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42. Birleşim 

20.1.1965 Çarşamba 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
mla sunuşları 
. .1. —.1076 sayılı Yedek subay ve as
kerî/memurlar Kanununun 3 ııeü maddesi
nin değiştirilmesine ye bu kanuna geçici 
maddelei' eklenmesine dair 97 sayılı Ka
nunda. değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun, tasarısının iadesine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/1121, 1/624) 

2. — İçişleri Bakanı Orhan öztrak'ın, 
C. Senatosu İstanbul Üyfcai Rifat öz-
türkçine ve 5 arkadaşının, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin, Emniyet G-eryel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması halikında ka-

îçindekiler 
Sayfa 

2:3 
Sayfa 

ııun teklifinin'öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi (4/363, 2/266) 4 

3. - -Mi l l î Eğitim Bakatıı İbrahim ök-
feem'ln, .5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısının, öiıce'lik ve ivedilikle görüşülme
sine dair önergesi (4/364, 1/568) 4:5 

4. — Adalet Bakanı Sırrı Atalay'ıh, 
Seçimlerle iîlg'ili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanım 
tasarısırn'n gündemde bulunan bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşslme-
sine dair önergesi (4/362, 1/773) 5:9 

5. — Görüşülen işler 9 
1. — Seçimlerde ilgili kanunların bâzı 

hükümlerinin değiştiri&mesi hakkında ka
nun tasarısı ve Adaîet ve Anayasa ko-
misyoınlaırında>ıı seçilen altışar üyeden ku
rulu. Geçici Komisyon raporu. (1/773) (S. 
Sayısı : 797 ve 797 ye 1 "nei .ek) [Dağıtma 
tarihi :18 . 1 . 1965] 9:51,52:55/59 



1. — GEÇEN Tl 
Başbakan İsmet inönü, Kırkağaç ilçesinin I 

Karakurt köyünde öğretmen ve Kuran kursu 
hocası arasında çıkan kavgaya köylülerin de ka-
tılmasiyle meydana geden olay vesilesiyle, aşırı 
sağcılık ve aşın solculuk, akımları yönünden 
Hükümetin titiz ve tedbirli olduğunu açıklıyan 
'bir demeç ve^di. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin'e Başbakan Yardımcısı ve 
Devlet Bakanı Kemal Satır'ın vekillik etmesinin 
uyyun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı ve 
4353 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde yer alan 
«kaızai hiçbir murakabeye tabi değildir» hük
münün Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkereleri 
okunarak^ bilgiye sunuldu. 

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâ
tında çalışan küçük dereceli memurların maaş 
ve intibak dereleleri hakkındaki kanun teklifi
nin îçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Meclis 
Gündemine alınmasına dair önerge üzerinde ya
pılan görüşmelerden sonra, kabul olundu. 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinim 
değiştirilmesi ve bu kauna geçici bir madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin Genel Ku
rulun 24 . 12 . 1964 tarihli 12 nci birleşiminde 
Devlet memurları kanunu tasarısını görüşmek 
için kurulması kabul edilen Geçici Komisyona 
havalesine dair Maliye Komisyonu Başkanlığı ve 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sicilli 
Nüfus Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Genel Kurulun 
3 . 12 . 1964 tarihli 17 nci Birleşiminde Nüfus 
kanunu tasarısını görüşmek üzere kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkereleri, ka
bul edildi. 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 neı 
maddesinin (&) bendinin son paragrafının kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı, öeel'ik ve ive
dilikle görüşülerek kabul olundu. 

2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı il'e 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 6122 ve 6322 sayılı kanunlarla değiştiri 

PANAK ÖZETİ 

flıen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son bendi
nin kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
teklifi, Anayasa Mahkemesince iptal 'edilmiş 
olan bu hususların incelenmesi için komisyon
larınca geri istendi ğindem oya sunularak geri-
verildi. 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kala
cak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ivedilikle görüşülerek kabul edildi. 

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı, istemesi üzerine, Tarım Ko
misyonuna verildi. 

Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Ka
nunla değişik 35 nci 'maddesine bâzı hükümler 
eklenmesinle dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ivedilikle görüşüldü ve kabul 
olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Beden 
Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü maddele
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi, tümü 
üzerinde; 

Polis vazife ve selâhiyfet Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, 
birinci maddesi üzerinde ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Düğün
lerde mıen'i isarfata dair 55 sayılı Kanunun kal
dırılmasına dair kanun teklifi de, tümü üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra, İçişleri Komiyo-
nun?. fferiverildi. 

Gümrük mamurlarından vazifei mem.uresinı 
suiitimal edenlerle vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edümiy enler hakkında 
yapılacak muameleye dair 1920 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasa/mı görüşülerek tümü kabul edildi. 

20 Ocak 1965 Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak üzeve (saat 18,30 da) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
FVA4 Sirmen Yozgat 

îsmet Kapısız 
Kâtip 
Sürt 

Süreyya öner 



Sözlü sorular 
1. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 

20 . 5 . 1959 tarihinden itibaren, Amerika Bir
leşik Devletlerinden ve sair devletlerden ne ka
dar nebati yağ ithal edildiğine dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönlerilmiştİT. 
(6/1043) 

2. — Aydm Milletvjekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'de mevcut borsaların ıslahı konusunda 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/1044) 

3. —- Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Yüksıek İslâm Enstitüsünün kuruluş gayesinin 
ne olduğuna dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/1045) 

4. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
yılbaşı münasebetiyle köylere gönderilen tebrik
lerin 'bedeline ve posta masraflarına dair söz
lü soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/1046) 

Yazılı sorular 
5. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-

ın, Burdur'un bâzı köylerinden satınalıııan tü
tün bedellerinin ödenmemesi sebebine dair ya
zılı soru önergıesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na ıgönlerilmiştir. (7/65T) 

6. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Söke ilçesi özel Lisesine yardımda bulunan öğ
retmenler Derneğine, bu sene için, Bakanlıkça 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüme 
dair yazılı s<om önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/658) 

KÂĞITLAR 

tosu 1/446) (Gündeme) (S. Sayısı: 798) [Dağıt
ma tarihi: 19 . 1 . 1965] 

6. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanım ta
sarlısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/774; C. Senato
su 1/447) (S. Sayısı: 799) [Dağıtma tarihi. 
20 . 1. . 1965] 

7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/777; C. Senatosu 1/453) (S. 
Sayısı: 801) [Dağıtma tarihi: 20 . 1 . 1965] 

8. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin Jandarma Genel 
Komutanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna, dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/759, 2/764, 2/770; C. Senatosu 1/443) (S. Sa
yısı: 800) [Dağıtma tarihi: 20 . 1 . 1965] 

2. — GELE 

Tasanlar 
1. — Toplum zabıtası kurulması hakkında 

kanun tasarısı. (1/786) (içişleri ve Plân komis
yonlarına) 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sı. (1/787) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

Teklifler 
3. >— tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 

2834 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi (2/797) (Ticaret ve 
Plân komisyonlarına) 

4. — tçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
iki arkadaşının, JDmekli Sandığına dâhil memur
ları ev sahibi yapmak amacı ile sermaye tahsisi 
hakkında kanun teklifi (2/798) (Maliye ve Plân 
Jcamisyonlarına) 

Raporlar 
• ' 5. —- 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde. değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/767, C. Sena-



B Î R Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıüacafctır. 
Bâzı arkadaşlarımız yoklamaların İçtüzüğün 

82 nci maddesine göre isim'lerin okunması sure
tiyle yapılmasını istemişlerdir. Yoklama bu şe
kilde yapılacaktır. 

(Adana milletvekililerinden başlanarak yok
lama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gerekâi 
çoğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1076 sayılı Yedek subay ve askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenme
sine dair 97 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun tasarısının iadesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1121, 1/624) 

BAŞKAN — Tezkereyi okultuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
17.1.1964 tarihli ve 71-2208/178 savilı yazı

mızla sımulımuş bulunan «1076 sayılı Yedek su
bay ve askerî mamurlar Kanununun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesine •dair 97 sayılı Kanunda de-
ğişikli'k yapılması hakkında kanun tasarısı» nın 
iadesini rica ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

(Soldan A.P. milletvekilleri salona girmeye 
başladığından C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarı geriverilecek'tir. 

2. — îçişleri Bakanı Orhan öztrak'm, C. 
Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 5 
arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayth cetvelin, Emniyet Genel Mü

dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında, 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülme
sine dair önergesi (4/363, 2/266) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Başkanlık Divanı muvafık mütalâa etmiştir. 

Mület Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 

öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin, Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmamda değişiklik yapılması 
hakkındaki 399 sıra sayılı kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesinli arz ve teklif 
ederim. 

İçişleri Bakanı 
Orhan öztrak 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenfler... Kabul edilmiştir. 

3. — Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktemHn, 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadro' 
lan Kanununa ek kanun tasarıstnM öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi (4/364, 
1/568) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı muvafık mü
talâa etmiştir, önergeyi okutuyorum. 

4 
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ku
ruluş ve teşkiilât Kanununun öncelik ve ivedilik
le .görüşülmesini arz ve /teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Eğitim Bakanı 

İbrahim öktem 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Adalet Bakam Sırrı Atalay'ın, Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasannnın gündem
de bulunan bütün işlere tdkdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi (4/362, 
1/773) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı muvafık mü
talâa etmiştir, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun. tasarısının 
ehemmiyetine binaen gündemde bulunan bütün 
işlere tafcdimen öncelik ve ivedillMe görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
S i m Atalay 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Grup adına söz istiyorum efendim. 

BALKAN — Sayın Savacı lehinde md, aley
hinde mi? 

A. P. GRÜPU ADINA SABAHATTİN SA
VACI (Gümüşane) — Aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN SA

VACI (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlarım, 
gündemin nasıl tesbit edileceği daha evvel grup
tan temsil eden arkadaşların imzasiyle bir proto
kole bağlanmıştır. Bu protokole göre bugün gün
demde birleşik toplantı yapılacaktır. Birleşik top
lantıda ise müşterek tüzük müzakere edilecekti. 
Bu bittl'kten sonra Millet Meclisi Tüzüğü müza
kere edilecekti. Millet Meclisi Tüzüğü henüz Ko
misyondan gelmediğine göre yine gündemde olan 
meseleler sırasiyle görüşülecektir. Bu protokolün 
buna ait hükümlerini ben yüksek ıttılaınıza arz 
ediyorum, I 

Protokolün 9 ncu maddesi: «Grup yetkilile
riyle Hükümet temsilcisinin bu protokolde yer 
alan konular hakkında görüşmek üzere her ay 
başı, Başkanın Başkanlığında toplantı yapması.» 

«10. — Komisyonlardan gelen, Genel Kurula 
sevk edilen işlerin gündemdeki sırasının 9 ncu 
maddede yazılı toplantılarda ve acele hallerde 
Başkanlıkça vâki davet üzerine yapılacaktır.» 

Şiımdi mesele böyle olunca, henüz Başkanlar 
Kurulunda gündeme ithal edilmemiş bir mevzuu 
bu tarzda ve vekilin bir takriri ile gündeme it
hal etmek bu protokole aykırı düşer. 

Sayın arkadaşlarım, bu protokol hepimizi bağ
lar. Bu protokole ya riayet edilir, ya edilmez. 
Muhterem arkadaşlarım, 10 ncu maddeyi oku
dum: Eğer acele bir iş varsa, hükümetten mu-
havvel acele bir iş varsa, Başkan bu bir aylık 
müddete tabi olmadan da acele hallerde derhal 
Başkanlar Kurulunu, ki bu Başkanlar Kurulu 
ismi ile yeni İçtüzüğe girmiş, ve fakat henüz tü
zük Heyeti ITmumiyeye gelmemiştir, protokol ile 
bir müessese haline gelen ve işlemekte olan im
zalarımızla taahhüt altına aldığımız bu protoko
le göre bu muamelenin yapılmaması lâzımdır. 
Şayet bu muamele yapılırsa, bu protokol açıkça 
ihlâl edilmiş olur. Bunu yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Savacı gayet iyi bilirler ki, okudukları proto
kolün 4 ncü maddesi hakikaten Çarşamba gün
leri müşterek toplantı yapılacak ve müşterek 
•toplantı gündeminde bulunan müşterek toplan
tıya ait İçtüzük görüşülecekti. Bu lâzıme yerine 
getirilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı yapılmış ve Müşterek İçtüzüğün 
yürürlük maddelerine kadar bütün maddeleri 
görüşülmüş, yalnız bir madde hakkında arkadaş
lar tarafından verilen tadil önergesi nazarı iti
bara alındığı için bu önerge müşterek İçtüzüğü 
hazırlıyan Komisyona verilmişti. Komisyondan 
henüz gelmemiştir ve müşterek toplantının mev
zuuna girebilecek her hangi bir iş, Başkanlığa 
tevdi edilmemiştir. Binaenaleyh, mevzuu oknıyan 
bir toplantı yapılamayacağına göre arkadaşımızın 
ileri sürdüğü hususların hiç biri varit değildir, 
efendim. 

— Aleyhin-KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) 
de söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Aleyhinde buyuran. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sevgili 

arkadaşlarım, (C. H. P. sıralarından aleyhinde 
mi, lehinde mi, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, Başkanlık Divanının 
dün müzakere ederek karara bağlamış bulundu
ğu ve bugün Yüce Heyetinize, Başkanlık Divanı 
kararı olarak sunduğu husus şimdi arz edeceğim 
yönden İçtüzüğe ve Meclis teamüllerine aykırı 
bulunmaktadır. Şöyle ki, arkadaşlar bir kanun 
tasarısı veya teklifin veya her hangi bir mevzu
un gündeme alınması hususu ayrı; o mesele, o 
kanun tasarısı veya teklifinin ivedilikle müzake
resi ayrı ve diğer işlere takdimen, öncelikle gö
rüşülmesi hususu ayrı mütalâa edilmesi gerekir. 

kanlığa takdim edilmiş duan Ibütün hususlardı)'. 
Bugün elimizdeki mevcut gündemin dışında gün
deme alınmış yüzlerce tasarı, yüzlerce soru 
mevcuttur. Bütün işlere takdimen görüşülme
si istenen tasarı da, 18 . 1 . 1965 tarihinde tabe
dilmiş, tevzi edilmiş, gelen evrak arasına kay
dedilmiş ve bütün arkadaşların eline geçmiş, 
üzerinden de 48 saat geçmiştir. Binaenaleyh gün
demde bulunan bir maddenin diğer işlere tak
dimen görüşülmesi teklif edilmektedir. Yoksa, 
gündeme alınması diye bir kayıt da yoktur. Çün-
ri arkadaşımız dinlememiş galiba. Takrirde, 
gündeme alınması diye ıbir kayıt da yoktur. Çün
kü bu iş esasen gündemdedir. Gelen evrak ara
sına girip gündeme girdiği anda, gündeme gir
miş farzederiz. Meclis kuruldu kurulalı teamül 
budur. (Soldan gürültüler.) Müdahale etmeyin 
efendim, dinleyin, sonra gelir buradan cevap 
verirsiniz. Binaenaleyh, gündemde olan (bir işin 
Meclis isterse gündeme alınmasına da karar ve
rir, ama bu iş için buna lüzum yoktur. Tak
rirde de böyle bir talep yok. Şimdiye kadar 
Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden beri 
gelen evrak arasında gündeme diye gösteril
miş ve tevzi edilmiş olan işlerin hepsi gündem
dedir. ve nitekim 18 . 1 . 1965 taririnden iti
baren bu tasarı üzerinde bütün arkadaşlara 
söz kaydettirme imkânı verilmiştir. Ve bu ara
da gruplar ve milîle'tvekilleri isimlerini kaydet-
tirmişlerdir. Binaenaleyh, yapılmış muamele
de her hangi bir yolsuzluk yoktur, önergeyi 
oyunuza sunuyorum... 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (C. H. P. sıraların

dan üç kişi oldu Reis Bey, sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)' 

—- Benim görüşüm takririn aleyhinde değil, 
Riyasetin izah ettiği usulün aleyhinde. 

BAŞKAN — Son izah ettiğim usul hakkın
da mı? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Evet. 

BAŞKAN— Buyurun. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarıma şu hususu peşinen 

Halbuki Başkanlık Divanı kararını sunuş ola- j 
ralk ifade ettiğimde hu kanun tasarısının hem 
gündeme alınmasını, hem öncelik ve ivedilikle 
müzakeresini, hem diğer işlere takdimen görüşül
mesi hususunu oylamaya teşebbüs etmiştir. Muh
terem arkadaşlarım, Başkanlığın bu tutumu bu 
Meclisin tarihinde görülmüş bir hâdise değildir. 
Mesele ayrı esaslara göre müzakere edilmeli, ve 
oylanmalidır. Eğer Yüksek Meclis o mevzuu gün
deme almaya karar verirse bu kararı mütaakıp 
ikinci olarak ivedilik hususu oylanır. İvedilikle 
görüşülmesi kararlaştırılırsa ayrıca oylanması ge
reken husus, bir başka muamele ile, oylanmak, 
bütün diğer işlere takdimen görüşülmesi hususu 
da böylece üçüncü bir karar ile kabul edilmek 
lâzımgelmektedir. Bu üç hususun birden oylan
ması ifade edildiğine göre sanki Başkanlık Diva
nı, Yüce Heyetin kanaat ve temayülünü önceden 
te-sbit etmiiş ve tou hususları kabul edeceği muta- j 
lâası ile bu üç hususu birden oylamaya kalkış
maktadır. Bu yanlış bir tutumdur. 

Şimdiye kadar Meclisimizde görüşülmüş bir 
hâdisedir. Bu kanunun Ibiran önce çıkarılması 
muayyen bir grup, muayyen partiler tarafın
dan istenebilir; bu fikre hürmet vazifemizdir. 
Ama kanunun biran önce çıkarılması hususun- I 
daki arzumuzu yerine getirirken Meclisimizin I 
tepmül, tüzük ve tatbikatını çiğnememiş olalım, j 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerim- I 
le. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sayın I 
arkadaşımızın ileri sürdüğü mütalâalar varit de- I 
ğildir. Başkanlık tüzük hükümlerini hassasiyetle I 
ve dikkatle tatbik etmektedir, gündeme girmiş I 
olan husus tabı ve tevzi edilip dağıtılan ve Baş- | 
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izah edeyim. Takririn aleyhinde iki kişiden faz
la görüşemez. Ama bendenizin aldığı söz, Ri
yaset Makamının şimdi izah ettikleri ve bir 
nevi usulü müzakereye aidolduğu için benden 
sonra dahi bir arkadaşımızın konuşabileceğini 
peşinen ıttılaınıza arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Murterem arkadaşım, Riya
set size söz vermiştir. Ayrıca izaha lüzum yok. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
<•— Teşekkür ederim. 

Muterem arkadaşlarım, Riyasetin izahların
da hatalı olan nokta şudur: Bir kanun tasa
rısı veya teklifi tabedilir, dağıtılır, aradan 
48 saat geçer, gündemde normal işler meyanmda 
yerini alır. Bu işin bir şeklidir. Bir de ayrıca, 
aynı kanun tasarısı veya teklifi dağıtılmıştır, 
üzerinden 48 saat geçmemiştir. O takdirde 48 saat 
geçmeden müzakeresi için yeni bir teklif ve
rilmesi iktiza eder. Bugün müzakeresini yap
mak istediğimiz tasarı ise sadece şu yönden 
bir teklif olarak gündemin sunuşları kısmın
da yerini (bulmuştur, aynen okuyorum: «Sunuş
lar: 4 - Adalet Bakanı Sırrı Atalay'm, seçim
lerle ilgili kanunların bâzı rükülerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının gündem
de bulunan bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi.» 

Muhttrem arkadaşlarım, bu teklife- bende
niz de ittiba edebilirdim, ama şöyle ki; bu ta
sarı gündemin sonuncu kısımlarında yer alır 
ve gündemde bir numara iktisabeder, ondan son
ra gündemde kendisinden evvel gelen diğer işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle müzakeresine 
dair teklif oylanabilir. Ama ,bir tasarı ki, gün
demde numarasını almamış, gündeme girme
miş, gündemde vücut 'bulmamıştır. Bu tasarının 
daha gündeme girmeden öncelik ve ivedilikle 
ve her türlü tasarruflara takdimen müzakeresi 
hakkındaki teklifin oylanması usul hükümlerine 
göre mümkün değildir. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Af kanu
nu nasıl çıktı Af Kanunu, onu söyle. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 
Eğer öyle bir hata yapılmışsa, bir hatanın yapıl
ması diğer hatayı mubah kılmaz. O hata da Ri
yasete matuftur. Tarizinizin ona olması iktiza 
eder, bendenize değil, öyle anlaşılıyor ki, me
sele sadece bir ekspres ikamın mahiyetinde de
ğil, gündeme ithal usulü dahi bir ekspres şek-
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ünde geçiştirilmek istendiği zehabı ister iste
mez zihinlerde uyanıyor. Binaenaleyh, ben 
muhterem Riyasetten bir usuli hataya, içtüzü
ğe aykırı bir davranış içerisine girmemeleri 
için bilhassa istirham edeceğim. Gündeme alı
nıp, sıra numarası verilmemiş olan bir tasarı 
hakkında öncelik ve ivedilik ve takdimen mü-
zaikere teklifine müteallik olan takrir oylana-
maz, oylanması usule aykırıdır. Kendilerini usu
le davet eder hepinizi hürmetle selâmlarım 
efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) Usul hak
kında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lehde mi, 
aleyhte mi? İki kişi lehte, iki kişi de aleyihte 
olması lâzım. Tesbit etmemiz gerekir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Aleyhte 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar bu mevzu o Ikadar İç
tüzüğe aykırı, o ıkadar sakîm bir durum arz 
etmektedir 'ki, İçtüzüğün hangi maddesini açar
sanız açınız, Başkanlığın bu tutumunun aksi
ne kayıtlara raslıyacaksımz. 

Açıyorum İçtüzüğü, meselâ muayyen mad
delerden dört - beş tanesini okuyoruz. «Bir hu
sus ruznameye alınmadan önce..» «bir kanun 
teklifi ruznameye alındıktan sonra...» şeklinde 
Meclis İçtüzüğünde 'kayıtlar vardır. Meclis 
İçtüzüğü Anayasa hükmündedir. İçtüzük hü
kümleri çiğnenirse Anayasa çiğnenmiş demek 
olur. Bir kanunun çıkarılması için takifbolunan 
hususlar... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûnetle dinle
yelim lütfen. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — İçtü
züğe aykırı bir durum yaratmamak hepimizin 
vazifesi olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 'bu kanun teklifinin 
nasıl bir prosedür içerisinde Karma Komisyo
na sevk edildiği hepinizin malûmudur. Karma 
Komisyonda müzakeresini mütaalkip nasıl im
zalarımız alınmadan Meclis Matbaasına gönde
rildiği de basın yoliyle efkârı umumiyeye du
yurulmuş bulunmaktadır. Şimdi bu kanun ta
sarısının Meclis Gündemine alınmadan ivedilik 
ve öncelikle müzakeresi, bütün bu usulsüzlükle
re ve yolsuzluklara - zabıtlara tescili için ifade 
ediyorum - Bir miktar daha bir şey ilâve ede
cek ve böylece kanunun çıkarılmasında göste-
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rilen istical, böyle usulsüzlüklerle tesfbit edil
miş olacaktır. 

Arkadaşlarım, bir misal verebilir ani acaba 
Riyaset Bana? Bir kanun tasarısı ve teklifi gün
deme alınmadan, önümüze getirilsin, şu 'gün
demde numara almış 'bulunmadan bu gündeme 
alınması hususu bir tarafa itilip, öncelik ve 
ivedilikle hattâ diğer işlere takdimen görüşül
müş olsun. Böyle bir misal gösteremiyeceklerdir. 
öyle ise, hiç olmazsa içtüzüğün âmir (hükümle
rini yerine getirmek ve böylece ıkanunun çık
masında, eğer o kanunun çıkması bir an önce 
çıkması arzu ediliyorsa şu usul müzakerelerine 
iımkân bırakılmamasmda Meclis Riyasetinin has
sasiyet göstermesi lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Riya
setin görüşü açıkça ifade edilmişti. Fakat tutu
mumuz aleyhinde söz alan iki arkadaşımız Ri
yasetin arz ettiği hususun bir kısmını ya duy
mamışlardır, veya kaale almak istememişlerdir. 
Riyasetin arz ettiği husus şudur: Komisyon
larda müzaifceresi ilnraaıll edilip Başkanlığa sunu
lan tasarılar, mazbatası ile birlikte Başkanlık 
tarafından tabettirilir, gelen evraka kaybedilir 
ve geilierı evrak içimde «.gündemne» diye yazılır. 
O gelem eıvraik içinde gündeme ne 'gün alındığı
na dair de t.a.rıh mevcuttur. Biz lüzumsun kâğıt 
sarfiyatından içjtinabefcmıek için (ISoldan, «Ooo* 
sesleri, gülüşmeler, alkışlar)' 

Gülmeyin arkadaşlar, dinilemeyc meclburau-
nuz. Alınan, bu karanlar Başkanlar Kurulunda 
da görüşülmüş, Riyaseit Devamımda da mütıalâa 
•edilmligıtir. Düşünürseniz altı aydan betri önümü
ze takdim edilen gündem, ki demin de arz et
tiğim g'lb'i, İçtüzük hükümlerine ,göre gümde-
m<e giırmiş olan işlerin yüzlerce olmıassı ve bir 
kitap halinde bulunması ve Başkanlar' Kuru
lumda .alınan bir kararla ne günü, ne işlerin 
görüşüleceği tesbit edildiği için, hangi işler 
'hangi gün .görüşüle'oeik'se, demıJn de arz eıb'tlğim 
gi'bi, o işe ait işlerin tabedilerek size tieıvzii ya
pılmaktadır. (Bravo Reis sesleri)' B'inaenaleylh, 
bir 'tasarımım veya kamum teklifinim İçtüzüğe 
göre .günıdemıo girmiş olmıası, arız ettiğimi gibi 
gelen evraka kaıydedilip gündeme denilen' ka
yıt yanındaki tarihte girmiştir. Bimaemaieylh, 
bu mıııamele somunda ayrıca .gündeme alınması 
icabedecek bir muamele yoktur. Şimdiye ka
darla bütün tatbikatımız da budur. Bir tane 
gfösterilieıme'z diyorlar. Bunum aksime zatfem bir 
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muamele gösterilemez. Kendilerinin partilerin
den de Başkarnıvekili olarak Riyaset Divanında. 
Ibuluoıan arkadaşlar vardır. Onumla temas edip 
bu hususu öğrenebilirler. 

Bimaiem:aleym, Başk'amıbğıın tutumunda îçtü-
züğe aylkırı bir muamele yoktur. Bu önerge
nin, öncelikle ve bütün' işlere takdimen görü
şülmesi ıhaklkımdakıi önergenin, açık oya su
nulması' için 16 arkadaışaımüzım imızaısiyle veril
miş bir takrir vardır. Onu okultuyorum. (Orıfca 
sıralardan, «îsimlter okunarak yapılsın» sesleri) 

Millet Meclisi Başkaınhığmia 
Seçimlerle ilgili kanun tasarısına ait Geçici 

Komisyon raporumun bütün idlerle takdimen gö
rüşülmesi hususundakli önergenin açık oya ko
nulmasına arz ederim. 

Çorum Maraş 
İhsan. Torrubuş Kemal Ba-ğcıoğlu 

Edirne Çanakkale 
Talât Asal Retfet Sezgin 

Aydın İstanbul 
Melâlhait Gedik Ziya Altımıoğlu 

İzmir İzmir 
Şirıasi Osıma Muzaffer Döşemeci 

Kocaeli Ordu 
Hâidan Kısayol Ata Bodur 

İstanbul Tokat 
İbrahim Abak Mtefoımeıt Kazova 

Ankara Ankara 
Zühtü Pehlivamlı Isımail Gence 

Maıra§ Afyon Karalhisar 
Adnan Karaküeük Şevki Güler 

(îmızıa okuınamadı) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzük hükümle
rine göre 15 arkadaşımız bu takririn açık oya 
sunulmasını istemiş bulunmaktadırlar. Bu ba
kımdan takririn açık oya sunulması icabetmek-
tedir. Takriri açık oya sunacağız. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Takıf-r sahipleri burada mı? 

BAŞKAN — Yüce Meclisin almış olduğu ka
rara göre, takrirdeki imzaları olan arkadaşların, 
burada bulunmadan lâzımgelir. Arkadaşlar bu
rada değiJlease ve 15 imza sahibi eksilirse, birkaç 
gün evvel aldığınız karara göre bu takririn mu
ameleye konmaması lâzümgelir. Zannederim bü
tün imza sahihti arkadaşlar buradadır. (Soldan 
«Evet» şeşleri) 
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Arkadaşlar, açık oyu İçtüzüğün 137 nci 

maddesinin İkinci bendine göre yapacağız. İsim
lerini okuttuğum arkadaşlar, şimdi okutacağım 
takririn lehinde veya aleyhinde veya çekinser 
oldtMarım isimleri okunduMarı zaman ayağa 
kalkarak ifade edecekler, kâtip arkadaşlarımız da 
te^bit edeceklerdir. 

Hangi intihap dairesinden itibaren isimleri 
okuyacağımıza dair kur'a çekeceğiz : Diyarba
kır'dan başlıyoruz. 

Lütfen ismi okunan arkadaşlarımız Seçjm 
kanun tasarısının diğer işlere takdimen ve ön
celikle görüşülmesini (kabul edenler, «kabul» di
yecek, reddedenler «ret» diyecek, çekinserler de 
«çekinser» olduklarını ayağa kalkarak ifalde ede
ceklerdir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, ivedilikle beraber mi oya «runulacak? 

i. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkfnda kanun tasa
rısı ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından 
seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/772) (S. Sayısı : 797 ve 797 ye 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi her işe 
takdimen görüşülmesirii kalbul buyrduğunuz se
çimlerle '-ilgili kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının tümü 
haManda görüşmelere geçiyoruz. Evvelâ isimle
rini kaydettinmiş olan arkadaşların ve grupları 
adına aöz almış arkadaşların islim listesini oku
yacağım. 

Grupları adına söz almış olan arkadaşlar: 
C.H.P. Grupu adına Sadrettin Çanga, A.P. Gru-
pu adına Talât Asal, M.P. Grupu adına Ömer 
Zekâi Dorman arkadaşımız söz istemişlerdir. 

Şahısları adına söz kttemiş olan arkadaşlar : 
Salbri Vardarh 
Reşit Ü&er 
Mustafa Uyar 
Zeyyat Keeamemi 
Hasan Fehmi Boztepe 
Sami Oatürk 

(î) S. Sfaym 79ff w 197 ye 1 nci ek olan bas-
mayanlar tutanağın sonuna ektidir. 
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BAŞKAN — Efendim, şl'ımdi takdimen görü-

şüknesini oya sunuyoruz. İvedilik, kanunun tü
mü bitip maddelere geçildiği zaman oya sunulur. 
Onun için öbür önergeyi, sırası gelmediği için 
okutmadmn ve muameleye koymadım, 

(Diyarbakır milletvekilietfnden başlanarak 
oylar tessbit olundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, isimler 
okunlduktan sonra gelenler varsa lütfen bildir
sinler... 

Başka var mı?.. (Yok sesleri) Oy toplama mu
amelesi bit'mitftir. 

Muhterem arkadaşlarıma, Adalet Bakanı Sırrı 
Atalay'ın, seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü-
kümilerinin de£ı'ştiril'mesi hakkında kanun tasarı
sının gündemde bulunan bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesine dair takriri 226 kabul, 
131 ret, 1 çekinser oyla kabul edilmiştir. 

İhsan Ataöv 
Kadri özek 
Aziz Zeytinoğlu 
Abdülhalk Kemal Yörük 
Alp Doğan Şen 
İsmail Sarıgöz 
Ahmet Bilgin 
Sait S*na Yücesoy 
S. Gaman Avcı 
İhsan Kabadayı 
Gcfchan Evliyaoğlu 
Nihat Diler 
Nihad Kürşad 
A. Baran Numanoğlu 
İlk söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Çan-

ga'nındır. Buyurun Saym Çanga. 
Başkan söz istiyen arkadaşlar varsa isimlerini 

yazdırsınlar.-
Muslihîttin Gürer, Mustafa Kaptan, 1. Etem 

Knlıçoğlu, Ziya A&tmoğlu, Cevait Yalçın, Sinan 
Bosna, Refet Sezgin, Bahri Cömert, Kemal Bağ-
eıoğlUi İhsan Tombuş. 

C.H.P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
ÇANGA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı üze
rinde C.H.P. Mille* Meclisi Grupunun görüş ve 
düşüncelerini yüce heyetinize arz edeceğiz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Devlet idarelerinde demokrasi rejiminin, ida

re tarzlarının en mükemmeli ve millî iradenin 
tezahürüne en uygun bir sistem olduğuna inanan 
bir topluluk teşkil ediyoruz. Siyasi teşekküller ve 
fentler olarak demokrasinin gerçek savunuculu
ğunu yapmakta birbirlerimizden geri kalmamak 
gibi samimî bir davranış içindeyiz. 

Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Bu tarif Anayasa hükmüdür. Ve 
bu tarif, hepimizin duygu ve düşüncelerinin or
tak ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çok partili hayata geçişimiz ve bütün unsur-

lariiyle beraber demokratik düzeni gerçekleştir
memizin ve geride kalan yılları pek uzun sayı
lamaz. Bütün dünyada, demokrasiyle idare edi
len memleketlerin bu rejime kavuşmaları pek 
Ikolay olmamıştır. Aksine, o memleketlerde de
mokrasiler, bir bakıma ihtilâllerle, iç kavgalarla 
ve kanlar dökülmesi pahasına teessüs etmişlerdir. 
Şükretmek lâzımdır ki, biz henüz genç çağında 
olan demokrasimlizi ve onun vazgeçilmez unsuru 
olan siyasi partilerimizi böylesine kan kokan 
mücadelelerin sonucu üzerine bina etanemişizdir. 

Türkiye'de demokrasi ve onun unsurları mü
esseseler olumlu bir gelişme içindedirler. Bu ge
lişmeyi bilerek veya bilmiyerek, şurasından ve
ya burasından zedelemek istiyenlerin direnme
lerine rağmen, pek büyük çoğunluğumuzun, 
memleketin selâmeti için sımsıkı sarıldığı demok
rasimizin yine de müşterek gayretlerimizi bek-
liyen birtakım sorunları daha vardır. 

Zaman ve toplumumuzun g"ıttikçe artan mese
leleri karşısında demokrasimizin zedelenmesine 
fırsat verebilecek boşlukları doldurmak görevi 
elbette bize düşecektir. 

Türkiye'de çok partili hayata geçtiğimiz 1945 
ve tek dereceli seçime kavuştuğumuz 1950 yıl
ları arasındaki demokrasli çabalarını ve gelişme
leri için yapılan gayretleri arkadaşlarımız çok 
iyi haitırlıyacaklardır. Bu devre arasında, en hak
sız ve en ağır ithamlar karşısında olmasına rağ
men C.H.P. dünyada dahi benzeri olmıyan bir 
feragat ve fedakârlığın en mükemmel örneğini 
vermiştir. Hatırlanacağı üzere, tek dereceli ve 
çoğunluk esasına dayanan bu demokratik seçi
mlin arifesinde de, devrin muhalefeti teminat 
yokluğundan şikâyet eder, çoğunluk esasına da
yanan seçim sisteminden endişe duyarak nispî sis-
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temin uygulanmasını ister, şart koşardı. 1950 se
çimleri o günkü muhalefetin endişelerinde ne 
kadar haksız olduğunu gösteren bir sonuca ulaş
mıştır, 

Türkiye'yi, 1950 seçimleriyle demokrasinin 
mükemmel kucağına iten o günün sorumluları, 
memleketin gerçek manzarası karşısında kuvvet
li çoğunluğa dayanan hükümetlere ihtiyacola-
cağı /düşüncesinden hareket ederek, o günkü mu
halefetin nispî usulü savunmalarına karşılık, ço
ğunluk usulünü benimsemişlerdir. 

