mühür basarak 
oyunu vermiş olan ya da hem mühür basıp, hem de 
tercih işareti koyan seçmen, bir oy kullandığı halde, 
o seçim çevresinden kaç milletvekili çıkacaksa oy ver
diği partiye o kadar oy vermiş sayılmaktadır. Aynı 
seçmen, parti yerine bir bağımsıza oy verdiği takdir
de oylamanın sonuçlan yönünden ciddî bir eşitsizlik 
doğmaktadır. Diğer bir anlatımla, oy kullanan iki 
seçmenden birisi bir partiye, diğeri ise bir bağımsıza 
oy kullandıkları takdirde, oy ayırımında parti, tek 
aday aleyhine haksız ve nedensiz bir üstünlüğe ve ay
rıcalığa ulaşacaktır. Bu sonucun adil olduğunu hiçbir 
zaman savunamayacağız. 

(Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Söz sırası Sayın Kâzım öztürk'ün; buyurun Sa

yın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Kurucu Meclisimiz, şerefli olduğu kadar, tarihî 

sorumluluğu kaçınılmaz olan görevinin son aşama
sına gelmiş bulunmaktadır. Biz burada çocuklarımıza 
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miras olarak, isabetli hizmet vermenin şeref ve guru
runu bırakacağız. Bu inanç içinde daha bilimsel, bi
linçli ve duyarlı olmak zorundayız. 

Sayın üyeler, Kurucu Meclisin, kurucu kanunları 
arasında yer alan Milletvekili Seçimi Kanunu Tasa
rısını yorucu bir çalışma sonucu bir bütün halinde 
Genel Kurula getiren Anayasa Komisyonumuza te
şekkürlerimle sözlerime başlamak istiyorum. 

Benden önce, değerli fikirleri ile Tasarıya ışık tu
tan arkadaşlarımın değindikleri hususlara değinmeye
ceğimi söylemek, gerçeği ifade etmez. Birçok arka
daşımın aynı temennilerde bulunmalarına rağmen, 
dert o kadar derin ve acıdır ki, tekraren dokunulma
sında yarar olacağını düşünmekteyim. Sürenin elver
diği ölçüde satırbaşlarıyla Seçim Kanununun eksik
liklerini belirtmeye çalışacağım. 

İki yıla yaklaşan bir süreden beri bir arada ve bir
likte çalışma yapan İhtisas Komisyonumuzun rapo
runa bakınca, işin müşkülatı şekil olarak gözlerimi
zin önüne serilmektedir. Zira, 15 üyeden oluşan Ko
misyonumuzun 9 üyesi rapora muhalefet şerhi ver
miştir. Bunun anlamı konunun karmaşık olması ve 
seçim mevzuatı üzerinde gelecekte de tartışmaların 
devam edeceği görünümünü vermektedir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşım Geboloğ
lu, bir maddeden bahsettiler ve bu maddenin sadece 
metninin uzunluğundan, anlaşılmasının güçlüğünden 
bahsettiler. Ben, bu maddenin bir özelliğini daha arz 
etmek istiyorum. 

Gerekçesinin ikinci paragrafının son satırı, «özel
likle seçmenin, birden fazla partinin adayı ile bağım
sız adaya oy verebilmesi siyasî rekabeti artırmaya, bu 
şekilde siyasî istikrarı sağlamaya matuftur.» demek
tedir. Cümlenin anlamını takdirlerinize bırakıyorum. 

Demokrasiye geçişte Anayasadan önce seçim 
mevzuatı üzerinde kapsamlı bir çalışma yapıldığı, de
neyimli ve bilimsel potansiyele sahip merhum Günal-
tay Kabinesinin 5545 sayılı Seçim Kanununu hazır
lamak için ne denli çalıştıkları, bizim kuşakların hafı
zalarında tazeliğini korumaktadır. 

Gönül arzu ederdi ki, Komisyon, deneyimi bol, 
ıstırabı ölçüsüz olan bir konuda, mufassal ve doyuru
cu bir raporla gelsin. 

Seçim Kanununda yer alan müesseselerin bir kıs
mını, teşekkürle karşıladığımız karşı oy yazılarından 
öğrenmek zorunda kalmamalıydık. 

Başka toplumlara örnek olacak kadar zengin olan 
seçim mevzuatında başlıca şikâyet konusu iki nokta
da toplanmakta idi. Birincisi delege sistemi, ikincisi 
de koalisyonlara duyulan ihtiyaç idi. Birinci husus, 
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Siyasî Partler Kanunu ile çözüme kavuşturulduğuna J 
göre, Seçim Kanununda koalisyonlara yer vermeye- I 
cek, istikrarlı iktidarları oluşturacak ve millî iradeyi I 
tam yansıtacak bir Seçim Kanunu hazırlamamız ge- I 
rekmektedir. I 

Sayın üyeler, demokraside mesafe katetdiğimizi I 
düşündüğümüz bir anda, birden bire, sınıfta kalmış I 
ve belge alma durumuna düştüğümüzü müşahede et- I 
tik. 

Telafi hakkımızı kullanırken çok tedbirli, hazır- I 
lıklı, bilimsel verilere uygun, duyarlı, gönül ve fikir I 
birliği içinde olmaya mecburuz. I 

Önce seçim sistemlerinden birini tercih etmemiz I 
gerekir. 1950-1960 yılları arasında uygulanan istik- I 
rarlı; ama adaletsiz çoğunluk sistemini mi, yoksa I 
adaletli; ama istikrarsız nispî temsil sistemini mi I 
tercih etmek lazımdır?.. Komisyonumuz nispî temsil I 
sistemini kabul etmişt r. I 

Bu sistemde istikrarlı iktidarların oluşumunu I 
sağlayıcı önlemler, bir sistem içinde düşünülmelidir. I 
Sistemi alırken ve kurarken okur-yazar adedini dü- I 
şünme devrini gerilerde bıraktığımızı memnuniyetle I 
söyleyebiliriz. 1 

Sayın arkadaşlarım, bana göre, toplumumuz hep I 
yeniyi denemekten kendini kurtarmalı, iyiliği ve doğ- I 
ruluğu denenmişleri yeniden denemeye kalkışmama- I 
hdır. 

Genel seçimlerde ve halkoylamasında en kolay ve I 
basit sistem tercih olunmalı, karışık çok işlem yap- I 
maya seçmeni zorlamamalıdır. Komisyonumuzun mü- I 
samahakâr olduğunu bilerek arz ediyorum ki, seçme- I 
nin sandık başına gidip oyunu kullanması, emlâk be- I 
yannamesi doldurmak kadar işlemleri gerektirmek- I 
tedir. Bu durumda seçmen, belki de vatandaşlık gö- I 
revinden sarfınazar etmeyi tercih edecektir. Yüce Ku- I 
rulunuzda yapılan seçimlerde basılı liste ile tahtadaki I 
isimleri tanzim biçimindeki isteksizliğinizi değerlendir- I 
memiz zannımca yeterlidir. I 

Tercihli nispî temsil yanında, bir de karma liste I 
ve çifte baraj, ki bu, izahı güç bir durumdur sayın I 
arkadaşlar. Çünkü hem Anayasamızın benimsediği I 
«partiler demokrasisi» ne aykırıdır, hem de içinden I 
çıkılmaz ve oy iptaline neden olacak adaletsizliği pe- I 
sinde getirmektedir. Böylece Komisyonumuz, nispî I 
temsilin yarattığı istikrarsızlığı telafi etmek için her I 
çareyi getirirken konuyu da içinden çıkılamaz hale I 
dönüştürmüştür. I 

Şu anda söylemenin ne kadar faydası olur bile- I 
mem, ancak ifade etmek de benim için kaçınılmaz I 
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ihtiyaç olduğundan, bir hususu belirtmeye çalışaca
ğım. 

Benim imkânım olsa, adaletsizliği denenmiş ekse
riyet sistemi ile, adaleti var olan, ama istikrarsız nispî 
temsil sisteminin karışımını, yani Alman Seçim Ka
nununu bünyemize göre değiştirip biçimlendirmeyi ter
cih ederdim. 

Komisyonumuz, baraj konusunda büyük haksız
lıkları beraberinde getiren ekstrem bir yol önermek
tedir. Önerilen hususların ölçüsü, yararı ve zararı en 
iyi biçimde tartışılıp yeniden karara bağlanmalıdır. 