1950 ve 1960 yılları arası, çoğunluk sistemi
ni beğenmeyip nlispî usulü savunan sorumluların, 
kuvvetli hükümetler anlamını yanlış bir şekilde 
yorumlıyarak iktidar sürmeleriyle geçti. Geçen 
iktidar, çoğunluk sistemini mutlak iktidarda 
kalmak, iktüdarı her ne pahasına olursa olsun bı
rakmamak gibi demokratik düzenle bağdaşması 
mümkün görülmiyen bir zihniyet olarak benim
semişti. 

Muhterem arkadaşlar, 
27 Mayıs 1960 Devrimi ilk önce bu zihniyeti 

yıkmış oldu. Yerii bir Anayasa ve yeni bir se
çim sistemi ile de demokrasimizin gelişmesi yo
lunda bir adım daha ilerlemiş olduk. Bu Meclis, 
nispî seçim sonucuna dayanan siyasi teşekkülle
rin temsilcilerinden kuruludur. 1961 seçimi son
rası Meclislerinin üç yıllık çalışmaları olağan
üstü 'gayretlerle bir sürü olaylarla doludur. 

itiraf etmek gerekir ki, Meclis içinden ve 
Meclis dışından bir hayli engellemelere rağmen 
genç demokrasimizin yaşatılması içlin çaba gös
teren büyük çoğunluğun didinmeleri boşa çık
mamıştır. Her geçen gün, demokrasimizin geliş
mesine engel olan ve olabilecek düşünceler, de
mokrasiye inanan kuvvet ve düşüncelere mağlûb-
oTımuşlardır, boyun eğmişlerdir. Ve bugün yine 
ide demokrasimizi özlediğimiz seviyesine ulaştır
manın çarelerini araştırıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün müzakeresine başlanan kanun tasarısı 

işte, yukardan beri kısaca ana noktalarını izah 
ettiğimiz demokratik gelişmemizin yeni bir hal
kasını teşkil etmektedir. Biz, bu inancı taşıyoruz. 
Biz, C.H.P. olarak, siyasi partileri birbirlerini 
yok etmeye ve siyaset sahasından silmeye karar
lı ve gayretlerini bu yola döken teşekküller gi
bi görmüyoruz ve görmek istemiyoruz. Demo
krasimizin bekâsını siyasi partilerimizin raıevcu-
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diyetinde ve teminat altında yaşamalarında bu
luyoruz. Onun içindir ki bütün partilerimizi 
ilgilendiren bu kanun tasarısını savunmaktayız. 

Bir müddet »önce geçirdiğimiz mahallî ve kıs
mî Senato seçimlerinin sonuçları bizi daha da 
'dikkatli olarak bu konu üzerinde düşündürmeli
dir. Anayasamız, siyasi partileri büyüklü kü
çüklü olarak tarif etmemiştir. Gövdesinin büyük
lüğü veya aldığı oyların çokluğu ne olursa ol
sun, kanuni hakları çerçevesi içinde teşekkül 
eden her siyasi parti, Anayasa muvacehesinde 
eşit haklara sahiptirler, hükmüne sadakat göste
riyoruz. 

Son seçimler ise, vatandaş oylarının iki bö
lümde toplanmak istidadını taşıdığını göstermek
tedir. C.H.P. ve A.P. kanatlarında toplanan bu 
oyların dışında diğer partilerimize de teveccüh 
oylarının sayısı, küçümsenecek kadar değildir, aik-
si düşünüş bir o kadar millî iradenin hiçe sa
yılması anlamına gelebilir. 

Geçirdiğimiz olayların tecrübesi memleketin 
iki siyasi kampa ayrılmasının henüz fayda ye
rine zararlarının olduğunu göstermiştir. Bizim 
demokrasimizde iki kampa ayrılan siyasi düşün
celer birbirlerinin daima partizanlığından, ta
hakkümünden şikâyetçi olmuşlardır. d'Hont sis
temine dayanan nispî seçim usulü de bu endişe
ler karşısında yetersiz kalmıştır. 

Bu sebeple, bir defa biz, bu iki kampa ayrıl
manın zararlarını önleme ve belki de uzun yıl
lar bu iki kuvvet arasında değişecek iktidar un
surları ortasında (muvazene sağlıyabilecek diğer 
siyasi teşekküllere hakları olan yaşama ve geliş
me. imkânlarını temin etme inancını taşıyoruz. 
Bu Parlâmento, bu inanca ortak olmalıdır. Bun
dan kaçmak, bu düşüncelerden uzaklaşmak dün; 
siyasi partileri mahkemeye sevk ederek kapatma 
yoluna giden zihniyetten ve kapatma hükmü ve
renlerin davranışından farksız olacaktır. 

C.H.P. gelecek nesillerin vebalini yüıklenmi-
yecek ve bu günaha katılmıyacaktıır. Onun için 
bütün gücüyle, siyasi partilerimizi yok edici dü
şüncelerin ve tertiplerin davranışlarına karşı ko
yacaktır. Kanunların faaliyetini yasaklamadığı 
her partiyi yaşatma gayreti dün olduğu gibi, 
bugün de, yarın da, C.H.P. nin şaşmaz prensibi 
olarak kalacaktır. C.H.P. nin bu davranışını her 
hangi bir siyasi partinin himayesi şeklinde değil 
sadece rejimin himayesi mânasında anlamalı
dır. 
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Memleket idaresinde egoist değiliz. İktidara 

gelmek, iktidarda olmak kadar, iktidardan da 
gitmenin demokrasinin icaplarından olduğunu 
bilen ve örneklerini veren bir partiyiz. Tek ba
şına olduğu kadar, diğer siyasi teşekküllerle or
tak olarak, koalisyon hükümetlerinde de çalış
manın, gerektiğinde vazifemiz olduğunu idrak 
etmekteyiz. Bu-tasarı, bizi, gelecek bir seçim so
nucu iktidardan mahrum veya bir koalisyon Hü
kümeti içine getirse bile, kendi gücümüzden bir 
şeyler yitirmek pahasına, siyasi partilerimize 
gücümüzden bir şeyler katmak için benimsiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diğer taraftan bu tasarı millî iradenin he

men hemen eksiksiz tecellisine imkân verdiği için 
de C.H.P. Meclis Grupu tarafından benimsen
mektedir. Gerçekten, millî bakiye sistemi diye 
adlandırılan bu sistemde vatandaş oyları zayî ol
maktan kurtarılacak ve en mükemmel bir şekil
de değerlendirilme imkânına kavuşacaktır. 

İşlerini güçlerini terk ederek, hattâ, hasta ya
tağından kalkarak binbir ümitle sandık başları
na koşan ve attığı oyların sonucundan memeleke-
ti hesabına bir şeyler bekliyen vatandaşlarımızın 
duyacakları sevinç ve gurura ortak olmak için 
de bu tasarıyı desteklemek C.H.P. Meclis Gru-
punun tarihî vazifelerinden biri olacaktır. 

Seçimlerin Ekim ayında yapılmasını öngö
ren değişikliğe ise, Anayasamızuıl hükmüne 
uyduğu ve Ekim ayının seç'imıler için en müsait 
aaııruan olduğu yolumda taşanının! gerekçesine 
ve Geçici Komisyon! raptorundakd mütalâaya 
aynen 'katılıyoruz. 

MuMıerem arkadaşlar, 
Milletçe hepimizi:! üzen bir daıvramışa bu ve

sile ile temas etmeden geeemiyeceğiz1. A. P. 
elgoilstiçe bir düşüncenin tesiri altında bu tasa
rıya ve bu tasarlının getirdiği sistemıe açıkltan 
cepîhe almıştır. Başta yetkili onganları, bu ka
nunun Medişlerden geçmemesi için her imkâ
na başvuracaklarını söylenken,, tasarınım Geçi
ci Komislyonda göra'şiülımesi sırasında yîne bu 
'partiye mensup komisyon, üyelerinin! siyasi1 ter
biye ve Parlâmento âdaJbiyle bağdaşamıyacak 
ıderecedle çirkin ve yakışıksız isnattan ve (A. P. 
sıralarından gürültüler, sözünü geri al sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Çanga, taihrlilk edici söz-
ıkıull anmaktan içt mabediniz. 
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C. H. P. MECLÎS GRUPU ADİNA SADRET-

TÎN ÇANGıA (Devaıml-a) — A. P. ne yakın, ba
sın organlarının hiçbir mesnede dayanmıyan 
yayını dikkatlerden uız-ak tutuimıaımalıdr. De
mokrasiye h'izmuet) aml ayışı! arı 'böy Leşine kıt ve 
kendi çıkarını böyle-sinıe, mıemleiketi aleyhine ; 
istismar eden AdaıLet Partisinl'n tutumumu mil- ' 
letçe dilkıkatli bir şekilde izlemıelüyiz. j 

Böylesine daıvra.n:o!ar demokrasimizi tabri- I 
"heder. Bu zihniyet Devlet müesseselerini, Dev- } 
let otorite ve nizamını tahrip edeır. Ne yaızık ki, j 
bu parti, kendisimi hemıen "Iktidard'a görmenin, ! 
ıheves sancıları içinde (A.P. sıralarından, gürül- i 
tüller) ikendi cliıylıe tahrip -ettiği Ibu mıüessesele- \ 
rin 'birıgiün soru-mılusu. -oLabileceğini düşümımıemıek j 
gibi gözleri kaıpatlı, gönlü kaıranl.ık ibir duruma | 
düşmektedir. Sadece iktidar hırsı ile (hareket 
ve işbaşına 'gsldükben sonra taihrip 'edilen .mü>e'S-
ıselerCn iktidaıdalkil-erine getirdlIkLeri akilbetin 
•acı ha'tıralannın unütuLmadığını zannediyoruz. 
Aynı -zamanda tunuıtulmıamıaısm'i da tavsiye <cdiyto-
ruız. (A.P. sıratlarından ıgürül'tüler) 

Muhterem aıikadaşlar, 
C.H.P. bu .tasarının .kendisine bir menfaat 

•sağıjayaoağım değil ama, kendisinden b'irş-eyler 
alı/p götüreceğini bilmektedir. Belki de, Ibu ta
sarıya inanarak oy venen grup üyelerimiızin bir 
ıkıama yarın' bu yüce çatı altımda bulunmaktan 

mattıruım kalacaklıardır. 
Ama, nte şahıslarımızın ımu'tlaika burada ol-

maılarını sağuaımıaık ve nede C.H.P. nin 'çıkarma 
bir düşünceye sallıip olmaık. Her şeyin üstünde 
memleket; herşeyin üstünde muemlelket ve mil-
lıetlim'izin sıelâm etini dülşünmbk duygu ve (heye
canı.... 

©u imanla, ;bu inançla hareket hattımızı çiz
miş ve 'bu yol üızerinden yürüyoruz. 

Bu se'bepledirki, C.H.P. Meclis Grupunun 
Ibu 'taısarıya musibet oy kuıll-anacağm-iı ifade eder, 
Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Komis

yon üyesi olarak sataşma olduğunu iddia edi
yoruz, ve söz istiyoruz. Komisyonda Adalöt Par
tili üyeleriz. Eğer Yüksek Riyaset sataşma ol
duğuna kaani değilse, sataşma olduğunda dire
niyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. (Orta sıra
lardan «sataşma olduğuna kaani misiniz» ses- I 
leri) I 
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KEMAL İBAĞCIOÖLU (Maraş) — Muhte

rem Başkan, e ok kıymetli arkadaşlarım, Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsü olarak benden önee 
konuşan,Sayın Çanıga arkadaşım, mâalesef (bu 
kanunun müzakereci sırasında Karma Kbmisyo-
•tiıa gedip müzakereleri izlemk, tâbirimi mazur 
'görün, izlemek zaruretini dahi görmemiş ve 
Komisyona gelmemiş (bulunduğu ve Komisyon
daki Adaleelfc Partisi üyelerinin ifadelerini ve 
orada kullandıkları sözleri 'bizzat dinlememiş 
bulundukları 'halde huzurunuzda maalesef şu 
sözleri kullanmış (bulunmaktadırlar. 

«Adalet Partidi Komisyon üyeleri, komis
yonda, siyasi aihlâk ve terlbiye dıışı yakışıksız 
isnatlarda (bulunmuşlardır.» de-mÜştir. 

Arkadaşlar, ibiz Adalet Partisi müntesipleri 
olarak, ktomisyonda 'bulunan Adalet Parltisi üye
leri olarak katiyyen C.H.P. Meclis Grup Sözcü
sünün burada, 'bu kürsüden ifade etmiş olduğu 
glb'i; teribi'ye dışı Itlek «bir kelime ifade etmemiş 
bulunmaktayız. Kaldı ki, oradaki müzakere
leri izlemiş bulunan ve bizimle (birlikte Karma 
Komisyona iştirak -etmiş bulunan C. H. P. M 
üyclo:', müzakerelerin devamı sırasında ve de
vamı müddetinee katiyen böyle bir ifade ileri 
sürmemişler w? Ada:î|3t Partili üyelerin böyle 
bir siyasi ahlâk dışı, terbiye dışı davranışlarda 
•buıTunduklarına dair itirazda bulunmamışlar
dı?. 

Gerçek olmıyan, söylenmemiş, yapılmamış 
bulunan sözleri ,ifade ve davranışları yapılmış 
gibi gösterip buradan, bu kürsüden söylemek 
bilmem ki, ne denece siyasi ahlâka, ne derece 
terbiyeyo uyar. 

Arkadaşlar bu kanun müzakereleri sırasında 
komisyonda sözlerin harfiyen tesbitîtote imkân 
vermek için, yine Adailleıt Partisinin oradaki 
üyeleri bir takrir vermişler, müzakerelerden 
önce ve bu komisyon müzakerelerinin basına, 
sayın basın mensup&arına açık tutulmasını 
istemişlerdir. Komisyonun ittifakla verdiği 
karar üzerine komisyon müzakereleri başlama
dan önce sayın basın temsilcileri komisyona da
vet edilmiş, açık bir toplantı, âdeta bir müna
zara şeklinde yapılan bu komisyon müzakerele
rinin -bağırdan sonuna kadar basın (mahsupları
nın Memelerine imkân sağlanmıştır. Bunun dı
şında yine AdsPet Partili komisyon üyeleri 
tekliflerinin ittifakla kabul edilmesi sonu-
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cunda komisyonumuzdaki, müzakereler stenog
raflar tarafından harfiyen tesbit edilmiştir. 

Arkadaşlar, Stenograflar tarafından tesbit 
edilen zabıtlar deşifre edildiği zaman görüle
cektir ki, Adalet Partisinin oradaki üyeleri ka-
tiyyen böyle bir davranışta bulunmamışlardır. 
Edep- dışı tek kelime, tek bir harf dahi söyle
memişlerdir. Ancak ve ancak getirilmiş olan 
ve siyasi hayatı, bir keşmekeşe götürecek olan 
bu kanun -tasarısının teknik yönden biraz daha 
iyi bir hale konması ve hiç olmazsa zararları
nın giderilmesi içki elinden gelen bütün gayre
ti göstermişler, hattâ ve hattâ komisyon, çalış
malarını bitirdiği zaman Sayın Burhan Apay
dın arkadaşımız bu komisyonun çalışmaların
dan dolayı duymuş olduğu memnuniyeti belirt
miş ve Adalet Partili arkadaşlara teşekkür et
miştir. Bu takdirlerine orada bulunan Cumhu
riyet Halk Partili arkadaşlarımız da katılmış
lardır. 

Adalet Partisinin oradaki üyeleri tarafın
dan katiyen böyle davranışlarda bulunulmadı
ğı halde sayın C. H. P. Sözcüsünün buradan 
çıkıp adeta bir polemikle vatandaşa intikal et
mesini temin etmek maksadına matuf, basın 
temsilcilerine duyurmak için böyle bir davra
nış içine girmesini biz, «çok gülünç» kelimesiy
le vasıflandırıyoruz. Hürmetlerimle. 

• REFET SEZGİN (Çanakkale) — Söz isti
yorum, efendim. 

BAŞKAN — Aynı konuda Bağcıoğlu arka
daşımız bahsetti, izah ettiler, cevabını verdiler. 
Başka ilâve edecek birşeyiniz mi var?.. (Sol
dan gürültüler). 

Şimdi arkadaşlar, sükûneti muhafaza etmez
seniz bu işler hiçbir surette yürüyemez. Müsa
ade buyurun, şimdi C. H. P. sözcüsü arkadaşı
mızın sözlerinden, komisyonda cereyan eden 
müzakerelerde Adalet Partisini temsil eden bâ
zı arkadaşların hareketi hakkında ileri sürülen 
sözlerden dolayı sataşma vardır dediniz, kabul 
ettim- ve Kemal Bağcıoğlu arkadaşımız da ora
da cereyan eden durumu izah etti. Şimdi tek
rar vaziyeti izah sadedinde size söz verirsem, 
tekrar arkadaşlar söz istiyecek ve iş uzayacak. 
Halbuki mesele bu şekilde, tavazzuh etmiş bu
lunuyor..,. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efendim, 
açıkhyacagım bâzı hususlar var, Sayın Bağcı
oğlu arkadaşımız şahsı adına konuşmuştur. Sa-
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yın Bağcıoğlu'nun sataşma mevzuunda konuş
ması Komisyonun diğer üyelerini iltizam etmez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
ifade edilen sözler, muayyen bir şahsa ifade 
edilmiş değildir. Tüm olarak, orada bulunan 
Adalet Partisi sözcülerinin isimlerini zikretmi-
yerek umumi kelimelerle ifade edilmiştir. Bu 
umumi kelimeler dolayısiyle şahsı adına değil, 
orada cereyan eden müzakereleri izah sadedin
de Kemal Bağcıoğlu arkadaşımıza söz verilmiş
tir. 

• Şimdi aynı sözleri başka kelimelerle zatı 
âliniz de tekrar edeceksiniz. Onun için müsa
ade buyurunuz bunlara meydan vermeden de
vam edelim. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, ben başka sözleri de aksettireceğim. 
Mecliste bilinmiyen fakat Komisyonda cereyan 
eden bâzı sözlere dokunacağım. 

BAŞKAN — Sataşma olduğu hakkında ko
misyonumuzdan bir arkadaşınıza söz vermiş 
bulunuyorum. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Direniyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar direnecek bir mev
zu yoktur. İfade ettim, tekrar ifade ediyorum. 
Komisyonun muayyen bir üyesi hakkında isim 
zikri suretiyle ithamda bulunmuş değildir. 
Umumi olarak söylemiştir. Komisyondaki A.'P. 
li arkadaşlarımızın umumiyeti adına Bağcıoğ-
lu'na söz verilmiştir. Burada direnmenin mâna
sı yoktur. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Umumi 
olarak A. P. nin komisyon üyeleri demek 
suretiyle komisyonda bulunan A. P. li arka
daşları hedef tutan bir itham vâki olmuştur. 
Arkadaşımız lütfetsinler eğer b'ir kişiyi kas-
detmişlerse mesele yok, ama hepimizi istih
daf ediyorsa lütfen cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Şimdi, arkadaşlar, Riyaset si
ze tekrar söz vermek kararında dsğildir. 
Çünkü arz ettiğim sebeple bir arkadaş ce
vap vermiştir. 

Direniyorsunuz, ayrı ayrı söz verilme
sini istiyorsunuz. Siz de konuşmak istiyorsu
nuz. * 

Muhterem, arkadaşlar,, vaziyeti gördünüz. 
Sadrettin Çanga arkadaşın sözlerinde sataş
ma olduğu iddiası üzerine bu görüşe Riya-
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set iştirak etmiş ve orada bulunan A. P. 
Grupunu temsil eden arkadaşlardan biri
sine söz vermiştir. Şimdi diğer arkadaş da 
aynı mevzuda tekrar söz istemektedir, Bu 
meselede Riyaset bir sataşma için ayrı ayrı 
arkadaşlara söz vermek kanaatinde değildir. 
Arkadaşım direnmektedir, bu hususu oynu-
za sunacağım. Refet Sezgin arkadaşıma ay
rıca söz verilmesini kabul edenler... Etmiyenler 
kabul edilmemiştir. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Usul hak
kında söz istiyorum. (Ortadan, postacı, otur, 
sesleri) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın Talât Asal da. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Edir
ne) — Büyük Meclisin Sayın Başkanı, Büyük 
Meclisin sayın üyeleri, 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında olup «Millî bakiye 
sistemi» diye adlandırılan kanun tasarısı üze
rindeki A. P. Millet Meclisi Grııpunun görüşleri
ni arz edeceğiz. 

Mâruzatıımıza, dünyanın ve Türkiye'nin geçir
diği ve geçirmekte olduğu tecrübeler ve siyaset 
ilmî oteritelerinin görüşleri ışık tutacaktır. Bu 
itibarla konuşmamız çok taraflı olacaktır. 

Ebediyet içinde akan toplumun gelişmesinde, 
milletin refah ve hürriyetinin demokrasisiz ger-
çekleşmiyeceği bilhassa 2 nci Dünya Harbinden 
sonra münakaşasız hal almıştır. Çünkü, Devlet 
idaresinin milletçe tâyini ancak demokratik Par-
lömanter rejimde mâna ve önem kazanmaktadır. 
Demokrasiye olan iştiyakın kaynağı, şahıs veya 
zümre idarelerine karşı olan nefrettir. 

Demokrasinin müşterek siyasi prensibi, hal
kın Devlet iradesinin teşekkülüne ve Devlet fa
aliyetlerine eti geniş ölçüde katılmasını sağlamak
tır. 

Bu iştirakin sayesindedir ki, ferdî mevcudi
yetler toplum antitesi muvacehesinde bir değer 
ve varlık ifade etmektedir. Bu suretle mevcu
diyetlerin mahfına kadar gidebilen hürriyet 
tahditlerinin önüne geçilebilmektedir. Bahis ko
nusu iştirak ise modern demokrasilerde seçimle 
mümkün olmaktadır. Seçimlerin usulü demok
ratik rejiminin işleyiş tarzını tâyin ettiği kadar 
ona hakikî rengini ve yönünü de vermektedir. 
Bu sebepledir ki, Prof. Burdean'nm ifade ettiği 

gibi, seçim kanunları fiiliyatta Devletin tek ve 
gerçek anayasalarıdır. 

Getirilen tasarı bu fikirlerin ışığı altında in
celenirse rejimimizin kaderi bakımından taşıdığı 
ehemmiyet daha iyi anlaşılır. Z'ra, gerçek meşru 
oterite yalnız halkın kabul ve desteğine istinade-
der. Halkın arzusu her türlü meşru iktidarın 
kaynağıdır. Halkın arzusunu anlamak ve halkın 
idare hakkındaki tasvip veya ademitasviibini 
ifade etmesine imkân vermek için seçimler yapı
lır. 

Demokratik Hükümet, hâkimiyetin hakta 
olduğu Hükümettir. Demokratik rejim idare 
edenlerin, idare edilenler tarafından irade fesa
da uratılmaksızm hukukî tertiplerle irade izha
rına yabancı maddeler katılmaksızın yapılan se
çimlerdir. (Alkışlar) 

1946 da ve evvelinde olduğu gibi eğar idare 
edenler sözde ve şeklî seçimlerle iş başına gele
biliyorsa o memlekette Çanga arkadaşım ne 
derse desin demokratik rejimden bahsedilemez. 

Maurice Duverger'in dediği gibi «idare eden
lerin seçimi, insan oğlunu daima meşgul ede-
gelmiştir. Siyasi rejimlerin çeşitli kategorilerini 
bir birinden ayıran en derin fark idare edilen
lerin genel ve samimi seçimlerle iş başına ge
lip gelmedikleri vakasına dayanır.» 

Tasarı samimiyetsiz seçimlere ve samimiyet
siz iktidarların doğmasına sebebolacak mahi
yettedir. 

Prof. Duverger diyor ki : 
«Bugün hukukla vaka, metinle ruh mevzu-

adla tatbikat arasındaki fark gittikçe genişle
mektedir. Dünyada mevcut birçok Anayasa tama
men göstermeliıktıir ve tarif etti'klieri rejimin 
memlekette mevcudolanla hiçbir alâkası yoktur. 
Anayasa âdeta mevcut rejimi ıgizliyen ıbir parava
na vazifesi görür. Hakikati bulmak kuşkusu bizi 
Anayasadan ziyade mevcudolanı göz önüne alma
ya sevk eder. 

Aziz arkadaşlarım. 
Bu fikirler bizlere Türkiye'miz için çok şey

ler söylemektedir. Tasarının çıkması halinde 
dalı a çok şeyler söylemesinden tevahhuş etmek 
için de sebepler vardır. 

Dikkatimiz, gayretimiz arz olunan bu fikir
lerden dolayıdır. 

Bu itibarla konuyu bütün vuzuhu ile tefer-
ruatıyle gözler önüne sermek, tarihî mesuliye-

14 — 
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tin ağırlığını hatırlatmak büyük muhalefet 
grupu olarak vazifemizdir. 

Sayın milletvekilleri, getirilen sistem aslında, 
nispî temsil usulünün bir varyantı olarak vasıf
landırılmaz. 

Bu sistemle seçim sistemimiz kökünden değiş
tirilmektedir. Ve bu değiştiriliş Türkiye'nin 
ve halk iradesinin kaderi ile alâkalıdır. 

Bakiye sistemi, nispî temsil sisteminin en ihâd 
safhasıdır. Binaenaleyh nispî sisteminin mah
zurları, bakiye sisteminde bin defa daha fazla
dır. Bu itibarla Önce nispî temsil sisteminin mah
zurları üzerinde durmak ve bilhassa kuvvetli ve 
istikrarlı Hükümet konusunu incelemek lâzım
dır. 

Bu mevzuda bize önce temsilciler meclisi za
bıtları ışık tutmaktadır. 9 . 5 . 1961 tarihli cel
sede rahmetli Cemil Sait Barlas demişti ki; «Si
yasi hayatı donuk ve statik hale getirmektedir. 
Partilerin dinamizmini kayıp etmesine âmil ol
maktadır. Partiler yukardan aşağıya doğru hâ
kim olmaktadırlar. Sizlere bir misal vermek için 
1939 senesinde İkinci Dünya Harbi başlamadan 
evvel nispî temsilin tatbik edilerek diktatör reji
min kurulduğu memleketleri arz ediyarum: İtal
ya, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Estonya, 
Letonya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Bu memle
ketlerin Avrupa'daki nüfusları 198 milyondur 
ve Avrupa'nın % 80 ni teşkil etmektedir» 

Bunları ifade eden Barlas, sistemin italya'
da Mussoli'nin iktidara gelmesine sebebilduğu-
nu kayıdetmektedir. 

Tarihî gerçekleri böylesine dile getirmiş 
olan rahmetli Barlas'm ruhu şu gelen tasarıy
la yapılmak (istenileni igörebilliyorsa 'bir 
C. H. P. li olarak vefat etmiş bulunduğundan 
dolayı maalesef azap duyacaktır. 

Aynı celsede Alp Kuran şunları söylemiş 
idi : 

Nispî temsil neticeleri itibariyle çoğunluk 
idaresini ortadan kaldıracak, birtakım parti 
kombinezonları altında memleket işleri yürü
tülemez hale getirilecektir. Gerçekten bir siya
si parti seçimlerin sonunda Parlâmentoda Hü
kümet kuracak ekseriyeti ele geçiremezse ta
biatı eşya icabı bir koalisyon kabinesi kurul
makta, memleketin mukadderatı üzerinde bir
takım parti kombinezonları ve şahsi hesaplar 
hâkim olmakta icra son derece zayıf ve iş yapa
maz duruma düşmekte, kabine buhranları ve 
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Parlâmento anarşisi husul bulmaktadır. Parlâ
mentoda husule gelen anarşi nihayet memlekete 
de sirayet etmekte, insanlar herşeyden önce 
güvenlik içinde yaşamak temayülünde olduk
larından o memlekette diktatörlük özlemi uyan
maktadır.» 

«Nispî temsil Türkiye'de bir kere aşırı sağ 
ve aşırı sol cereyanların Parlâmento seviye
sinde teşkilâtlanmasına sebebolacak bir sistem 
olarak tezahür etmektedir. Aşırı solcuların 
kimliklerini ve tasavvurlarını gizliyerek baş
ka partilerin listelerinden Parlâmentoya gir
dikten sonra üçbeş kişilik müstakil teşkilât 
kurabileceklerini ve malûm metotlarla çalışa
bileceklerini hesaba katmak lâzımdır.» Şimdi 
dikkatlerimizi şu sözler üzerinde toplamamızı 
istirham edeceğim. 

«Nispî temsil çok zaman birçok memleket
lerde görüldüğü gibi azınlığın - çoğunluğa hâ
kimiyetine sebebolmuştur. Böylece çoğunluğun 
hâkimiyeti yerine azınlığın tahakkümji ken
diliğinden doğar. Memleketin kaderini milyon
larca seçmen değil partilerin merkez organla
rı tâyin ediyor. Garp memleketleri bunların 
acısını ağır şekilde çekmiştir. Bu bakımdan 
komisyon raporu ile beraber olmadığımı bir-
kere daha ifade etmek isterim.» Hayır sevgili 
arkadaşlarım, bunlar A. P. si grupu sözcüsü
nün beyanları değildir. Bunlar Temsilciler 
Meclisi Üyesi Bay Sırrı Atalay'm sözleri ve 
fikirleridir. (Tutanak Dergisi, Cilt 5, Sayfa 
115) (Soldan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Şu vesikayı da bir ibret levhası olarak huzu
runuza getiriyoruz : 

«Bakiye oyların millî seçim çevresinde yani 
merkezde toplanması suretiyle açık kalan millet
vekilliklerinin bu esasa göre taksim edilmesi usu
lü partilerin adedini artırır. Çünkü seçim çev
resinde ehemmiyet arz etmiyen küçük partiler 
do millî çevre itibariyle toplanan oyların hesabı 
sonunda milletvekillikleri elde edebilmektedirler. 
Bakiyelerin her seçim çevresinde halledilmesini 
gözeten usuller ise ekseriya en çok bakiye bıra
kan partiler küçük partiler olduğu için, büyük 
partilerin aleyhine olarak küçük partileri himaye 
eder. Binaenaleyh D' Hondt sistemi en adilâne 
sistemdir.» 

Bu da Temsilciler Meclisi Seçim Komisyonu
nun 10 . 3 . 1961 tarihli 5/10 esas ve 9 karar nu
maralı raporudur. 
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Altında, bu sefer de yeni getirilen tasarıyı 

mutlaka savunacak olan Sayın Şefik inan'm Baş
kan ve şimdi de yeni gelene mutlaka rey verecek 
olan Sayın Kurutluoğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, 
Atalay Akan ve Kenan Esengin'in de imzaları 
vardır. 

Sayın Millî Savunma Bakanımız îlhami San-
car'la Sayın Devlet Bakanımız Nüvit Yetkin'in 
ise hem o raporda üye olarak imzaları vardır 
hem de o fikrin aksini savunan yeni tasarıda, 
ama şimdi de Bakan olarak imzaları vardır (Sol
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar...) Ve bu zevatın 
biri emekli generaldir diğerleri de Türkiye'nin 
şöhretli hukukçularıdır, muhterem arkadaşlarım 

Aziz milletvekilleri: 
Biz, tasarının şevkinde hususi 'bir maksat 

olduğunu, gerekçede öne sürülen ve ilk nazar
da herkesi tatmin eder gibi görünen mucip 
selbelbin, hakiki niyetin önüne gerilmiş 'bir perde 
olduğu inancını devamlı surette taşıyacak ve 
öne sürelce'ğiz. Bizi 'bu inanca götüren sebepler, 
hafızasını ycMıyabüten herıkas tarafından ko
layca anlaşılabilecektir. Biraz ıgeriye gidip çok 
partili ihayata giırdilğimiz günlerden itibaren 
Türkiyed'e tatlbik mevkiine konulmuş seçim sis
temlerini gözden geçirirsek C. H. Partisinin za
man zaman memleket gerçeklerinden ziyade 
çıkarcı bir zihniyetle hareket ettiğini ve ikti
darda olsun, (muhalefette olsun bu zihniyetten 
asla ayrılmadığını görürüz. 

Yıllar yılı nispî temsil sisteminin karşısında 
bulunan bu parti, mezkûr sisteme angaje olma
dan önce ve muhalefette 'bulunduğu bir sırada 
«o zamanki iktidar tarafından 1'954 ve 19'5'7 yıl
larında mevcut Seçim Kanununun tadil edilmesi 
sırasında, grup sözcülerinin nispî usulü bahis 
konusu etmek şöyle dursun ıbilâkis 'bunun,, yani 
tadil teklifinin sekmenle seçmek istediri arasına 
bir liste ithal ettiğini, Ibu ıhalin ise nirpî. usu
lün en mahzurlu tarafı olduğunu Ibeyan eylemiş
lerdi. Aslında nispî sistem adayların yerine 
partileri ikame eden bir sistemdir. Sekmen, va
tandaş, herhangi (bir adayı, onun yazılı bulun
duğu parti listesine rey vermek suretiyle se
çebilir. Nispî sistemin tatbikatında başka bir 
şekli yoktur. 

Saym Nüvit Yetkin, o zaman çoğunluk sis
teminde yapılması istenen tadil ile (böyle (bir 
neticenin meydana .geüeceeğini ve bu halin ço
ğunluk sistemlerinin espirisi ile kabili telif ol-
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madiği tezini savunurken seıemen ile seçmek 
istediğinin arasına bir liste ithalini nispî temsil 
usulünün en mafozurlu tarafı olarak iddia et
miş ve partisinin buna karşı olduğunu beyan 
eylemiştir. 

Üzerinde durulması gereken nokta, C'H.Par-
tisinin seçmen lile seçilmek istiyenin arasına bir 
liste ithalini tasvibetmediğini ve bunu nispî 
usulün en mahzurlu tarafı olarak kafbul ve ilân 
eylediğini kendi dillerinden (böylece tesbit et
tikten sonra, bu defa Ibu iddiaların çok çok 
ötesine giderek (bir seçim çevresini de aşmak 
suretiyle bakiye sistemini uygulayıp, vatanda
şın ıhilç (bilmediği, ihilç tanımadığı ve belki de hiç 
tanıyamayacağı 'bir adaya rey vermiş, olmak 
gÜbi çok garip ve irade- izharı ve irade serbesti
si prensin dışına çıkılarak 've aynı zamanda çok 
acı (bir mecburiyetle karşı karşıya bırakan zih
niyeti ve bu ziihniye'tin ifadesi olan kanunu çı
karcı bir düşüncenin mahsulü ve samimiyetten 
uzak bir davranışın muhassalası olarak görmek
te haklıyız. Ne yazık ki ve kaldı ki, bunu nispî 
sistemin 'bir mahzuru olarak tavsif eden parti. 
gene aynı partidir. Bu partinin-o zamanki söz
cüsü şu tasarısının altında 'buıgün de imzası bu
lunan Nüvit Yetkin'dir. Bu da Türkiye'nin hazin 
tecelliyidir, sevgili arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, 
Seçimlerin Haziran yerine Ekimde yapıl».ak 

istemlisi üzerindeki fikirleri tespitte başlarken 
sayın İsmet inönü'nün 4 Eylül l'9öT t a r i f i bir 
ımakalesitndeki şu cümleleri 'hasırlamakta fayda 
vardır : 

«Seçimi kazanan ve kayfbedenlerin seçim
den sonra biribirinden emin 'bir rulh naleti için
de bulunmaları ileri Ibir cemiyetin kıymetli işa
retlerinden olduğunu geıçtmdfc tecrübelerle öğ
renmiş bulunuyoruz.» 

Bu tasarı muvacehesinde Sayın İnönü'nün 
öğrenebildikleri geçmiş tecrübeleri tatbik et
tiklerinden ba'hsetmekte aorunluk vardır. 

B^ o-ej^rilmek istenen sistemden, hele selim
lerin Haziran yerine Ekime alınmasından son
ra siyasi partilerimizin seçimi takiben emin bir 
rrlh haleti içinde bulunduklarından Ibaftısedilmi-
yecektir. Türlü tecrübelerden *<ve aradan 8 yıl 
.geımi-s olmasından sonra o sözlerin sa!h:î>l Sa
vın İnönü'nün de Başbakan bulunduğu bir 
devrede Türkiye'nin hâlâ aynı noktada bulu
nuşu 'hakikaten hazindir. 

— 16 — 
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Sayın milletvekilleri, geçim zamanını ka

nunla tesfai't ötmenin, demokratik siyasi haya
tın vaz geçilmez unsurları olan partilere ve on
ların iktidarlarına güvenilen gerçek parlöınan-
te r • rejimi erin /hâkim 'bulunduğu memleketler
de •mânasını anlamak güçtür. 

O memleketlerde seçim tarihi hattâ •Başba-
İcanm iki dudağı arasındadır. Hele iktidarla mu
halefetin üzerinde İhtilâfa düştükleri <jok önem
li (meselenin 'bahis mıevzuu olması halinde hal
kın hakiki fikrini öğrenmek için seçime gidil
mesi - kanım ihükmü lolmamasına rağmen - de-
ğfomez 'bir kaidedir. 

Konumuzu, dem'okratik kaidenin hu açısın
dan da incelemekte zaruret vardır. (Orta sıra
lardan müd ahaleler) 

Futbol oynamaya 'benzemiyor (bu Sayın Çan-
ga, bunları 'bil mek lâzım. 

B'A'ŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lüt
fen. 

Sayın Asal, okumanız daha uzun sürecek 
midir efendim? 

A.P. ORUPÜ ADTMA TALAT ASAL (De
vanda) ->-- Evet efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, okunan nutuklar 
bilindiği g'ilbi yiıımi dakika ısürer. Fakalt Mee-
lis teamülü grup başkan ve sözcüleri için müd-
detsi'z olarak: kabul edilmiştir. Kendilerinin 
ııvüddeitsiz 'olarak konuşmalarını aylarınıza su
nuyorum. Kafaul edenler... Etmiıyenler... Kafaul 
^ :1i 1 m işti r, e f e ı id ?.u, faııy u runü z. 

A.P. GRUPU ADİNA TALAT ASAL (De
vamla) —- Teşekkür ederim efendim. 

1946 dan 'beri C.H.P. sinin karşısında faulu-
nail kitle, 1961 de üç ayrı partide scçiıme ka-
taîıftiş ve oylar üç ayrı partiye parçalanmıştır. 

'Millî iradenin büyük cjoğunluğu, C.H.P. si-
uin karşısında obuasına, bunu da oyları ile tes
cil etmiş bulunmasına rağmen C. II. P. sinin 
netketen tek iktidarına ımani olamamıştır. Bu
nun neticesi olarak halk, meselâ kısımi Senato 
seçimlerinde yalnız 26 ilde Y. T. Partisinden 
1 311 112 ve C. K. M. Partiden 1 334 483 fazla 
•oyu Adalet Partisine vermiştir. 

Mahallî seçimlerin '116110081 ise malûmuııuz-
du.\ 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türk halkı ikili 
sistemi 'benimsemiştir. Bu gidiş Dünyanın tat
bikatına da uygundur. Bu konuda Maurice Dü-
verger «seçmenler, partilerin dinamik olmııya-

ntndan yüz çevirerek oylarını dinamik ve fa
vori partilere verirler. Böylece hem merkez par
tilerini ezerler hem de biribirine yaikın partile
rin birleşmesine yol açarlar.» demektedir. 

Türkiye bu oluşu tamamlamıştır. Bahis ko
nusu tasarı ile tamamlanan bu oluş bozulmak 
istenmektedir. Bahse mevzu bu hâdise Türk 
dışkının son iki seçimde tebellür eden iradesine 
aykırıdır. O halde halkın ekseriyeti ile azın
lık iktidarı ve Parlâmentodaki irtibatsız oylar 
aran vn ela büyük Ibir ihtilâf vardır. Bu ihtilâf 
Parlâmentonun bugünlkü tertibi ile halledilmez. 
Düverger'iıı tâbiri ile iktidar, bu ihtilâfı hal
ka götürmeye yani seçimlerde 'bu meseleyi or
taya atmaya diğer partilerle birlikte ekseriyeti 
alabildiği takdirde seçim sisteminde gerekli 
değişikliği yapmağa mecburdur. Bu demokra
tik bit- lâzimedir. Anayasaya uygun olanı da 
budur. Aksi halde Anayasanın hâkimiyet 
prensipleri çiğnenmiş olacaktır, sevgili •arka
daşlarım. 

Şimdi, Haziran yerine Ekim meselesini ya
salarımız açısından incelerken, yukarıdaki fik
rimize paralel olarak şunları söylemek isteriz. 
Bakınız biraz evvel arz ettiğim meselede C. H. 
Partili Prof. Yavuz Abadan bu konuda ne de
miştir. 

«Demokratik temsillerin mevcut Anayasa 
çerçevesine riayet etmekle ka'lmıyarak karar 
verme haklarını âimme iradesinin arzu ve tema
yüllerine uygun bir şekilde kullanmaları gere
kir.» Amme iradesinin arzu ve temayülleri mil
yonluk rakamlarla daha yedi ay evvel belli ol
muştur. Bu arzu ve temayüllerin gereğine ge
tirilen tasarı ile ihanet edilmektedir ve fan işin 
fetvacısı da Sayın Prof. Yavuz Abadan'dır 
ıır.ıhtorem arkadaş! ar mı. Azınlık iktidarı 1961 
seçimleri 15 Ekim 1961 tarihinde yapıldığına, 
Anayasanın 69 nen maddesi de Millet Meclisi 
tecimlerinin dört yılda bir yapılacağını derpiş 
ettiğine nazaran Seçim Kanununun 51 noi mad-
desLvje tevfikan seçimler Haziranda yapılırsa 
Anayasanın 69 ııcu maddesi ile çelişme olacak
tır. Bu itibarla seçimler Ekimde yapılmalıdır. 
Esasen Ekim ayı en müsait seçim ayıdır, den
mektedir. 

Seçim Kanununun 51 nci maddesi ile Anaya
sanın 69 ucu maddesi arasında bir çelişmeden 
bahsedilmemek lâzımdır. Çünkü 69 ııcu madde 
Millet Meclisi müddetinin dör yıl olarak âzami 
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haddini tesbit etniktir. Azâmi sürenin önünde I 
seçim yapılması da ta'biatiyle Anayasaya ay- I 
kırı değildir. Aslında azınlık iktidarının görü- { 
şii vazıı kanunun görüşü ile çelişmektedir. Zi- I 
ra Anayasa ile seçim kanunlarını tedvin eden 
aynı kanun yapıcıdır, her diki yasa tedvin edi
lirken 157 sayılı Kanunun ikinci maddesi meri 
idli. Ve 1961 seçimlerinin Ekim ayında yapılma
sını emrediyordu. Bu itibarla Millet Meclisinin 
dör yıl müddetle çalışacağını kabul eden vazıı 
kanun ilik seçimlerin Ekim 1961 de yapılacağı- I 
nı da bilmekte idi. Vazıı kanun Ibuna rağmen 
seçim zamanı olarak Haziran ayını kabul etmiş
tir. Kaldı ki, Yüksek Seçim Kurulunun 16.3.1964 
tarihli 1333 sayılı ve Anayasa Mahkemesi- I 
nin 25 . 11 . 1963 tarihli 63/280 sayılı kararla
rını zorlamanın da bir faydası olmamak ieabe- ı 
der ve kaldı iki, ara seçimlerinin yıapılmıasına 
mütedair Anayasanın 74 ncü maddesinin ge
rekçesi şudur : Türkiye'de ara seçimlerinin 
geniş mikyasta ikmal edilmesi bu konuda daha } 
sıkı bir tanzimi getirmeyi gerektirmiştir.» 

Bir tarafta Anayasanın 74 ncü maddesi ve 
daha silki tanzimi getirmeyi gerektiren sebep
ler ve bunların altında C. H. P. nin imzası di
ğer tarafta da ara seçimlerinin yapılmasına im
kân vermiyen C. H. P nin iktidarı. 

Tenakuzlar içerisinde bulunan bir azınlık 
iktidarını bir başka aynadan da seyrettirmek 
de mutlaka fayda vardır. j 

«Sonbahar, Ekim ve Eylül ayları, Doğu - I 
Anadolu, Orta - Anadolunun ulaştırma imikân- .} 
hırından mahrum, çok dar 'bir zamanıdır. Bu 
sebeple bir kaydırma yapmak mümkün değil \ 
mi? Seçim.'başını 6 Nisana almak ve seçimi Ha- j 
ziranın 2 nei Pazar günü yapmak hususunda J 
bir teklifim vardır. Kabulünü raca edeceğim, i 
(Alkışlar) Bu sesi bugünkü haliyle tanımıyor- j 
sunuz. Çünkü bu ses Temsilciler Meclisi Üyesi i 
Sırrı Atalay'm sesidir. (Soldan «bravo» sesleri 
ve alkışlar.) 

Atalay'm teklifine Komisyon Sözcüsü. Sa- I 
yııı Sahir Kurutluoğlu katılır ve seçim tarihi 
Haziran olarak kabul edilir. (Temsilciler Mec
lisi Tutanak dergisi cilt 5, sayfa 167-168) 

Bir tarafta seçimi Haziran olarak teklif ve ı 
kabul ettiren Sırrı Atalay diğer tarafta Ekim 1 
diye direnen ve aynı imzayı atabilen Adalet 
Bakanı Sırrı Atalay!... | 
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20.1.1965 0 : 1 
Ben tabiî vicdanları ile değil yüzlerinde ki 

hayret çizgileri ile iki Sırrı Atalay'ı kozlarını 
paylaşmaları iğin karşı karşıya bırakıyorum. 
(Soldan alkışlar.) 

C. II. P. «Eikim» demekle son ümit kapısını 
zorlamaktadır. C. H. P. Ekime kadar daha da 
çok yıpraııacaktır. Bu konu bir balkıma bizi il
gilendirir ve üzer : Azınlık iktidarı geçecek 
dört fazla ay içinde memlelket • işlerini 'bir kat 
daha içinden çıkılamıyacak hale getirerek gide
cektir. Üzüntümüz bundan ileri gelmektedir. 

C. H. P. seçimi Hazirana almakla ve bu ta
sarıyı getirmekle kendisine özel 'bir muamele ve 
kolaylıklar sağlamaktadır. 

Oysa Mauriee Duverger bu konuda şöyle 
demektedir : 

«îdare edenler, seçim zamanı hiçbir özel mu
amele ve (kolaylıktan istifade etmemeli, rakip
lerine (karşı tamamen eşit bir duruma sahibol-
malıdırlar.» 

O. II. P. Meclisinin bugünkü terkip tarziyle 
özel durumundan istifade ederek tam seçim 
sathı mailinde kendine kolaylıiklar sağlamakta 
ve eşitlik prensibini, millî iradenin ekseriyet 
reyine rağmen, boznıalktadır. 

Bu tavriyle millî iradeye karşı günah işle
mektedir. 

Muihterem Milletvekilleri, 
Millî Bakiye sisıtemıinin Adalet Partisi 

iktidarına mâni olunmak için getirildiği Türk -
Umumi efkârında kabul edilmiştir. (Allah, 
Ali allı sesleri ve gürültüler.) Bu kaibul edilişin 
mesnetsin bulunduğunu iddia edebilmek ve 
iböyle bir kabul edilişin varit bu^unmadığmı 
vsöyliyebilmek için, meselenin altında yatan 
sebepler incelenmediği takdirde ̂ doğruymuş gibi 
>görünen, bir dayanak noktası C H P . tarafın
dan ileri sürülmektedir. 

Denilmektedir ki, ibüyük parti olan A.P. 
nin sandalye kaybı var ise diğer ibüyük parti 
olan C.H.P. nin de kaybı vardır. O halde 
C.H.P. bu tasarıyı frapan kelimeler içinde 
samimî sebeplerden dolayı 'getirmektedir. 

C.H.P. nin kendi parti militanlarına bile 
ıbu fikri kaıbul ettirebilmesi zordur. Tasarının 
güttüğü gerçek maksadı Türkiyede herkes 
bilmektedir. 

Parlâmentoların faaliyet hudutları ve fren 
.vasıtaları üzerinde siyaset ilmi geniş ölçüde 
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durmuştur. Umumi efkârın 'kontrolü Parlâmen- I 
toların en önenüi fren unsurudur. Bu kaideye I 
istinaden umumi afkârııı temsülcisi basımımı- I 
za çoik kısa ıbir göz atarsak C.H.P. organı ha- I 
rie bütün hasının 'hattâ kabinede (bulunan I 
ıbir zatın gazetesinin dahi aynı kanaatte bu
lunduğunu' görürüz ve demin bana «Allah, I 
Allah Lf» diyen arkadaşlarım da o sözlerini 1 
geri alır. I 

Filhakika 12 . 1 . 1965 tarihli Akşam gaze
tesinin baş yazısında «Daha çok A.P. nin tek 
başına iktidara gelmesini önlemek amaciyle 
hazırlanan|» denildikten sonra küçük partiler 
için «ömürlerini çoktan dolduran partiler» 
teşhisi konulmaktadır. 

26 . 12 '. 1964 tarihli Milliyet gazetesinin 
durumunda : «Yem sistemin A.P. nin iktidara 
tek hasına gelmesini önliyecek kesin bir yol 
olduğu hususunda yapılan tahminler yanlış 
\gö®ükmemeiktedir,|>> I 

. 26 . 12 . 1964 tarihli Cumhuriyet gazetesi
nin 'günün notlarında: «Sistemin Kurucu Mec
listeki müzakereleri sırasında bu konu ele 
alınmış, ancak o z-aman C.H.P. çoğunluğu bir 
yandan seçimlerin nasıl olsa kazanılacağını 
savunmuşlardı «17 . 1 . 1965 tarihli Cumhııri-
yet gazetesinde Sayın Nadir Nadip> C.H.P. 
küçük partilerin silinip dağılmasını önlemek, I 
böylece en güçlü: rakibi A.P. sinin T.B.M.M. 
de tok başına hükümet kurmaya yeter bir 
şayi üstünlüğü «ağlamasını önlemek anı acını 
güdüyor.|» demektedirler, muhterem arkadaş
larım. Hâlâ «Allah, Allah» diyormusunuz be
nim sözlerime karşı? Bu pasajları, makale
ler, komenterler olarak çoğaltmak mümkün- j 
dür. Biz A.P. paralelinde olduğu iddia edile- I 
miyecek olan hasmın dahi koyduğu teşhisi I 
bir kaç misal ile anlatmak istedik. Bunlar 
gösteriyor ki, C.H.P. millet vicdanında men
faatin ortasında bir siyasi teşekkül olarak 
tescil edilmiştir. (Soldan «Bravo» sesleri, al
kışlar) . 

•'••' Delillere müsteniden ileri sürdüğümüz fi
kirlere «karşı C.H.P. kanadı ve sorumlu kişileri 
:«îfctidara gelmekten başka maksadın yok mu?» 
demekte ve A.P. ni kolituıklanıı heveslisi olarak 
takdim etmek istemektedirler. 

Hayır A.P. koltuğun değil hizmetin ihe- I 
veslisidir. (Bravo sesleri) Bundada haklıdır. J 
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20 .1.1966 O : 1 
Çünkü bütün seçimler ispat etmiştir ki, Halk 
böyle istemektedir. j 

Bununla beraber itirazları siyaset hukuku I 
penceresinden bir dakika içinde de olsa sey- [ 
retmekte fayda vardır: \ 

«Parti, muayyen bir siyasi program üze
rinde birleşmiş kimselerin, Ibu programın bil- \ 
hassa normal seçim yollariyle gerçekleştirmek 
gayesiyle kurmuş oldukları (bir cemiyettir. \ 
Partinin gayesi, Devlet iktidarının işleyişi, j 
kullanılışı, âmme ve hükümet işlerinin sevk | 
ve idaresi üzerinde tesir icra etmek ve son 
bir tahlil ile hükümetin yerine geçmek, ileti- | 
darı elde etmektir. 

Bizim hazmet aşkımızı çocukça odalarla 
istismar etmek isteyenleri Prof. Tarık Zafer 
"Tunaya'nın bu fikirleri ile baş başa foırakı- | 
yoruz. ! 

Bu itirazın sahiplerine Sayın Prof. ün \ 
şu sözleri ile de ihtarda bulunuyoruz. 

«Devlet gemisini yürütenlerin karşılarında. 
kendi hareketlerini tenkid eden, kendi felsefe
lerini beğenmiyen ve kendilerinin yerine 
iktidara geçtikleri takdirde daha isabetli bir 
program tatbik edeceklerini ileri süren siyasi 
teşekküllere hürmet etmeleri gerekir. Onlar* 
da aynı annenin çocuklarıdır.» 

Ve şimdi biz ilâve ediyor, diyoruz ki, «ibiz { 
o annenin yani millî iradenin en çok sevdiği 
ve bütün ümidini bağladığı evlâdıyız «Sayın 
arkadaşlar, (Soldan alkışlar) (ıSol arka sıra
larda A.P. milletvekilleri ayağa kalkarak 
Başkana Hitaben) («Piç diyor Reis bey, sö
zünü 'geri alsın» sesleri) 

B A Ş K A N — K i m diyor etendim, ben duy- . 
madımi. [ 

(Hasan .Erdoğan, «PioJ» diyor efendim ses- \ 
leri) 

iHasan bey, rica ediyorum, haysiyet ikinci 
söz söylemek yasaktır. 

(«Sözünü geri alsın Reis heyj» sesleri) 
HASAN -ERDOĞAN (Kars) — Ben «piç» 

değil «hiç» dedim. (A.P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN —Muhterem arkadaşlar. Karşılıklı 
sükûnetinizi muhafaza etmezseniz Meclis mü
zakereleri intizamla devam edemez. Bütün 
parti mensubu arkadaşlardan bunu rica .edi
yorum, birbirlerini tahrik edici sözler, sarf et
mesinler. Çok rica ..ediyorum, işimizi görelim. 
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B uyu run e fen d i in. 
TALÂT ASA]t (Boyamla) — Teşekkür o:!o-

rl'nı. 
Sayın arkadaşlar, Büyük Atatürk'ün elim 

ziyamdan sonra, tüzüğünde yaptığı değişiklik-
lû değişmez. Genel Başkanlığı hukukileştiren 
O. II. P. eski bir alışkanlıkla, bu kanun tasarısı ile 
yarını yamalak da olsa, değişmez, C. II. P. ik
tidarını, halkla irtibatını kesmiş bir ekseriyetin 
oyları ile hııkukîleştirmek istemektedir. Bu, 
M. P. idarecilerinden Sayın Memduh Erde:nlr'-
iıı, 25 . 10 . 1964 tarihinde yayınlanan «kimse
nin ianesine muhtaç değiliz,» sözünün altında 
yatan mânası ile C. II.-P. nin ianeye muhtacol-
duğu ve C. K. M. P. Sayın Genel Başkanı Ah
met Oğuz'un aynı tarihte yayınlanan beyanı 
ile, C. II. P. nin kendi oylarının ve geleceği
nin kaygusu içinde bulunduğudur. 

Yuvarlak metinlerin içinden çıkarak riyazi 
katiyete doğru yürümekte fayda vardır. 

Türkiye'de 1960 sonrası kurulan partiler, 
altı ay içinde kuruluş ve taazzuvlarını yapmak 
ve seçime girmek zorunda kalmışlardır. A. P. 
işte bu partilerden biridir. Buna rağmen 62 il
de seçime girmiş 3 527 435 oy alarak 26 ilde 
seçim kazanmıştır. 1960 sonrasında hayatiye
tinden hiçbir şey kaybetmemiş olmasına, iç. ida
rede iktidara kısmen de olsa gelmiş bulunma
sına, malûm usulleri fütursuzca kullanabilmiş 
olmasına rağmen C. II. P. girdiği 67 ilden an
cak 18 inde 3 724 752 oyla seçim kazanmıştır. 
Yani bütün avantajlara rağmen 6 aylık parti
den 40 3'illık partinin aldığı fazla oy farkı sa
dece 197 317 dir. Ama buna rağmen A. P. 8 il
de fazla seçim kazanmıştır. Zaman içinde du
rum değişmiş; C. II. P. 1961 de seçim kazandı
ğı Burdur, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Kırk
lareli, Konya, Ordu ve Uşak'ta seçim kaybet
miş ve buralarda A. P. si seçim kazanmıştır. 

Y. T, P. Erzurum, Giresun, Tekirdağ ve 
Tunceli'nde, C. K. M. P. Afyon, Ağrı, Çankı
rı, Kütahya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'da 
A. P. si lehine seçim vermişlerdir. Buna mu
kabil A. P. 1961 de kazandığı hiçbir yerde se-
£İnı kaybetmemiş yüz binden fazla seçmeni 
plan 44 ilin 35 inde geçim kazanmıştır. 

Kısmî Senato seçimlerinde A. P. 26 ilde, 
Y T. P. den 1 3 1 1 1 1 2 ; C. K. M. P. den 
1 304 483 oy daha fazla almıştır. 

âÖ.İ,İÖ85 0 : 1 
Toplayınız, O. H. P. + C. K. M. I \ 4* V. 1\ t». 

Bunun eşldi A. P„ sininkiüdeîı 51 845 oy daha 
azdır. Ö halde A. P. si üç partinin toplam kuv
vetinden daha büyük güce sahiptir* 

Rakamlar bu dili konuştukları içindir ki, 
A. I \ iktidarına mâni olunmak, yaüi miiiöi Çü* 
günlüğünün iktidarına baraj kurmak için bu 
kanun çıkartılmaktadır; (A. P. sıralarından al
kışlar) 

A. P. si milletin gönlündeki iktidardır. Kim 
ne derse desin rakamlar bunu haykırmaktadır, 

Azk arkadaşlarım, 
C. it. P. nin «biz de kaybediyorum» sözünü 

bir başka açı dalı ve yine rakamlarla cevaplan
dırmakta zaruret mütalâa ediyorum. 

Mer'i sistem cali olduğu takdirde İ9>Ö3 raıkâîtî* 
tanna göre âzami sayı alarak A. P. si 2İ4Ö millet* 
vekiline, C. H. P. «i azami sayı olarak 1?6 mit* 
letvekiline sahibolacaktır. (Orta sıralardan, 
nerden çıkardın, hayal hayal, seslen) Lütfe
dersiniz, rakamlara vurursunuz!. Faraaiye de
ğil, riyaziye. (Orta sıralardan tesbit edilemi-
yen müdahaleler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyin. Hatibin sözünü kesmek 
yasaktır. Sayın Baykam rica ediyorum. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendi, ge
lirsiniz buraya, riyaziye bilmiyorsanız, amali 
erbaa bilmiyorsanız öğretiriz. 

Teklif olunan sistem, cari olduğu takdirde 
A. P. si âzami sayı olarak 204, C. II. P. m âza
mi sayı olarak 165 milletvekiline sahibolacak
tır. Görülüyor ki A. P. si 36 milletvekilliği kay
bederken C. H. P. si sadece 11 milletvekilli!"! 
kaybetmektedir. 

Anayasamız kolay iktidara gelme ve fakat 
zor iktidardan gitmek esasını kabul etmiştir. 
Bu itibarla 240 rakamı A. P. nin iktidara gele
bilmesi ve iktidannın devam edebilmesi için 
kâfidir. Halbuki 176 rakamı diğer partilerin 
iradesi de katılsa C. H. P. nin ne tek başına ve 
ne de Koalisyon olarak iktidara gelmesine kâ* 
fidir. Böyle bir Hükümet 240 rakamı karşısın
da güven oyu almak imkânından dahi mahram 
kalacaktır. 

Hangi hesap yapılırsa yapılsın, üç aşağısı 
beş yukarısı ile hakikat budur. 

Rakamlar muvacehesinde esasen iktidara. 
geline şanşnn yitirmiş bulunan O. H, P, hiç ik-



M. Meclisi B : 42 
tidara gelm-envekteııse tek ayakla da olsa ikti
darda kalmayı menfaatlerine uygun bulmakta
dır. Tasarının sevk ediliş sebebi budur. (Soldan 
«Bravo» sesleri ve alkışlar). 

«Ebedi olan millet hayatında siyasi parti
lerin gitmelerine ve tekrar gelmelerine alışma
lıyız. Demokratik hayat tarzına lâyık ileri bir 
millet olmanın ilk şartı budur.» 

«Bir iktidar muvaffak olamayınca bunda 
kasıt yoktur. Hata vardır, aciz vardır, çekilir, 
çekilmek lâzımdır. Yeniden kuvvet kazanmea-
ya ve öğreninceye kadar bekler.» 

24 Ağustos 1957 ve 22 Eylül 1957 imza İs
met İnönü. 

Şu arz edilen sebeplerden dolayıdır ki, Sa
yın İnönü istifa tehdidini de ileri sürerek Tür
kiye'de artık koalisyon Hükümetlerinin uygu
lanacağını söylemiştir. Koalisyon meselesine 
değişik acılardan bakmak lâzımdır. Bu konu
daki tabloları teker teker nazarlarınıza arz edi-
yomz. 

1961 de önce A. P. — C. II. P. koalisyonu 
kurulmuş, bu Hükümet 7 ay sonra düşmüş ve 
sonra 7 A. P. li Bakan C. II. P. ye transfer ol
muştur, (C. II, P. sıralarından gürültüler) 

Takiben C. H. P. - ^ Y. T. P. — C. K. M P. 
Koalisyonu kurulmuş sonra düşmüş ve bir, o 
kadara yakın Bakan y'uıe C. H. P. ne transfer 
edilmiştir. 

Takiben azınlık iktidarı meydana gelmiştir. 
Koalisyonları bozup tek başına iktidarda 

kalabilmekte - Parlâmento adabı dışında mahir 
olan C. H. P. bu tasarıyla da aynı gayeyi plân
lamıştı^ 

Tatbikat bunu teyidetmektedir. 
Tecrübeler ise şöyledir : 
Sayın İnönü ve grııpıı Millî Koalisyon teklif

lerini daima reddetmiştir. 
A. P. — C. H. P. si Koalisyonunu tecrübe 

ettiğini, bir defa daha tecrübe edemiyeceğini, 
bunda kararlı bulunduğunu Sayın 'Alican'm 
tekliflerine karşı gerek dışarıda ve fakat lider
ler toplantısında açıkça beyan etmiştir, 

C. H. P. — Y. T. P. — C. K. M. P. Koalis
yonları hakkında da fikir budur. Ve rahat ça
lışmakta olduğunu sarahatle ifade etmiştir, et
mektedir. 

Ama fikir, davranışı bu olan aynı Sayın İnö
nü bu tasarıyı koalisyon Hükümetlerinin ku
rulması için getirdiğini de açıkça söylemiştir. 

20.1.1965 Ö:İ 
Fikri :'J!b fiiili arasındaki bu tenakuzun mu

hasebesini yapmayı, önce vatandaşın sağduyu
suna, vicdanına sonra da tarihe bırakıyoruz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Söz buraya gelmişken bir gerçeği daha tes-
bitte zaruret vardır. 

Diğer muhalefet kanatları da bu Hüküme
tin iktidarda kalmasında millî menfaat görme
diklerini defalarca ve açıkça ifade etmişlerdir. 

Sayın İnönü ise bu tasarı kabul edilmediği 
takdirde istifa edeceğini deklâre etmiştir. 

M. P;. C. K. M. P. ve Y. T. P. bu fikirlerin-
de samimî iseler ve gerçekten millî menfaatleri 
kendi menfaatlerinin önünde görüyorlarsa bu 
tasarıya oy vermezler ve bu Hükümet de çekilir 
gider arkadaşlarım. 

Bu suretle bütün millî meselelere yeni ve hal
kın çoğunluğunu temsil ıeden bir Hükümet ce
saretle çareler bulmak imkânını elde eder. 

Bir Parlâmento ekseriyeti ile istikrarlı kabi
nelerin teminini mümkün kılmaktadır. Bu su
retle bir teşriî devre müddetince memleketin 
siyasi hayatı huzura ve sükûna kavuşabilir. 
Ve bir sürü kelime buhranları ile memleketi dal
galanmaktan kurtarır. 

Bu tasarı işte bu dalgalanmalara sebebola-
caktii*. C. H. P. ortak grupunuıı 8 . 1 . 1965 
tarihli Ulus Gazetesindeki sloganı şudur: «Biz 
küçük partilerin yaşamasını istiyoruz.» grupu-
muzun ııoktai nazarına göre, bu C. 11. P. sinin 
bahis konusu tasarısı için yanma menfaat orta
ğı aramaktan başka Ibir maksada matuf olarak 
yorumlanamaz. Çünkü C. II. P. si bu fikrinde 
samimî değildir. 

Muhterem Meclisin hatırlıyacağı üzere Se
nato seçimlerine dair kanunun tadili sırasın
da da C. II. P. si aynı şarkıları söylüyordu. Ka
nunun çıkmasından sonra C. H. P. sinin bir 
transfer piyasası açmış olduğunu da hiç kimse
nin unutmaması lâzımdır. Yıllar yılı C. H. P. si
ne emek vermiş olanları telefon emirleri ile lis
teden çıkartıp, 12 ye 5 kala transferine katı
lanlara deneme kazandıran C. II. P. sidir. 

O zamana kadar temsilcisi bulunduğu ilde, 
kazananuyacağım anlıyarak, transferini bir 
başka ile kaydıran C. II. P. sidir. Bunlara rağ
men meçimi kazaumıyan transferlerini Senatör 
ödeneğinden fazla maaşlarla banka idare mec
lislerine tâyin eden de C. II. P. sidir. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar) Ve Sa-
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ym İnönü'nün yaş gününde «Biz küçük parti
lerin yaşamasını istiyoruz» demelerine rağmen, 
küçük partilerin erkân kadrosunu Sayın İnönü'
nün yaşı günü hediyesi olarak partilerine alan da 
yin-o C. H. P. di*.. (Gürültüler...) 

J3ütün bunlara muhatabolan küçük parti
lerdir, Ve Ibütün bunlara rağmen «Biz küçük 
partilerin yaşamasını istiyoruz» diyebilen do 
C. H. P. sidir." 

Siz Alican, siz Oğuz, siz Bölükbaşı C. H. P. 
sini en az bizim kadar tanımış olmalısınız. 
(1 H. P. si, kendi çıkarma olmıyan hiçbir şeyi 
yapmaz. Bunu Cumhuriyet Gazetesinin başya
zısından şöyle özetlemek mümkündür : 

«Hesaplar yine tutmıyacaktır.» 
Ve sizler bu tasarıya oy verirseniz O. H. P. 

sinin menfaatlerine destek olmuş bulunacaksı
nız. 

Aziz arkadaşlar, 
Bu noktadan itibaren sistemin rejim üzerin

deki tesirleri konusundaki fikirlerimizi de di
ğer tabloları önünüze getirerek arz edeceğiz. 

Bu sistemin sosyal ıbünyede ibu 'bünyenin :ta-
şıyamıyacağı kadar çolk sayıda partiler kurul
masına sebebolduğu herkesçe bilinıen bir ger
çektir. Bu sistemin uygulanması sonucunda 
meydana gelen meclisler ve onlara dayanan hü
kümetler bünyesi zafiyetlerle malûldür. Bünye
deki zafiyet sebebiyle hizmet göremez ve va
tandaşa emniyet telkin edemez, hale düşüldüğü, 
zaman zaman 'buhranların baş gösterdiği ve bun
ların çok defa uzun bir müddet devam ettiği 
görülür. Bu hal, vatandaşın günlük hayatında 
önce huzursuzluk sonraları ümitsizlik yaratır. 
Bıkkın, bezgin ve bedbin duruma giren kütle-' 
lerin kafasında artık demokratik düzenin iş
lemez ve memleket şartlarına uymaz bir sistem 
olarak tesbit ve hükme bağlandığı görülür. Bu
nun tabiî bir neticesi olarak âdil bir diktatö
rün iş başına gelmesi lüzumu zihinlerde kolay
lıkla yer eder ve böylece kendiliğinden hazır
lanmış olan vasat sonradan milletlerin başına 
belâ kesilen diktatörlerin türemesine ve mem
leketi karanlıklara (götürmesine setbeibolur. Yakın 
tarih bu istikâmetteki gelişmelerin misalleri 
ile doludur. Bizim asıl endişemiz buradadır, 
Bizim asıl endişemiz rejimin kaderi üzerinde
dir. 

20 .1.1965 0 : 1 
Nispî temsil sistemi büyedeki zafiyetin 

<m yeni misallerini Türkiye'de vermiştir. Tür
kiye'de üç yılda üç Hükümet değişmiş, buhran-. 
lar uzun süreli olmuş. Bugün koalisyon tarafta
rı görün Sayın İnönü'ye geçirilen tecrübeler 
karşısında koalisyonlardan fayda ummadığını 
dahi söyletmiş ve bir azınlık iktidarını mey
dana getirmiştir. Bakınız Prof. Willey ne diyir: 

«İktidarı eline alan partinin milleti hakika
ten temsil etmemesi parlâmetonun da otorite
sini zayıflatır.» Türkiye'de bâzı insanların 
kafalarındaki tereddütlerin, Türkiye'nin bir 
istifhamlar memleketi haline gelmesinden kor
kutmasının sebeplerini hattâ bugünkü sistemin 
neticesi olarak gelen bugünkü iktidarın bünye
l i zafiyetinde aramak lâzımıdır. Tasarıyı ge
tiren iktidar milleti temsil etmemektedir. Adı 
üstündedir; azınlık iktidarı. Böyle bir iktida
rın, hiç olmazsa ufacık milletlerin son aylar
daki tatbikatını görerek derhal seçime gitme
si iktiza öderken o iktidar seçim tarihini uzat
makla, milletin tebellür eden iradesine rağ
men kanunlar çıkartmaktadır. İşte ilim ve 
işte O. H. P. si... 

Sevgili arkadaşlar, Saym Prof. Fahir Ar-
maoğlu nispî temsil hususunda şöyle diyor. 
«Birinci Dünya Harbinden sonraki yıllarda 
ise İngiltere, Sovyet Rusya ve Türkiye ' hariç 
Avrupa'da nispî temsili tatbik etmiyen hemen 
hemen hiçbir memleket kalmamıştır. İkinci 
Dünya harbine takaddüm eden yıllarda ise to
taliter rejimlerin çoğalması dolayısiyle bu sis
temin tatbik saihası daralmaya başlamıştır. Har
bi takibeden yıllarda milletlerarası hâdiselerin 
cereyan şekli dolayısiyle bu saha daha da da
ralmış (bulunmaktadır» şimdi biz, medeni mil
letlerin daralttığı bu sahayı Endonezya'nın yar
dı eviyle genişletmek istemekteyiz. (Soldan alkış
lar). Alman müellifi Hermens Weimar Cum
huriyetini nispî temsilin yıktığını söylemekte--

div. 