Daraltılmış bölgeleri ilk kez deneyeceğiz. Herkesin 
ittifak ettiği yararı yanında, karmaşıklık yaratan sa
kıncalarını önleyecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

Yıllardır tartışılan yurt dışındaki vatandaşlarımı
zın seçmenlik haklarının değerlendirilmesi, en samimi 
dileğimizdir, , 

Sayın üyeler; 
Sözlerimi bitirmeden önce, bir iki hususa daha 

değinmek isterim: Kurucu Meclis Hakkındaki 2485 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin (c) fıkrası, «yeni 
Anayasanın ve Siyasî Partiler Kanununun hükümleri
ni göz önünde tutarak Seçim Kanununu hazırlamak» 
şeklinde bir hüküm getirmiştir. Değerli Komisyonu
muz, raporunu 18 Nisan 1983 tarihinde vermiş, 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 24 Nisan 1983 günlü 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Komisyonumuzun, Siyasî Partiler Kanunundan resmen 
haberi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu eksiği gidermek 
üzere, Yüce Başkanlığa bir önerge vererek Tasarının 
tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından son
ra üyelerin görüşünü de değerlendirmek üzere Ta
sarının Komisyona iadesini talep ettik. Değerli üye
lerimizin bu önergeme iltifat etmelerini özellikle is
tirham ederim. 

Sayın üyeler; 
Bölüm ve maddeler üzerinde sırası geldiğinde ge

rekli değişikliklerin önerilmesi kaçınılmazdır. Şimdiye 
kadar olduğu gibi isabetli kararlarınızla, Seçim Kanu
nunun da en mükemmel hale dönüşeceğine inancım 
tamdır. 

Bu Tasarının hazırlanmasına emeği geçen değerli 
Komisyonumuza teşekkür eder, Yüce Kurulumuza 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Sağışman, konuşmaktan vazgeçtiğini bildir

miştir. 
Söz sırası Sayın Haznedar'da; buyurun Sayın Haz

nedar. 
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ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkındaki Kanunla 
Med'is'imİKe verilen temel görevlerden Anayasa ve Si
yasî Partiler Kanunlarından sonra Milletvekili Seçi
mi Kanununu da müzakereye başlamış bulunuyoruz. 
Bu Kanunun da yürürlüğe girmesiyle milletimizin ya
şam biçimi olarak gönülden benimsediği demokrasi
nin bütün müesseseleriyle işler hale gelmesi için ge
rekli hukukî ortam yaratılmış olacaktır. 

Yüce Meclisin yüklendiği tarihî ve önemli görevin 
bilincine sahip olarak her zaman gösterdiği titizlik, 
dikkat, itina ve vukuf lile bu Kanunu da 'inceleyerek 
ona ülke gerçeklerine en uygun şekli vereceğine olan 
inancımı 'belirterek Kanunun tümü üzerinde esasa 
müteallik hususlardaki görüşümü arz etmeye çalışa
cağım. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu Kanun da en az diğer iki temel kanun, hatta 

bazı görüşlere göre, onlardan da önemli, geleceğin si
yasî yapısına şekil verecek bir kanundur. Bu durumu 
nedeniyle zaman içinde ortaya çıkabilecek hastalıklara 
mukavemet edebilecek sağlam bir siyasî bünyenin te
şekkülüne imkân verebilmesi bakımından geçmişteki 
gerçeklere uygun nitelikleri haiz olması şarttır. 

Geçmiş dönemlerdeki gerçekler nedir? Ülkenin 12 
Eylül ortamına gelmesinde eski Seçim Kanununun 
rolü ne olmuştur? Bu Kanunun oluşturduğu siyasî ya
pıda aksadığını gördüğümüz, kötü gidişte tesiri oldu
ğuna inandığımız hususlar nelerdir? istediğimiz so
nuca ulaşabilmek için bu suallerin doğru cevaplarını 
bulmamız ve onların mevcut şartlar içindeki durumla
rını derinlemesine incelememiz gerekir. 

Nelerden şikâyet ediyoruz? 
Seçim sisteminin oluşturduğu Parlamento aritme

tiği istikrarlı hükümetler kurulmasına imkân verme
miştir. Parlamento üyelerinin seçiminde seçmenler, 
parti yönetiminin empoze ettiği adayları seçmek zo
runda kalmışlardır. Seçmene tercih hakkı tanınma
mıştır. Milletvekili adaylarının tespitinde menfaat rol 
oynamıştır. Liste sıralamasında seçilemeyecek yerlerde 
bulunan adaylar seçim mücadelesine ya hiç katılma
mışlar ya da pasif kalmışlardır. Sistem hakkında ileri 
sürülen başlıca tenkitler bunlardır. 

Anayasa Komisyonu, esasa taalluk eden bu görüş
leri haklı bulmuş ve önlenmesi için gerekli tedbir
leri büyük ölçüde Tasarıya dahil etmiştir. Bu ted
birler ve onların müessiriyet dereceleriyle ne yolda 
tadil edilmelerinin doğru olacağı hususundaki görüş

lerini ifade etmeden önce, bazı kavramlar ve bunlara 
verdiğimiz manaların açıklığa kavuşması gerekir. 

«İstikrarlı hükümet» diyoruz, bu kavramdan neyi 
kastediyoruz? İstikrarlı hükümet ile güçlü iktidar ara
sındaki ilişki nedir? Bir iktidarın gücü ne demektir? 
Eğer bir iktidar siyasî görüşünü ve buna dayalı prog
ramını tam manasıyla olmasa bile makul tolerans sı
nırları içinde rahatlıkla uygulayabiliyorsa, eğer ana
yasal düzen ve demokrasi prensipleri içinde yürütme 
görevini yapabilmesi için yeterli yetkilere sahipse, eğer 
devamlılık arz ediyorsa, o iktidar güçlüdür. 

Öte yandan, istikrarlı hükümet, programını, koa
lisyon protokolü esasları içinde kalmak kaydıyla 
- eğer bir kaolisyon hükümeti ise - uygulayabilen hü
kümet demektir. Bu nedenle de güçlü iktidarı oluş
turan vasıfları da ihtiva etmesi gerekir. 

Bu gerçekler göz önüne alınırsa istikrarlı hükümet 
ile güçlü iktidarın birbirinin içinde ve birbirlerini ta
mamlayan kavramlar olduğu görülür. İşte istikrarlı 
hükümet kavramını, bu tarifin sınırları içinde mev
cut şartlara göre değerlendirmemiz gerekir. Bununla 
şunu ifade etmek istiyorum; geçmiş dönemde karşı
laştığımız olumsuz bazı olayları ve durumları misal 
olarak gösterip bunlara karşıt tedbirleri sadece Seçim 
Kanunu ile düzenlemeye çalışmak doğru değil. Çünkü 
1982 Anayasası şartları 1961 Anayasasına göre oluşan 
şartlardan çok değişiktir. Filhakika, 1982 Anayasası 
istikrar ve güç konusunda önemli, olumlu düzenleme
leri ihtiva etmektedir. Bunların başlıcalarını şöyle 
özetleyebiliriz: 

Hürriyetlerin hür demokratik düzeni yıkma ama
cı ile istismarını önlemek üzere, temel hak ve ödev
ler ve kuruluş nedenlerine ters düşen anarşik orta
mın oluşması ve gelişmesinde büyük etkileri görülen 
sendikalar, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarının politik amaçlı faali
yetleri için getirilen yeni esaslar ve kısıtlamalar. Cum
hurbaşkanına partilerüstü hüviyetiyle çoğu zaman si
yasî partiler arasındaki diyalog eksikliklerinden kay
naklanan gerilimleri, demokratik düzeni tehlikeye so
kabilecek boyutlara ulaşmasını önlemek üzere, duru
ma müdahale imkânı veren etkin bir şümullü yetkiler. 
Hükümetin kurulamaması veya düşmesi halleriyle il
gili yeni önlemler. Meclis çalışmaları hususunda geti
rilen yeni esaslar. Milletvekillerinin Parlamentoda ik
tidar ve muhalefet partileri arasındaki hassas dengeyi 
bozabilecek nitelikteki tutum ve davranışlarını ağır 
müeyyidelere bağlayan yeni sınırlamalar. Ayrıca, ye
ni Siyasî Partiler Kanunu da parti oligarşisinin teşek-
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künü önleyen ve yöneticilerin keyfî hareketlerini sı
nırlayan bir, görüşle hazırlanmıştır. 

'Bu nedenlerle Seçim Sisteminde eski şartlar bu
gün de devam ediyormuşcasına aşırı ölçülere varan 
sınırlamalara gitmeye mutlak zaruret kalmamıştır. Bu
nun yerine istikrar unsuru ağırlık taşımakla birlikte, 
çeşitli toplum kesimlerinin ve Anayasamızın müsaade 
ettiği bütün görüşlerin Parlamentoda temsiline imkân 
veren seçim sistemlerine yönelmekten çekinmemek ge
rekir kanısındayım. Bu amaca ulaşabilmek için nasıl 
bir seçim sistemi uygulanmalıdır?.. Bu sorunun cevabı 
şunlar olabilir : 

1. Bu Seçim Sistemi ekseriyet ya da çoğunluk 
sistemi olamaz. Çünkü, bu takdirde adalet unsuru aşırı 
ölçüde ihmal edilmiş olur ve çeşitli fikirlerin parla
mentoda temsili mümkün olamaz. Bu sistem parla
mentoyu belki dikensiz gül bahçesine dönüştürür; 
ama parlamento dışında teşekkül edecek ve gelişe
cek dikenlerin toplumu rahatsız etmesi, toplum hu
zurunun bozulması söz konusu olur. Özellikle beş yıl
lık bir tek parti iktidarının toplumda yaratacağı ge
rilimlerin ülkeyi arzu edilmeyen sonuçlara götürmesi 
ihtimali belirir. 