Almanya'da .1930 seçimlerini gösteren şu 
tabloyu ibretle incelemek icabeder : 

Nasyonal Sosyalistler : 107 
Alman Nasyonalistleri : ' 41 
Halkçı Muhafazakârlar , : 4 
Saksonlar : 22 
Çiftçiliği ;•...' 3. 
Hristiyan sosyal hizmeti : M 
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Bavyera köylülüğü : 6 
İktisadi parti 23 
Alman Halkçı Partisi : 30 
Katolik Merkezi 68 
Bavyera Halkçı Partisi 19 
Alman Hanouvertesi 8 
Demokratlar 14 
Halkçı Nasyonalistler 6 
Sosyal Demokratlar 143 
Komünistler 77 

Ve sonra bu parçalanıştan faydalanarak ihti
dam ıgelen bir Hitler... (Bu konuyu da <efte alan 
Harold Laski saınlkl ibizim içdou konuşmuştur. 
Diıyor (ki : «Çok partili ısi^emdte Hükümetin ıte§-
ikili halûktan Parlâmentoya intikal etmektedir.;» 
O 'kaklar ki, Herritot tarafından idare edilmek 
istenıen seçmentleı* Lav-al'in ödaıne'si altıma düş
müşlerdir. iki' partti (sistemii Parlâmentonun 
kredisini aliça-ltmıaız. Çok parti sistemi »Mikırar 
ve nvuivaizeneyi! temin «itmiş sayılaımıaz. Bu sffe-
temde •hüjkümetlıer ya ekalliyette, ya- koalisyo
na müstenit kaİTruaktadır. îstilkrara enuniy etsiz -
liğii de «ilâve edelbiliriz. Fraııiko ve Hitler çok 
partıiniin 'bavasmdıan faydaianımıaısifnı tbiılımişler-
dirr. 

Şatfkîta okhığu ıgM ıparti mefhumunun ıgay-
ri'mjüteeıanis bulunduğuı (kitleler arasmda- eritme
si duruma aynı tbir velhaımet veneibiile,celktir.,» 

«Bdir ımemlefeet heyecanlı ve hareketli oldu
ğu nybetttte nispî ıtetaıslfc tesiri de o denece va
himdir, Ağır, .multedi'i ve soğukkanlı/ olanı İs
kandinav memleketleri için nispî temsil itelhli-
keli değildir. Buna tmuikaJbii Lâftın /memleketle
ri Üçin nispî toemsüt tehlike arz eder.» 

Laski'ye paralel olarak Düveriger de »bunla-
rt söylemektedir. Filhakika W 6 dan'sonraki 
Fransa'nın 195Ö den önceki! Yunanistan'ım 1953 
İtalya'sının ve Hır ÇtaımthurJbafkanı seçebilmek 
için onlarca tur yapanı $mdiki İtalya'nın (ba!i 
üzıerinde şiddetle düştünimeto icalbeder. 

BİT Millet Meclîsi, (bir Senaifco Balkanı bir 
Yüksek Hâkimler; Kurulu üytesi seçeMİmek, 
'bir tkaaıumu <çıikartab'illmıelk itgtkiı (bu Barlâmemito-
ıııun neler çektiği »ve ıçetamıekitıe »olduğu mıadûmu-
nusadur. Esmem sanlki! 3961 sonrası Türtkiye'si-
Mİ (göreretk konUşımusşttur : 

ı«Niapd temsil Parliâmuentoda fîfkİT ayniıiklan-
in,'tejyilk etmek suretiyle Ikanjunların yapılına-
<sını 'ejolk EıaJbmetli tofir 'haile' şakımaktadır.» diyor. 

$0.1.1065 0 : 1 
Bakiye usulü ibu 'zalhmeti çok daha tfazla ar-

fcııraealk,. . Pad&mentoniun itübarım zedeliyecek, 
kuvvetisin ve isifcikrıarsrz Hükümetlerin kurulma
sınla, Türkiye'nin''bulhraniaıra^ürüklenniıesinie se-
'be'bol.a'caktır.. Büıfcün bU 'gerçekleri ıgiören 
D'Hondt sistemi iiçlinide daihi ikinci bir «sisteme 
•doğru yönelimidir. 

Her meimlekeıtiiK Ibüınyeisine uygum seçimi ısis-
temi deniliyorsa işite Türlk 'Milletti kendisine 
uygun olanı (bulmuş ve bunu ıreyieriyle tescil 
'etmiştir. Esaisen ımülellif terin D'Hondt sistemi
nin faydası üzerinde birleştikleri nokta (bir 
kuvıvet muvazenesi içinde ilkili sisteme gidebil
meyi temin edâşıiy itibarlı, otoritesi ımeıvicut, 
dinamik ibir Barlâmeınltia ve istikrarlı ve kuv
vetli 'hülkümietleTm kutrulmaısııua fıımait verebü-
mıeiktedir. 

Tüı<k (halkı, İbu İ taa t yolunu touıllmu§ıtur. Şim
di siz bil yolu 'halka rağmen kapatmak isti
yorsunuz. 

Esasen 1949 yılında kuuulaaı vo içintlie Prof. 
ttıddık Svami Onardle Prof. Hüseyin Naili iKıı-
balı'nın da, ibulunduğu ilmî (heyeit bütün: Ibuı dü-
^üneelerd'eni müllbeım) olarak nispî temısii silsifce-
mıini redde;tmi§ltir. 

/Aziz milletti vekille ni; ilmî ıgierçekler, Baltı 
memlelketleirinin geçirdiği 'acı teerülbeler hir 
yana, ^bugünkü Afnayaisamız muivacehesindıe de 
İbalkıye uisulünün mueipl sebepleri suni ikalmıaya 
mıalhkulmdur. 

(Bu meımlıekette insanı Ihaik ive ihürriiyetl'eri, 
siyaısi partilerin demokratik siyasi hayatın vaz-
geçilfme'Z unsurlıari oldulklatrı, Devleti 'ayalkta 
itultan ^müesseselerim kuruıluışlıarı ve demoferaltik 
karalk'terleiri Anayasanın teminıaıtı alıtındiaysa ve 
o Anayasa ıgrev tekkıındaını Parlâmento üyesi
nin ödeneğine Ikıadar misli dünyada az /görülen 
meseleleri ihükme Ibağlaıma ŝa, nispî temsil usu
lüne rağmen ibir partinin iktidara ıgelmesiindeıı 
kıorikmâik ilcin Ihiçjbir ıseîbep (yoktur. 

ıBuna rağmen korkanlar tkorkunun sebeple
rini kendilerinde 'azalmalıdırlar. 

(Şu 'anda mer'î (sistıeme' ıgöre iktidar pantisi 
ile büiyük mühaletfet paı-ltisi ^arasındafei, Pan'-
lâmenıtodaki sandalye ısayıisiının yüzlerle ifade 
eddieyiocek ırıaikalmlıara 'baliğ olaımıyaeaığı İbir 
glerçek Ibulunduğuna !gö,re -tek (partinin Hülkü-
•mıeti kurmıaısıni'nı ımalhzurları üzerinde durmıalk 
afbesle iişjtajgal eitimek demeîkfcir. 
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M. Meclisi B : 42 
Böyjo bir afbcslc işıtügal 'edenler «Kişiyi ma-

•srl bilılrsiriı ? Keıııdimı «gibi» düşiünaesiniın, dıışınıa' 
çılkma.ya mecfbuırld'urlar. 

0. H. 'P. li larkaıdaŞılarımııız1 ibizimı bu fiikdirle-
riımıi'zo iştirak letmıöseüeır 'bile Teimısilciler Mec
lisi Üyesi Sayrıı Sırrı (At al ay'in >o Meclisiteki 
şu öözleri üzerinde düşünımleıye 'mıecburdurlaır : 

«Filhakika ana (hedefler beyannanıeirnıizde 
nispî ieımıai'l' usulünü! kalbini etmiş isek de, .bir 
pair;thi::!iı mutlak ısu/re'tlfce 'bir Ibeyaınnarnıede ıbuımı 
kabul ünıcliemı d'olayı< 'bir seçimi 'sistemi üzerinde : 
ısnar etımesmin mânası ydkitur. Pilthakiika •'bi-
aimı nüspî temsil' usulü üzerinde ısrar edişimi-
•zilin 'bir sebebi, de 1950 - WGO arasındaki taitihi-
kattan miüteivelli'ttir. Paıfeaıt bulgun aynı 'fcaitıbi-
kıaıtını idevaım »cıtmıesi igayrim'ümlkündür. Çünkü 
Anayasaımızın .'tedvitn eltmiş olduğu, yaratmış 
olduğu mjüeısısetsielerl'e, yani lAmayasa (Mallılkemıesi, 
müstakil kaza organları <ve diğer .müesseselerle 
çoğunluğum ta(halfckünrjünıq ıse'befbolan çoğunluk 
sistemlini önleyici (tedbirleri e&a&em ihdas et-
mriiişjtiır.»1. 

ıC. II. P. arkadaşlıarımın, kozlarını Adalet 
Bakanı Sırrı Ata.lay'ia paylaışmıal aranı rica ede
rim. (A. P. sıralıarmdaın alkışlar) 

Sevgili arkadaş!anınız, 
Bu kanun tasarısının Siyasi partiler kamın 

tasarısı açısındanda tetkiki ica.be!mektedi»*. 
Bu konuda detaya ienen itiraflara kaı-şı Sn-

yın Adalet Bakanı - zabıtlara göre - o tasarının 
halen Mecliste bulunduğunu söylenip ne tarzda 
çıkacağının bilinemiyeccğini ifade etmiş «Eğer 
çıkarsa» bile demiştir. 

Siyasi Partiler Kanunu, Anayasamıza göre 
çıkması mecburi olan bir kanundur. Binaenaleyh 
«eğer çıkarsa» sözü manasızdır. 

Bakiye kanunu tasarısı, partilerin imzasına 
iktiran eden Siyasi Partiler kanun tasarısının 
hükümlerine mutlaka aykırıdır. Kanun, İm ha
liyle çıkarsa Siyasi Partiler kanun tasarısının ye
niden gözden geçirilmesi zarureti doğacaktır. 
Bu itibarla bu tasarının Siyasi Partiler kanun 
tasarısını inceliyen Komisyonda tetkikinde behe
mehal zaruret vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakiye tasarısı, «veya ilk genel kongrelerini 

yapmış olmak kaydiyle T. B. M. M. Birleşik 
toplantısında grııpa sahibolmaları ve teşkilâtı 
olsun veya olmasın en az 15 ilin her birinde o 

— 24 

20 v 1.1965 Ö :1 
seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına 
eşit sayıda aday göstermeleri gerekir» hükmünü 
do havidir. . •::.'.••.:''. ..••••:.•. :,'••. 

Tasarının tümüne yaptığı tesir bakımından 
c.jası Parlâmento irtibatı zaviyesinden' incelemek 
lâzımdır. ' 

İlk genci kongresini yapmış olduktan sonra 
teşkilâtını tamamen yitirmiş bulunan bir parti 
Siyasi Partiler Kanununun tâyin ettiği müddete 
rağmen kongresini yapamamış, yapmamış ise 
yine de seçime girecekse Siyasi Partiler Kanu
nunun meselâ bu hükmü tamamen muallakta kal
mış olur, 

Aziz arkadaşlarımız, 
Bir .siyasi partinin «teşkilâtı olsun veya ol

masın» denilemez. Siyasi parti, klâsik olarak bir 
program, bir felsefe, bir inanç etrafında toplan
mış olan insanlar topluluğu demektir. 

Bu tarifin içinde toplanan insanlar varsa bir 
partinin mutlaka teşkilâtı olacaktır. Yoksa o 
partinin teşkilâtının olmasına da maddeten im
kân yoktur. Böyle bir teşekkül siyaset ilminin 
kabul ettiği mânada siyasi parti değildir. Belki 
bir fikir klübüdür. Belki bir dernektir, işte 
bu tasarı siyasi partilerin yanında fikir klüpleri
nin, derneklerin seçime girmesine âdeta müsaade 
etmektedir. 

Ord. Prof. Vinccnzo Miceli'nin şu fikirleri
ni dikkatlerinize arz ederiz : 

«Siyasi bakımdan Parlâmento^ halkın dilek ve 
emellerinin kanun haline gelmesi için onların 
bir tecelli vasıtasıdır... Halkın arzu ve ihtiyaç
larını, Devletin diğer organlarından ziyade Par
lâmento daha kolay ve daha güzel aksettirebü'ir» 

Hemen kayıdedelim ki bu kanun halkın ne di
leğidir ne de emelidir. 

Şurası muhakkaktır, ki, teşkilâtı bulunmıyan 
•bir teşekkülün halkın arzu, dilek, emel ve ihtiyaç
larını tesbit imkânı yoktur, yani halkla irtibatı 
yoktur, kalmamıştır. 

Bu gerçeklere rağmen on kişilik sun'i bir top
luluğu seçime sokmak haline, bilinizki. pengu
enler bile gülecektir. 

Aziz arkadaşlarımız, 
Maruzatımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Neticeler olarak şu hususları- tesbite mecburuz : 
Tarihin hiçbir devresinde, hiçbir zaman zorun, 

hukuka devamlı olarak hâkim olduğu görülmemiş
t i r . -•••• 

http://ica.be
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Tarihin hiçbir devresinde, hiçbir zaman men

faat devamlı olarak hukukun elbisesi olmamıştır. 
Tarihin hiçbir devresinde-, hiçbir zaman hu

kuk tertiplere yenilmcmiştir. Halkın iradesinin 
önüne konulacak her barajı, halkın sağ duyusu 
mutlaka yıkacaktır. Bu itibarla muhalefet ola
rak bizim bu kanundan da füturumuz yoktur. 

'Üzerinde titrediğimiz demokratik rejimdir. 
Bıı kanun dahi iktidarımıza mânıi olamıyacalo-

tır. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) Biz halkın yardımı ile bu kanunun 
da size fayda getirmediğini Anayasa düzeni için
de bu yıl ispat edeceğiz. O zaman sizin artık 
yapacak hiçbir şeyiniz kalmamış olacaktır. 

Sayın İnönü'nün şu sözlerinden şimdi sizler 
ders almalısınız. 

«Demokrasilerde iktidarda kalacağım düşün-
cernnde olanlar kendilerine de millete de büyük 
ıstıraplar verirler.» 

•Sayın Başbakanın su sözlerini de unutmayın. 
«İnsanlar, düştükleri zamanlarda şerefle, vic

dan huzuru ile vatandaş arasında göğsünü gere 
gere dolaşacak vaziyette olmalıdır. İnsanlar ik
tidara geldikleri zaman şaşaaları ilo ölçülemez,. 
düştükleri zamanki itibarları ile ölçülür,» (Gürül
tüler) 

Şu malûm icraatınız ve bu nevi kanunların 
ithalcisi olmanın neticesi olarak düşmenizden 
sonra da aynı sözleri söyliyebilmek hakikaten ce
saret meselesi olacaktır. 

Halkla irtibatını kesmiş oyları halkın gönlün
deki iktidarı yani bugünkü büyük muhalefete 
karşı kuvvet unsuru olarak kullanmak istiyor
sunuz. 

Biz hakkı ve gerçek hukuku kullanmaya ka
rarlıyız. Çünkü kuvvetimizi suni ekseriyetler
den değil, halktan alıyoruz. 

Hesaplarınız tutmıyacaktır. 
Oylamada galip çıkacaksınız; fakat halkın 

vicdanında mutlaka mahkûm olacksımz. (A. P. 
aralarından sürekli alkışlar ve «Bravo» sesle
ri) 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis Grupu 
adına S-iyin Bölükbaşı. (Soldan alkışlar.1) 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Ankara) =— Biz fikrimizin adamıyız, ne 
alkışHyanların, ne taşlıyanlarm... (Bravo sesleri). 
Bilmiyorsanız yaşlılarınıza sorun. 
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Muhterem arkadaşlar; Seçim Kanununda ya

pılması İstenilen değişikliklerle alâkalı olarak 
M ilet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşle
rini bir başka arkadaşımız Yüksek Meclise arz 
edeceklerdi. Eğer Adalet Partisinin sayın söz-
eü'.ni Millet Partisini zan altında bırakmaya ma
tuf isabetsiz bâzı mütalâalar serdetmemiş olsa
lardı bendeniz huzurunuzu işgal etmiyecektim. 
Sözcü yolu açtılar, şimdi razı olsunlar. 

Burada serdettikleri bâzı mütalâalara cevap 
vereceğim. Ecnebi müelliflerin sözlerini işhadet-
mek suretiyle kendilerinin çok dinamik bir 
parti oldukları için, bu suretle milletten çok rey 
aldıklarını söylediler. Bunu söyliyen bir parti
nin milyonları geçen rey alması karşısında hatı
rıma bir şey geldi. Bâzı çocuklar dünyaya sa
kallı ve bıyıklı gelirlermiş, onların 6 aylığı da 
böyledir. (Ortadan alkışlar) 

Kazançlarının vasıta ve menşei üzerinde şim
dilik durmıyacağım. (Soldan gürültüler, dur, 
dur, sesleri) İcabederse dururuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin 
sözlerini kesmeyiniz, hatibi sükûnetle dinleyiniz, 
tekrar söz alıp grupunuz adına konuşabilirsiniz. 
Buyurun efendim. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Devamla) — Buyurdular ki, Bölükbaşı 
Halk Partisinin niyetini bilir, kendi menfaatine 
olmadıkça Halk Partisi hiçbir adım atmaz. Bö
lükbaşı Halk Partisini iyi tanır dediler. Yanlış 
değildir mütalâaları. Bölükbaşı Halk Partisini 
tanıdığı gibi sözcüyü de, partisini de tanır. 

Şimdi arkadaşlarım, Halk Partisi dışında bir 
koalisyon Hükümeti kurulması veyahut millî'-bir 
koalisyon Hükümeti teşkili mevzuunda Millet 
Partisinin sözlerini ve beyanlarını samimiyetten 
ıı;;ak göstermeye matuf sözler söylediler. Şimdi 
kendilerine geçmişi hatırlatalım. (Ne dediler ses
leri.) Okuyayım tutabildiğim kadarını... Cum
huriyet Halk Partisi dışında bir koalisyon mev
zuunda Millet Partisi samimi ise bu kanun tasa
rısının lehinde rey vermez, Hükümet de o zaman 
düşer dediler... Bölükbaşı ela diyor ki «Koalis
yon mevzuunda samimi olmak, kanaatimize uy
gun hor hangi bir tasan aleyhinde rey vermemizi 
icabettirmez. Ecnebi müelliften pasajlar okuyan 
sayın sözcü bu mevzua ait ilmî bir fetva kürsüde 
zikretmediler. 
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Arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi dışında 

bir koalisyon Hükümeti kurulması sözünü son 
zamanlarda Adalet Partisinin yeni Genel Başkanı 
ortaya attılar. Onun beyanları karşısında Millet 
Partisinin ne cevap verdiğini hafızalarınızda ta
zelemek isterim. 1"8 Arohlk 1964 tariflimde, on
ların! bıu beyanlarıma) Ikanşıüılk basıma şttnllıan 
söyledim : «Kılbrıs îbuihıraıi'i.mıı vehamıet ıkaızan-
ımıası vte Ibraaıa bıağto •olanak dış iteîMikeleırinı be-
l'iHmiefei ilîiarşaısmdıa, mm içende -ve dıışıanda tesirli 
olajcsalk 'millî Ibir HoalilsyiOn. Hükümeti kuruılmıası-
w» ıgeçen Eylül ayı Ihaşunda Millet Pariisi tek
lif etmişti Bıı arada A. P. liderini, de ıziyıaret 
ederek Ikendiledınıe ıgiditleceık üç yol bulunduğu-
ııuı ifade ile Itoaragdlsini tercihi ettiklerini ısoır-
mııştulk. O 'zıamıao ısözleriıme tmjulhjatabolan lider 
ifoeraüz Ihayıaltitadır. Mıevtcut Hükümeti be genime-
diğimize göne onu temlkid ile yeittiinip iş (başımda \ 
kjalmasnnıa imüsaade (etmıdk şıiklardan Miri idi. 
Ht» uylgumı ıgörüllmüyiorsaı yerime 'bir millî koa
lisyon Ikunmak şıtklarn ıkallıyordu, Adalet Par'i 
liderlerine, biz. millî koalisyona* günlün, •zıaraııret- ; 
lirine daiha/ ııygun buluyoruz, şayet Haılk Par- \ 
tisi dıışııııdıa bin Hüküımıett ikıınmayıı siz uygum ; 
mlütalâa. ediyonsanıızi ibtt ımıevzıııdaı bir fikriniz i 
varsa, söyleyiniz1 biz de düşünelim, delmiştik. ; 
'Maalesef o zamanki A. P. liderleri söz vermıele- : 
lime nağmen Ibiaeı ımüsipet 'veya mııenlfi bir eevap '; 
venmıe'k lüssuımamu! dalhi Ihişsetm'ediler. ıŞimıdi : 
ibâızı ımıulhalefet partileri ive bu anada! Adalet • 
Partisinin Hükümeti! düşünme ve istifaya ızlor- j 
lamıa ıswetiyle Haıllk Fantisi dışında bir Hükü- i 
ıiue't kurmayı dtüşünıd'üikıleırinıi jgaizıeıtıelerdlem öğ- ; 
feniyoruz. Vaktiyle çolk hayati Ibir laanuretıle | 
yapmış idlduğuımıuız1 bir teklife cevap venımiyeıı j 
Adalet Partisi, Hatlık 'Paııtiısii! dışında bir Hülkii- | 
ııuet kunma' Ifikınimti şimdi Ikusa ömürlü bir gös
teriş olarak ele lalmayorlaaısa, Millet Partisi 
ftnlaıriTC bu teşebbüsünü <gençekltlen ıgüçleştirlmi-
yeeek ve bir Hükümet kurmalarıma yandıımıcı ı 
olıaoalktur. RUJ İtibari a, yeni Hükümet (kurma 
fikrini »ortaya atamlaırdam ciddiyet ve cesaret 
beklîyloruz. 

tBuı beyanın üzerinden bir ay geçmiştir. Ada
leti Partisinin Ibuı tmeyz-ulda bir teşebbüse ığiriş-
<tii'ğiın& ne dxıydııık, ınıe ide bize Ibir teklifleri1 ol-
ıimışt'Ujr. 

(Bir tanalfitan ımilletin; kendileri ile bieırıaber 
olduğumu1, mıasııl olsa i'kltidıatna fgıeleoelk'lerini (söy
lerler? Öbür ta-raiftan da suni bir ekseriyetin 
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teminime vaısıita lolanı unsurlar olanak bizi tep
inir* eltmıeıyie ıç.alış'uytomiaır. Gnlaırıın bu yensiz is
natlarınla benim dünkü 'gazetelerde çıkanı ya-
zii'm cevap sermiştir. Hâıfıızıalarmızı tazeliyeyim; 
belki olkramaımıışlandır : «Cuımlhuriyet. Halik Par-
tiısinıİTi ımıillî bakiye sistemlini, ilerde benaiber 
Hük'ümıetl Ikummıayj! düşıüınıdüğü 'bâzı paritiıleri 
yaşıaıtmıalk için teklif ettiğİTui: söyliyenler vıardıi'. 
ıC. H., P. nin 'ıböyıle Ibir ıkanarıındanı ibiz 'batberdar 
değiliz. Esasen yaşıamıalk için böyle ıbir desteğe 
de /mulhtaç değiliız. Mıilleıt Partisi, O. H. P. inin 
Ibaşta ikalmıak' (gayesi ile ıgirişeJbileeeği (hiçıb'.r 
itentibım âleti lolimııyaıeaktır, bıutgünıe ıkadar da 
olmıamıiştır. T9Ö5 :seçimleırinıden sıonına M. P. nin 
Ibir Koalisyon Hüküıme'tinde vazife alması nıu-
ikaddense, ibî l A. P. ile tontalk ^olmayı ttıeneih 
eideceğiz, bu hıılsusta paı'tiımiz buıgümdlen ıka-
rarlıdır.» Benim: fikrim, değil, pantimıkiı lkara>rı 
•bu... Halik Partisi ve llnıönıü «Imıadan niçiın ika-
•raınli! imiüşiz'? Her- lkiarairi.ni bir felsefesi, bia- es
babı •ınııeilbesi va r. 'Klö-rii ikörünıe bir Halk, Patf-
ıtisi düşnilanlığıt icinı 'ımi karariıymaşııiz? Hayır! 
Sebebini ofeuıyaıeağ.ımı : «Halk Partisi ve lnlönü 
olmadaın da Hükümet .kuraibileieieğini ve \bmii\ 
t-ağıııen ıdeımıokiratik' rejimini 'yıaşııyartağıtın ispat' 
etmeyi, alkki i's'tiiıkametteki1 endişıe ve propa-
•garıdaıIıaTi çüriVfcmıeyi ve bu yolda, •millıetinı (büyük 
lekıseriyetime fenalhlıık ıvermıeyi bir vatan vazi
fesi saydığımız! iejin İbu fcaınana varmış bullfumu-
yoruız.» 19ı6.°> Aralık ayındıa- Adalet Paırttfeine 
ıHüıkümıet kurama vazifesi verildiği «aıman: da 
İbu inanışla; ibiz* yapılanı .ontaiklıik teklifini, tered
dütsüz İkalbul etmişltik. Zaımıan. ftıer şıeye raığmıen 
bu g'örüşıümıüzü d eğiştiıım emiştir- KüçA' sular 
büyülk sulara kairıişıiir, diye âmiiyanıe Ibintıakını 
tâıbirlenle Ikeındillerinini dışında ibulunıa.n raulha-
let'et paıtilıenini oritadan ikalıdınmalk içim toir tas-
ımim ile Ihanekeit etimıelerime rağmıen biz Halk 
Partisiz bir iktidarı. Türk [Milletine göstermeyi 
ibir rnıillî vaıziifle saydığıımııız içini Adaleti Piaıf i-
ısiyle ilende 'ortalk loimıaıyı tencih ledeeeğimizi Ibu-
ıgündenı ımillete ilıânj letmişı (bıulıuınuyomız. 

Yıalnıız ıbir nıoktayıı açaiklıyayıım; A<naılık 
1963 tıe: Adaleit Pantıiısine Hükümet kurtma va
zifesi verilmişti. Adalet 'Partisinin! ilk ortak
lık Itlelk'lif ettiği parti ide Millet Pantisi loinmışitu. 
Hin uıfalk bir tereddüt ıgösfcrtmıeden biraz ev\rel 
ziikrötitiğim mueip .sebepleri ziknetmek siu'retiyle 
yükiün altın.a Ikeındilemİyle ıginmteye Ikaraınîiı ioldıı-
ğumuzuı aeikiamıştılk ve mıekltrubııımuızla birleş-
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tiirmıiışitik. Hattâ şurasını da laçıklııyayım : C. | 
H .P. ımdhalletfieitie geçer, înlönü Ikarşımuza ıgelif 
diye endişemiz vıarjsaı siyıaaeltıbe tecrübeli aıdıamum, 
Ibenalbetf Hükümet! ' kurmayı kıabuıll ediyoruz, 
İnönü'yü bana 'bırakım onıumla beni ımıüıcade^e 
edeceğimi. (0. H. P. sıtrailarıaıdami güiüşmıeıler, 
MilDet Partisi isurMıaıraıdıan lalkuşlaır) Bvıeit, lövıeit 
söfylenjmiı§ltli>r, istediğiniz Yadlar ıgül'üm Tıaikiîkat 
buıdur. 

Şimdi samimi olanın, samimi olmıyanııı kini ' 
olduğu bu izahlarla anlaşıldı mı? Adalet Parti
si mindere yanaşmıyan pehlivan gibi uzaktan ) 
el çırpıyor gösteriş yapıyor. Hazırsa, bugün de 
hazırız. (Alkışlar) 

KADRÎ EROĞAN (Urfa •— Sayımız kafi 
gelmiyor. 

M. P. GRUPU ADJNA OSMAN BÖLÜK-
BAŞI (Devamla) — Bakınız mazeret, Sayımız 
kafi gelmiyordu. O. H. T*, bugün iktidarda bu
lunuyor. Mecliste bit- çoğunluğa mı sahiptir? 
Bu mazeret bînamaz özrüdür. (Millet Partisi 
sıralarından alkışlar) Sonra, arkadaşlar, bir 
parti bu kürsüye geliyor, filân parti millî koa
lisyona taraftar dğeildir, diyor. Ya sen yapı
lan teklife cevap verecek kadar nezaket gös
termemiş bir durumdasın. Başkalarına ta'an et
meye ne yüzün var? Sadettin Bilgiç hayatta
dır, partinin başında olmasa bile hatırlar. De
dim ki, biz muhalefet olarak bu karara vara
lım; eğer İnönü kabul etmez, millî koalisyona 
yanaşmazsa memleketin harbin eşiğinde bulun
duğu bir zamanda kendisini her şeye kâfi gö
rürse vebal Erçiyeş Dağı gibi inönü'nün omu-
zunda kalır. Siz bu karara gelin, dedim. Gelme
diler, cevap dahi vermediler. 

Herşeyi söyliyebilirdi, ama, Adalet Partisi 
sözcüsü böyle mevzularda bize samimiyetsizlik 
izafe edemezdi. Etmeseydi ben buraya gelmez
dim. Samimiyetimizin kırk kere imtihanını ver
dik. Her defasında kaçtınız. Ne yapalım ? Ete
ğinizden tuttuk gitmeyin diye, yine gittiniz. 
Ekseriyet yoktur diyorlar değil mi? Adalet 
Partisi ile Millet Partisi Mecliste ekseriyette 
olmadığı için Hükümet kuramazmış mazereti
ni ileri sürüyorlar. Bunu da söyledim arkadaş
lar, birçok Adalet Partililere. Aman bu işten 
vazgeçmeyin kuralım Hükümeti, Meclisin hu
zuruna çıkalım, tnönü ve Halk Partisi ne di
yordu? Hükümete girmeyiz ama kurulacak Hü
kümete yardımcı oluruz diyordu. Diğer iki mu-
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halefet partisi yardımcı olmayız demedikleri 
gibi, kati olarak girmeyiz de elemiyorlardı. 
Korktular, kaçtılar, bunlar tabansız mı. işi 
yarı yolda bıraktı dedirtmiyelim, Hükümeti 
kurup programımızı okuyalım. Bize güven oyu 
verirlerse vazifeye devam ederiz, vermezlerse 
bunun bizim için utanılacak bir tarafı olmaz.. 
Destekleriz deyip de dönenleri millet tescil eder, 
dedim. Şinasi Osma baş sallıyor görüyor musu
nuz, biliyor hakikatleri de. Her zaman lâf at
maz ya bazen de doğru lâfa baş sallar. (Alkış
lar). Millet Partisinin görüşü dün bu olmuştur, 
bugün böyledir, yarın da böyle olacaktır. Sami
miyetsizlik isnadını bu kürsüden bir kere daha 
reddederim. Hürmetlerimle. (Sağdan ve orta sı
ralardan alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. si Grupu adına buyurun 
Talât Asal. 

EKREM ALİ O AN (Sakarya) — Ben de söz 
istemiştim, efendim. 

BAŞKAN — Sizi yazdım, sıranız gelince ko
nuşunuz. 

EKREM ALİOAN (Sakarya) — Acaba Sa
yın A. P. sırasını verir mi? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşım, Sayın 
liecai îskenderoğlu ismini yazdırdı, sonradan 
vazgeçti, ismini sildik. Şimdi söz sırası size gel
diği zaman veririz. 

EKREM ALİOAN (Sakarya) — Bir noktayı 
tavzih edeyim. Belki Adalet Partili arkadaşını 
da. söz sırasını verebilir. (Yeni Türkiye Partisi 
sıralarından alkışlar) 

TALÂT ASAL (Edirne) — Konuşsunlar 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Alican. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİOAN 

(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, Sayın Bölükba-
şı'nm ifade ettiği gibi ben de bu kanun üzerin
deki müzakerelerde konuşmak niyetinde değil
dim. Esas üzerinde de şimdi şu anda uzun boy
lu maruzatta bulunacak değilim. Yalnız, Adalet 
Partisi sözcüsü ardkadaşımızm, Bölükbaşı arka
daşımızın biraz önce üzerinde durdukları müta
lâalarına Y. T. P. Grupu adına ben de kısaca ce
vap vermek isterim. 

Arkadaşımız, politikada, samimiyetten bah
setmiş. Hakikaten politikada samimiyet meselesi 
bahis konusu olursa bilmiyorum ama en son ko
nuşacak arkadaşlarımızdan olduğunda şüphe 
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yok arkadaşımızın. (Sağdan ve ortadan alkışlar, 
soldan grup adına konuştu sesleri). 

Şüphesiz politikada.. (Soldan gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü

dahale etmeyin. Sayın Alican siz de tahrik edici 
konuş mayın. (Buyurun deivam edin efendvm. 

EKREM ALtCAN (Devatoı'la) — itiraz eden 
arkadaşlarıma hep bakıyorum, 'hepsi de fo'kim 
sıradan 'geçmiş arkadaşlarım. {Ortadan ve sağ
dan alkuş'lar) Ve 'hepside derlerki grup adına 
konuştu. Şahsı gayrisamimidir ama grupu sa
mimîdir, demde isterler. (iGoirültüler) 

BAŞKAN — Sayın Alican işaihsiyat yapma
yın, rica ederim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Nüye sinir
leniyorsunuz arkadaşlarım? Ben hie sinirlen
miyorum. (Gürültüler) Şimdi bu kadar gayri-
samimî insanlardan müteşekkil bir grııpun da 
gayrisamimî olması tabiîdir. (Gülüşmeler) Sa
yın arkada'şlarıım bir 'meseleyi halledelim. (CKi-
rüTtüIer) 

BAŞKAN — Müsaade Ibuyurun, arkadaşlar. 
karşılıklı atışma yapmayınız. Sayın Dikmen sü-
kımeti'mrJh af aza edin lütfen. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Bu Hü
kümet komşunda Adalet Partisinin iddialarını 
bir açıklığa kavuşturmak isterim. Sayın Bölük-
Ibanı dalha öıılce partinize, .grupunuza yapJfcıgı 
çötşitli tekliflerden 'balhsettiler. Ben de bir hu
susu arz »deyim. 

,9 m Çankayadaki liderler, toplantısında 
açıkça, bugüne kadar Adalet Partisiyle O. II. P. 
arasında bir karma Hükümet kurulması için 
gayret sarf ettim. Fatkat ibu (gayretimin bir so
nuca ulaşmı'yacağım görüyorum. Bu şartlar içe
risinde Adalet Partisine n,ir vazife düş-er, ma
demki ısrarla 'bu 'mesele üzerinde duıtnak'ay.z, 
'madtim'ki, bugünkü C.H.P. Hükümetinin ekseri
yete dayanmadığı kanaatini hep birlikte savun
maktayız, Adalet Partili arkadaşlarımız art.k 
'hu .'memlekette înönüsüz, C.H.P. si'z. bir hükü
met kurulabileceği fikrim 'tahakkuk ettirmek 
TO'O.ıburiyetindedM'er. Binlerde -parti 'olarak, di
ğer 'muhalefet partileri ^olarak yardımı •edeiceğ'l'z 
dedim, liderler toplantısında daihi. Ama s'ız 'bir 
rey ekseriyetini sağlamıyoruz Ibaıbanesi arka
sında hakikaten minderden kaçan pdhÖvan du-
rumnndasınız. 'Biraz önce rey ekseriyeti var mı, 
-yok uıu onu Ih.csaplaim.aga. çalrş/tıım, rey ekseri-
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yeti var, o da var. (A.P. sıralarından dolmuyor 
sesleri Niye dolmasın? Biraz evtvel M.P. si ibu 
Hükümeti destekleriz dedi. DaJha önce, C.K.M. 
P. 20 rüyembde ibu lîüMLmeti destekJbriz, dedi. 
Ben daha önce kurmaya teşelbibüiS edin, Hükü-
•meti destekleyeceğiz dedim. Siz 170 kişisiniz. 
Bağımsızlar mevcut,. (A.P. sıralarından, gürül
tüler) O halde 'kaçıyorsunuz arkadaşlar, kaçı
yorsunuz. (Ortadan ve sağ sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın arka
daşlar, çıkar kürsüden gruhunuz adına konu
şursunuz. 

EKREM ALÎCAN (Devamla) — Hiç olmaz
sa kaçdığınızı ifade edeeek kadar samimi olun. 
Karamıytoruz, korkuyoruz hükülmelti kurmak
tan deyin, başkasını samimiyetsizlikle itham 
etmeyin. (Soldan gürültüler)... Meselenin esası 
<bu. 

Şimdi gelelim kanunim esası ihakki.nda.ki gö
rüşlerimize. Kürsüye çıkmışken !bu görüşlerimi
zi de arz edeyim. 
Parlâmentoda iki tane büyük grup vardır ha
kikaten. Bu iki grup Parlâmentodaki diğer kü
çük partileri vasıta olarak kullanmak suretiyle, 
aslında, kullanmaya çalışmak suretiyle şu kanan 
üzerindeki mütalâalarını yapmaktadırlar. Mese
lenin esası Cumhuriyet Halk Partisi yönünden 
de, Adalet Partisi yönünden de 1965 içimle
rinde kendi partileri lehine netice almak gayre
tinden ibarettir. Yeni Türkiye Partisinin görüşü 
budur. Nedir bu gayret? Sayın inönü, grupun-
da bir beyanda bulunmuştur. Bendenizin müta
lâalarıma büyük çapta ışık verdi. Diyor ki, 
«Adalet Partisi, Türkiye'de % 47 nisbetinde oy 
almış vaziyettedir son seçimlere göre, bunu tem
sil ediyor. Biz % 42 nisbeti temsil ediyoruz, önü
müzdeki seçimler sonunda koalisyon hükümet
lerini kurucu şekilde bir Seçim Kanununa, ih
tiyaç vardır. Bu ih'iyacm cevabı olarak bu ka
nunu getiriyoruz. Ve bu'suretle bu kanunla aşa
ğı - yukarı bu nisbetleri dondurulacak ve binne-
tice 1965 - 1969 devresinde de memleket koalis
yon hükümetleriyle idare edilecek. Bu tahmin
ler, nl-bctler şöyle değişir böyle değişir... Bu 
kanun çıkacak olursa benim de tahminlerim neye 
dayanıyor_o halde? Bakın A.P. Ibuna itirazcıdır
lar, ama bir noktada onlara hak veririm; A. P. 
sinin bugünkü seçim sistemi dolayısiyle bu yüz
de 47 nisbetinin yükselmesi ihtimalini Sayın İnö-
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nü kafasında tutmaktadır. Binaenaleyh; bu nisbeti ı 
dondurmak arzusu bu kanun çıkarmakta mevcut
tur, bunu inkar edecek bir şey yok, (Soldan 
«bravo» sesi). Şimdi bravo değil mi?„. Politi
kada doğru söylemenin zevkine bir defa varabil-
fföflîa, o kadar zevklidir ki... Her sözümüz doğru
dur", her sözümüz bütün siyasi hayatımız boyun
ca de doğru çıkmıştır. Ama hakikatleri anlata
bilmek zamana ihtiyaç gösterir, güçlükler taşır. 
Kolay başarı yolu değildir. Örtün için siz ken
dinizi kuvvetli ve büyük parti zannediyorsunuz. 
Atriı haddi zatında biz kendimizi kuvvetli ve bü
yük parti sayarız. Mesele adedde değildir. (Al
kışlar). I 

Şimdi meselenin esası bu. Değişik vaziyette 
olsaydınız yani şu % 47 nisbeti sizin lehinize ol
mayıp Halk Partisinin lehine olsaydı, '% 42 sizin 
lobinize olup Halk Partisinin. niabeti % 47 olaydı 
htaüıüıi ki, bu kaıluıiun savunucusu sizler ola
caktınız, karşınızdaki parti Cumhuriyet Halk 
Partisi olacaktı. Buna yüzde yüz kaaniiz, mesele 
bu... Bu, mazide de bu çeşit kanunları çok gör
dük, çünkü o zaman da bugünkü tutumunun; 
içindeydik. Şu halde bu kanunun karşısında ol
mak da, bu kanunun savunucusu olmak da, bü
yük gruplar bakımından, samimiyet itibariyle 
hiçbir değişik fikir ifadesi, mânasını taşımamak
tadır bizim kanaatimizce. Açık söylüyorum arka
daşlar. 

Şimdi, nispî temsil sistemi hakkında benim 
ec>as itibariyle bir kanaatim var. Bugünkü sistem 
de ipka edilmiş olsa. şu kanunla getirilecek sistem I 
do tatbik edilmiş olsa, aslında büyük değişiklik 
olmıyacak, Türk siyasi bünyesi bakımından sev
gili arkadaşlarım. Bu getirilen sistemi niye tas-
vibediyorıız o halde. Aslında büyük fark yok. 
Ama vatandaşın oylarını değerlendirmek bakı
mından, mevcut, sisteme nazaran getirilecek sis
tem, adalet hissini daha ziyade tatmin edecek bir 
sistemdir. 

Şimdi, dikkat ettim. Son Senato seçimleri, bu 
7 Haziranda yapılan Senato seçimlerine baktım. 
Adalet Partisi bir milyon 400 küsur bin rey al
mış, Yeni Türkiye Partisi 120 bin rey almış, 
C. K. M. Partisi 80 küsur bin rey almış, müsta
killer 60 bin küsur rey almış. Bu iki büyük par
ti dışında 285 bin vatandaş rey vermiş. Senato 
seçimlerinde. Ama 285 bin reyi temsil eden bir 
tek senatör dahi şu Mecliste yoktur. Bu 285 bin 
oyu ver;))iş olan vatandaşların oylarını niye de- | 
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ğörlendirmek ihtiyacını duymazsınız? (Soldaır., 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lûtfem 
karşılıklı konuşmayın, kaç keredir ihfsv ediyo
rum, dinleyiniz. 

Y. T. P. GIIUPTJ ADINA EKREM AlACAK 
(Devamla) —- Bunun hesabını yaptım; 58 2Û0 
oya bir senatör çıkımış, yaptığım hesaba göre 
Bu. 285. bin, senatör çıkarmıyan oylarla 5 aded 
senatör çıkacakmış. Ama, bu 5 aded senatörü 
Adalet Partisi almış. 

Şimdi arkadaşlarımız millî iradeden bahseder. 
E, millî .'iade İse, şu 285 bin oyu vermiş olan va
tandaşımın iradesinin de Türkiye Büyük Millet 
Meclisin!.! intikali fikrini lütfedin, kabul edin. 
(A. P. sıralarından, şahsına verilmiştir, sesleri.) 
Partiye verilmiş beyefendi. 120 bin Y. T. P., 83 bin 
zannediyorum C. K. M. P., 60 bin kadar da müs
takil. Bu 26 vilâyette. Şimdi, arkadaşlarımızın 
endişesi buradan doğmaktadır. Bu şekilde vatan
daşın reylerinin değerlenmemesini, başka partile
rin aldıkları reylerin çıkaracağı milletvekillikleri-
nin partilerine maU edilmesini arzu etmektedirler 
ve bunun için de bu kanunun karşısıttdadırlaı?".. 
(Bravo seslei'i.) Bu kanunun karsısında bnît*nma> 
m a n tek sebebi budur. Eğer hakkınıza razf ise
niz, sabahtan akşama kadar Sayın Adalet Paffv-

lilcr ibamnları yoliyle ve diğer do
yurma müesseseleriyle millete ilân ederler, Türfc 
Milletin' a % 60, % 70, % 80 ve zaman zaman da 
% 100 ünü temsil ederiz derler. Eğer bu sistem, 
bu getirilen sistem, Türk Milletini temsil ettiği
niz nisbetten daha düşük nisbet ile Millet Mecli
sine mebus sokmaklığmızı gerektirirse, bunu ge
lin ispat edin, kanunun aleyhinde rey veririm. 
Böyle değil, işin esası.. Bu siıstem Türlk Vatanın
da, Türk Vatanı sathında yüzde itibariyle ne mik
tar reye sahip iseniz o reyin nisbetinde milletve
kilini siza Millet Meclisine sokturmaktadır. Eğer 
yüzde 50 nin üzerinde dediğiniz gibi hakikaten 
Türk Milletini temsil etmekte iseniz telâş etme
nize lüzum yok, iktidar sizindir. Çünkü mutla
ka o reyi aksettirecek nisbette milletvekilini Mil
let Meclisine sokacaksınız. Dâvanın esası bu. Si 
zin maksadınız: küçük partiler baraj altında ka
lacaklardır, baraj altında kalmak suretiyle on
ların oyları silinecektir, değersiz hale gelecektir. 
Onların çıkaracakları milletvekillerini de biz, al
madığımız oylarla kendi saflarımızdan çıkarmak 
imkânına sahibolacağız, Küçük partilere bu im-
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kânı vermiyelim, diyorsunuz. (Soldan, o kanun 
lan siz çıkardınız, sesleri.) Bu iddianın aksini 
söyliyemezsiniz. Fillıal Senatoda o vaziyet mev
cuttur. Hesabettim, bu şekilde 7 senatörünüz 
zannediyorum ki, 35 kişi girmiş. Haddizatında 
aldığınız reylerle 24 senatör sokmanız icabederken 
31 arkadaşı Cumhuriyet Senatosuna sokmuşsu
nuz. Bunların 5 tanesi, bira* evvel arz ettiğim 
gibi olmuş ve 2 tanesi de C. II. P. sinden bu rey 
vaziyeti dolayısiyle, onlar da 1 miyon 100 küsur 
bin rey almış ve 20 kişi çıkarmaları icabederken 
18 çıkarmışlardır. Bu bakımdan da şanslıdır Ada
let Partisi. Hakikaten daima bu bakiyelerde siz
lerin lehinize işlemiş şimdiye kadar. (Soldan, «öy
le olacak» sesleri.) İktidara gelmenizden ne kork 
maktayız, ne de iktidara gelmenizin telâşı içinde
yiz. Hattâ senelerden beri de sizi iktidara getir
menin gayreti içindeyiz. Cesareti bulamadınız: 
1965 e kadar. 1965 seçimlerinde zannediyorsu
nuz ki, saflarınıza büyük devlet adamları geti
receksiniz, büyük kabineler kuracaksınız, bunlar 
hikâyedir beyler, hikâye... (Sağdan, bravo sesle
ri, 'alkışlar.); (Soldanx gürültüler.) 

'.KADRİ EROftAN (Urfa) — Büyük devlet 
adamı olarak partinin durumu meydanda 

BAŞKAN — Sayın Alican, Umumi Heye
te hitabediniz. A. P. grupuna hitabederseniz kar
şılıklı cevaplar verilir. Lütfen umumi olarak 
konuşun. 

Y. T. P. GRUPU ADİNA EKREM ALİCAN 
{Devamla) — Siyaseti düzenbazlık saysaydım, 
yüzde yüz kaaniim 'ki, o grupun başında bugün 
ben olurdum. (Sağdan ve ortadan alkışlar, «Bra
vo.» sesleri) siyasi hayatımın hiçbir devresin
de bunu kabul etmedim. Dürüst, faziletli poli
tika ıbu memlekette hâkim olmadığı müddetçe 
200 kişilik, 300 kişilik, 400 kişilik gruplarınız 
olur; ama memlekete hizmet edemezsiniz beye
fendiler. (Sağdan ve ortadan alkışlar «Bravo» 
sesleri) Binaenaleyh aziz arkadaşlarım, bu ge
len kanun üzerindeki kanaatlerimiz arz etti
ğim gibi, Türk siyasi hayatında nispî temsi
lin taşıdığı mahzurları bertaraf edecek bir 'ka
mın olarak bu kanunu kabul etmemekteyiz. Nis
pî temsilin mahzurları devam edecektir. Aslın
da Türk siyasi hayatını bu mahzurlardan kur
tarıcı tedbirlere ihtiyacolduğu kanaatindeyiz. 
Ama nispî temsil devam ettirildiğine göre, nis
pî temsilin devamında her hangi bir değişik
lik bahis konusu olmadığına göre, getirilen yeni 
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kanun vatandaş oylarını değerlendirmek, vatan
daş oylarının değeri ile mütenasip, değerine 
muvazi Millet Meclisi ve C. Senatosu teşkil et
mek bakımından mevcut sisteme nazaran daha 
âdil bir sistemdir ve bundan dolayı da bu ka
nunu desteklemek gibi bir yola girmiş bulun
maktadır. Yeni Türkiye Partisi. Ve biz burada, 
yine samimî davranıyoruz. Biz diyoruz ki, Ibu 
kanun küçük partilere, o partiler de tabiat iy-
le Türk Milletinin içinde birtakım kütleleri 
temsil ettiklerine göre, Millet Meclisinde temsil 
bakımından, temsil edilmek bakımından daha 
büyük imkân da sağlanacaktır. Bunu, sizin gi
bi yuvarlak lâflarla, sizin gibi: «Biz rejim adı
na bunun karşısına dikiliyoruz.» kabilinden 
gayri samimî beyanlara da kaptırmadan kendi
mizi, samimiyetle ifade etmekte hiçbir mahzur 
mütalâa etmemekteyiz, aziz arkadaşlarım. 

Hulâsa; kürsüye gelmemin esas maksadı, sa
mimiyet meselesi idi, Hükümet meselesi idi. 
Konuşmalarım sırasında ifade ettiğim gibi, siz 
Hükümeti kurmak fikrinde samimî iseniz, ben
den önce Sayın Bölükbaşı, partisi ve grupu adı
na ifade etti, bende partim ve grupum adına 
ifade ediyorum. Meydana çıkarsınız. O cesare
ti ele alırsınız, biz de sizi destekleriz aziz arka
daşlarım. (Sağdan bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Asal, Adalet Par
tisi grupu adına. 

Sayın Asal'a sözü, kayıt sırasına göre veri
yorum. Sayın Dorman'm, sırasını Bölükbaşı 
arkadaşımız aldı, kendisini tekrar kaydettik, sı
rası geldiği zaman ona da söz vereceğim. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Ben de 
bir tavzihte bulunacaktım Cumruriyetçi Köy
lü Millet Partisi adına. 

BAŞKAN — Kaydettik efendim. 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Belki 

Talât Asal Bey sıralarını veriyorlar diye arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Vermiyorlar efendim, Ibuyurım 
Sayın Asal. 

A. P. GRUPU ADINA TALÂT ASAL (Edir
ne) — Aziz arkadaşlarım, bir kanun tasarısı 
getiriliyor Hükümet canibinden. Kendisine gö
re bu kanun tasarısının mucip sebepleri var. 
Bu mucip sebepler hakkındaki grupumuzıın 
nokta'i nazarını ariz ve «imik Büyük Heyetinize 
arz ediyoruz. Diyoruz ki, siz ve biz muhale-
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f e t . kanadını teşkil ediyoruz. Birlikte Hükü
met kurulması hususunda bundan evvel Sayın 
Bölükbaşvnın beyanları var, bunlar efkârı umu-
miyeniıı malûmu, Büyük Heyetinizin malûmu
dur. Bunların neticesi olarak Hükümet iktidar
c a biz muhalefet kanadında. Demek istemiyor 
ki, biz sizinle beraberiz, Sayın Bölükbaşı açık
ça söyledi. Bizim rejime mevecceh gördüğümüz, 
rejimin kaderine müvecceh gördüğümüz bir me
selede, tasarıyı getirmiş bulunan iktidar par
tisi bir kenara itiliyoruz ve maalesef muhale
fet grupları (birbirlerine karşı duruyorlar ve 
burada iktidar .partisi kenara çekilerek muha
lefet partiler birbirleriyle çarpışıyor. İşte mu
halefet kanatları arasındaki karşılıklı anlayış 
sevgili arkadaşlarım. Dediler ki, Hükümeti kur
ma, meselesinde sizinle beraberiz, Sayın Bölük-
başı böyle ifade etti. Yeni Türkiye Partisi adına 
konuşan Sayın Alican «Destekleriz» dediler, 
dikkat ettim kelimeye. Ama vakıaları bir isti
kâmette alıp tahlil eylediler. Buna cevap ver
mek ihtiyacı vardır. Yapılmak istenilen, Ada
let Partisinin iktidara gelmekten korkar ha
vasını vatan sathına yaymaktır. Sadece-men
faatlerini bu noktada bulmaktadırlar sevgi
li arkadaşlarım. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — İkti
dardan kaçtığınız yalan mı, onu söyle. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Arz edeceğim 
efendim, arz edeceğim. 

Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ko
alisyonunun bozulmasından sonra Adalet Par
tisine teveccüh eden teklif muvacehesinde ne 
yapılmıştır? Adalet Partisi Genel Başkanı rah
metli Ragıp Gümüşpala, Aliean'ı bir iyi niyet
le davet etmiş, Hükümet kurma meselesini 
kendilerine teklif etmiştir. Kendileri, des
tekleriz, demişlerdir ama kabineye işti
rak mevzuunda, iştirak edecek .Bakanlar 
mevzuunda bir şey söylememişlerdir. Derhal 
müzakereden-çıkar çıkmaz Sayın Alican des-
tekliyeceğiz demiş olmasına rağmen Adalet 
Partisinin efsane balonu sönmelidır demiştir. 
•Bii' tarafta desteklemeyi taahhüdeden bir siya
si teşekkül, diğer taraftan efsane -balonunun 
patiatılmasının lâzımgeldiğini, C. H. Partisinin 
ilerisinde söyliyerek Adalet Partisine muhale
fet eden bir siyasi teşekkül, Bununla mı Hü-kü-
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' met kurulacak, bununla mı iktidara gelinecek. 

(Soldan alkışlar) Ne olmuş ondan sonra, aziz 
arkadaşlarını? Ondan sonra Adalet Partisi ken
dilerine şu teklifte bulundu ve teklifi, rahmet
li Sayın Gümüşpala imzasıyla, Sayın Devlet 
Reisine arz etmiş, bir muhtıra vermiş demiş ki, 
1963 Haziranında seçime gitmek kaydı ile bir 
Hükümet kurulmasına, bir azınlık iktidarı ku
rulmasına taraftarız demiş. Bir siyasi teşekkül 
vardır, uzun bir zaman azınlık iktidarı olmak 
istemez, yani Cumhuriyet Halk Partisine ben
zemez. Bir siyasi teşekkül vardır ki, ben azın
lık iktidarı ile de olsa bir memleketi idare et
meye çalışırım der ve neticeleri işte böyle olur. 
Binaenaleyh dedik ki, 1963 Haziranında yeni 
seçimlere gitmek kaydiyle bir iktidar kurul
masına taraftarız. Kendinden emin, vatandaşa 
itimat telkin etmiş bulunduğuna inanan, vatan
daşla, irtibatını muhafaza etmekte bulunduğu 
inancı içinde bulunan bir siyasi teşekkülün se
cim gibi halkın iradesinin izharına ve yeni bir 
düzenin yeni bir anlayış havasının memleket
te kurulmasına sebebolaeak bir yola müracaat 
etmek demokratik zihniyetin ifadesi olmak lâ-
zımgelirdi. Reddedilen budur. Reddedilen, 
A. P. tarafından reddedilen iktidar değildir. 
Bizim yanımızda imiş gibi görünüp efsanevi 
balonlardan bahsedenlerin halkın iradesini red
detmişlerdir. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — İğne vazifesi 
yapmış. 

BAŞKAN — Sayın özek, müdahale etme
yiniz. 

A. P. GRUPU ADİNA TALÂT ASAL (De
vamla) — Ben, muhterem Bölükbaşı'nm poli
tika hayatını sizlJer gilbi, fakat hakikaten ihti
mamla- ve çok büyük bir dikkatle takibetmiş 
olan bir arkadaşınızım. 

Ümidederinı ki kendileri de bunu biraz bi
lirler. Şimdi bu tanıdığım, dilini aklına uydur
masını gayet iyi bildiğine inandığını Bölükba-
şı'nın bizini grupumuzun metni üzerinde haki
katen ehemmiyetli şeyler söyliyebileceğini zan
netmiştim. Ama maalesef meselelerin dedim -
dedi noktasına gelmesine sebeboldular. Kendile
rinden bunu beklememiş bulunduğumu arz et
mek isterim. Bizim ınenşeimizden bahsettiler 
ve bir «»piri yaptılar, sakallı doğan-çocuklarda 
vardır.:dediler. Neyi kaydettiklerini a,nlamıya-
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ıiımız olmadı sevgili arkadaşlarım. Ama 1960 
sonrasında çok partili hayatın kurulmasını ta
kiben Türkiye'nin vatan sathındaki samimiyet 
kasırgaları .üzerinde dikkatle durmak ieabeder 
ve o günleri hatırlamak lâzımgelir. Bu memle
ket, Adalet Partisini birtakım meselelerle, Ada
let Partisi zihniyetini birtakım meselelerle ten-
kidetmiş olanların, etmekte bulunanların me
selâ Eskişehir'de Demokrat Partili olduğunu 
söyliyebilmesi için kır atın üzerine binmiş 
olanları da hatırlar. Sizin aranızda büyüdüm, 
sizin aranızda bulunduğum zaman saçlarım si
yahtı, şimdi kırlaştı. Bundan başka farkım yok. 
Sizden deyip de o kütlenin reylerini almak için 
his politikasının en alâsını yapmış bulunanları 
da biliriz Arkadaşlarım. Bu.memlekette veraset 
ilâmı meselesini ortaya atanları da biliriz muh
terem arkadaşlarım. Bu memlekette, Tokat'ta 
çıkıp «biz Demokrat Partisinin ta kendisiyiz.» 
diyenleri de biliriz muhterem arkadaşlarım. 
Bu memlekette yıkılmış gitmiş bir iktidar li
derinin isminden faydalanmak için, onıtn avu
katını partisine alabilmek için ta istanbul'a, 
Yeniköy'e kadar otomobil seyahati yaparak gi
denleri de biliyoruz muhterem arkadaşlarım. 
Bu memlekette o isimlerden faydalanmak için 
•sütun sütun resim çektirenleri de biliriz muh
terem arkadaşlarım. 

Ve bu memlekette bundan sonra gelip sami
miyet meselesi üzerinde açık alınla konuşur gi
bi görülenleri de biliriz ve bu kürsüde de gö
rebiliriz sevgili arkadaşlarım. (Soldan «bra
vo» sesleri ve alkışlar) 

Ne oldu, Hükümet iktidardan mı düştü, bu
günkü Hükümet iktidardan düştü, diğer mu
halefet -kanatlarına, siz geliniz, iktidarı kuru
nuz denildi de şu anda veya onun kısa evvelin
de yapılan teklifler ret mi edildi? öyle bir 
havanın içine sokulmak isteniyor ki, bu istika
mette eskimiş, şarkkâri bir damgalama metodu 
vatan sathına yayılmak isteniyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu kürsüye çıkıp Hükü
metin düşürülmesine ramak kalan zamanda 
Adalet Partisinin de çok ilerisine gidilerek en 
güzel nutuklarından birini söyliyen, şiddetle 
Hükümeti tenkideden Alican ve onun arkadaş
larının Hükümet aleyhine rey verecekleri inti
baı hâsıl olduğu zaman, kırmızı yerine beyaz 
reylerini verenleri de bilir bu Parlâmento sev
gili arkadaşlarım. Çıkıyorsunuz,.. (Sen de onun 
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içinde idin sesleri) Bir tek beyaz reyimi göste
remezsiniz. Sizin iktidara verilmiş bir tek be
yaz reyim yok, olmadı. Bu bir sene içinde geç
miş olan hâdiseler, bir sene önce geçmiş hâdi
seler.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti muhafaza 
etmenizi rica ediyorum. 

A. P. GIIUPU ADINA TALÂT ASAL (De
vamla) — Mühim olan istikamet beraberliğidir 
muhterem arkadaşlarım. Bu istikamet beraberli
ği meselesini biraz evvel okuduğum metinde 
Duverger'den misal olarak anlattım. Hatırlayı
nız metni, bu esas fikri hatırlayınız. Ondan son
ra ya sataşmada bulununuz, ya da konusunu"/. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, beni teessüre sevk 
eden cihet, muhalefet gruplarının şu girdabın 
içerisine müştereken girmiş bulunmalarıdır. 

Devlet adamı meselesinden bahsedildi ve Sa
yın Alican bu sistemin en âdil sistem olduğunu 
pek iyi olarak getirilmiş bulunduğunu sözlerine 
ilâve ettiler. Sayın Alican, Kurucu Mecliste üye 
idi. Sayın Alican tıpkı Sayın Şefik tnan, Sayın 
ilhamı Sancar ve diğer arkadaşlar gibi Sayın Şe
fik înan'ın Başkanı bulunduğu komisyonun ha
zırladığı bakiye sistemlerinin âdil olmadığı nok
tasına matuf D'Hondt sisteminin âdil bir sistem 
olduğunu derpiş eden rapora rey vermiş olan zat 
da Alican idi. Devlet adamı ve samimiyet mese
lesinden bahsettiler, Devlet adamının mümtaz 
vasfı ileriyi görmektir. Üç sene sonrasını göre
memiş bir zatın Devlet adamı yok diyerekten 
Devlet adamlığı inhisarını kendisinde bulundur
masına hayret etmek lâzımgelir. Ben dilerdim 
ki; tamamen teknik mahiyette olduğunu zannet
tiğimiz metin üzerinde konuşmalar cereyan etsin. 
Diyoruz ki; nispî temsil sisteminim bir had safha
sıdır, getirmiş bulunduğunuz sistem. Bir had 
saf tasıdır. Ama; bu had safha Türkiye için ne
ler yaratabilir?... Hangi noktalara, Türkiye'yi 
getirmesi tehlikesi vardır? Koalisyondan bahse
dişimizin sebebi budur sevgili arkadaşlarım, is
tikrarlı Hükümet konusunu, kuvvetli Hükümet 
konusunu inceliyeceğimizi metniniz muvacehesin
de izah etmiştik. Maksadınız meseleleri polemi
ğin varyantına sokmak değildi, istediğimiz, nis
pî temsil usulünün ilerisinde bulunan bir usulün 
Türkiye için neler yapabileceği idi; ama koskoca 
yüz sayfalık metinden birkaç cümle alıp buraya 
geldiler ve meseleyi bir başka istikamete sevk et
tiler. 
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İstirhamım şudur sevgili arkadaşlarım, kuv

vetli hükümetlerin kurulmasına sebebolur mu, 
olmaz mı? Sayın Aliean ve Sayın Bölükbaşı bunu 
ifade etsinler, işte ortada mesele... Rey verme
diğiniz takdirde Sayın İsmet İnönü çekilirim bu
yurdular. Rey vermezseniz çekilir... 

RECAt İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Güven oyu getirin. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Evet, güven 
oyunu da getireceğiz. 

Arma sözlerimi bağlarken şunu söyliyeceğiım. 
önümüzde 'bütçe vardır. Geçen bütçelerdeki 
gibi buraya çıkıp şakır şakır Gumlhuriyet Halk 
Partisini tenkid ettikten sonra, kuzu kuzu be-
yaız rey verirseniz ne bu Hükümet düşer v.e ne 
de siz \bu :mmimiye'tin sahibi olabilirsiniz. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar)-

BlAŞKAN — Sayın Cevad Odyaltomaz, buiyu-
ruaruız, '(Sayın Başkam vakit geldi sesleri, eik-
Eieriyet yok «sesleri) 

Arkadaşlar kargaşalığa lüzum yok,. Riya
setin, protokolle Meclisten aldığı kararda 19,00 a 
kadar çalışır, diye bir kayıt yok arkadaşlar. , 
Haıtorıni'zda kalan '1©,00 kaydı, yaz tatilime gir
meden evvel elde birikmiş işleri çıkarmak ılçin 
getirilen protokoldeki kayuttır. Binaenaleyh; 
hafızanızda yanlış kalıyor, 'olduğunuz yerden 
bağırıyorsunuz. Buyurun ©fendim . 

C. K. M. P. GRUPU ADINA OEVAD OD-
YAKMAZ (ıSivas) — Mulhterem arkadaşlar, biz 
de C. K. M, P. olarak bu 'kanun üzerinde bir 
\gruıp konuşması yapmak niyetinde değildik. 
Ancak Sayın Adaletti Paırtisi Sözcüsü Talât 
Asal'm. konuşması üzerine biz de Ihuzurunusa 
•çıkmak mecburiyetimi b'issettik. Sayın. Talât 
Asal 'rnulhalefetin buıg'ün içini© düşmüş olduğa 
durumdan şikâyetçi' oldular. Biz 'bu şikâyeti 
çok evvelden beri yapılmakta idik. Ve şikâyeti
mizin sebebi de, o zanmaınhur Adalet Partisi idi. 
Çünkü Adalet Partisi birçok daıvranışlariimıızda 
nmlhaılefet olanak bizimle lbir.lik.tie 'hareket etımdş 
değildir. Ama şimdi Iburadaı bunların hesabını 
(görecek değiliız. Çünkü 'koalisyon Ibükümetl eri
min kurülnıa tecrübeleri, Cumhuriyetçi Köylü 
Miilet Partisinin; verımdş olduğu 'Cevaplar, iki 
büyük parü arasında ara buluculuk teklifleri 
ve Hükümeti prioıgraımının. ûkunmaısından sonra 
gruıp aıdıırua yaptığımın tenlkidler, bütıün bun
lar .Adalet Partisinin! . buıgüm şikâyetçi olduğu 
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'hususlardan daha evvel 'bizini! şikâyetçi olma
mızı icabettiren sebeplerdir. 

Arkadaşlar, biz bu hususta bu kadarmı ha
tırlatmak istiyoruz. Asıl kamım mevzuu üase-
'rinde durmak istiyoruz. Nedir ibu kanunun aslı? 
Bu kamunun 'aslı, reylerin zayi .olmamasıdır. 
Biz kimseden rey istemiyoruz. Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi .olarak ıhiçjbir partinin rey
lerine ımuhtaç değiliz. Bizim sadece istediğimiz 
kendi reylerimizin ıdeğerlendirilımeısidir. Yani 
.bizini reylerimiz üzerinde 'hiçbir parti taht 
kuır.aınıaisın, bizim reyimiz ıbize bırakılsın, iste
diğimiz budur. Şimdi denilebilir ki, bunu şim
di mi istiyodsunuz? Hayır arkadaşlar. Butgün 
•Cuımlhuriyet Hailk Partisinden sonra en eski 
parti Cuımhuriyetiçi Köylüı Millet Partisidir. 
Çeşitli isimler değiştirmek suretiyle 'bugünü 
idrak etmiştir. İlk defa Cumlhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi adına* ihalen Meclisimizde bu-
ıluınan Sayın Hasan Din çer 1049 yılında bu sis
temi resmen Büyük Millet) Meclisinde teklif 
etmiş,- 'zabıtlara ıgeçmiştir. 1-949 da ekseriyet 
iTUil'ümün. kabulü üzerine, Ikaibul edilen kanu
nun tümti 'hakkında da son sözü almış ve yine 
kanun aleyhinde konuşarak bugünkü sistemi 
•müdafaa etmiştir. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Hangi Bat' 
memleketinde? 

C. K. M. P. GRUPU ADINA OEVAD OD-
YAKMAZ (Devaımla) — Ben size 1949 da yapı
lanı tekliften b aksediyorum. Sayın . arkadaşımı, 
lûıtif edin. e zamanki zabıtları açın; (hangi mem
lekette bu teklif yapılmış görürsünüz, bir. 

İkinci; nispî temsil sistemi öteden beri 
C. K. M. P. nin müdafaa ettiği bir sistemidir. Ku-
roiduğu günden bugüne kadar bunun âzami dere-
eede kemale ermesini C.K.M.P. arzu etmiştir, 
çalışmıştır. Kurucu Meclis'te o zaman parti 
ıgrupvt yoktu, partiler yoktu. Ama, partid 
arkadaşlar varili.. Seçim Komisyonunda üye 
.bulunan Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti
sinin mensubu ve halen Eskişehir Millet
vekili bulunan arkadaşımız Seyfi ö'ztürk yine 
ıaynı sistemi müdafaa etmiştir, teklifte bulun
muştur ama reddedilmiştir. Bütün bunlar gös
teriyor ki, C. K. M. Partisi şimdi şu veya bu 
şekilde kendi menfaatine gibi görünen /bir sis-
tıemi derhal benimsemiş ve omum saflarında yer 
almış değildir. Binaenaleyh, Adalet Partisi söz-
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cüsü arkadaşıımuz beyanlarımda ihiç değilse bu 
ndktayı dikfrfJjten kaçırmamali'ydı. 

Diğer bir husuısu yine Adalet Partili arfea-
daşlarumiıza hatıırlatmaık isteriz. Bizzat genel 

• başkanları ve 'genel 'balkan yardımcıları tara-
f].ntdan bir riya'zıi adaılietten bahsedildi, Biliyor
sunuz bu riyaziı aidaleıt. sözü ilk defa Cumhu
riyetçi Köylü Partisi Geneli Başikanı Ahmet 
Oğuz tarafından ifade ledümişıtir. Ancaık bu 
şekil Adalet Partisi tarafından benimsenmiş ve 
bir -bal tarzı 'O'larak ortaya, aıtılmış ve Cumhuri
yetçi Köylü Millet Fantisi neylerin ziyamı ön-
liyecefc her türlü sistemle beraber olduğunu 
söyliyereık, Adalet Partisinin ileri sürmüş ol
duğu «Riyazi adalette de» beraber olduğunu 
ifade >etmıiştir. Deme'k ki, ifade etmek istediği-
<m.iz nıokta: şuduır. (Güırüjtüler) Deımelk 'ki, Ibu da 
gösteriyor ki, samimlyettîizliği şurada yahut da 
burada aramayalum! arkadaşlar. Hepimiz sami
mî olalım. Hangi noktada,, ne (hususta, nereye 
Ikadar .gidebileceğiz? ıB-ım d i Kin el'"m. B ;r par
t i ki, bidayetten beri bir istikamette 'hareket 
etmiştir Ve o istikameti değiştirmeden mütema
diyen onum kemale ermesi için .gelen ber tür
lü teklifi destelMe/miştir. Artuk partiyi şu veya 
bu menfaatler peşinde kloşan, panti olaraık itham 
etmek biç (kimsenin hakkı, değildir. 