2. Nispî temsil sistemi bu amaç için uygun bir 
sistemdir. Anayasa Komisyonunun tercihi bu bakım
dan yerindedir. Ancak sistemde en azından şu husus
larda gerekli tadiller yapılmalıdır. 

Ülke ölçeğinde baraj sistemi ıslah edilmelidir, çün
kü bununla temin edilmek istenen sonucun bu katı
lıkta ve ağırlıkda aranmasına mevcut Anayasal dü
zende mutlak zaruret kalmamıştır. Filhakika 1982 
Anayasamız baraj olmadan teşekkül edecek ve makul 
sayıda partinin temsil edileceği parlamento içinden 
dahi güçlü, istikrar içinde çalışacak ve uzun ömürlü 
hükümetlerin çıkabilmesi hususunda birçok etkili hü
kümleri ihtiva etmektedir. Fazla hassasiyete geçmiş 
dönemlerde karşılaştığımız olumsuz tabloların tekrar
lanabileceği yolunda endişeye kapılmalara ifrata git
meye gerek yoktur. 

Ayrıca ülke düzeyinde yüzde 10 gibi bir baraj şartı 
demokratik bir ülkede demokratik kabullerle bağdaş
mayan, vicdanları rahatsız eden bölgesel tepkilere yol 
açabilecek nitelikte ve oyların ağırlıkları konusunda 
farklılıklar yaratan bazı sonuçların ortaya çıkmasına 
neden olacaktır. Bunun en güzel misalini bazı arka
daşlarımızın Seçim Sistemi hususunda hazırladıkları 
tekliflerini açıklayan raporlarında görüyoruz. 

1973 Seçimlerinde Cumhuriyetçi Güven Partisinin 
ülke genelinde aldığı oy oranı yüzde 5,3'de kalırken, 
Van ilinde geçerli oyların yüzde 56,92'sini almıştır. 

Yüzde 10 baraj sistemi uygulanırsa, bu partinin Par
lamentoya hiçbir temsilci göndermemesi gerekecektir. 
'Bu durum takdir edersiniz ki, oldukça rahatsız edici 
ve kabulü zor bir sonuçtur. 

Yalnız başına baraj oranının azaltılması da ge
çerli bir tedbir değildir. Çünkü, bunun önemli öl
çüde azaltılması temin edilmesi istenen amaca ters 
düşer. Ayrıca bağımsız adaylar için böyle bir baraj 
bahis konusu değilken, bu şartın sadece partililere 
uygulanması da eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmaya
cağı gibi, tesisini arzuladığımız partiler demokrasisi 
fikri ile de çelişir. Bunların da ötesinde çok büyük 
sayıda oyun değerlendirmeye alınamaması ve hatta 
hiçbir partinin milletvekili çıkaramaması gibi kabul 
edilemeyecek sonuçlara da götürebilir. 

O halde ne yapılabilir?.. 
1. Ülke ölçeğinde barajdan vaz geçip hiç değilse 

bölgesel nitelikte basit seçim sayılı baraj veya yumu
şatılmış şekli kabul edilebilir. 

2. Ya da bazı ülkelerde örneği görüldüğü gibi, 
bilfarz üç veya beş seçim çevresinde milletvekili çı
karabilen partiler için genel yüzde 10 baraj şartı aran
maz. Onların kazandıkları milletvekilleriyle ülke öl
çeğinde konulan yüzde 10 barajın altında da oy al
salar parlamentoda temsil edilmelerine imkân tanınır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Eski Seçim Sisteminde en fazla tenkit konusu ya

pılan hususlardan bir tanesi de, önseçim uygulaması 
olmuştur. Hiç şüphesiz bu konuda ileri sürülen mah
zurlar büyük ölçüde gerçek payı taşıyan ve toplumun 
seçime karşı ilgisini azaltan düzeltilmesi gerekli nok
talardır. önümüze gelen Tasanda Komisyonun bu 
konuya önemle eğildiğini görüyoruz. Filhakika bu 
mahzurları imkân ölçüsünde kaldırmak ya da asga
riye indirmek için Komisyon bazı tedbirler almış gö
rünmektedir. Aday sayısı, yani oy pusulalarına yazı
lacak aday sayısı konusundaki yeni kabul bu tedbir
lerden biridir. 

Siyasî Partiler Kanununa paralel olarak Tasarıya 
konulan hükme göre, siyasî partiler her seçim çevre
sinde o çevreden çıkacak milletvekili sayısının iki katı 
kadar aday göstermeye mecbur tutulmaktadır, Böyle
likle sıralamanın eski sisteme nazaran önemini kaybet
mesi nedeniyle üst yönetimin telkinleri ya da menfat 
mukabili oy kullanma ihtimali büyük ölçüde zayıfla
mıştır. Çünkü, aday adayları nihaî seçilme şanslarını 
yüzde yüz ölçüsüne vardırmayacak bir ortamda maddî 
menfaat vaadında bulunmak ve temin etmekde pek de 
istekli olmayacaklardır. 
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Seçmenler tercihli oy kullanma imkânına kavuştuk
ları ve bunu geniş bir aday adayları kitlesi hakkında 
uygulayabilecekleri için oylarının hakiki tercihlerini 
göstermediği yolundaki eski şikâyetler ortadan kalka
caktır. Liste sıralamasında altlarda kalan adayların da 
daha üst sıradaki adaylara nazaran seçim şansları he
men hemen eşit olduğu için seçim faaliyetlerine ka
tılmaları sağlanacak, böylelikle daha yüksek oranda 
oy kullanılma ihtimali artacaktır. 

Bu sonuçların temin edilmesi hiç şüphesiz büyük 
bir aşamadır. Ancak, Komisyonun benimsediği oy 
kullanma ve değerlendirme sistemi kabul edilirse, bu 
sonuçların bazılarının tam anlamıyla tahakkuku göl
gelenmiş olacaktır. Filhakika 23 üncü maddeye göre 
bazı hallerde listelerdeki sıralama önem kazanmak
tadır. Bu nedenle ön sıraya geçmek yine de bir mana 
taşımaktadır. Şüphesiz seçmen kitlesinin tercihli oy 
kullanma hususundaki ilgi ve becerisi sıralamanın 
önemi üzerinde etkili olacaktır. Ancak, her halükâr
da sıralama bu sistemde ihmal edilemeyecek bir ma
na taşıyacaktır. Bu durumun önseçimlerdeki menfaat 
ilişkileri konusunda istenmeyen sonuçlar yaratması 
ihtimal dışı değildir. 23 üncü madde görüşülürken bu 
mahzuru ortadan kaldıracak düzeltmelerin yapılma
sı yararlı olacaktır. 

Yine tercihli oy da üzerinde durulması gereken 
bir nokta da, tercihin geçerli sayılması için o partiye 
verilen oyların mutlaka tespit edilecek bir kesimden 
fazla olması şartının getirilmesidir. Aksi halde fev-
kalede cüzi oy farkları ile genel tercihe aykırı sonuç
ların ortaya çıkmasını beklemek ve hu durumu ka
bul etmek gerekecektir. 

Bunun dışında, şahısların ön planda tutulması ne
deniyle istikrarlı hükümetlerin teşekkülüne imkân ha
zırlamak bakımından iktidara namzet partilerin Par
lamento içindeki güçlerini artırma prensibiyle ters 
düşer. Oy sayımını ve değerlendirmesini çok karma
şık ve zor bir duruma sokar. Organize olmuş bazı 
güçlerin seçim sonuçları üzerinde büyük etkinlik ka
zanmasına müsait ve bazı hallerde kötüye de kulla
nılabilecek nitelikteki karma liste yapma sistemine 
müsaade edilmemelidir. 