Tekrar ediyoruz, biz C. K. M. P. olarak 
kimseden rey isteımı'ıyoruz. Kimısenin artıik neyi
ne de .muhtaç değiliz, Ama,; bizimi reylerimiz 
üzerinde taht kurmayımız, löpçü partile<r ola-
ralk yaşamayanız, Arzumuız bu, Hepinizi hür-' 
ımıeitıle selâmlarımı. (Sağdan ve ortadan alkışlar) 

İBAŞ'KİAN — Muhterem arkadaşlar; bir arka-
daşıımuz vaktin 'gecikmesi dlolayısiyle birleşi
min yarına bıralkılmaisıını istiyorlaır. (Ortadan 
•'vie sağdan, devam ıseBİeri) (ıSoldan, oya 'koyun 
Isesleri') Peki eıfendim okutuyorum. (Soldan 
elkseriyet yok sesleri) Ekseriyete lüzum- yok
t u r efendim, mıüızalkeneler devam' ederken. Ka
rar safhasına geldi imi, ekseriyete lüzum hâsıl 
olur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle görüşme

lerin devamına son verilmesini arz ederim. 
Çorum 

ihsan Tombuş 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... (Adalet Partisi sıralarından «ek-
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seriyet yok» sesleri) Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Arkadaşlar Riyaset Divanınızın bundan çok 
evvel almış olduğu ve Yüce Meclise de arz ettiği 
tatbikatı şudur: Yüce Mecliste ekseriyet karar al
ma safhasında aranır. Müzakerelere devam eder
ken ekseriyeti aramaya lüzum yoktur Sizin tak
ririniz kabul edilmediği takdirde ne olacaktır? 
Asıl, devam olduğuna göre takririnizin oylanma
sında ekseriyet aramaya lüzum yoktur. Müza
kerelere devam ediyoruz. (Adalet Partisi sırala
rından «usul hakkında söz istiyorum» sesleri) 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Osman Bö-
lükbaşı.. (Soldan gürültüler) Efendim, Riyaset 
usulü tebliğ etmiştir ve tatbik edilen usul de bu
dur. Usul her an değişemez. 

Buyurun Sayın Bölükbaşı. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA

ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, hepini
zin bildiği bir atalar sözü vardır. «Kendi düşen 
ağlamaz.» Adalet Partisinin Sayın Sözcüsü şu
raya çıkar daha evvel Millet Partisi tarafından 
bu mevzuda hiçbir şey söylemediği halde Cum
huriyet Halk Partisi dışında bir koalisyon Hü
kümeti kurulması mevzuunda Millet Partisi sa
mimî ise Hükümetin getirdiği bu tasarının aley
hinde oy versin, Hükümet düşsün, sonra Hükü
meti kuralım gibi akılda mantıkta yeri olmıyan 
bir lâf söyler ve bizim samimiyetimizi şüpheli 
gösterirse, samimiyetimizi söylemek hakkına aca
ba sahip değil miyiz? Acaba adı Adalet olan 
partinin adalet telâkkisinde bizim bu hakkımı
za yer yok mu? (Sağdan, ortadan bravo sesleri) 

Arkadaşlar, muhalefet birbirleriyle uğraşı
yormuş. Sen çıkar konuşursan cevabım verecek 
ve bir uğraşma da değil, hakikatin açıklanması, 
bu bir. 

İkincisi; Adalet Partisinin iktidara gelmek
ten korktuğu havasını vatan sathına yaymak 
istiyormuşuz. Şeyhin kerameti kendinden men
kul derler. Adalet Partisi, eğer milletin sinesin
de büyük bir ekseriyeti temsil ediyorsa, biz ne 
dersek diyelim, iktidara gelecektir. (Adalet 
Partisi sıralarından «doğru, doğru» sesleri) Bu 
«ise» yi de unutma. (Gülüşmeler) Anadolu'da 
bir söz vardır. (Tavuğun cücüğü güzün sayı
lır) derler. (Gülüşmeler) Civciv yumurtasından 
çıktı mı tavuğun arkasında 20 tane olur. Son
bahara vardı mı 5 tane kalır. Daha sonbahara 
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çok vakit var, iyi bilin bunu... (Adalet Partisi 
sıralarından gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sizin de 
az kaldı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yahu 
senin ağa babaların seçimlerde beni tasfiye ede
medi, sen kim oluyorsun, Bağcıoğlu... (Gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Bağcıoğlu karşılıklı konuşma
yın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yahu 
zararlı çıkarsın, nene lâzım, doğru dürüst dinle, 
bir fikrin varsa gel söyle.. Yani Bölükbaşı'm tas
fiye edermiş?... Şuna da Türkiye'de inanır mı 
hiç kimse!. Yani ismet Paşa beni kızdırırsa Ma
latya'dan da mebus çıkarırım ha... («Onların sa
yesinde oldu» sesleri) Yok... Sayesinde değil. 
Kimsenin sayesinde değil. Müsaade "buyurunuz, 
siz rakamlardan bahsediyorsunuz. Benim secim 
kampanyasına katılmadığım bir zamanda şu 
Ankara'da seçimler oldu. Yalnız şehir dâhilinde 
aldığımız oyla kaç mebus çıkaracağımızı bilmeni:: 
lâzımdır. Halk sizin gibi evliyaları tamdı artık, 
kimsenin peşinden gitmiyecek... (Gürültüler) 

Arkadaşlar insanı 'mecbur ediyorlar. Dost
larım nesiniz ki, bu ikadar büyük iddialısınız. 
Nesiniz, müsaade buyurun... (Soldan «millet, 
millet» sesleri) Bir dalkika dur, millet millet diye 
bir kelimeye sığınma cevabımı bir dinle. Nesiniz 
ki, bu kadar büyük konuluyorsunuz? Mi1! et 
büyük ama, siz kendi büyüklüğünüzden bahset
meyin. Millet büyük, o 'kabul. Neden bu ka
dar iddialısınız? Hiçbir partide bulunmayan 
Türkiye'yi kurtarıcı sihirli fikirleriniz var da 
onun için mi îkâinat peşinizde? Hayır, hiçbir 
partide bulunmıyan hüviyeti kalplerde taht 
kurmuş tarihî liderleriniz var da onun için mi 
'millet peşinizde? Siz bir istismarın mahsulüsü-
nüzdür, bunu da biliniz. (Orta ve sağ sıralar
dan alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, A. P. sinin sayın sözcüsü bakı
nız ne buyuruyor. Dilini aıklına uydurmasından 
emin bulunduğum Bölükbaşı diyor. Bölükba;,ı'-
n:n d n yalnız aklına değil, kalbine de uygun
dur. Eğer alksi olsaydı 20 sene onu tasfiye eder
di. (Soldan izmir" Milletvekilli N;;had Kürşad'-
m anlaşılamıyan bir müdahalesi.) 

Yahu, eski Kudret'in Yazı İşleri Müdürü, 
D. P. ye sövdüğün günleri unutma. (Gülüşme
ler) 
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Arkadaşlar, Hükümet kurmaya niyeti olmı-

yan bir parti için bahane bulmaik mı güç, Ali-
can balonu söndürelim demiş - demiş mi, deme
miş mi (bijmiyorum, demişse ben tasvip etrjem, 
onu da söyliyeyJm - siz Alican'ın bu sözünün 
karşısında bunlar samimi değil diye mi Hükü
met kurmadınız? Vaktiyle C. H. P. siyle Hü
kümet kurduydunuz, bunların samimiyeti zem
zem kuyusundan mı çıkmıştır. , (Gülüşmeler) 
Bunlarn samimiyetinden daha fazla mı emin
diniz. Yerim dar, yerini dar diyorlar bu işi yap
maya niyetleri yoktur. Benim bu işte ne kadar 
candan davrandığımı Adalet Partisinin idare
cileri inkâr edemez. O kadar inkâr edemez ki, 
aman yapmayın, diye günlerce ısrar ettim, 
odamda 'konurmalar, telef onla konuşmalar, öy
le mi Faruk Sükan dinine imanına doğru '»öy
le Kam azan'dayız. (Gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, Haziranda seçim olması 
şartiylc demiş, Halk Partisini iktidardan uzak
laştırmak, memleket için bir saadettir havası 
içindesiniz. Ben de onun ufuktan uzaklaşması
nı, demelkrasinin yaşıyacağımn ispatı için lü
zumlu gören bir adamım. Bu kadar derin ina
nışınız var da, Haziran ile Ekim ayı arasmdaiki 
bir iki ay fark için mi bu ûşi yapmadınız? 

Şimdi müsaade buyurursanız... (Anlaşılmış 
yan müdahaleler) Vallahi şimdi seçimin yenilen-
rme~ıi ıiMn grununu^dan ıbir ' V ' T r^-evd^niz 
bakalım ne olurdu, o zaman belli olmazdı. (Gü
lüşmeler) Şimdi müsaade buyurursanız bir de 
kır rt b,'hâv^sindpn. istişmardan bahsetti. Ben 
demişim ki, ben:m değişen her tarafım saçlarımın 
agarmasıdır. Çok doğru söylemiş im. Ben 1946 da 
demokrasi mücadelesine atıldım. Sizin bugün bi
zi zoraki bir şekilde yakın yakın göstermek iste
diğiniz insanlarla mücadele ettim. O devrin ha-
pisanelerinde yattım. Bir gün D.P. den ayrıldım 
ama imanımdan ayrılmadım. Halk Partisinin 
karşısında Mareşal gibi şerefli bir insanla parti 
'kurup mücadele ettim, inönü'nün sofrasında 
yağlı pilâv var diye parti safı terk edip giden
lerden değilim. Benim siyasi hayatımda o parti
den, o partiye vediadır d'ye avukatların eliyle 
takdim edilmek lekesi yoktur. Ne istismar etmi
şim? Kır atın hikâyesi geliyor, kır atın hikâyesi 
geliyor.. Çaresizlik içinde kalanların yosuna sa
rılması gibi' sarıldığınız şeylerin hepsi teker te
ker çürüyecek. 
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Arkadaşlar, ben 1961 seçimlerinden evvel 

D.P. biliyorsunuz kapatılmıştı, iki parti kal
mış!;!. Halk Partisi, Millet Partisi... Sonradan bâ
zı partiler de kuruldu. Bi:r teşvik kampanyası
nın bunda rolü olduğunu tarih yazacaktır. Bu 
durum karşısında bir parti liderinin vaktiyle 
arkadaşlık etliği insanları 1946 ruhuna samimî 
olarak bağlı bulunanları saflarıma davet ediyo
rum demesi katiyen istismar değildir. Sövleneh 
adamın sözlerine 'i'na.mn, benim 20 senelik geç
mişim sözlerimin kefilidir. Ben şu adamım deme
si kativen istismar değildir. Bu millet sözleri 
geçmişine kefil nlmıyan, üç günün 'kahramanla
rına kolay kol av inanmaımalıdır. Bu memleket 
neler .nrördü... Mesrultfyetin ilânında ruhundan 
özür dil iverek anlatırım, Enver Bev Binbaşı, Se
lanik'ten Ittanbul'a gelivor. Enver Bey o zaman
ki 'hüviyetiyle milletin büyük ekseriyetinin meç
hulü olan bir adam. Ook vatanperver, çok na-
munlu olmasına rağmen meçhulü olan bir adam. 
Tertibat almış İttihat ve Terâkki Erkânı, her 
istasyona adamlar yığmışlar, tren istasyona ğ;.r-
di mi yasasın kahramanı hürriyet Enver'imiz, 
hasımızdan eksik olmasın, penin bir eşin bir Tür
kiye/de var, bir de Amerika'da demişler. (Gü- ] 
lüsmeler) Enver Paşa merhum şaşırmış bu te
zahürat karsı'smda, yahu ben kimim bu tezahü
rat kim? demiş. 

Bu şaşlkınlık havası içinde tren ilerlerken Ta
lât Paşa merhum - ikisi de Edirne Mribu.su, bak 
benziyorlar da Talât - trene binmiş, Enver Paşa 
merhum Talât Beyi görünce Talât -bu ne hal, de
miş. ıS esini çıkarma Enver, bir kahraman sivril
tir) kullanacağız, seni .münaı<vp gördük, demiş. 
(Gülüşmeler) Üc. günde sivriltilen kahramanların 
niyetlerinin halis olmasına rağmen bir impara
torluğu batırdurım tarih tebcil o+mistir. (Orta ve 
sağ .«ıralardan bravo sesleri) Elbette söyliyece-
ğim .milletin önünde, karsınızda konuşan adamın 
hüvîivntl budur, diveeeo>:m. Hakkım değil mi? 
Tnlihsnv; insanların kefenini bavrak yapıp da 
Türk Milletini birbirine düşman eden svyaset ka
raborsamdan konuşmak da. Bölükbası mı konuş-
rnıvacak İmdada ('Orta ve sağ sıralardan bravo 
sos1 eri ve sü.rriVi alkışlar1) 

Ben Talât Beyin salısı üzerinde durmıva-
eno-ım. Aüean'm e^ki bavraktarların^ndır, ku
mandanı konuşsun biraz sonra. (Gülüşmeler) 
Onu ona hp.vp.in ettim, daha doğrusu Allaha ha
vale ettim. (Gülüşmeler) 
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Kır at üzerine binmişim arkadaşlar, neymiş 

bu .istismar? Afyon'a gittim. Şimdi benimle aynı 
safta değil, ama namuslu insan sıfatiyle işhad 
edeceğim. Kürsüde konuşuyorum arkadaşlar, 
kürsüden indim, yürümenin imkânı yok. Mahşeri 
bir kalabalık, adım atmanın imkânı yok. Köylü
nün 'biri de atıyla orada duruyormuş. îşte Veli 
Bey... Aman Osman Bey, bu kalabalığın arasın
da gitmeve imkân yok, şu atın üstüne bin dedi
ler. Şerefine Veli Bey böyle oldu mu? Ayağa 
kalk söyle Allah aşkına... 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
Evet. 

O^MAN BÖT/ÎKBAŞI (Devamla) — Ta
mam bövle oMu. Bu bir. 

İkincisi; ben eski dcrnıokratlıği'mdan bahset-
sem, ayın mı? Ben eski demokratlığımdan Mec
lis kürsüsünde de bahsettim. (A.P. sıralarından 
istismar sesleri) Hayır istismar değil. Hüviye
tim budur, bilin diyerek bahşettim. Ne istisma
rı? Gözüne sarımsak sürüp de ağlıvan siyaset sah
tekârları irti'-mar ediyor beni. (Orta ve sağ sı
ra1 ardan bravo sesleri, alkışlar) Ne istismar et
mişim bakınız. Hemen Memduh'a eve git sarı 
çantayı getir, dedim., sarı çanta geldi. (Gülüş
meler) 

Bölü'klbaşı eski demokratlara. «1946 ruhuna 
sıadık olanlar, partiniz kapandı, ben evzin eski 
cephe arkadaşınızım, imamı terk ettim ama. 
imanı terk etmedim, bu hüviyetimle benim etra
fımda toplanın» demiş. Bunun neresi istismar? 
Ya C.H.P. si devrinde demokratların koluna ke-
le/pee vurun da ondan sonra, «re!ip de burada sizin 
sözcülüğünüzü yapanlar?.. Beni isimlere kadar 
indirmevin, hepsinin şeceresi bende var. E^ki de
mokratlığımdan bahsetrrrsim. • Evet, etfki demo
kratım. imama değil, imana bağlı o^an demo
kratım. 293 ncü savfası, 21 Şubaıt 1958 tarihli 
Meclis zaptının aradan kaç sene geçmiş. Altı ye
di sene geçmiş değrl mi? (.Soldan, «ne kadar 
diriğim konuşuyor, riyaziyeci olduğu belli!» ses
leri) Bir insanın n'iyeti halis değilse dostum, 
sen de riyazi veci o1 san düzdün konuşamazsın. 
Çünkü uc ucuna getiremezsin, samimiyefe'telik öy
le olur. Ne demis:m bakın kür-üiden. Acı sözleri 
söylemeden evvel hüviyetimi hatırlatmıştım. 

«Ben sizin e^ki mücadele arkadaşınızım., ne 
apartmanlar dikmiş adarrrm, ne milyonlar vur 
mus adamım. Ne de bir Vekâletin kapısından 
ayağımı atıp her hangi bir kimse için iltimas 
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takibcî-ınfış (bir ad&mum. Siyasi hayatı hir derviş I 
gibi geçen, imanım padişah ben de onun veziri
yim d'iyen gönlü tok bir Anadolu çocuğuyum. 
Beni bu hüviyetimle dinliyeceğinizden eminim.» 
Mecliste hüviyetimi anlatmam tabiî de halkın 
•karşısında mı hüviyetimi anlatmpm istismardır? 
Ondan sonra ne söylemişim. Sağlam bir hukuk 
devletinin nasıl kurulacağını bu memleketin ta-
rih'ni ve dünyayı bilen bir insan sıfatiyle kendi
lerine söylemişim, gelin bu yoldan gidin, gitmez-
seniz sonu felâkettir demişim. Bakın ne demişim 
onu da okuvayım. 

ESAT KEMAL AYBAE (Mardin) — Lüzum 
yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Dur 
dur. Lüzum var. Al'can'm eski askeri lüzum 
var. (Gülüşmeler) Ha, bu bizim de eskiden as
kerdi. Hatırıma şimdi geldi tamam tamam. 
(Gülüşmeler) öyle bir asker ki kırk cephede 
harb ediyor. (Gülüşmeler ve alkışlar) 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ne 
yaptığını bilmiyorsun? Burayı mahalle kahvesi
ne çevirdin. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Senin 
gibileri ise s'yaset hayp.tını pazar yerine çeviri- I 
yorlar, satılıyorlar anladın mı? (Soldan gürültü
ler, sn ""din ve ortadan bravo seslrei alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aybar, müdahale etme-
yin'z efendim. . I 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ben 
kimsenin vher'ı d^iü'm, bana asker diyemez. I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Haydi 
haydi otur yerinde, kırık devrin fırıldağı. 

BAŞKAN — Aybar, .müdahale etmeyiniz I 
efendim. I 

ESAT KEMAL AYBAR fMardin) — Haka
ret edivor efendim. ne söylediğini bilmiyor. r 

BAŞKAN — Riyaset takdir eder onu. Mü-
aaalde buyurun oturduğunuz yerden tahrik etme
yiniz. Arkadaşlarınız söylüyor cevap veriyor. I 
Herfees sükût etse bu şekilde konuşmalar olmaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ha... 
Bizim eski asker lâfı dokunmuş yahu, en büyük 
rütıbe meçhul asker olmaktır. { 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ben 
kimsenin askeri değilim, bana asker diyemezsin. 
Farkında mısın ne yaptığının? I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
müsaade buyurursan hakikati söylüyorum mec- | 
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bur edenlere karşı. Siz Türkiye'de facia oyna
mak istiyorsunuz ama muvaffak olamayacaksınız. 
(Gürültüler) «Döner bu çaıkı saltanat kimseye 
kalmaz.» Darılmasın ismet Paşa, düştüğü zaman 
mâruz kaldığı hakaret ve tecavüzlerin derecesini 
bir kere düşününüz. Şu kürsüde ona profesyo
nel cani mi denmedi, millî münafık mı denmedi? 
Yıllarca elini öpenlerin yüzbinlerce hakaretine 
uğradı. 

«O halde ne yapmalıdır? Yapılacak şey; re
jimi normalleştirmektir. İktidara kim gelirse 
gelsin zulüm ve istibdat yapma imkânlarını ka
nun ve müesseselerle imlkârisız hale getirmek lâ
zım. Bundan yalnız fâni Bölükbaşı mı istifade 
edecek? Hayır, hepimiz sevgili çocuklarımız ve 
torunlarımız istifade edecek. Huzur iç/nde yaşı-
yacağız. Niçin bu işi yapmıyorsunuz? Niçin mem
leketi huzur ve emniyete kavuşturmuyorsunuz? 
Niçin Menderes, bu kötü gidişi, teminatsız gidişi 
ıslah iç;n elbirliği yapalım, kafa kafaya verelim, 
şu memlekette Tanzimattan beri kurmak istedi
ğimiz hukulk devletini gerçekleştirelim, demiyor. 
Ben bunu bir türlü anlıyamıyorum. Belki ihti
rasları ve kinleri dolayısiyle benden sonra is
terse tufan olsun, diyen bâzı yaşlı arkadaşları 
vardır. Fakat kendisi gençtir, bunların telkinle
rinden sıyrılıp uzun yarınları düşünmelidir.» Bu 
lâfı söylediğim zaman oradan birisi «hep ıtaş atı
yorsun» demiş. «Vallahi taş atmıyorum, samimî. 
düşüncelerimi söylüyorum. Sizi. temin ederim 
ki, arkadaşlar, şu anda vatanperverliğin, dürüst
lüğün mânevi atmosferi içinde mest olan bir ar
kadaşınız olarak konuşuyorum. Bu dünya ne ba
na kalır ne de size, Onun için küçük hesaplar, 
küçük mânalar aramayın sözlerimde. Kabul edin 
ki, bu filkirleri bu kürsüde söyliyen adam haya
tının hiçbir safhasında hürriveti müdafaada bir 
adım ıgeriye atmış .adam değildir. Hiç olmazsa bu 
samimiyetime hürmet edin. Evet, hürriyet ve 
demokrasi mücadelesinin başında beraberdik, bu 
Leylâ'nın müşterek aşıklarıydık. Ne çare ki biz 
imanı tercih ettik, siz imamı tercih ettiniz, ima
mınız hayırlı olsun. (Alkışlar ve gülüşmeler)» 

Geçmişini Meclis kürsüsünde anlatan bir li
derin millet karşısına çıkıp da, «Ey, şimdi par
tisiz kalan .demokrat kütle, senin içinde 1946 ru
huna sadık olanları saflarıma çağırıyorum. Ben, 
seninle aynı cephede, aynı fikirler uğrunda vak-
tivle mücadele ettim» demecinin neresi istismar, 
söyler misiniz?.. (Millet biliyor, sesleri) Evet, 
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millet biliyor. (Bunlar eski şeyler, sesleri) Ye
nisi, eskisi yok. Mecbur ettiniz, söylüyoruz. (Ha
zırlanıp hazırlanıp gelmişsin sesleri) Ne hazır
lanması? Şimdi getirttim çantamı... Sözcümüz 
konuşmak için sıra bekliyor, kanun üzerinde ko
nuşacak. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Taş 

atarsanız mukabele görürsünüz. Rahat yerinizde 
oturun. (Ortadan ve sağdan, bravo sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alican. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Sakarya) — Muhterem arakadaşlarım, Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşımızın ikinci konuşma
sında temas ettiği bir - iki noktaya kısaca cevap 
vererek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Şimdi, benim çoktan beri vuzuha vardır
maya çalıştığım bir noktaya temas etti arkada
şım. Dedi ki, yapılmak istenen, Adalet Partisi
nin ilktMara gelmekten korktuğumu vatan sat
hına yaymaktır. Doğru, benim yapmak istedi
ğim bu. Çünkü korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz, 
buradaki oylamalarda mevcudunuz 160 ise 
00 iniz iştirak edip, 100 ünüz kaçıyorsunuz. On
dan sonra, ekseriyet aksi tarafta tecelli edin
ce işte bu Y. T. P. bu C. K. M. P., bu Millet Par
tisi yok mu, bunlar C. H. P. si ile muvazi oy 
verdiler de netice alamadık biz diye, vatan 
.sathına gidiyorsunuz çeşitli tezvirler yapıyor
sunuz. (Soldan, zabıtlar meydanda kimin rey 
verdiği belli sesleri) (Ortadan ve sağdan, «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi sizin bu hakikaten kaçak tutumunu
zu samimiyet cephesine getirmeye gayret edip 
milletimize, işte size gelip bu şekilde beyanda 
bulunan partinin gerçek hüviyeti, Mecliste bu
dur demek hatalı bir hareket mi arkadaşlarım? 
Bu da samimiyetin ifadesi. Bakın hâlâ kaçak 
güreştiğinizi biraz evvelki süzcünün bir beya
nı ile bir daha ortaya koyayım. Ne diyorsunuz? 
Bu kanun üzerinde bizimle beraber olun da 
bu kanun ekseriyet alamasm. Ekseriyet ala
mazsa Başbakan istifa edecek. Başbakan isti
fa ettikten sonra biz Hükümeti kurarız. Niçin 
bu kadar kulağınızı dolambaçlı yollardan gös
teriyorsunuz arkadaşlarım? Neden Başbakanın 
takdirine bırakıyorsunuz, Hükümetin bu şekil
de değişmesini. Güven oyu getirirsiniz şu kür
süye, biz açıkça ifade ediyoruz ki, sizi destekli-
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yeceğiz. Getirin bu güven oylamasını, kurun 
şu Hükümeti. (Soldan sözünüzü senet telâk
ki ediyoruz sesleri) («Bütçede sesleri») Tamam 
getirin. Yalnız güven oyunda, sizden rica ede
ceğim, 170 mevcudunuzla burada bulunun. 
70 iniz buraya gelip te 100 ünüz kaçmasın. Bizi 
de, merak etmeyin zaten ala ala 20 kişiye indir
diniz. 20 tanesi de gelir, hiç merak etmeyin, ba
kın arakdaşlarımızı hep aranıza gönderdik ma-
saiktı. (O. H. P. sıralarından gülüşmeler) sizo 
de çok gönderdik. Biz daima, bu iki parti bir
birinden daha .gayrâsatrmmî diyoruz ve yine 
aynı kanaatteyiz. Bu kanaatimi ne arkadaşlarım
dan ne de sizden gizliyorum. Her zaman tenki-
dettim, bir partiden Bakan yapmak suretiyle 
adam ayartmanın hakikaten gayrisamimî oldu
ğu kanaatim; bütün siyasi hayatım boyunca 
savunulmuş bir kanaattir. Bunu söylemiyecek 
miyim. 

Şimdi bir noktaya daha cevap vereceğim, 
Hükümet kurma mevzuunda balon patlatmak 
meselesi. Bu mesele şudur arkadaşlarım. Ora
da da Adalet Partisi yanlış bir anlayışın için
dedir. Birkaç defa zannediyorum, izah etmiş
tim. Sayın raıhımetli Güımüşpala beni davet etti. 
Hakikaten arkadaşlarımın dediği gibi, «Hükü
met kurma vazifesi bana verildi, Sayın Alican 
desteklerseniz Hükümeti kurmakta bana yar
dım ederseniz bu vazifeyi yerine getirebilirim» 
dedi. Kendisine bütün samimiyetimle, Sayın 
Paşam dedim, bu vazifede başarınız için elim
den gelen gayreti yapacağım, grup olarak des-
fccikliyeceğıim. Say.n genel sekreter arikadajımız 
da yanında idi, Orhan Süersan arkadaşınuz. Si
ze bu desteğimiz kuracağınız Hükümete iştirak 
edecek kadar da ileri olacaktır. O arada Gü
ımüşpala dedi ki, yalnız Sayın Alican bu mev
zuda sizinle beraber çalışmak isterim. Paşam, 
ben şahıslar adına hiçbir taahhütte bulunımıya-
cağım. Faikat grup olarak sizin başarınız için 
elimden gelen gayreti sarf edeceğim. Sayın Sü
ersan arkadaşımız burada, paşa rahmetli, Allah 
rahmet eylesin, şimdi ondan sonra, (Soldan mü
dahaleler) çok meraklı arkadaşlarım yar me
rak etmesinler, hepsini anlatacağım. Ondan 
sonra çıktım basma ifade ettim. Aynı sözleri 
söyledim. Derhal dönülmüştür falan gibi hikâ
yeler yok. Basına aynı şeyleri ifade ettim. Hat
tâ basın bana dedi iki «Adalet Partisi ile Yeni 
Türkiye Partisi ne zaman birleşiyor, beyefen-
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di?» Böyle bir mesele bahis Ikonusu değildir. I 
Hükümet ' kuruluşunda kendilerine yardımcı 
jlacağımızı ve bir tarihî fırsatın bu şekilde kul
lanılmasını bütün kalbimizle benimsediğimizi 
ifade ettiğimizi basına intikal ettirdim. Grupa 
geldim, grupta arkadaglarıma söylediğim şah
si 'kanaatim şudur: Adalet Partisinin Sayın 
Genel Başkanının bu teşebbüsünün başarıya 
ulaşması samimî ikanaatimiz olmalıdır. Başarı
sı için her türlü yardımı kendilerine yapmalıyız. 
Grup olaralk Hükümetlerini desteklemeliyiz. 
Hükümete girme mevzuunda da bu arkadaşla
rımız bizden talepte bulunabilirler. Şahsi ka
naatim, kurulacaik Hükümetin Adalet Partisi 
ağırlığı altında kurulması yolundadır. Biz sem
bolik olarak Hükümete girmeliyiz. Şahsi kana
atim Ibudur* arkadaşlarım, dedim grupuma. Ve 
bu arada da dedim ki Adalet Partisinin etra
fında bir efsane vardır. Evet 'bir efsane vardır. 
Lehinde bir takım kanaatler vardır, aleyhinde 
bir talkım kanaatler vardır. Bir talkım çevreler 
Adalet Partisi iktidara gelemez, Adalet Partisi 
intikamcıdır, Adalet Partisi kifayetsizdir, Ada
let Partisi Demokrat Partinin 5 nci 6 ncı 8 nci 
takımıdır, der. Bir takım çevreler, Adalet Par- I 
tisinden gayri hiçlbir siyasi teşekkül bu mem- I 
ielkefci idare edemez, Adalet. Partisi Dünyanın I 
en liyakatli bir teşekkülüdür, der. Bir efsane 
toplanmıştır etrafında; lehinde, aleyhinde. Bu I 
efsane gerçek olarak ne hüviyette ise meydana I 
çıkmalıdır, sevgili arkadaşlarım. Memleket bu I 
dönemeci dönmelidir, dönmek mecburiyetinde- I 
dir, dedim. O günkü 'kanaatim bugün de devam I 
etmektedir. 6 ay içinde Dünyanın hiçbir mem- I 
le'ketinde bir takım gayrimeşru siyasi istismar- I 
lar olmadıkça bir siyasi teşekkül, bir memleke- I 
tin en kuvvetli siyasi teşekkülü haline gelemez. I 
'Bu tabiatı eşyaya aykırıdır. Ama memleket I 
şartlarını takdir edip aıkıllı tutumumuzla bu ef- I 
saneyi kendi lehinize tbir efsane haline getir- I 
mek kendi elinizde idi. Ama siz derseniz ki, I 
biz vatandaşa yalan yanlış vaitlerde bulunduk, I 
taahhütlerde bulunduk, şimdi de bunun netice- I 
si ^olarak iktidar ayağınıza 'kadar geldi, gel I 
Alican Beyefendi bizim namımıza bu taahhüt
leri yerine getir. Hayır, hayır derim ben. Ta- I 
ahhütleri siz yaptınız siz yerine getirin. Ama I 
grup olaralk hattâ Hükümetinize girecek kadar I 
sizi destekliyeceğim. Ne varmış bunda? Hangi I 
tarafı gayrisamimî imiş 'bu işin? Asıl samimi- | 
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yet budur. Siz cesaret edemezseniz, siz korkar-
sanız, hâlâ da korkmaktasınız. Hâlâ da <cesaıet 
edememektesiniz. Bugün de Hükümet kurmak 
elinizdedir, desteklemeye amadeyiz. Cesursa-
nız gelin Hükümeti kurun. (Alkışlar) Nerede, 
nerede?... Burada obstrüksiyon yapmak mari
fet değildir. Hükümet kurup bu Devleti idare 
etmek marifettir. İdare etmek liyakatini gös
terin. Biz herkesten evvel sizi tebrik edelim. 
Biz herkesten evvel bu ımcmlekette tarihî bir 
hizmet yaptınız diye sizi alkışlıya!im, sevgili 
arkadaşlarım. (Alkışlar) (Soldan «Bütçede gö
rüşürüz» sesleri) inşa ali ah derim ama, kaçardı
nız. 

Şimdi arkadaş birtakım kırmızı oylardan, be
yaz oylardan bahsetti. Benini kırmızı oyum da 
beyaz oyum da meydandadır, zabıtlardadır. 1950 
den bu yana kırmızı oylarım da, beyaz oylarım 
da zabıtlardadır beyefendiler. Birçok insanın 
Kırşehir Kanununu çıkartmak suretiyle Türkiye'
de demokrasinin kalpgâhma hançer saplandığı 
zaman Meclisten kaçtığı sırada ben kırmızı oy 
vermişim ve bu Meclis kürsüsünde yaptığımız 
yemine aykırı bir harekettir demekten kaçınma-
mışımdır beyefendiler. (Aklışlar) Evet burada 
zayıf bir grup içerisine girip de grup olarak ka
rar alırken ağzını açmayıp, ondan sonra aşağıya 
inildiğinde, grup kararma aykırı hareket etmek 
marifet değildir. 400 kişilik bir grup karar almış, 
kırmızı »y olmıyacak demiş. O zaman bunun kar
şısında mücadele etmek marifettir. Talât Bey ar
kadaşımız gelsin de onları anlatsın bana. Niçin o 
zaman Hürriyet Partisine girilmişti? Benim safla
rımda, sen hakikaten bu memleketin faziletli po
litikacısın diye daima mücadele etmişti. Niye? 
Bizim siyasi .hayatımıza başlangıçtan itiba
ren bu asîl fikirleri hâkim kılmak gayreti içinde 
bulunmamızdan doğmuştur bu. Kendisi evvelâ 
vicdanına danışsın. Kırmızı oya gelince: Hükü
mete bir defa beyaz oy Verdik, ilk inönü Hükü
meti kurulurken açıkça ifade ettik: Bir tarafta, 
Kıbrıs meselesi gibi bir muatzam mesele çıkmış 
milletin başına gaile olarak. Bir tarafta da ekal
liyet grupuna dayanan bir Hükümet güvenoyu 
istemektedir. Grupunuzda belki bu arkadaşlardan 
bir kısmı vardır. O zaman benim grupumda olan 
arkadaşlara açıkça söyledim: «Beyefendiler» de
dim, «iki şık var ortada; birisi Kıbrıs meselesi 
gibi bir millî mesele önümüzdedir, kaybedilecek 
her gün oradaki ırkdaşlarımızın canına, malına, 



M. Meclisi B : 42 
ırzına mal ollacak; Türkiye'nin .millî menfaatleri 
her gün Diraz daha Hükümetsiz olarak ortada du
racaktır. îşin bir tarafı bu. Bir tarafı da ekse
riyete dayanmıyan bir Hükümet kurulmakta, de
mokratik rejim bakımından bu Hükümete gü
venoyu verilmesi, demokratik esaslara aykırı dü
şer. Bu iki biribirinin zıddı durumu mütalâa 
etmek mecburiyetindesiniz, grup olarak arkadaş
larım. Bu iki zıddan hangisi daha ağır basıyor 
görürseniz o tarafa oylarınızı istimal edersiniz, 
aşağıda da ona göre oylarınızı kullanırsınız.» de
dim. Grupumun içinde o zaman da benden ayrıl
mamış olanlar açıkça çıksınlar, aksini söylediy-
sem ifad<^ etsinler. Onlar da bu fikirlerimize iş
tirak ettiler. Benim kanaatime, evet o şartlar 
içinde bu büyük millî menfaati gözetmek mecbu
riyetindeyiz, bu Hükümete güvenoyu verelim, 
Kıbrıs'taki o millî menfaatlerimiz ayaklar altına 
atılmasın dediler. Grup bu kararı verdi, indik 
aşağıya, bu karara göre reylerimizi verdik. Sizler, 
biz bu reyi veriyoruz diye ferahladığınız için, is
tismar etmek maksadiyle tabiî aksi istikamette 
rey verdiniz. Biz eğer aksi karara varmış olsay
dık yüzdeyüz kaaniim ki, burada ya 30, ya 40 ki
şi bulunacaktı, gerisi kaçacak fakat Hükümet yi
ne güvenoyu alacaktı. (C. H. P., C. K. M. P., 
M. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri.) Politikada samimiyetten en son bahsede
cek insanlarsınız, en son bahsedecek siyasi teşek
külsünüz (C. H. P., C. K. M. P., M. P. ve Y. T. 
P. sıralarından alkışlar, boravo sesleri.) 

Demokrat Partinin ta kendisiyiz demişim. De
dim ya... Ama latakrevüsselâte cinsinden değil. 
Y. T. Partisi elbet eski Demokrat Partili va
tandaşlara dayanmak maksadiyle kurulmuştur, 
esas itibariyle. Bunun aksini mi iddia ettim ben. 
Hiçbir zaman aksini iddia etmedim. Ama Demok
rat Partiıiin biraz evvel Sayın Bölükbaşı'ııın 
izah ettiği gibi, 1946 yılında kuruluşuna esas olan 
fikirleri, prensipleri vardır, Türk Milletine na
mus taahhüdü olarak taahhüdettiği fikirler var
dır. Bir de Türkiye'de demokrasiyi dejenere eden, 
soysuzlaştıran, Kırşehir'i rey verdi diye kaza ha
line getiren prensipsizlikleri vardır. Siz bu ikinci 
fikri temsil edenlersiniz, biz öteki fikri, esas te
meldeki fikri temsil edenleriz. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar.) Yalan mı, nasıl bu hale geldi
niz?... (Orta ve sağ taraftan «bravo» sesleri ve 
sürekli alkışlar.) Nasıl geldiniz bu hale? Başka 
türlü gelmediniz, sehpalar kurdunuz ve bu meni-
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leketi maceralara sevk etmek gibi birtakım fi 
kirlerin peşinden koştunuz, öyle geldiniz. (Sol
dan, «millet dinliyor, dinliyor» sesleri.) 

Evet biliyor ve öğreniyor, göreceksiniz. (Orta 
ve sağ sılalardan «Bravo Alican» sesleri.) 

Evet Beyefendiler, biz evet işte o günlerin, o 
prensiplerin Demokrat Partinin ta kendisiyiz. 
Bunu bu kürsüden de ifade ediyorum. (Soldan, 
«Bölükbaşı'ya söyle bunları» sesi.) 

Bu sistem daha âdil demişim. Kurucu Meclis-* 
te de bulunmuşum da şu olmuş, bu olmuş. Beye
fendi, bırak sen bu hikâyeleri. Sosyal hayat te
kemmül eder. Falan sistemi o zaman iyi görmüş 
olurum, daha iyi sistem önüme çıkarılırsa onu be
ğenirim. Ben diyorum ki, bu sistem ötekine na
zaran daha âdildir. Vatan sathında temsil ettiği
niz nisbetten daha aşağı nisbette mebus getirme 
gibi bir ihtimali sizin önünüze çıkarıyorsa bu sis
tem gelin burada izah edin, ispat edin, ben de 
size katılayım. Böyle bir mesele yoktur. Yüzde 
60 im diyorsun, % 60 ı buraya getirip Hükümet 
kuracaksın. % 70 isen % 70 getireceksin. Bâzı
larının attığı gibi % 100 isen 450 birden getire
ceksin, dikensiz gül bahçesi kuracaksın burada 
beyefendi!.. Niye telâş ediyorsunuz? Nispî temsile 
gönül vermiş bir insanım diye, huzurunuzda da 
beyanda bulunmadım. Biraz evvelki ifadelerim de 
bu. Bu hâdisenin esası budur. Şimdilik sözcü ar 
kadaşımızm ikinci defa bu kürsüden ifade ettiği 
beyanlarına cevaplarım bunlardır. Çok kıymetli 
beyanları olursa onları da cevaplandıracağım. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar.) 

TALÂT ASAL (Edirne) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı söz istiyorsu
nuz ? 

TALAT ASAL (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA TALAT ASAL (Edir

ne) — Aziz arkadaşlarım, mesele, bir teknik 
konunun tekrar dışına çıktı, öyle anlıyorum 
ki, birtakım kişiler kaybetmiş bulundukları 
itibarlarını bir polemik içerisine girmek sure
tiyle kazanmak sevdasındadırlar. (Sağdan, 
«bravo» sesleri) Burada açıkça ifade ettim, 
dedim ki, birtakım rakamlar verdim. Birtakım 
fikirler söyledik, dikkat ettik, metni hazırlar
ken kendi fikirlerimizmiş gibi getirirsek me
seleleri, muhterem arkadaşlarımızın kafalarm-
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da istifhamlar doğar. Binaenaleyh siyaset il
miyle uğraşan insanlar ne diyorlar, bunları ay
nen almak suretiyle, isim vermek suretiyle, 
metne sayfa numaralarını da koymak suretiy
le huzurunuza geldik. Tamamen teknik mese
leleri görüşmek istedik. Ama o teknik meselele
re cevap vermek lâzımgelirken; hayır, Düver-
ger öyle söylemiyor, böyle söylüyor hayır, 
Michlcy öyle söylemiyor, böyle söylüyor, yanı
lıyorsunuz, yanlış fikirler söylüyorsunuz diye
cekleri yerde bunları bir kenara ittiler, tama
men samimiyet bulutları içinde samimiyetsizsi-
siniz gibi bir cümle bulunmamasına rağmen, 
ters mânada anlamak suretiyle bir kapı açtı
lar ve meseleleri maziye kadar götürdüler. 
Sonra da Devlet adamı vasfını bu ölçüler içeri
sinde kalmalarına rağmen, kendilerine göre ta
rif ettiler. Sayın Bölükbaşı şu kadar zaman
dır politikadaydım beni ne o tasfiye edebildi ne 
de bu tasfiye edebildi, buyurdular. 

Bölükbaşı'nın tasfiyesinin başka kişiler ta
rafından yapılmasına lüzum yok. Çünkü Bö
lükbaşı kurmuş olduğu partileri bizzat kendi
si tasfiye edebilmektedir. İşte C. K. M. P. 1948 
de hangi sebeplerle ayrıldıkları Prof. Tarık Za
fer Tunaya'nm kitabında yazılı. Bunlar yayın
landı. Tekrar buraya getirip huzurunuzu işgal 
etmek istemiyorum. Ama lütfen Prof. Tarık 
Zafer Tunaya'nm kitabından hangi sebepler
den dolayı Bölükbaşı'nın ayrılmış olduğunu 
okuyunuz. Benim fikirlerim değil bir profesö
rün fikirleri ve onun neşretmiş olduğu vesika
lar... Beraber 1948 de yola çıkmış bulunduğu 
en yakın arkadaşlarını, efkârı umunıiyeyi de 
meçhul bırakmak suretiyle bir kanara itebil-
mişlerdir. Binaenaleyh, biz önümüzdeki seçim
lerde hangi neticeyi alırlarsa alsınlar, temenni 
ederiz iyi netice alsınlar, fakat Sayın Bölük-
başı'nm öyle dördün, onun üstündeki gruplara 
tahammülü yoktur. Yeni bir parti daha kura
rak o partiyi de tasfiye edeceğini mazideki ic
raatı isbat etmiştir. 

«Vatandaşa yalan, yanlış şeyler söylüyor
sunuz» buyurdu Sayın Alican. Bir taraftan va
tandaşın sağduyusuna olan inancını belirtmek 
diğer taraftan da vatandaşın kandırılmasının 
mümkün bulunduğuna inanmak büyük bir çe
lişmedir zannediyorum. Tıpkı Sayın Alican gi
bi burada konuşan ve maalesef grup adına ko
nuşmasına rağmen maalesef idare heyeti arka-
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daşlarımm müsaadesini almak suretiyle şahsı
mıza yönelen tecavüzleri önlemekte müşkülât 
vardır, bunlarla Meclisi işgal etmenin mânası 
yıOiV.'tur. Ama şuna inanırız ki sevgili arkadaş
larım, burada konuşmuş bulunan arkadaşını
zın da vcrilmiyecek hesabımız yoktur. Nasıl 
Sayın Alican birtakım meselelerin muterizi ol
muşsa bendeniz de olmuşumdur. Bu itiraz etti
ğim meselelerden sonra Demokrat Partiye dön
müşüm, bunlar açık, tarihî vakalar. Ondan son
ra o partinin liderini müdafaa etmişim. Bu da 
acık. Ben mazimde geçen hâdiselerin tamamını 
cesaretle, ve şerefle tekabül ediyorum, sevgili 
arkadaşlarım. (Orta sıralardan «Ne şerefi, han
gi şeref» sesleri) 

Şimdi diyorlar ki, Hürriyet Partisi... Evet 
onun için de Alican'la beraber bulunduk. Ama 
Hürriyet Partisinin kapanmasına itiraz eden
lerin birisi bendim. Birisi Alican'dı. Genel İda
re Kurulu âzasıydılar ve muhalefet etmişler
di. Yanlış mı bilmiyorum bilmem Sayın Ali
can, sizin muhalefet etmiş bulunmanıza rağ
men Hürriyet Partisi idare Kurulunun feshe 
mütedair kararma muhalif fikir sahibi olmanı
za rağmen psbabı mucibeyi siz yazmışsınız. Hem 
diyorsunuz parti kapanmasın hem de csbabı-
mucibe lâyihasını zatıâlinizin yazdığı söylenir. 
Yanlış mı hatırlıyorum. 

EKREM ALÎOAN (Sakarya) - - Yanlış yan
lış, sen o kadar zaman boşuna oturmuşsun. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Bir * hususa 
daha yanlış deyiniz Sayın Alican. Hürriyet Par
tisi kapandıktan sonra, biz eski partimiz olan 
Demokrat Partiye döndüğümüz sırada sizin ya
zıhanemizde, faizim bu düşündüğümüzü tenkid-
edenlere karşı, «Vatanperver çocuklardır, De
mokrat Partiyi seviyorlar, girmelidirler.» dedi
niz mi, demediniz mi, Prof. Turan Güneş'e kar
şı?.. 

EKREM ALlCAN (Sakarya) — öyle de
medim, şimdi cevabını vereceğim. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Onu da mı 
demediniz. Peki, o halde son söyîiyeeeğimi de 
reddedeceksiniz: Demokrat Partiye girmek 
hususunda o devrin ileri gelenleriyle müzakere 
zeminini Medenî Berk vasıtasiyle aradınız mı, 
aramadınız mı? Buna da. hayır diyorsunuz Sa
yın Alican. 

RAİF AYBAR (Ankara) — Yüz defa, bin 
defa, onbin defa yalan söylüyorsunuz. 
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TALÂT ASAL (Devamla) — Gelir Saym 

Alican buraya, «Hayır» derler. Ondan sonra 
neler söylenmesi icabederse söyleriz, neler or
taya atılması icabederse ortaya koruz arkadaş
lar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, müsaade bu
yurun. 

Muhterem arkadaşlar hatiplerden çok rica edi
yorum, yeni yeni mevzular çıkartıp, karşılıklı 
birbirlerini itham yoluna gitmesinler. Çünkü 
bunun sonu gelmez. Onun için sadece söylenmiş 

N olan sözlere cevap versinler. 
Buyurun Sayın Bölükbaşı. 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜK
BAŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, bizim 
arkamızda yirmi yıllık bir siyasi mazi vardır. 
Dört devir geçmiş, silindiri altında ezilmişiz; 
ama şerefimize hiçbir leke kondurmamışız. Bu 
mânada beni tasfiye edemezsiniz diyorum. Kar
şıma çıkıyor, ancak bu kanun sayesinde mebus 
olacaksın diyor. O zaman diyorum ki, devirler 
(mebus olmama mâni olaımadı, tasfiye edemedi ki 
sen tasfiye edebilesin. Hakkım değil mi bunu 
söylemek. Ya... Talât Asal isminde bir pehlivan 
çıkaracaksınız, önüne gelene çelme takacak, ce
vap almıyacak. Bunu mu bekliyordunuz adı 
Adalet olan Parti? Şimdi dinleyiniz, Bölükbaşı'-
yi siyasette, yani mebus olmak mânasında alıyor
larsa, tasfiye etmenin imkânı olmadığı tecrübey
le sabit. Bunu söylemiş. Efendim, Bölüşbaşı 
tasfiye edilmez belki, ama parti tasfiye etmiş. 
Ne parti tasfiye etmiş? İmamı değiştirene değil, 
imanı değiştirene dönek derler. Ben bildiğim 
fikirleri 1946 da nasıl müdafaa ettiysem bugün 
de öyle müdafaa eden bir adamım. Günün bi
rinde O. K. M. P. sinden ayrıldıysam bu mu le
ke? Arada ihtilâf çıktı mı, en samimî, tarihî şah
siyetler Ibile 'birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Bu
nun nesini tasfiye diye bahsediyorsunuz? Ben 
1948 de Millet Partisini kuranlardan birisiyim. 
Sekiz kişiden birisiyim. Bugün de aynı fikir
leri Millet önünde müdafaa eden insanım. Fi
kirlerimde bir değişiklik yok. Neymiş efendim, 
Cumhuriyetçi Köylü Milet Partisinden ayrılmı
şım. Bir kere Millet Partisini, çok beğendiğiniz 
devirde, 100 kuruş para cezası ile, dini siyasete 
alet ediyorlar, ithamiyle boğazlamışlardı. O za-
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man ıspanağın kilosu da 100 kuruştu. Darılma
sın İnönü, o zaman sustular da sonra hatırlarına 
geldi bu iş. 

«Siz» diyor, hazırlanmışsınız, Memduh Erde-
mir eve gitti, sarı çantayı getirdi. Vesikalar orada. 
Sarı çanta, yüzünüzü sararttır, arkasını iste
meyin. 

inönü, bakınız ne diyor; 1953 - 1954 de bir 
parti siyasi bir takiple boğazlanıyor, devrin ana 
muhalefet partisi liderinden en ufak bir protes
to yok. Mecliste buna geçmiş olsunda demiyor; 
ama 27 Nisan 1960 da înönü'nün bağlı olan di
li açılıyor. «Sonra 1954 seçimlerini yaptı» di
yor, Demokrat Partiden ba.hsedi.yor. (27 Nisan 
1960. Sayfa 299) «Bu seçimleri yapmak için de 
tedbirler aldı. O zaman Millet Partisi vardı; 
onu kapattı...» Millet Partisi suçlu olsaydı bir 
muhalefet lideri Meclis kürsüsünden «siz seçimi 
kazanmak için M. P. sini kapattınız» demezdi. 
Millet Partisi böyle kapatıldı. Biz Cumhuriyet
çi Millet Partisini kurduk, yolumuza devam et
tik. Adına bir «C» ile «K» harfi koyduk, deği
şen bir şey yok. Fikirler aynı. Hem nasıl mu
kavemet ettik bilirmisiniz, insan haysiyetinin 
pazarlarda satıldığı yıllarda? Şu cepheye bu cep
heye menfaat ve ikbal için insanların kendini sat
tığı yıllarda. Başımızda mahkûmiyet ilâmı, tem
yizdedir, demoklesin kılıcı gibi tutulduğu yıl
larda. (Adalet Partisi sıralarından «Namık Ke-
mallik iddiasmdasm» sesi.) Ben Namık Kemallik 
iddiasında değilim; ama sen de demokrasiden 
hiç bahsetme. Evet, aranızda bir senatör var; 
Sadrettin Tosbi burada mı? O çok iyi bilir. Os
man abi der, o yıllarda mukavemet eden siz ol
dunuz. Elçi olarak geldi, beni de vatan cep
hesine davet etti, devrin Başvekili namına. Ken
disine şu cevabı verdim: 

SADRETTÎN TOSBl (Kütahya) — Ben mi 
Osman Bey? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen de
ğil canım. Sen bilirsin bu senatörü. Senin ya
nında konuşuldu, öyle mi? Tamam sen şahit
sin, maznun değildin. 

Arkadaşlar, bizi Vatan Cephesine davet edi
yorlar. «Razı olun, Halk Partisini kapatalım, 
karşımızda 150 mebusla siz kalın» dendiği za
man ben, tahtı muhakemede olan bir parti lideri 
idim. Bu teklifi nefretle reddettim ve bunu 
teyple tesbit ettirdim, ama Yassıada Mahkeme
sine götürüp vermeye tenezzül etmedi.n. 
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ŞEVKİ GÜLER (Afyon Earahisar) — Ken

disini müdafaa edemiyecek insanları burada it
ham etmek ayıptır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yaa... 
Sen beni satınalmak için elçiler gönder, ondan 
sonra senin yarın oynayacağın oyuna karşı ted
bir almıyayım, onu mu istiyorsun?.. Bunlar va
kıalar, vakıadır bunlar. Bu da bizim demin bah
settiğimiz kıratın gölgesinde geldi. (Gürültüler 
ve gülüşmeler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale et 
meyin, karşılıklı konuşma şeklini almasın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, verdiğim cevap şu oldu; 

Siyasi mevtalar koleksiyonlarını hayli zen-
ginleştirdiler. Ahmet Bilgin de yanında idi, 
merhum Fuat Arna'da, Ahmet Bilgin sağdır. 
Kendilerine selâm söyleyin, biz bu memlekete 
hiçbir hizmet etmesek bile bir hizmeti yapacağız. 
Hiç olmazsa sözüne sebatına sonuna kadar güve
nilir siyaset adamlarının bu milletin bağrından 
çıkacağını, bu milletin vicdanında istikbalinin 
bir teminatı olarak yaşatacağız ve buna karar
lıyız. Bunlara mı fırıldaklık isnadediyorsun dos
tum? C. K M. P. den ayrılmışım. Ayrıldın, da 
ne tüzük değiştirdim, ne program. İhtilâf çık
tı, bir kısım insanlardan ayrıldım, yoluma de
vam ediyorum. Cemaatte değişiklik olur, sen 
imanda değişiklik var mı ona bak. Şimdi bunu 
söyliyen zat, hiç arzu etmezdim; ama bir gün 
bakıyorsunuz Demokrat Parti istibdat yoluna 
sapmış, onun karşısına çıkmalıyız diye kurulan 
bir Hürriyet Partisinin saflarında nutuklar söy
lüyor. Hürriyet Partisi kapatılıyor, mâruf bir 
avukatın eliyle Vatan Cephesine bu bir vediadır 
diye götürülüp takdim ediliyor. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Vatan Cephesi
ne değil Bölükbaşı, Demokrat Partiye. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Neyse 
canım, o zamanın modası oydu da. 1957 seçim
lerinde karşısında mücadele ettiğin, yerden yere 
vurduğun partinin zihniyetinde hangi değişiklik 
oldu da saflarında hizmet etmeyi düşündün. 

TALÂT ASAL (Edirne) — Yüksek Adalet 
Divanında da söyledim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyse, 
neyse söyledin, cevabına razı ol. Bak açmazdım 
buraları. Ondan sonra ne oldu? Biraz evvel yer
den yere vurduğun Alican ile arkadaş oldun. Se-
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nin ayrılman sevap da, benim ayrılmam günah 
mı? Ben senin gibi saf da değiştirmedim, fikir
lerim istikametinde parti kurdum, sadece deği
şen bir isimdir, yolumun yolcusuyumdur. Sen 
Alicaa'ı da bıraktın buraya geldin. Tanrı bun
ları da korusun. İnşallah bir gün de buradan 
gitmezsin. 

«Birtakım kişiler, kaybettikleri itibarı bula
bilmek sevdasında imişler.» Allah Allah, 20 sene 
bu memleketin siyasi hayatında rol oynamış, 
yıllarca partinin başında lider olarak vadfe 
görmüş, Milletin tanıdığı bir adam kayboldu da 
bugün konuşmakla mı tanınacak? Benim için ko
nuşmak her gün mümkündür. Binaenaleyh bu 
çok mantıksız lâf. 

Şimdi ne diyor, Duverger kitabında şunu 
söylemiş Michley kitabında bunu söylemiş, on
lara cevap verilmeliymiş. Ben bir sual soruyo
rum. Bilmem Michley bunu Duverger şunu 
demiş.. Türkiye gibi ihtilâl geçirmiş, kin ve inti
kam duyguları etrafında halkı birbirine katma
ya çalışan partilerin yaşadığı memleket için mi 
bu muharrirler kitaplarını yazmışlar. Elbetteki 
hayır. Onlar memleketlerinin şartlarını düşü
nerek yazmışlardır. Hangi dinamizmin vardı da 
memleketi etrafında topladın be dostum?. Demin 
de dediğim gibi, sen bir istismarın mahsulüsün, 
bir hüsranın neticesinde de ortadan kalkabilir
sin. (Millet Partisi sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar). Bölükbaşı dört mebustan fazlasını iste-
mezmiş. Bu çok bayağı bir iftiradır. Bölükbaşı 
samimî olarak etrafında çalışacak yüzlerce me
busu, yüzlerce kıymetli adamı bulmakla ancak 
iftihar duyar. Şimdi hangi saflarda olursa ol
sun birçok tanınmış zevat vardır ki kimisinin 
rütbesi korgeneral, kimisinin eski vekil, kimisi
nin büyükelçi memlekete hizmet edebilirler dü
şüncesiyle Bölükbaşı onları öpüp başına koy
muş, partiye getirmiş ve kendilerinin bu Mecli
se girmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf 
etmiştir. (A. P. arka sırasından bir müdahale). 
Müsaade buyur arkadaş, samimî, gayrisamimî. 
Şimdi başkalarını kavga ettirip de kendi ayıbını 
örtmeye çalışma. Bölükbaşı 20 senelik tecrübe 
sahibidir. Daha bıyığın yeni terliyor, beni dü
şüremezsin böyle sözlerle (Gülüşmeler) 

Şimdi arkadaşlar, bize tallûk eden şeye ce
vap verildi. 

Efandim, kanun hakkında konuşmalıymışız, 
kanun hakkında sözcümüz konuşacaktı. Mecbur 
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ettin bizi konuşmaya. Tuttun «gayrisamimî» 
dedin, tuttun C. H. P. dışında koalisyon düşünü
yorlarsa bu kanunun aleyhinde oy versin diye 
mantıkta yeri olmıyan lâfı söyledin. Mecbur ol
duk size cevap vermeye ve dikkat ederseniz be
nim i]k verdiğim cevap son derece mutedildir. 
Geldin, istedin, âldın cevabı. 

Bu kadar dersten ibret aldı!arsa memnun 
olacağım. Geçenlerde demişler ki, bu kanundan 
istifade edenler sadakaya muhtaç insanlardır. 
Allah Allah, kimin sadakası? Millet rey vermiş, 
milletin reyi ile mebus olmak bahis mevzuu. Bu 
kanunda İnönü'ye C. II. P. ye mebus tâyin et
me yetkisi mi veriliyor?.. Kim kime sadaka ve
riyor!. Ben milletten aldığım reyin kıymetlen
dirmesini istiyorum. O zaman Bülükbaşı'da de
di. ki, milletin vereceği reyin boşa gitmemesini 
istiyenleri sadakaya muhtaç insanlardır diye tez
yif edenler, asıl kendileri akıl ve basiret sadaka
sına muhtaçdırlar. Çünkü yakın tarihimizden 
ibret almamışlardır. İnşallah bu sözlerden son
ra ibret alırlar. (Ortadan ve soldan «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Aliean, lütfen siz de şah
sınıza taallûk eden sorulara cevap verin, mesel» 
uzamasın. 

KEMAL BAOCIOOLU (Maraş) — Kaça ka
dar devam edeceğiz Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşma bitecek, 
Adalet Bakanı arkadaşımız söz istedi, 10 dikaka 
konuşacağım dedi. Ondan sonra şahısları adına 
söz istiyen arkadaşlarımız vardır. Onlara sözü 
yarın vereceğim. (Adalet Partisi sıralarından 
inşallah bu akşam çıkarırız sesi) Sizin ve benim 
takatim yetmez bu akşam çıkarmaya. 

Y. T. P. GRÜPU. ADINA EKREM ALlCAN 
(Sakarya) — Aziz arkadaşlarım, huzurunuzu 
üçüncü defa işgal etmek arzusunda değilim. Fa
kat Adalet Partisinin çok kıymetli sözcüsü 
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler) benim siyasi 
mazim üzerinde birtakım sualer sordu. Hakika
ten bâzı meseleleri açıklama imkânı verdiği için 
kendilerine teşekkür ederek, sorduğu sualleri ce
vaplandırayım. 

Hürriyet Partisi kapatılmıştır. Hürriyet Par
tisi kapatılırken Aliean kapatılmaya muhalif ol
duğu halde Hürriyet Partisinin kapatılma rapo
runu, Genel idare Kurulu raporunu Aliean yaz
mıştı dedi. Ben, oturduğum yerden hayır sen 

20 .1.1985 O : 1 
bilmiyorsun, dedim. Meselenin esası şudur: Hür
riyet Partisi kapatılırken iki fikir vardı. Birisi 
güç. birliği fikri, birisi de çıplak fesih fikri. Çıp
lak fesih fikrinden maksat ki, o benim fikrimdir, 
parti kapatılmalıdır; ama, Hürriyet partilileri 
şu veya bu parti saflarına davet edici her hangi 
bir harekette bulunmamalıdır. Güç birliği de
mek, muhalefetin bir cephede toplanması mâna
sını taşımaktadır, benim kanaatimce bu isabetli 
değildir. Hürriyet Partisinin bir kısmı ister De
mokrat Partiye, bir kısmı da ister Cumhuriyet 
Halk Partisine gider. Bu şekilde Hüriyct Parti
sini bir safa davet değil, çıplak fesih yapmalıdır, 
fikrine sahiptim. Raporunu da yazdığımı?: za
man bu fikrin de raporda bahsedilmesi gerekti
ğini ifade ettim. Bu şekilde do rapor kaleme 
alınmışı ir. Dcmekki arkadaşımız yanlış bilmek
tedir. Hürriyet Partisinden intikal etmiş diğer 
arkadaşlarımız, Yeni Türkiye Partisinden inti
kal etmiş diğer arkadaşlarımız kendi saflarında, 
bilirler. Muhtemelen Cihat Bilgehan, muhteme
len bizim eski dostumuz Turhan Bilgin bunu bi
lirler, anladınız mı arkadaşım? (Soldan gürül
tüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sizden 
şahit gösterdiler, eüııMi sizin şahadetiniz daha 
makbul. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Şimdi bir 
başka. mesele, dediki «yazıhanesinde, biz D. P. ye 
girerken kendisi de bizi teşci etti. Ben 1057 -
3900 arasında hiçbir siyasi teşekküle mcnsubol-
maksızın. serbest çalışan bir insandım; bir de 
yazıhanem vardı, doğru arkadaşlarımın söylediği. 
Bu meseleler Yüksek Meclisi alâkadar etmez; 
ama madem ki burada bir itham olarak ifade 
edilmiştir, özür dileyerek arz ediyorum. Bir g'ûn 
Turhan Bilgin arkadaşım bana geldi. Zannedi
yorum 1960 yılının başında olacaktı; veya 1959 
un sonunda mı, tarihini iyi hatırlıyamıyorum. 
Yazıhanem o tarihlerde açıldığı için öyle hatır
lıyorum. Dedi ki arkadaşım, Bey efen/di benim 
sizin kanaatlerinize daima hürmetim olmuştur. 
Demokrat, Partiye girmeye karar verdim, sizin 
mütalâanızı öğrenmek isterim. Benim, Demokrat 
Fanti ile Cumlıurijyet Halik Partisi arasında eski
den beri teşhisim, Cumhuriyet Halk Partili ar
kadaşlarım da bunu bilirler, eski Demokrat Par
tililer de. Bu devirde teşhisim zihniyet bakımın
dan bir fark olmadığı yolundadır. Kendisine de-
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dim ki r arkadaşım, sevdiğini bir insansın. Demok- | 
nat Partide hizmet yapabileceği kanaatindesin, I 
arzu etmişsin. Zannediyorum o zaman Sözcü olan I 
Talât Asal ve diğ,?r birkaç arkadaş, kendi ara- I 
larında temas etmişler. Yalnız bana gelen Tur- I 
han Bilgindir, kendisine, başarılar dilerim. De- I 
mokrat Paı'tide hizımet edebileceğine madem inan- I 
mışsın, karar da vermişsin. Bu safhada bu ka- I 
rarı. şu veya bu şekilde değiçltirıneık diye benim I 
için bir beyan bahis konusu olamaz. Allah mu
vaffak etsin, dedim. Bilmiyorum Turhan Bey, 
bunu dememişmiydim ben size? Bu safhada ba
na geldi ve bu şekilde bir beyanda bulundu. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Doğru.. 
• EKREM ALÎCAN (Devamla) — Şimdi ar

kadaşlar der ki, sanki ben Turhan Bilgin'i ısrar- I 
la Erzurum'da arayıp bulmuşum, D. P. ye illâki 
sen girmelisin gibilerden, D. P. ye girmesini teş
vik etmişim. Kendileri yazıhaneye geldi, bu şe
kilde mütalâa sordu. Allah muvaffak etsin de- I 
dim. 

Şimdi esas bu kürsüden bahis konusu olma
sından dolayı memnuniyet duyduğum üçüncü 
konu; dedi ki, bu kıymotli arkadaşımı. Siz Mede
ni Berk ile, D. P. ye avdet için temasa geçmiş I 
miydiniz, geçmemiş miydiniz? Benimle bu safha
da, hakikaten müstakil kalan arkadaşların bir 
taktiği vardır. Müstakil kalanlar görücüye çıka
cak ^cnq kızlar giibi peşlerine birtakım partileri, 
partilileri düşürürler. Bizim partiden de kıtifa 
eden bâzı müstakiller bu takdiği takibederler 
Bir müddet müstakil kalacağım, derler. Yani ge
lin bakalım hangi parti daha fazla talibolaeaktır 
diye düşünürler. O zaman bize de bir taraftan 
Cumhuriyet Halk Partisi, bir taraftan D. P.. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Orada 
ahlâklı konuş. Umumi konuşamazsın. Orası ba
banın mali değil. Orası dedi kodu yeri değil. 
(Gürültüler) 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Bu şekilde 
konuşmaya ne hakkın var? İsim zikret. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN —. Sayın Aral, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. 

•Buyurun Sayın Aliean. 
Y. T. P, ADINA EKREM ALÎOAN (Devam- | 

la) — Efendim, Mecliste çok dostumuz var. Mü
temadiyen protesto ediliyoruz. Bu da bizim ka
derimiz. | 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Müşte

rek kaderimiz, Aliean. 
Y. T. P. ADINA EKREM ALÎCAN (De

vamla) —T Bana o zaman C. H. P. den, D. P. 
den teklifler olurdu. Ama, katî olarak siyasi ha
yata bir daha dönmek niyetinde olmadığım için, 
arkadaşlarımızdan rica ediyorduk, bizi köşemiz
de bırakın diye. Bir gün Raif Aybar arkadaşım 
bana bir olayı hikâye etti. Dedi ki, «Medeni Berk 
Bey bana telefon etti. Benimle görüşmek istedi.» 
Medeni Berk'te o zaman Demokrat Partinin zan
nediyorum îmar Bakanı veyahut Başbakan Yar
dımcısı, «Benimle telefonla görüştü. Ben mi ge
leyim, sizinle görüşmek arzusundayım, yoksa siz 
mi gelirsiniz,» dedi. Medeni Berkle aynı mahal
lede oturuyorlardı arkadaşımız o zaman. 

«Siz zahmelt etmeyin, ben gelirim» demişler. 
Medeni Berkle evinde görüşmüşler, geldi bana 
da hikâye ott'i'ler. «Medeni Berk; senin için, Ali
ean ve Güreli için görüşüyorum» demişler. Biz 
üç arkadaş için. Aybar, Aliean ve Güreli için gö
rüşüyor. Demokrat Partiye dönmek için ne ister
siniz. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) Ta
mamen hâdiseyi, zaten adetim değildir değişik 
şekilde ifade edemem, aynen ifade ediyorum. Ay-
bara yanlış hatırlamıyayım diye ayrıca sordum. 

RAÎF AYBAR (Ankara) — Tamam tamam. 
EKREM ALÎCAN (Devamla) — Ne istersi

niz, demiş. Aybar arkadaşım, beyanını şimdi da
ha müşahhas olarak söyledi. Evvelâ kendisine; 
şahsınız adına mı temas yapıyorsunuz, yoksıa 
aldığınız bir talimata göre mi? Demiş tabiî aldı
ğım talimata göre yapıyorum demiş. 

Ra>:f Aybar aıikadaşımiız arkasından ilâve 
ediyor. Omun bâzı ıgüzıel tâbirleri vardır. De
mişi fci, 'ciğe-rlerin 5 kuruşa alınıp satıldığı bu 
devirde, «ne istiyorsunuz?» sualinin çeşitli mâ
nalara 'gelmesi mdh'tenneıldir. Mıaddi bir nremtfa-
aıt .istediğimiz ikamaatıi ile mi ısıoruytonsuınuz ? Yok
sa bıı mteımkikeitin rejimi Ibakımmdan ne isti
yorsunuz mân:asında mı soıruyorsunuz ? 'Maddi 
mienfaat maniasında soruyorsanız konuşmayı 
hemen keselim. Canım demiş, elbette sizinle 
bu istikameitt'e görüşülemez. «Ne istiyorsuaııuiz» 
dan murat, ne gibi ikanıunlaır çıkaralım, ne 
gibi tedbirler alalım?1 Memleketin rejimimi ne 
şekilde. ıslah edici fakirleriniz varsa tatbike 
koyaılım ki, 'biızıe dönesiniz, bunu soruytoruım, 
demiş. Hattâ o zaman Ayfbar .arkadaştım ibaaa 
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'geldi, aidattı. Senim de her haınıgi bir temıasHn 
olıımadı. Bizim ide but güç 'birliği kongresine 
zannediyorum!, yirmi, yirmibeş ıgün falan kala., 
Güçjbirliği mıeiselesi 'de var. işte bu partiyi de 
Demokrat Partiye avdet ettirmek, bu saflhad-ı. 
Aybar arkadaşım, «ispat hakkı Kanunu için 
Ibd'z Ibu ımüeadeleye .giriştik., Bu bizim esas dâ-
vamıızdır, ıbu Ihallolumımıalk .gerekir.» Gayet 
tabiîdfir. Bunun yanımda rejimin selâmete udıaş-
mıaısı için .müdafaa 'ettiğimizi birtakım anitide-
makraitik kanunlarıın değişmesine ihtiyaç igörü-
y'oruız. Vıeıkâleıt emri Kanunu, iSeçim Kanunu, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu @M 
dedi. Bu tedbirleri ışılattı ederseniz o zıaımıam sa-
mâmiyetle arkadaşlarım namıma ifade ©derim 
İki, Demokrat Partiden ıkopmuış olan biz inıstam-
lar teikrar ©ski rparıtimııze avde't ederiz. Ama 
bunlar ıtalhakkuık eıtlmediği takdirde biz müca
dele adamıyız, mücadelemizle gücümüzün yetti
ği kadar devam1 edeceğiz, diyor arkadaşımı. Me
deni Berlk ide zaınmediyoruım! (ben ıgörüşürüm, 
'hallederim falan gibi birtakım beyanlarda bu
lunmuşlar, ayrılmışılardır. (O. H. P. sıraların
dan, hâlâ o gidiş, sesleri) Tabiatiyle bu metied-
ler talhatssul «tmıemıiş.' işte arkaıdaşnmızım dediği 
!bu hâdisedir. 'Bemimılıe nıioe temaslar oldu. Bun
ları söylemeye tenezzül e'tlmem. Aracılar, geri 
dön diye çok söylemişlerdir. Fakat benim, o 
devirdeki .kanaatim ne ise buıgüm de değişmıe-
•mûştir. İki zihniyet, ilki siyasi parti .arasımda 
Zillbniyet farkı ıgörmıediğim için siyasi hayata 
bir dalba dömmemıeik kararımda idiım, f akait hâ
diseler avdet ettirdi. Bunun da ©elbepılıeri soru 
lursa, her yerde açukıçıa ifade edebilirim. Ailalha 
şükür mıazimıizda ıbu balkımdan utanılacak de
ğil, sadece şerefli olaylar doludur; keşke siz
de de böyle bir mazi, böyle şerefli bir mayi 
olsa arkadaışlaımm. 