Anayasa Komisyonunun ekseriyetle benimsediği 
yediden fazla milletvekili çıkarabilecek illerin yeni 
seçim çevrelerine ayrılması prensibi de tartışılmaya 
değer önemli bir düzenlemedir. Komisyonun bu ko
nuda ileri sürdüğü seçmenlerin adayları da iyi tanı-
yabilmeleri, mahallî partilerin milletvekili çıkarabil- J 

me ihtimalinin azaltılması, listelerin uzamasının ön
lenmesi yolundaki gerekçelere katılmak mümkün
dür. Ancak, bu amaca daha küçük seçim çevreleriy
le daha kolay ve kesin olarak ulaşılacağı da rahat
lıkla Söylenebilir. Özellikle tercihli oyun bahis konu
su olduğu bir seçimde, adayların seçmenler tarafın
dan tanınmasının ne kadar önemli ve zorunlu oldu
ğu açıktır. Bunun da en gerçekçi ve kesin yolu se
çim çevrelerini küçültmekten ibarettir. Kanımca se
çim çevresi en çok dört milletvekili çıkarabilecek bü
yüklükte olmalıdır. Küçük seçim bölgelerinde çeşitli 
mezhep mensuplarının etkin grupların daha etkili 
olacağı yolundaki gerekçeleri geçerli ka'bul etmek 
mümkün değildir. Çünkü, Komisyonun belirlediği 
sistemde de en çok dört milletvekili çıkaracak ille
rin sayısı 31'dir, yani ileri sürülen mahzurları varit 
olacaksa, Komisyon bu 31 il için bu mahzurlara göz 
yummaktadır. Kaldı ki, bu hususa seçim çevrelerinin 
büyütülmesi çare olamaz, çünkü hele Komisyonun 
kabul ettiği tercih sistemiyle bahis konusu grupların 
etkili olmaları her zaman için mümkündür. O halde 
bu fikir seçim çevrelerinin küçültülmesini önleyen bir 
gerekçe olarak kullanılamaz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bütün bu arz ettiklerimi şöylece özetlemek müm
kündür; içinde 'bulunduğumuz şartların 12 Eylül ön
cesi şartlardan farklı olduğunu gözden uzak tutma
yarak seçim sistemi üzerinde ileride büyük sıkıntılar 
yaratabilecek nitelikte ifrata varan düzenlemelere 
gitmemeliyiz. Komisyonca teklif edilen nispî temsil sis
temi ıslah edilerek kabul edilmelidir. Bu hususta ül
ke ölçeğinde yüzde 10 ve bölgesel baraj şartları yu-
muşatılmalıdır. Listelerdeki sıralamanın önemi azal
tılmalıdır. Oylar partiye verilmeli, adaylar arasında 
tercih yapılabilmelidir; ancak tercih oylarının geçerli 
olabilmesi için partinin aldığı oyların belli bir yüz
desini aşma şartı aranmalıdır. Karma liste yapma 
imkânı verilmemelidir. Oyların değerlendirilmesinde 
d'Hondt sistemi yerine büyük partilere avantaj sağ
layan yarımşar aralıklı sayılarla bölme ya da bazı 
arkadaşlarımızın teklif ettiği gibi 1,5'la başlayan ya
rımşar aralıklı sayılarla bölme metodu uygulanma
lıdır. 

Milletvekili Seçimi Kanununun ülkemize ve mil
letimize hayırlı olmasını dileyerek Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Tutum, huyurun efendim. 
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CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

iki gündür bu kürsüden çok değerli fikirler ileri 
süren arkadaşlarımızı büyük bir zevkle izledik ve din
ledik. Geneli üzerinde yapılan konuşmaların bence 
iki yararı var ve iki amaca hizmet ettiği kanısında
yım : Birincisi; Meclisimizin varlık nedenini oluştu
ran bir Yasa Tasarısının gerektiği ölçüde ve Önemde 
ele alındığını göstermiş olmasıdır, ikincisi ise, belli 
bir dönemde hayatî sorumluluk yüklenmiş Heyetimi
zin, yani Meclisimizin soruna nasıl bakmakta oldu 
ğunu ve konuyu nasıl algıladığını bir ölçüde tarihe 
ve zabıtlara tescil ettirilmesi imkânının doğmuş ol
masıdır. Sanıyorum bu iki yarar, iki günlük geneli 
üzerinde yapılan müzakereler sonucunda sağlanmış-
tır. 

Ben, söylenenleri mümkün ölçüde tekrar etmeksi* 
zin sadece bir veya iki konu üzerinde yoğunlaşmak 
istiyorum. Maddeler üzerindeki somut tekliflerde 
Komisyonumuza belli ölçüde katkılar getirmek surtf 
tiyle yardımcı olacağımı umuyorum. 

Değerli üyeler; 

Seçim sistemi konusunun iki yönü olduğunu düşü
nüyorum. Bunlardan birincisi siyasal tercih yönüdür. 
ikincisi ise, seçimin teknik yönüdür, kısaca seçim tek
niği yönüdür. Siyasal tercih kuşkusuz seçim tekniğini 
ve yöntemini büyük ölçüde etkiler. 

Siyasal tercih konusunda Komisyonumuz aslında 
evrensel bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır. Bu, tem
silde adalet ve siyasette istikrar denklemidir. Komis
yon bunda ağırlığını istikrardan yana koymuştur. 
Komisyonumuz bu tercihini şöyle ifade etmektedir; 
«Baraj konulmasının sebebi, mahallî partilerin oyla
rın dağılmasına sebep olmalarının engellenmesidir. 
Bu şekilde parlamento faaliyetlerinde istikrar, hükü
metlerin devamında istikrar sağlanması amaçlanmak
tadır. % 10'luk bir barajın bazı fikirlerin parlamento
da temsil edilmeyeceği şeklindeki eleştiri karşısında 
istikrar ve geniş temsil düşünceleri arasında bir terci/ 
yapmak gerekmiş, tasarı istikrarı tercih etmiştir. 

Değerli arkadaşım Haznedar'ın büyük vukufla 
belirttiği bu noktayı biraz daha açmak istiyorum : 

Aslında Komisyonumuzun bu yaptığı tercih, bu
güne özgü yapılmış bir tercih olmadığı gibi, belk 
Komisyonumuzun sübjektif bir tercihi de değild? 
Daha 1960'larda, 27 Mayıstan hemen sonra, bu yöi 
de seçim eksperleri büyük ölçüde uyarılmıştır, örne
ğin, Siyasal Bilgiler Fakültesinin Anayasa ve Seçim 

Sistemi hakkındaki resmî görüşünde bakınız bu dü
şünce nasıl ifade edilmektedir : 

«Geçirilen bunalımlar sonucu (Burada, «Geçirilen 
bunalım» dan kasıt, 27 Mayıstan önceki durumdur) 
seçim sistemi tartışmaları uygulanmakta olan çoğun
luk sistemine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.» 

O zaman da günümüzdeki gibi hararetli bir şekil
de seçim konusu tartışılmaktadır. 

Devam ediyorum; 
«Temsil konusunda hareket noktası, siyasette ve 

idarede istikrar ilkesi olmalıdır. Bizce, her siyasî 
grubun Parlamentoda temsilini sağlamak siyasî ger
çeklerimiz bakımından uygun bir yol değildir. Bu 
kuvvetlerin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek 
belli anagruplar içinde toplanmasını daha doğru bul
maktayız. Bu sebepten parti sayısını artıracak ve 
parlamentoda hükümeti kurmaya yararlı bir çoğun
luk partisinin bulunmasını güçleştirecek koalisyon 
kabineleri gibi istikrarsız tertiplere yol açacak müf
rit bir nispî temsil sistemine aleyhtarız.» 

Bu uyarının, o zaman seçim eksperlerince gereği 
gibi değerlendirildiği kanısında değilim. Ş/imdi Ko
misyonumuz, 23 yıllık bir fasıladan sonra, bu uyarı 
doğrultusunda bir tercih getirmektedir. Aslında de
min vurguladığım gibi, Komisyonumuzun yaptığı bu 
tercih, salt sübjektif bir tercih olarak da nitelenemez; 
çünkü belli ki, Komisyonumuz anayasal sistemin ge
nel esprisi doğrultusunda bir tercih getirmek istemiş
tir. Ancak, belki eleştirilebilecek bir tek yön varsa, 
o da Komisyonun vurgulamasında yakın geçmişin si
yasal tecrübesinin olumsuz etkilerinin fazlaca belki 
abartılmış gibi gözükmesindedir; ama gerçek şu ki, 
genel olarak bir isteğin doğrultusunda bir tercih ya
pılmış izlenimi vermektedir. 

Şimdi, bu noktada bir miktar durarak değerli ar
kadaşımın da sorduğu soruyu sormak istiyorum. Ko
misyon istikrardan yana ağırlığını koymuş olduğuna 
göre; 

1. Siyasette istikrardan neyi anlamaktadır? Yani, 
istikrarı hangi kıstaslara göre ölçmektedir? Hangi ko
şullar gerçekleşirse istikrar vardır, denecektir?. 

2. Önerilen seçim yöntemi bu sonucu doğurabile
cek nitelikte midir? 

Değerli üyeler; 
Anladığım kadarına göre, Komisyon ilk başta 

istikrarın kendisini değil, belki istikrai'sızlık hallerini 
tanımlamaya ve tespit etmeye çaba harcamış. Bu,. 
belki bir kavramı tersinden tanımlama teşebbüsüdür; 
ama çoğu zaman tanımlanması güç olan kavramlarda 
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bu yola gidilir. Dolayısıyla Komisyonumuz istikrarın 
pozitif unsurlarını ortaya koymaktan çok, belki nega
tif unsurlarını, yani istikrarsızlık halleri, şikâyet edi
len hallerin ne olduğunu büyük ölçüde ortaya koyma
ya çalışmış. En azından bu tür hallerin etkisi altında 
kaldığı izlenimini vermiştir. 

Benim tespitlerime göre, Komisyonun tercihi iki 
noktada yoğunlaşıyor : 

1. Mecliste hükümet krizlerini önleyecek bir ço
ğunluğu hâkim kılmak, 

2. Mecliste sadece belirli gücü olan siyasî par
tinin temsiline olanak vermek. 

Bu iki tercih, aslında son analizle, koalisyonlar
dan kaçınma ve küçük partilerin denge bozucu etki
sini sınırlandırma ve iki partili bir sistemi teşvik et
ime isteği biçiminde yorumlanabilir. En azından benim 
anlayabildiğim kadarıyla, Komisyon tercihinden çıkar
dığım sonuç bu. Eğer bu yorumum doğru ise, şu so
ruya cevap aramak gerekir : 

Şayet önerilen seçim yöntemi sonucu olarak tek 
partinin çoğunluk sağlayarak Meclise girmesine ola
nak bulunamaması ya da koalisyonu zorunlu kıla
cak bir Meclis aritmetiğinin ortaya çıkması halinde, 
bu durum istikrarsız bir durum olarak mı nitelene-
cektir; eğer ,böyle olacaksa, o zaman istikrar uğruna 
çoğunluk sistemi gibi bir başka seçim sistemi mi ara
maya başlayacağız?.. Bunu, tüm arkadaşlarımız, he
pimiz düşünmemiz lazım. Önümüzdeki beş yıllık dö
nemde ortaya çıkacak siyaset aritmetiğinin ne olaca
ğını kestiremeyiz; bir bilimsel falcılık da bu konuda 
geçerli olamaz; ama özendirilmek istenilen sistem, 
demin söylediğim gibi, iki noktada topladığım gibi 
ise, o zaman bu iki sonucun sağlanamaması halinde 
istikrarsızlık var mı diyeceğiz?.. O zaman, bu istik
rarsızlığın nedenini dönüp seçim tekniğine bağlaya
rak, seçim sisteminde bu kez belki daha da istikrar 
sağlayacağı umulan başka yöntemler arayışı içine mi 
gireceğiz?.. 

Değerli üyeler; tabiî bu yoruma da şunu ekle
mek gerekecektir : Geçmişte küçük kanat partilerin 
oynadıkları olumsuz roller, bizatihi seçim sisteminin 
bir sonucu muydu, yoksa tüm partilerin sevk ve 
idare düzeyinde ortaya çıkan bir zaafın sonucu muy
du?.. Eğer bu zaaf, diyelim ki, iki partiyi küçük par
tiler aleyhine güçlendirme sonucunda giderilebileceği 
düşünülüyorsa, bu ne ölçüde gerçekçi olabilir?.. Bü
yük partilere aşırı ağırlık tanınması sonucu birbirinden 
çok az sandalye farkı ile ayrılan iki partinin yarış
ması mı daha çok istikrar sağlayabilir, yoksa zaman 
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zaman arada bazı denge partilerinin olumlu roller yük
lendiği bir ortamda mı istikrar daha çok sağlanmış 
olabilir?..; 

Değerli üyeler; 

Şimdi, önerilen seçim yönteminin demin yaptığı
mız yorumların ışığı altında istikrarın sağlanmasına; 
ne ölçüde etkin bir rol alacağını veya katkısı ola
cağını tartışmak istiyorum. 

Bunun için, önce teorik olarak bir noktaya de
ğinmek gerekiyor. O da, seçim yöntemi ve seçim tek
niği; çoğumuzun kafasında yer aldığı gibi, acajba si
yaset sistemini ve müesseselerini ve siyasal davranış
ları belirleyen bağımsız 'bir değişken midir; daha doğ 
rusu siyasal sistemi büyük ölçüde etkileyen bir fak
tör müdür, değil midir; eğer bir fak'törse, etkileme 
derecesi nedir?.. 

Sanıyorum ki, bu konu (Saygıdeğer Komisyon 
Başkanının yüksek izinleriyle hemen belirtmek iste
rim) siyaset literatürüne daha çok 1950lerden sonra 
girmiş ve büyük ölçüde siyaset bilimcilerin uğraş 
konusu 'haline gelmiştir ve buna verilen kabaca cevap 
şu: Siyasal iktidar yapısının belirlenmesinde seçim 
tekniklerinin etkisi, sosyo ekonomik etkenlere oranla 
İkinci niteliktedir. Bu, en azından şu anlama gelir: 
Seçim sistemi ile parti sistemi arasındaki ilişki me
kanik ve otomatik değildir. Örneğin ülkemizde nispî 
temsil ve millî bakiye usulünün uygulandığı 1965 Se
çimleri ile Ibarajsız d'Hondt sisteminin uygulandığı 
1969 seçimleri, aslında kullanılan seçim yöntemine rağ
men, 'belki (bir partinin tek başına iktidara gelmesi 
olgusu ötesinde, esasta iki partili bir sistem görün
tüsünü ortaya çıkarmıştır. O zaman, seçim tekniği 
ötesinde 'bu sonucu doğuran başka faktörler var mı
dır diye durmak ve sanıyorum ki, t>u faktörlerin ana
lizini yapmak gerekir. 'Sanıyorum ülkemizde bu fak
törlerin neler olduğu maalesef literatürde sağlıklı bi
çimde henüz ortaya konulamamıştır. 

Değerli üyeler; 

Belirli bir seçim tekniği, mutlaka belirli bir parti 
sistemini ortaya çıkarır dîye kesin bir kural ileri sü
rülemeyeceği ortada; ancak belirli bir seçim yönte
minin de, partiler rejimini daraltıcı veya genişletici 
yönde önemli etkiler icra edeceği de kanıtlanmıştır. 
Örneğin, tek 'türlü ya da iki türlü çoğunluk sistemi
nin ya da nispî temsilin uygulanması halinde parti 
sisteminin şu veya ıbu şekilde etkilenmemesi mümkün 
değildir. 
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Saygıdeğer üyeler; 

Belki, sözlerimi şu nokta üzerinde yoğunlaştıra
rak bitirmek istiyorum. En azından bu noktaların 
dikkate alınmasını ve dikkatlere sunulmasını uygun 
buluyorum. Acaba, bizim şu anda seçim mevzuatı
mız ı(Tab'iî, buna partiler mevzuatı da dahil) nasıl, 
ne tür bir particiliği ve politikacılığı teşvik etmekte
dir; en önemli sorun bu gibi gözüküyor bana. 

'Ben, iki noktada bir sonuç çıkarıyorum : 

1. Seçim mevzuatımız ve kısmen partiler mev
zuatımız pahalı bir particiliği öngörmektedir; en bü
yük korkum burada. Neden mi?.. Bir; bütün parti 
üyelerinin katılacağı önseçimler olacak; bunun ma
liyeti 'oldukça yüksek. İki; bir parti en azından, Sa
yın Hazer'in değindiği gi'bi, belki 22 milyon seçmen 
var Türkiye'de; en azından iki milyon civarında oy 
almayı garanti etmiş bir parti hevesle belki böyle 
bir girişime atılabilecek. Üç; bir parti en az 34 ilde 
teşkilatlanmak zorunda. Dört; arka arkaya kesinti
siz iki seçime girmeyen partinin kapatılmış sayıla
cağı; sürekli alctivite halinde olacak ve tabiî il bara
jı, ülke barajı ve il barajları bütün bu partileri olduk
ça pahalı, maliyeti yüksek bir siyasal araç haline ge
tirecek. 

Sanıyorum, burada çok dikkatli davranmamız 
gerekir; neler yapabiliriz; bunu düşünmek gerekir. 
Belki, seçim mevzuatında bu yönde kolaylaştırıcı ba
zı şeyler 'koyabilir miyiz; Partiler Kanunu geçtiğine 
göre, bunu tartışmak, partiler yönünden tartışmak 
biraz konu dışına çıkmak olur; ama acaba seçim 
mevzuatımızda bazı kolaylaştırıcı, özendirici tedbirler 
getirilemez mi?.. 

2. Getirilen seçim tekniği ve seçim mevzuatı; 
toplu'mun, belli kesimlerini siyasete özendirmekte, 
belli kesimlerinde caydırıcı bir biçimde engelleme 
amacı gütmektedir. 

Tabiî, Türkiye'de Cumhuriyet Tarihinden bu ya
na bakıldığı zaman, aslker-sivil bürokrasinin temsil
cilerinin parlamentoda büyük ölçüde aktif bir rol 
yüklendikleri; hem oransal olarak hem sayısal ola
rak önemli bir rol yüklendiklerini görürüz. Bu, gi
derek toplumdaki değişime paralel olarak, oransal 
olarak düşmektedir. Şimdi, büsbütün bu kaynağı da 
kurutma'k üzereyiz. Yalnız 'serbest meslek erbabı ve 
tüccar ve sanayici grubuna bırakılan; memur, işçi, 
esnaf gibi toplumun başka katmanlarında bulunan
ları büyük ölçüde caydırıcı birtakım önlemlerle siya-

— 81 

26 . 4 . 1983 O : 2 

setten sterilize etmek, uzaklaştırmakla acaba gele
cekte sağlıklı bir demokrasi ortamını yaratabilir miyiz? 

Değerli üyeler; 
Sözlerimin başında, maddelerin her birine ilişkin 

iyileştirici, belki getirilen sistemin bazı sivri yönlerini 
törpüleyici katkılar getireceğimizden söz etmiştik; 
ama ilk bakışta belki çok önemli gibi gözüken, ar
kadaşlarımın kısmen değindiği bir iki noktaya deği
nerek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

1. Değerli arkadaşlar; en büyük sakıncalardan 
bir tanesi, bu sistem korkunç oranlarda oy kaybına 
yol açacaktır. 

Biz ne yapabiliriz?.. Bizim yapabileceğimiz, sa
nıyorum ki, oy iptaline neden olacak olan şartların 
daraltılması; son derece daraltalım. Aksi halde bir-iki 
milyonun üzerinde oy kaybı olursa nasıl izah edece
ğiz bunu?.. Fevkalade huzursuzum bu noktada. 

2. — Değerli arkadaşlar; ilginçtir, karma oy, bir 
kimseyi partiye oy vermediği hal'de salt karma oy 
verdiği için partiye oy vermiş sayılıyor; yani seçmen 
iradesinin nasıl kısıtlandığını görüyorsunuz. Beri çe
şitli listeler içerisinde işaretler yapmışsam, o partiye 
oy vermek istesem, zaten birisine basardım. Ben bir 
karma yapakken, partiye oy vermek istemediğim için 
bu yolu seçmişimdir. Dolayısıyla sanıyorum ki, eğer 
ben yanlış anlamadıysam, karma 'oyun seçmen ira
desi açısından fevkalade olumsuz etkisi var. 

3. — Değerli arkadaşlar; en çok tedirginlik yara
tacak bir diğer husus da bu oy verme yönteminin 
seçmeni büyük ölçüde sandık başından kaçırması ih
timalidir. Ben şunu söylüyorum, 200 seçmeni bulu
nan bir sandık dahi olsa, kuyruğa girmiş bir kimse, 
önündeki karma liste yapacağım diye yarım saat 
onun içerisinde kalması ve 'kuyrukta bekleyen, zaten 
hassas dengede olan seçmeni caydırabilir, marjinal 
seçmeni en azından, marjinal seçmeni uzaklaştırabi-
lir. Oysa biz, marjinal seçmeni sandığa getirmek zo-
ruridayız seçime katılma oranını artırmak için «efen
dim, sandık başında 3 saat bekleniyormuş, 9 saat 
bekleniyormuş» tabiî mübalağa ediyorum vurgula
yabilmek için; bu etkileyebilir. Benim son derece 
çekindiğim noktalardan bir tanesi. Acaba buna bir 
çare bulamaz mıyız?.. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu efndim, 
lütfen bağlayınız. 

CAHİT TUTUM — Bağlıyorum Sayın Başka
nım, iki nokta kaldı. 
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Teknik olarak 'belki her ilin bir seçim çevresi ol
duğu tekrarlanıyor, galiba saygıdeğer Komisyonu
muzda bdki katılacaklar, yalnız her ilin bir seçim 
çevresi olarak kabulü değil, onun yanında şayet iller, 
bölgelere ayrılmışsa, her bölgenin de bir seçim çev
resi sayılması gerekmektedir. Sanıyorum ki, bu nok
tada da bir düzeltme yapmak gerekiyor. 

Bağımsızlara mühür basılması olayı oldukça ters 
gelen bir olgudur. Sanıyorum bunu da işaretle yetin
mek suretiyle çözmek mümkün. Zaten bağımsız ada
yın kazanma şansı bu yöntemle mümkün olmadığı 
için fazlaca üzerinde durmuyorum. Tabiî il barajının 
bugünkü şekliyle kabulünün, kabule şayan olmadığı
nı düşünüyorum ve özellikle % 10 baraj yerine ülke 
düzeyinde, daha geçerli olan formüller ileri' sürül
müştür, onları büyük ölçüde destekleyeceğinizi umu
yorum. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Seçim Kanununun siyasal partiler sistemini etki

leyen yönleri üzerinde bu ölçüde sanıyorum durmuş 
olmam, bu aşamada yeterli, maddelerin müzakeresi 
sırasında partiler sistemini etkileyecek yönleri üze
rinde 'hassasiyet göstererek konuşmamı burada sona 
erdiriyor, hepinize saygılar sunuyorum. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın özgöker, buyurun efendim. 

NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşlerimi açıklamaya başlarken, hemen belirtme
liyim ki, maruzatım Seçim Kanununun yapısı, temel 
bölümleri ve maddeleri üzerinde olmayacaktır. Ko
nuya yaklaşımım, daha ziyade Seçim Kanunundan 
neler beklenebileceğini, seçimin hedefinin ne olduğu
nu, Cumhuriyet devrindeki seçimleri, uygulamaları, 
bunların analiz ve değerlendirmelerini ve bu değer
lendirme sonucundan çıkarılacak dersleri ve en so
nunda bunlara dayalı olarak düşünülen önerilerimi 
kapsayacaktır. 

19 Mayıstan 12 Eylül'e başlığı altında, önemli 
seçim olaylarını kronolojik olarak sıralamak, yaşa
dığımız devreyi panoramik, canlı bir tarih akışı İçe
risinde çok kısa olarak gözler önünde canlandırmak 
istiyorum. 

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı Hare
kâtıyla birlikte başlattığı millî hâkimiyet idaresinin 
kurulmasında izlediği yolu ve bu demokrasiyi sis
temli bir şekilde oluşturma gayretlerini bir an için 
hatırlamakta büyük yarar görmekteyim. Böylece se
çimlere hangi şartlar altında ve nasıl gidildiği, daha 
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sonraları seçim kararlarının nasıl uygulandığı tekrar 
yaşanılacaktır. 

Açıklamada, asıl gayeye yaklaşmada ele alınan 
hedeflerden biri olan seçim fonksiyonunun bizleri 
hangi noktaya getirebileceğini ve getirmesini istediği
mizi önümüzdeki seçimin meydana getireceği mey-
vaları belirtmeye çalışacağım. 

Hemen belirteyim ki, açıklamalarım tamamıyla 
kişisel olacak, Anayasa ,2485 sayılı Kanun ve içtüzü
ğün bahşettiği olanaklar içerisinde sürdürülecek; fa
kat Danışma Meclisini hiç bir şekilde bağlayıcı ve 
Yüce Meclisin görüşlerini yansıtıcı olmayacaktır. Bu 
sözlerin uygun görülmemesi veya olumsuz tepki ya
ratması sonucu Danışma Meclisine en küçük bir leke 
sürülemeyeceğine işaret etmek İstiyorum. 

Şimdi bir an için 19 Mayıs'a dönelim ve o nok
tadan ilerlemeye başlayalım : İnkıraz bulmuş bir 
Osmanlı İmparatorluğu, Türkiyemizi işgale başlayan 
düşmanlar, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve daha dün 
60 inci yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin açılışı, bu Meclisin kuruluşu ve bu Meclise 
seçilenler ve nasıl seçildiklerine ait tarih sayfalarını 
her Türk çocuğu iyi bildiği için, bunlara sadece de
ğinerek geçiyorum. 

Büyük Atatürk, millî hâkimiyete dayalı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetini kurduktan sonra, 
demokratik idare dediğimiz halkın kendi kendini yö
netme, güvendiklerini iş başına getirme ve onlara ken
di namına devleti yönetme görevi vermek hususun
da milletimize has bir sistem oluşturmaya başlamış, 
sırasıyla evvela bir siyasî parti kurmuş, seçim sis
temi geliştirmiş, iki dereceli seçimler uygulanmış, bu 
arada Serbest Fırka denemesi yapılmıştır. Böylece 
halk idaresinin gerçekleştirilmesine adım adım, sağ
lıklı olarak, azimli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemiş, 
bir taraftan da inkılaplar gerçekleştirilmiş, sağlıklı 
bir devlet yapısı ve siyasî bağımsızlık yanında ekono
mik bağımsızlık da geliştirilmeye çalışılmış ve gü
venilen ve sevilen bir lider etrafında bütünleşmiş ola
rak kalkınan bir millet ve ülke yaratılmıştır. 

Şimdi, Atatürk'ten sonra dünya şartlarının değiş
mesi üzerine, İkinci Dünya Harbi ve sonrası devre
sinde dünya milletlerinin oluşan ve gelişen yeni gö
rüşleri paralelinde başlatılan siyasî faaliyetler, çok 
partili rejim ve zamanla değişik olarak uygulanan 
seçim sistemlerini izleyerek, 12 Eylül'e gelmeye ça
lışalım. 

Çok partili hayata geçilmesinde hizmeti ve katkı
sı hiçbir şekilde inkâr edilemeyecek .kadar kesin olan 
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İnönü gibi tarihî bir lider, çok partili devirlerde uy
gulanmaya başlanılan seçim sistemleriyle partiler ve 
partilerin ileri gelen politikacıları elinde ne hale dü
şürülmüştür. Daha önce İnönü'nün ve İnönü ile bir
likte Atatürk'ün emrinde, onlarla birlikte hizmet et
miş ve görev yapmış olan, yeni partilerin bir kısım 
ileri gelenleri ve yöneticileri olan politikacılar, her 
türlü şüpheden uzak, tam bir tarafsızlık içinde yapı
lan seçimler sonucu iktidara gelince, geçmişteki or
tak hizmet ve sorumluluklarını inkâr ederek, milletin 
karşısına çıkıp, harp zamanının genel ve cihanı şümul 
sıkıntılarını, çıkarları yönünde istismar etmek sure
tiyle ikballeri için milletin neler atlattıkları ve nasıl 
etkin bir propaganda yarattıkları ve bu alanda çok 
başarılı oldukları unutulmamıştır. 

Atatürk'e karşı oldukları halde, bunu açıkça söy
lemeye cesaret edemeyen bazı bağnazların ise, sinsi 
yeraltı faaliyetlerinin nasıl geliştiği, Atatürk inkilap-
larını geriye çevirmek için neler planlandığını ve sah
neye konduğunu, seçim denilen aksiyon sonunda or
taya çıkan tablo ve manzara dolayısıyla nelere gel
diğimizi gözlerimizin önüne getirebiliriz. 

Yine seçim sonunda ortaya çıkan siyasî varlık ve 
kudretle neler yapılabileceğini madde başlığı altında 
sıralayalım. Atatürk devrindeki Serbest Fırka ve diğer 
çift dereceli seçimlere ve Atatürk'e yapılmış olan 
suikastlara ve kurulan mahkemelere burada yer ver
meyeceğim. Ancak, o zamanki seçim sistemiyle seçil
miş milletvekilleri tarafından «Millî Şef» olarak se
çilen İnönü gibi eski bir Cumhurbaşkanının, 1950 se
çimlerinden sonra işbaşına gelen eski mesai arkadaş
ları ve yeni partili politikacılar tarafından maruz bı
rakıldığı saldırılar, suikastlar; Topkapı, İncesu, Balı
kesir ve Uşak olayları tam serbest olarak niteleneme
yecek herhangi bir seçimin neler doğurabileceğini ib
retle izlemek gereklidir. Bu siyasî faaliyetler sonu
cunda kanunların bahşettiği çeşitli imkânlardan ya
rarlanan bir kısım politikacıların seçimle getirildikleri 
yerlerden ülkeyi ne hale getirdikleri 27 Mayıs'ların, 
12 Martların, 12 Eylül'lerin hangi politik veya eko
nomik veya siyasî hedef ve düşüncelerle ortaya çık
tığı hatırlanmaya ve dikkatle incelenmeye değer olay
lardır. 

İnönü gibi tarihe mal olmuş bir şahsiyeti, siyaset 
sahnesinden silmek için çevrilen iğrenç entrikalar yü
zünden İnönü'nün ve İnönü'den sonra serbest se
çimle başa getirilen bir Cumhurbaşkanı ile 27 Ma
yıs ihtilalinden sonra yine serbest ve tarafsız bir se
çimle işbaşına getirilen diğer bir Cumhurbaşkanının, 

ki politikacılar yüzünden bir iki yılda felç olarak 
hayatını sürdürmüştür. Bu Cumhurbaşkanlarının aki-
betlerini bilmeyenimiz yoktur. Bunlar unutulamaya-
cak acı hatıralardır. Bu Cumhurbaşkanları serbest 
seçimle Meclise gelen milletvekillerine, onların oyla
rına ve düşüncelerine dayanarak partili politikacıla
rın hesap ve davranışlarına göre kritik durumlara 
sürüklenmişlerdir. 

Yine referandumla kabul edilen 1961 Anayasası 
gereği oluşturulan Millî Birlik Komitesi üyelerinin 
karşı karşıya bırakıldıkları durum, tabiî senatör teri
mi yerine ölesiye senatör deyimleri, çeşitli tehditler 
ve ulaşılan sonuç ibret verici olsa gerek. 

Buna karşılık kontenjan senatörlüğü müessesesi
nin daha az eleştiriye uğradığı, kontenjan senatörle
rinden cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan çıkarıldı-
dığı ve bu üyelerle denge sağlanmaya çalışıldığı da 
gözden uzak tutulmamalıdır. Burada eski Genelkur
may Başkanlarından Orgeneral Gürler'e oynanan po
litik oyunları, başvurulan taktikleri, verilen ümitler 
ve yapılan vaatleri ve bunların sonunda uğradığı aki-
beti zikretmeden geçemeyeceğim. 

Türkiye'de politikanın, bir kısım politikacıların 
en yüksek ahlak seviyelerinin de ötesine nasıl erişe
bildikleri, parti değiştirmede gösterdikleri yüksek eh
liyet, kabiliyet, feragat, sadakat ve vefakârlık örnek
leri; transferler ve pazarlıklarla ihya edilen; fakat 
sonradan Yüce Divana sevk edilerek yüksek ceza
lara çarptırılan emsalsiz bakanlar ve bunlara dayanı
larak ayakta tutulabilen Cumhuriyet Hükümetleri unu
tulmayacak acı hatıralar olarak tarihe geçmiştir. Bu 
olaylar seçimlerle ve seçimle gelen partilerin davra
nışlarıyla sıkı sıkıya ilgilidir ve seçimlerle Anayasa
nın ve Atatürk ilkelerinin ruhuna sadık olarak uy
gulanabilmesi için nasıl bir Meclisin oluşturulduğu 
veya oluşturulabileceği hakkında açık bir fikir ver
mektedir. 

Görülüyor ki, sadece tarafsız ve dürüst bir seçim 
başlıbaşına ülkeye hayırlı sonuç getirecek bir araç 
değildir. Ülke böyle bir seçimden beklenenin tam 

'aksi olan bir durum ya da sonuçla da karşılaşabili
yor, sonunda ülke 11 Eylül 1980'de olduğu gibi, yok 
olacak bir noktaya getirilecekse, buna demokrasinin 
cilvesi veya kaçınılmaz faktörü diyemeyiz. Şimdi böy
le ideal seçimlerle meydana gelen Meclislerin de faa
liyetlerine kısaca bir göz atalım. 

Son yirmi yılda çıkarılabilen temel olabilecek 
nitelikte kaç önemli kanun vardır?.. Bir vergi kanu-
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mi, bir enerji kanunu, bir atom enerjisi kurumu ka- I 
nunu, bir konut kanunu, bir tarım reformu kanu
nu, bir kalite kontrolü patent kanunu, ekonomi ile 
ilgili esas kanunlar çıkarılabilmiş midir?.. Hele son 
on yılda bu Meclisten kaç kanun çıkarılabilmiş?.. 
Ne kadar zamanda Meclis Başkam ve Cumhurbaş
kanı seçilebilmiş ve bu gibi işlere ne kadar zaman 
ayrılmıştır. Komisyonlar ve Meclis kaç birleşim 
yapmış, ne kadar çalışmış, bu milletin hayrına ne
ler yapabilmiştir?.. Acaba bu sonuncu Meclisteki mil
let temsilcileri üstün kabiliyet ve zekâlarına ülkenin 
bölünmesine, parçalanmasına, çökmesine harcayacak- I 
larına, ülkenin kalkınmasına ve hayrına sarf etseler
di daha iyi olmaz mıydı?.. I 

Şimdi 19 Mayısı kısaca hatırlayalım. Dış düşman
lar, ülkeyi yavaş yavaş işgale başlamışlar, içeride sa- I 
dece İstanbul Hükümeti teslim olmuş durumda; fa
kat Türk Milleti bağımsızlığı için Atatürk'ün etra
fına toplanmakta, millet birleşmekte, ülkenin bütünü 
için millet büyük fedakârlıklara katlanmakta, canını I 
fedaya hazır durumda. Atatürk millete güvenerek ve I 
milletin sayesinde ülkeyi kurtarıp Cumhuriyeti kuru- I 
yor ve bize emanet ediyor. I 

Şimdi 11 Eylüle gelelim. Ülke dışarıdan doğru
dan doğruya tehdit edilmiş değil, saldırıya uğramış 
değil; fakat içeriden bölünmek için büyük, planlı ve 
devamlı saldırılara maruz bırakılmış, Türk Silahlı I 
Kuvvetlerinin elindeki modern silahlara muadil en I 
mütekâmil konvansiyonel silahlarla teçhiz edilmiş ve 
ülkenin belirli yerlerinde yuvalanmış terör örgütleri I 
ülkede huzur diye bir şey bırakmadığı gibi, okullar- i 
da ve, işyerlerinde hiçbir yaşam güvenliği kalmamış, I 
kurtarılmış bölgeler ortaya çıkmış; mezhep kavgala- I 
n büyük vatandaş kitlelerinin birbirlerinin pervasız- I 
ca hayatlarına kıymalarına neden olmuş; Devletin I 
varlığı hissedilmez olmuş, halk ümitsizliğe düşmüş I 
aşırı akımlar cirit atmaya başlamışlar, içerideki dav- I 
ranışlar dış kaynaklara dayanarak ülkede dağınık ge- I 
rilla ve kısmî iç harp saldırılarını başlatmışlar ve Ata- j 
türk Cumhuriyetini çökme ve yok olma noktasına I 
ve büyük felaketin eşiğine getirmişlerdir. I 

işte bu anda, Silahlı Kuvvetlerin müdahalesi ile I 
ülke ve millet büyük bir felaketten kurtarılmış, böy- I 
lece ikinci Cumhuriyet diyebileceğimiz yeni bir de- I 
vir başlamıştır. Bugüne kadar Millî Güvenlik Kon- I 
şeyi Danışma Meclisine dayanarak yeni bir Anayasa I 
ile yeni Cumhuriyeti kurma ve Atatürk Cumhuriye- I 
tine, Atatürk ilkelerine sadık kalarak devam ettirme j 
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faaliyetlerini milletin güven ve beğenisini kazanarak 
yürütegelmiştir. 

Daha dün Yıldönümünü kutladığımız Birinci Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Atatürk tarafından na
sıl oluşturulduğunu, bu seçimi nasıl düzenlediğini, 
Atatürk'ün ve böyle bir Meclise dayanarak büyük 
icraata ve inkılaplara yöneldiğini dikkate alalım. Kon
seyin de buna mütenazır olarak Danışma Meclisini 
nasıl kurduğunu ve nasıl bir çalışmaya yönelttiğini 
izleyelim. 

Konsey, kendine has bir seçim sistemi ile sayısı 
çok sınırlı olan ve kendi istekleri ile bu Mecliste ça
lışmayı kabul eden, daha önce hiçbir politik faali
yette bulunmayan ve emsalleri arasından seçtiği üye
lerle oluşturduğu bir Meclise dayanarak, milletin ta
mamına yakın çok büyük bir çoğunluğunun kabul 
ettiği bir Anayasa ve seçtiği bir Cumhurbaşkanı ile 
çok kısa zamanda ve şimdiye kadar hiçbir Millet 
Meclisinin uzun yıllar çıkaramadığı temel kanunları 
1 - 1 , 5 yıl gibi, kısa bir sürede çıkarmak suretiyle 
millete hizmet etmiş ve etmektedir. Bugün mübalağa
sız ve yaranmadan uzak bir düşünce ile ikinci Cum
huriyet veya Evren Devrini yaşamakta olduğumuzu 
söylersek samimiyetsizlikle ve riyakârlıkla itham edil
memeniz gerekir. Yok olma noktasına gelen bir dev
letin yerini aynı Atatürk'çü temel üstüne oturtmaya 
çalışan ikinci Cumhuriyet ve onun baş mimarı, mil
letinden layık olduğu haklı desteği kazanarak işba
şındadır. Dünyanın gözü önünde serbest cereyan eden 
bir referandum sonunda böyle bir oy oranı ile seçil
mek dünyada bugüne kadar hiçbir fani devlet ada
mına nasip olmamıştır. 

Bu nedenle Konseyin kabul ettiği yasalar ve ku
rulacak partiler ve yapılacak seçim üzerinde yaban
cıların hiçbir şey söylemeye hakları yoktur. Seçim 
gününü ve şeklini Konsey tayin edecektir. Biz Av
rupa Konseyinden şu güne kadar seçim yap veya şu 
şekilde seçim yap diye talimat alacak bir millet de
ğiliz. Konsey bugüne kadarki icraatını Danışma Mec
lisine dayanarak ve burada hazırlanan yasaların doğ
rultusunda yürütegelmişti. Bu nedenle Danışma Mec
lisi kendisinden beklenilen görevi tam olarak yapmış 
durumdadır. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın inönü, 
Bayar ve Gürsel gibi Başkanların durumu ile karşı
laşmamasını istiyorsak, eğer Konseyin, Millî Birlik 
Komitesinin akibetine uğramamasını istiyorsak, Ata
türk'ün kurduğu ve Cumhuriyeti kurmak ve inkılap
ları gerçekleştirmek için dayandığı bir Meclise ben-
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zer bir Millet Meclisine/ dayanmak mecburiyetinde 
olduğumuzu hiç çekinmeden söyleyebiliriz. 

vŞimdi önerilerime geçiyorum : 
Fransa'da De Gaulle bir yeni anayasa yapmış De 

Gaulle'cu bir parti kurmuş, Meclise sokmuş hükü
met kurmuş, ideallerini gerçekleştirmiş, Fransa'yı tek
rar eski büyük devletler arasına sokmuştur. Biz de ye
ni bir Anayasa yaptık, niçin Evren'ci veya Cumhu
riyetçi bir parti kurmayalım, niçin Danışma Meclisi
ne dayalı ve bunu içine alabilecek yeni bir Meclis 
oluşturmayalım?.. Danışma Meclisi üyeleri böyle bir 
partide yer alabilecekleri gibi, doğrudan doğruya Se
çim Kanununun içerisinde otamatik olarak yer ala
bilirler ve böyle bir gruba eklenecek olan en az % 20' 
lik aynı düşünce ve kanaatte yeni milletvekilleri ile 
yeni Mecliste yeni Anayasanın gereklerini yerine ge
tirecek, Atatürk ilkelerine yürekten bağlı ve Cumhur
başkanının idealleri doğrultusunda bir Meclis oluş
turabilecektir. Önerilerimi önerge olarak ayrıca tak
dim edeceğim. Bu önerilerimi Yüce Meclisin tensip
lerine ve asil milletimizin takdirlerine sunarım. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Karal, konuşmaktan vazgeçtiklerini beyan 

ettiler. 
Sayın Kırcalı?.. Yok. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

izin verirseniz yerimden arz edeyim. 
Ben de herkes gibi konunun önemi ile mütena

sip bir hazırlık yapmıştım. Bunu birkaç dakikaya sığ
dırmak gerçekten içime sinmeyecek. Mülahazalarımı 
maddeler münasebetiyle sırası geldikçe arz edeceğim. 
Konuşmaktan vazgeçtim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Çakmaklı konuşmaktan vazgeçtiklerini da

ha evvel bildirmişlerdi. 
Sayın üyeler, bu suretle söz isteyen 45 üyemizden 

35 arkadaşımız konuşmasını tamamlamış bulunmak
tadır, 

" ^mm 

Sayın Komisyon Başkanı, bir diyeceğiniz var mı 
efendim, vaki konuşmalara karşı? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, esasen bu sabah ko
nuşmaların bu akşam biteceğini tahmin ettiğimden 
yarın sabah saat 10.00'da Anayasa Komisyonunu ar
kadaşlarımızın görüşleri istikametinde yahutta görüş
leri konusunda tartışmak üzere toplantıya çağırdım. 
Yarın sabah saat 10.00'da Anayasa Komisyonu top
lanacak, ilan edildi ve biz sanıyorum ki, yarın belki 
bitiremeyiz perşembe günü cevapları vereceğiz efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, yarın birleşim yapılmasın di
yorsunuz. Anayasa Komisyonu cevap için yarın bir
leşim yapılmasın, perşembe günü saat 14.00'te top
lanalım diyor. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Evet efendim. 

BAŞKAN -—. Sayın üyeler. Anayasa Komisyonu 
mevcut konuşmalara cevap vermek için yarın birle
şim yapılmaması hususunda bir teklif getirmişlerdir. 
Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(«Özel gündemle toplanalım» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, bir özel gündem de ha

zırlanmadığı için yarın bu kez bir itiraz söz konusu 
olabilir. Çünkü, müsaade buyurun efendim, daha ev
vel Sayın Seçkin'in önergesini oybirliğine yakın bir 
kararla kabul etmiş idiniz. Sayın Seçkin'in önergesi 
de müsâade ederseniz aynen şöyle idi : «... başka ta
sarı ve teklifler konulmadan görüşülmesini...» Yüce 
Genel Kurulunuz da bu kararı bizim Başkanlık Di
vanı kararma karşı kabul etmiştiniz; bu nedenle özel 
gündem yapılması söz konusu olamayacağından ve 
bugünkü görüşmeler de tamamlanmış olmakla 28 Ni
san 1983 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18.50 

• • 
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