Ve hattâ Ibu isijikaımıette konuşmalara ıgeçıe-
<oe(k olursak ço!k ankaıdaışnmıra bu kürsüden, 
bunlara Ibemzıemiyen çok daiha ağır hareketıleri-
'.TLİ söyjiyebilirim amıa tenezzül etmiyorum be
yefendi. (Anlaşulmayan bir ımıüdaihale) MJeraik 
etmeyin sayım arkadaşım konuışmıyaıc ağlımı. 

'BAŞKAN — Buyurun sayın Adalet Baibanı. 
GÖKHAN EVDÎYAO&LU (Balıkesir) — 

Sataşmıa var, söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma; varsa grupun yetkili

si söz ister, .milletıvekirlieri oturduğu yerden 
Böa istemez. 
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GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 

Grup adıma «söz işitiyorum, gru;pa sataşma var. 
BAŞKAN — iSataşıma var diyorsunuz, hanıgi 

noktada? 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usul hak

kında söz istiyorum Reis Bey. 
BURHAN APAYDIN (Ankara) — Ben de 

usul 'hakkımda söz işitiyorum. 
GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 

Birçok noktalarda sataştı. 
BAŞKAN — Birçok noktalar hangileri? 

Talât Asal'm, ileri sürdüğü ve kendilerinden şu 
hususa cevap veriniz, dediği hususları izah etti
ler. 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Balıkesir) — 
Adalet Partisi Grupuna sataşma yapılmıştır, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Her grup ve onun yetkilileri 
karşılıklı cevap vermişlerdir. Hattâ Riyaset rica 
etmiştir, karşılıklı konuşmaları şahsiyata dökme
yiniz diye. 

GÖKHAN EVLlYAOĞLU (Devamla) — 
Grup adına söz vermiyor musunuz şimdi? 

BAŞKAN — Grup adma söz vermiyorum. 
Evvelâ Adalet Bakanı konuşacak ondan sonra mü
zakere devam ederse söz veririm. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — Usulü mü-
zekere hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Apaydın, müzakere usulü de
vam etmiştir. Adalet Bakanından sonra müza
kereler devam ettiği takdirde verilecektir. (Gü
rültüler) Buyurun efendim. 

BURHAN APAYDIN (Ankara) — Efendim 
ben de usul hakkında söz istiyorum. Siz burada 
şeref ve haysiyeti koruma mevkiindesiniz. Kürsü 
hakkını ihlâl ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Burhan Apaydın, size 
ihtar ediyorum, Başkanlığa karşı sen diyemezsi
niz. Size ihtar yapıyorum, devam ettiğiniz tak
dirde daha ileri ceza tatbik ederim. Daha evvel 
söz istiyebilirdiniz. Oturunuz yerinize. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Cum-
hurivot Senatosu Kars Üyesi) — Muhterem ar
kadaşlarım, genel oy ve temsil prensibi ile ilgili 
o^rak Seçim kanunlarında bâzı değişikliklerin 
yapılması ve istiyen kanun tasarımızın görüşül!!-
mesl ürerine frir siyasıi partinin sözcüsünün burada 
'konu dışı ve trmamen konuvu aşan iddiaları ve 
aşırı ithamları üzerine çok derinleşen ve yaygın 
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hale gelen müzakerelerin seyrinin bu sırasında 
Hükümet adına konuşmak üzere kısaca söz almış 
bulunuyorum. Konuşmama başlarken bir husu
su mevzua geçmeden evvel Yüksek Heyetiniz hu
zurunda tesbit etmek isterim. 

îlk muhalefet adına konuşma yapan Sayın 
Sözcü Adalet Bakanı bulunmak sıfatiyle benim 
1961 yılında Temsilciler Meclisindeki konuşma
larımı buraya getirdiler. Sayın sözcü bir husu
su, unutmuş görünüyorlar. Yahut konuşma tarz
larının muayyen bir seviyede tutulması ihtiyacını 
hissetmemenin itiyadı içindedirler. 1961 yılında 
Temsilciler Meclisinde genel oy prensibi üzerinde 
yapılan konuşmalar sırasında ben nispî seçimle 
dar bölgenin hangisinin kanunda yer alması hu
susunda şahsi görüşlerimi açıklamıştım. Şimdi 
bu tasarı dar bölge ile nispî seçimin münakaşa
larını mı getiriyor? Bu tasan dar bölge veya nis
pî seçimden hangisi memleket şartlarına uygun
dur şeklinde hükümleri mi kapsıyor? Sayın Ada
let Partisi sözcüsü, Sırrı Atalay, 1961 yılında dar 
bölge sistemiyle nispî temsilin karşılıklı müna
kaşasını yaparken, dar bölge lehinde şu, nispî 
seçim aleyhinde de şu fikirleri söyledi şeklinde 
burada benim dün söylediklerimle bugün söyle
diklerim arasında tezadolduğunu söylediler. Kes
ki bunu Talât Asal söylemeseydi. Demin burada 
Sayın Bölükbaşı ve Sayın Alican'm söylediği 
gibi, zaman zaman ve birçok çeşitli sebeplerden 
dolayı fikir değiştiren Talât Asal 1950 de 30 ya
şında Parlâmento hayatına atıldığı zaman o gün 
ne düşünüyorsa, fikirlerine evlâdı gibi sahip çı
kan Sırrı Atalay'a bir töhmetle bu kürsüden bir 
tarizde bulunamazdı ve hiçbir zaman da buluna-
mıyacaktır. Sırrı Atalay siyasi hayatta bulunduğu' 
müddetçe aynı fikirlerin sahibi ve iddiacısı ola
caktır. Ama bakalım Sayın Talât Asal bugün 
bu partinin yarın daha başka partilerin sözcüsü 
olarak kendi partisine ve kendisinin bağlı bulun
duğu siyasi teşekküllere ne gibi güçlükler getire
cektir. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Şahıslar
la uğraşmayın, şahıslan itham ediyorsunuz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Bitti mi efendim, bitti mi konuşmala
rınız? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sizin şa
hıslar hakkındaki mütalâalannız bitti mi (Gü
rültüler) . 
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BAŞKAN — Sayın Evliya, siz Senatörsü

nüz, müdahale etmeyiniz ve lütfen sıraların ge
risine gidiniz. 

NEDİM EVLİYA (Cumhuriyet Senatosu 
Maraş Üyesi) — Hayır Sayın Başkan, müdahale 
etmiyorum. 

BAŞKAN — Görüyorum, müsaade buyurun 
görüyorum efendim, boyuna Talât Asal'la görü
şüyorsunuz. Meclisin kararı vardır. Lütfen se
natörlere tahsis edilmiş yere teşrif buyurunuz. 

Müdahale eden arkadaşlar lütfen müdaha
le etmeyiniz. Sayın Talât Asal arkadaşımızın 
grup adına söylediği sözlerde hepiniz hatır
larsınız ki, Sayın Sırrı Atalay'm bâzı beyanla
rı okunmuştur, onu tavzih ediyorlar efendim. 

Böyle karşılıklı konuşulduğu takdirde, grup 
adına sözleri yalnız mevzua hasrettireceğim. Çün
kü maalesef işi çığırından çıkarmaktasınız ve 
arkadaşlar grup adına söz istedikleri zaman 
mevzua münhasır kalmaları lâzımgelir. Karşı
lıklı tariz veya müdahale olması bu işleri uza
tır. Bir tecavüz iddiasında iseniz o yoldan söz 
istersiniz, onun kararını Meclis Reisi kestirir. 
Direnirseniz Heyeti Umumiye 'kararlaştırır. (Sol
dan «Çok geç kaldınız» sesleri) çok geç kalma
dı efendim. Sizin grupunuzda şahıslara ait ifa
deleri tutanaklardan okuyarak, eski devirler
de muhtelif komisyonlarda konuşmuş insanla
rın sözleri, fikirleri üzerinde durdular ve müza
kerelerin dışına çıktılar. 

Buyurun devam edin, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Niçin tahammül edemiyorsunuz? De
mek ki, burada hep siz konuşacaksınız, masa
lımsı iddialarda bulunacaksınız... 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, karşılıklı 
cevap vermeyiniz. Size grup sözcüsü olarak söy
ledikleri sözlerin hududu içinde cevap veriniz. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Burada çeşitli ithamlar yapılacak, 
çeşitli tarizlere mâruz kalacağız, ama biz bü
tün bu iddiaların varido! madiğini, nasıl bir 
maksatla getirildiğini izaha çalıştığımız zaman 
tahammülsüzlük göstereceksiniz. Parlâmento 
tartışmalarının icabı Ibu değildir. Bir seyide bi
lesiniz ki, ne bu sataşmalarınızın, ne bu söz at
malarınızın, ne bu konuşmalarınızın benim ko
nuşma tarzım üzerinde en ufak şekilde etkisi 
olmaü. 
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Şimdi ne idi 1961 de konuşmaların mevzuu 

ve hedefi? Nispî seçimle dar bölgenin münaka
şası yapılıyordu. Şimdi bunun münakaşasını mı 
yapıyoruz? Münakaşa dar bölge ile nispî seçim 
mevzuu mudur ki, benim oradaki görüşlerimi 
Sayın Talât Asal buraya getirerek «Dün böyle 
demişti Adalet Bakanı Sırrı Atalay» diyorlar?.. 
Sırrı Atalay'ı Adalet Bakanı olarak ifade et
mişti arkadaşınız. Ben iki şahsiyetimi birbirin
den ayırıp buraya tasarıyı Adalet Bakanı Sırrı 
Atalay olarak getirdim. Eğer ben, Adalet Ba
kanı olarak bu tasarıyı sevk eden •Hükümetin 
üyesi olmasaydım Sayın Talât Asal burada bun
ları söylemiyecek miydi?.. Onun için ifade edi
yorum ki, bu bu sıfatım dolayısiyle, bunları 
buraya getirip böylelikle benim şahsımda ta
sarıyı yaralamak istiyor. Daha sözlerime baş
larken bunu ifade ettim. Mukadder suallerinize 
vo tepkilerinize önceden cevap vermiş oldum. 

Yine arkadaşımız diyor ki, «seçimlerin Ha
ziran ayında yapılacağına dair bir ses geliyor» 
diyor. Burada şöyle bir jestle kıymetli arkada
şım ifade ediyor. «Bu ses kimindi» diyor. «Sır
rı Atalay in şimdi Adalet Bakanı olan Sırrı Ata
lay'm sesi» ama, hakikatler niçin tek taraflı alı
nıyor? Ben o zaman Seçim Komisyonunda üye 
.Miydim? Değildim. Ne oluyor? Scç/ım Kanunun be
şinci maddesi geliyor. Beşinci madde şu şekilde
dir: «Her seçim döneminin son toplantı yılının 
18 Mart günü seçimin başlangıç tarihidir vo 
19 Mayıstan önceki Pazar günü oy verilir.» ilk 
sözü Sırrı Atalay alıyor ve diyor ki, Doğu - Ana
dolu'da, Mayıs ve Nh;an ayları güç iklim şart
ları içerisindedir. Bunun kaldırılması mümkün 
değil midir? Sırrı Atalay şu ay müsaittir, bu ay 
değildir diye bir münakaşaya mı katılıyor'L No 
diyor, seçimlerin daha geç bir zamana alınma
sını söylüyor ve bunun için takrir veriyor, bu 
takrir kabul ediliyor ve bunun üzerine 19 Ma
yıs veya Mayısın ikinci haftası yerine, secim 
Haziran ayının ikinci haftasına getiriliyor. Bun
da ne var?.. Sırrı Atalay, iklim şartları itiba
riyle seçimin Ekim veya Haziran ayında yapıl
ması münakaşasını mı getiriyor? 

Şimdi 'konuya dönelim. Biz tasarımızda, ge
rekçemizde ifade ettiğimiz ve genel oy prensibi
nin dışında ikalan temsil prensibinde değiştirmek 
istediğimiz husus, gerekçemizde veyahut komis
yonda bütün münakaşalarımızın si'klet merke
zi teşkil eden husus, seçimler için müsait za-
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manın Haziran veya Ekim ayında yapılması 
mıdır, 306 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki tasa
rının ilk hükümleri?.. Hayır biz diyorduk id 
- komisyonda bulunan arkadaşlarım gayet iyi 
hatırlıyacaklardır ve bu gerekçemizde de açık
ça ifade edilmiştir - Anayasamızın 69 ucu mad
desinin birinci fıkrası, milletvekili seçimlerinin 
dört yılda bir yapılacağını; ikinci fıkrası, bu 
müddet dolmadan bir yenilemenin ancak Mec
lis kararı ile mümkün olabileceğini âmirdir 
vo bu sebeple Anayasanın 69 ncu maddesinin 
bir vo ikinci fıkraları, milletvekili seçimi dev
re w dönemini mutlak surette dört yıllık bir 
zamanla kayıtlamış bulunmaktadır. Bu dört yıl 
dolmadıkça, bizim kanaatimize göre, 69 ncu mad
denin bir ve ikinci fıkralarından anladığımız 
objektif şekle göre bu mümkün değildir. 

Bizim gerekçemizde seçimin getirdiği şart
lar ne olursa olsun seçim zamanı ve başlangıç 
tarihi ile oy verme günü için Haziran yerine 
Exim ayı müsaittir, diye loir gerekçe ile mi gel
miştik Kİ, arkadaşlarımız, Temsilciler Meclisin
de size böyle demiştiniz, derler... Dikkat buyu
run gerekçemizi bile okumamışsınız. Komisyon
larda Hükümet adına Adalet Bakanı ilarak se
çim başlangıç tarihi ile oy verme gününü niçin 
getirdiğimi en iyi bileniniz Sayın Bağcıoğlu idi. 
Ban konuyu dağıttıkları zamanda derhal mü
dahale etmiş ve demiştim ki, bizim seçim için 
getirdiğimiz oy verme günü ile başlangıç tari
hi olarak istediğiniz husus memleketimizin ik
lim şartları itibariyle Haziran veya Ekim ayı 
münakaşası değil; Anayasanın 61 nci madde
sinin bir ve ikinci fıkralarının âmir hükmü ile 
303 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci fıkrası arasında bir tezat 
görmekteyiz. Bu tezat şudur: Milletvekili Se-
çmıi Kanununun 5 nci maddesinin birinci fık
ra..:! seçimlerin başlangıç tarihini 30 Mart, oy 
verme gününü ise Haziranın ikinci haftası ola
rak alim attadır. 

Anayasanın 69 ncu maddesinin bir ve ikinci 
fılkraları ise, mutlak mânasiyle, ruh ve mânasiy-
le, keli m esiyle, dört yılda bir yapılacağını, dört 
yıldan önce yapmanın ancak kanunla değil, Mec
lis karariyle mürakün olabileceğini âmirdir. Bu 
sebeple yürürlükte. bulunan bu kanun maddesi 
ile Anayasanın 69 ncu maddesi arasında kesin 
olarak tezat mevcuttur. Bu tezadı gidermek için 
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biz Hükümet olarak bir kanun tasarısı getirmek 
lüzumunu hissetmiş ve bunu getirmiş bulunuyo
ruz. Biz seçimin şu veya bu iklimde veya şu za
man yapılacağı gerekçesi ile mi gelmişiz? Hayır. 
biz Anayasanın bu maddesinin sarih hükmü ile, 
Seçim Kanununun bu maddesi üzerindeki teza
dı açıkça ifade etmiştik ve yine diyomım ki, bu, 
seçimleri öne almak demek değildir. Bu, bir si
yasi teşekkülün, vatan saıthırida bir propaganda 
ve bir polemik vesilesi olarak, Cumhuriyet .Halk 
Partisi seçimden kaçıyor, seçimleri geri bırakı
yor şeklindeki yaygın propaganda ile en ufak 
İlgisi olmıyan objektif bir görüşüdür. Bu sizin; 
İçin daima mümkündür, isterseniz, arzu ediyor- j 
sanız, biraz önce Sayın Bölükbaşı ve Aliean'ıu 
dediği gibi kolay kolay getirilmesini söylersiniz, 

'•'söyledikleriniz ile davranışlarınız arasında daima i 
fark tescil edilmektedir. Daima sizin için bu; 

i mümkündür.' Yenileme kararı istiyebilirsmiz, bir; 
••takrir: ile bizim getirdiğimiz bu tasarının kabu
lünün ertesi günü ve hattâ yarın dahi Meclis j 
Başkanlığına 'başvurabilir, seçimin Haziran ye i 
?ha|tıtfl, arzu ediyorsanız Mart ayında yapılmasını 
ıi*{t%eibilir!siniz. Kollarınızı bağhyan mı var? Va-

ı, -tandasın bütün Türk Milletinin açıkça bilmesi i 
lâzımdır1 ki, bu kanun seçimlerin ertelenmesi de-

:#ğildiı\ Bu kanun seçimlerin tecili değildir. Bu; 
ancak Anayasanın bir maddesi ile Seçim Kanu-
.nıınun bir hükmünü aynı hizaya getirmek ye, 
telif etmektir. Hakkınızdır, istediğiniz zaman se
çimin yenilenmesini ist ivebilirsiniz. Bu sizi men, 

, mi ediyor? Ama yarın taraf tutan gazetelerle bü 
yük manşetlerle bütün bir efkârı umumiyeye ver-
ımek istediğiniz hava şu, C. H. P. ve Hükümet 
seçimleri geri bırakmak hevesinde ve arzusunda-, 
dır. Seçimleri tehir etmek ve uzaklaştırmak, bir 
(müddet iktidarda kalmak istiyor. Bir hususun 
cLa açık ve kesin olarak bilinmesi lâzımdır. İkti
darda kalmanın hevesi içinde değiliz, C, H. P. si 
iktidarları ve muhalefetleri denemiş, iktidarda 
ve muhalefette memlekete hizmet etmek arzusu 
içerisinde. Vatan ve millet kendisine bu hizmeti 
verdiği müddetçe yapar, yoksa biz iktidarda ve 
muhalefeitde hizmet arasında hiçbir fark gözelt-
miyen ve bunun büyük örneklerini veren bir si
yasi teşekkül olarak bir gün dahi fazla iktidar
da kalmanın heves ve arzusu içinde değiliz. Bu-

• nü da bilmeniz lâzımdır. 
Şimdi 'muhterem ••arkadaşlarım, biz neyi geti 

riyoruz: Temsil prensibinde diyoruz ki, madem 
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ki şahıslanmıza varıncaya kadar sözlerimizi tet
kik ettiniz daha âa tetkik ederseniz görürsünüz 
nispî seçim ile dar bölgenin münakaşası ye mü 
cadelesi bittikten sonra büyük bir ekseriyetle 
Temsilciler Meclisi nispî seçimin kabulüne karar 
vermiştir. Ve yine hatırlardadır ki, îatanlbul ta
sarısında, Anayasa önprojesinde seçimler Ana
yasa içerisinde yer almıştı ve nispî seçimin Ana
yasa içerisinde yer alması öngörülmüş idi. Tem
silciler Meclisi derhal bunun karşısına çıktı ve 
seçim şekillerinin, yani temsil prensibinin Ana-
yasada dondurulmasının mümkün olmadığını 
ve bunun hiçbir Anayasada mevcudolamıyaeağı-
nı ve olmadığını ifade ederek Seçim Kanunun
da temsil prensibinin yer alacağını haklı cllarak 
Temsilciler Meclisi kabul etmiş idi. Ve kabul 
etti. Gerçekten de temsil prensipleri memleket
lerin ihtiyaçlarına göre değişir. En son İs
veç'in yaptığı gibi D'Hondtta.n döndüğü zaman 
gerekçesi memleketimiz şartları ve icaplarına 
göre ıbeıı D 'Hondt 'un şu şokla yerine bir başka 
şekle gidiyorum derken memleketin ihtiyaçları 
ve şartlarını göz önünde tutuyordu. Daha bu
güne kadar insanoğlu, insan zekâsı her cemi
yette kolaylıkla -tatbik edilecek ideal bir seçim 
şekli bulamamıştır ve 'bulamıyacaktır, kolay 
kolay. Her memleket çeşitli tarihlerde kendi 
ihtiyaçlarına ve şartlarına göre seçim sistemleri 
ai'anıı jtır ve tatbik etmiştir. Nispî seçim, Se
çilin Kanunu ile kabul edildikten sonra iki fikir 
çarpıştı. Nispî seçimin hangi varyanıtı, yani 
hangi şekli kafbul edilecektir. Briant ve D'-
Hc-ndt tartışıldığı zaman biraz önce arkadaşla-
rımızın ifade ettiği gibi zayıf Hükümet, 
istikrarsız parlâmentolarda çok partilerin reji
mi tehlikeye koyacağı ayni şekilde ifade edil
mişti. 1961 yılında çeşitli sözcüler Briant sis
temini müdafaa edip, D'Hondt sisteminin ka
bul edilmemesini istedikleri zaman, D'Hondt'un 
aleyhinde, Briant sisteminin yani ekseriyet 
sisteminin kız kardeşi olarak ifade edilen ve 
ekseriyet sistemine yakınlığı bilinen Briant 
sistemine gidilmesini istedikleri zaman D'-
Hondt için bugün bizim basit seçim harici kıs
meti olarak getirdiğimiz nispî seçimin bir şek
line ayni ifadelerle, aynı sözlerle sanki Bağcı-
oğ'îu'nun komisyonda, sanki Sayın Asıal'm 
burada ifade ettiği sözleri aynen D 'Hondt için 
söylemişlerdi. * 
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Şimdi sıkı sıkıya yapıştıkları DTIont bu 

fikirler aynen söylenmişti. Hükümetler zayıf 
olacaktır, Parlâmento istikrarsız olacaktır, sa
kın ha D'Hont sistemine gitmiyelim. O zaman 
bizim efkârı umumiyede hepimizin üzerinde is
tifham olarak düşündüğümüz bir husus vardı. 
Nispî seçim cidden tatbiki güç, muğlak acaba 
ne nisbette isabet ve basiretle tatbik edilecek. 
Hakikaten hepimizde bu birer endişe idi. Ve 
nispî seçimin yerine D'Hondt sistemini tercih 
edenlerin tercihte kendilerini biraz daha öteye 
götüren bu endişelerden gelmekte idi. Gördük ki 
memleketimizde 1961 seçimlerinde ve mahallî 
seçimlerin bir kısmında ve 1964 Cumhuriyet 
Senatosu üçte bir seçimlerinin tatbikinde va
tandaş, nispî seçimin bütün güçlüklerine rağ
men lâyikiyle tatbik edebilmektedir. Türk köy
lüsü, Türk halkı bunu tatbikte en ufak bir güç
lük çekmemektedir. Ama biz yine tesbit ettik. 
Ve bütün bu seçim mevzuatiyle uğraşanlar bi
lirler ki, nispî seçimin ideâl şekli açıkça şudur: 
Nispî seçimi diğer şekillerden, temsil prensip
lerinden üstün tutan husus vatandaşın çoğun
luğunun reyini değil, vatandaş reylerinin siya
si partiler arasında muayyen nisbette bölüşül
mesi de değil, bütün rey ve kanaatlerin temsili 
imkânım verebilmesidir. Şimdi açıkça görüyo
ruz ve açıkça görülmektedir ki, D'hondt siste
miyle geniş miktarda vatandaş reyi temsil edil
memektedir, heder olmaktadır, ve hesaba katıl
mamaktadır. 1961 Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu seçimlerinde mahallî seçimlerde 
ve en son olarak Cumhuriyet Senatosu üçte bir 
seçimlerinde tesbit ettik ki, yüzbinlerce vatan
daş oyu hesaba katılmamaktadır, mahallinde 
heder olmaktadır ve D'Hondt sisteminin tabiî 
icabı olarak çok oy topliyan listelere pirim ola
rak gitmektedir. Rey bu şekiyde heder ve he
ba olmaktadır. Ama seçim prensibinde, temsil 
prensibinde ideâl olarak gözüken ve bütün 
memleketlerin netice olarak varmak istedikleri 
husus ise tek vatandaş reyinin dahi heder ve 
heba olmaması mutlak surette hesabedilebilme-
sidir. Biraz önce Sayın Alican burada Cumhu
riyet Senatosu üçte bir seçimlerinde sadece yir
mi altı ilde Millet Partisinin katılmadığı seçim-, 
lerdo 250 binin üstünde vatandaş oyunun he
saba katılmadığını ifade ettiler. Gerçekten de 
öyle. Şimdi ben burada bunları rakam, olarak 
İfade edeyim. 6,4*326 bağımsızın, 108 746 
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Y. T. P. nin, 85 375 C. K. M. P. nin oyu D'Hondt 
sisteminde bakiye oy olarak kalmıştır Ve hesâbe-
dilmemiştir. Sadece 1964 Cumhuriyet Senatosu 
üçte bir seçimlerinde Ve bu seçimler de 'Türki
ye'nin üçte birinde olmuş1 Ve bir siyasi tevekkül 
buna katılamamış diğer siyasi teşekküller ka
tılmıştır. Biraz Önce Alicah'ın ifade ettiği gibi 
böylelikle bir siyasi teşekkül tesadüf Veya şans 
diyelim yahut seçim sisteminin icabı diyelim, 
en az yedi Cumhuriyet Senatosu üyeliğini vatan
daş reyinin karşılığı değil, seçim sisteminin ge
tirdiği talih olarak kendi hanesine almış ve bu
nun üzerinde oturmuşum Meseİo şimdi burada. 
Biz diyoruz ki temsil prensibinden eli ideâl ^ek
li arıyor ve nispî seçim olarak mademki en ide
âl şekil tek vatandaş oyunun dahi hesabedilme-
sidir, o halde bu sisteme gitmek mecburiyetin
deyiz. İşte bunu getiriyoruz. Bu sistemin tabiî 
icabı yani bir tek vatandaş oyunun dahi hesa-
bedilmesinm tabiî icabı olarak da Parlâmento
da vazife görecek, diğer siyasi partilerin de tem
siline imkân vermektir, Böylelikle yalnız iki si* 
yasi teşekkül mensuplarının değil, öntm dışın* 
da kalan siyasi teşekküllerin ete ve ona gönlünü 
bağlıyan ve siyasi irtibatını temin eden vatan
daşın bu kanaatinin burada temsili. Şimdi daha 
1961 de D'Hondt sistemiyle çok partilerin Mec
lise gireceğinin mahzurlu olduğu açıkça ifade 
edilmesi karşısında insaf ile düşünelim, 1961 -
1965 arasındaki şu müddet içerisinde Parlâmen
to içinde ve Parlâmento dışında küçük olarak 
ifade edilen fakat gerçekten vatandaş reyi kü
çük ile ifade edilmez ama az sandalye ile tem
sil edilen siyasi teşekkül olarak C. K. M. P. nin, 
Millet Partisinin ve Y. T. P. nin diğer siyasi par
tilerden daha mı az hizmeti görülmüştür? Ya
hut tesirleri daha mı az olmuştur? İnsaf ile bu
nu düşünelim ve nâzını rol oynamadıklarını in
kâr mı edeceğiz? Şimdi endişemiz ne? Partiler 
çoğalacak. Muhterem arkadaşlarım bir siyasi 
partiyi kurmak ve onu idame ettirmek kolay de
ğildir; hele memleketimizin şartları içerisinde. 
Bu sebeple partiler çoğalacaktır ve bu çoğalan 
partiler Parlâmentoyu çalışmaz hale getirecek
tir. 1961 de de bunlar iddia edildi. Ama nasıl 
bunların bir mahzura olmadığı ve bilâkis fay. 
dası olduğu görüldüyse do bundan sonraki se
çimlerde de bu endişenin yer almıyacağmın bi
linmesi iktiza eder, 
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Muhterem arkadaşlarım, biz... 
BAŞKAN — Saym Bakan, daha uzun süre

cek mi ? 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hayır bitireyim efendim. Basit seçim 
harici kısmetinin çeşitli tatbik şekilleri vardır. Bu 
en çok bakiyeye vermek, en kuvvetli listeye ya
hut kuvvetli vasatiye vermek gibi bütün bu şe
killerin mahzurlarını enine boyuna düşündük 
ve en ideâl ve en âdil şekli olan ve memleketi
mizin şartlarına en çok uyabilecek olan basit ha
rici kısmet şeklinin millî bakiye kısmını getir
dik. Şimdi komisyonda da ifade ettiler ve Talât 
Asal burada da söyledi. Sanki sadece Endonez
ya'da, yer yüzünde sabit harici kısmet şekli san
ki hiçbir yerde yok da sadece Endonezya'da tat
bik ediliyor ve biz buraya getiriyoruz. Kıymet
li arkadaşlarım, Seçim basit harici kısmetini 
italya, Fransa, İsveç, Yunanistan.. (Adalet Par
tisi sıralarından müdahaleler) Niçin telâş ediyor
sunuz!. Sizin öğrenmeniz lâzım, hem de çok öğ
renmeniz lâzım. Ne kadar tahammülsüz, ne ka
dar meselelere derinliğinden uzak olarak müda
hale ediyorlar. Ne diyorum, ben seçim basit ha
rici kısmetini Yunanistan, Avusturya, isveç, ital
ya ve Fransa çeşitli tatbik şekilleriyle, çeşitli 
nüanslariyle tatbik etmektedirler. Bu gerçek. 
Ne diyorum, seçim basit harici kısmetini çeşitli 
^şekillerini tatbik ediyorlar. Evvelâ bu. Evvelâ 
sseçinı basit harici kısmeti. Tamam. -Bunu tatbik 
ediyorlar. Ama nerde ayrılıyoruz. Millî Bakiye. 
Yunanistan da tatbik ediyor millî bakiyeyi. Bâ
zı yerlerinde Avusturya da tatbik ediyor. Niçin 
Endonezya'ya gidiyorsunuz? Biraz önce söyledim. 
Evvelâ D'Hondtan nereye geliyoruz. Seçim basit 
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harici kısmetine. Tamam mı? Oraya geliyoruz. En 
âdil şekil. Bunun çeşitli tatbik şekilleri vardır. 
Bunun şu veya bu şekli var. Burada nereye ge
liyoruz. Millî Bakiyeye. Niçin demiyorsunuz, ba
sit harici kısmeti şu şu memleketlerde var?... 
Ona gelmiyorsunuz. Millî bakiye nedir? Bunun 
bir başka şeklidir. Evvelâ bir yere gelelim. Ba
sit seçim harici kısmeti mi? Şekil bu, nispî se
çimin bunu tatbik edelim, ondan sonra onun bir 
tatbik şekli, onun tatbik şeklini, en iyisini bu
nu tatbik edelim. Kuvvetli listelere verelim, va
tandaşın reyini Adalet Partisine, C. H. P. sine 
hakkı olmadığı halde verelim. Bunu mu istiyor
sunuz? Kuvvetli liste o. Vatandaşın reyi olma
dan pirim istemektir. Bunu mu istiyorsunuz. 
D'IIondt sisteminden farkı ne olacak? Kuvvetli 
vasatiden bunun farkı yok. En âdil şekli, en isa
betli şekli ve Türkiye'nin şartlarına en uygun 
şekli getirmiş bulunuyoruz. 

Vaildt geç olduğu için diğer hususlarda, ter
cihli oyu niçin getirmediğimizi ve Sayın Talât 
Asal'fn üzerinde durduğu hfr ilde teşkilâtı ol
sun veya olmasın gibi temsH prensibiyle ilgili 
olmıyan genel oy prensibi ile ilgili olan hususla
ra «da sırası geldikçe maruzatta bulunacağım. 
Vaktinizi aldım, saygılar. (Alkışlar) 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Grup adına söz istiyorum. 

/ BAŞKAN — Grup adına isminizi yazıyorum. 
Yarın konuşursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, saat çok gecikti. Ya
rın, 21 Ocak 1964 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21,15 



M. Meclisi B : 42 20 .1.1965 O : 1 
Adalet Bakanı Sırn Atalay'm, Seçimlerle ilgili kanunlann bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının gündemde bulunan bütün işlere takdimen öncelikle görüşülmesine dair 

önergesine verilen oylann sonucu 

(önerge kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karaıuüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Kemal Kanibrahittıoglu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoglu 

AĞRİ 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataıman 
Raif Ay bar 
Nihat Berk kan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzahoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 

Üye sayım : 450 
Oy verenler : 358 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 131 
Çekinıerler : 1 

Oya katılmıyan lar : 79 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Btem Ağva 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Bâlitacıoğlu 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bıırhat Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

Faruk Küreli 1 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
H$dai Oral 
Afif Şohoğlıı 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Hilmi Gükloğaıı 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Falür Oiritliojrîu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem. M uf tügiil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunofrlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konu ray 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Seyfı öztürk | 
Celâlettin Üzer 1 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen | 

Muzaffer Can bol at 
Ali İhsan Oöğüş 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naira Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Alî Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Bayka.m 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dornıai; 
Orhan Eyüboğlu 
Fehrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
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İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Kesit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 
Zeki Zcren 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâraoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler s 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeanir 
Halil özmen 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Hant' Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneşian 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nu man oğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğk 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ccritoğlu 
Fevzi Ceyhan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Aliranoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekl: 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut. 
Hayrı Mumcuoğhı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reçit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
tbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslin Göröntaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüoebilgin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Gence 

Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
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BALIKESİR 
Cihııt Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Covat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıdtfık Aydar 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
M eh m et Çoban oğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 
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EDİRNE 

Talât Asal 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sarnıç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güvon 
Naci öktem 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 

Ali Ncûli Erdem 
İhsan (iursan 
Sairn Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSER* 
Hüsamettin Oümüspala 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
.' inan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan A karen 
ihsan Tekin alp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TOKAT 
Sabahattin Baybnra 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftiio&i. 
Ramiz Karakaşoğlıı 

[Çekinser] 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 

- 6 4 
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[Oya kattlmıyanlarj 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 

ADIYAMAN 
AH Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erkovan 
İhsan Ktfknol 

ANTALYA 
Raf et Eker 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t) 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BtTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet Tür'kel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Cîiiray 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

HATAY 
Abdullah Oilli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
İsmail Hakkı Tekinel 

! I iisamettin Tiyansan 
Abdurrahman Yazgan 
(D 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

KAYSERİ 
vbdülliHÎim Araş 

KIRKLARELİ 
•M oh met Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Gadrettin Tosbi 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Nabit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

HİĞOT 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU" 
Refet Aksoy (1.) 

Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Balkan) 

SAMSUN 
Osman Şahinoğln 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözeı: 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahram W 

TOKAT 
FT. Ali Dizman 
Zeyyat Kocam eni i 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Feyzi Fırat 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

Yekûn 13 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
42. BİRLEŞİM 

20 .1.1965 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — 1076 sayılı Yedek subay ve askerî me
murlar Kanununun 3 neti maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklen
mesine dair 97 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/1121, 1/624) 

2. — içişleri Bakanı Orhan öztrak'ın, C. 
Senatosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine ve 5 
arkadaşının, Devlet, memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin, Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair önergesi (4/363, 2/266) 

3. — Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktem'-
in, 5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 
(4/364, 1/568) 

4. — Adalet Bakanı Sim Atalay'ın, Seçim
lerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının gündemde 
bulunan bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi (4/362, 
1/773) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27.11.1963] 

2. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'mn 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4.1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik tnan'-
a, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka-
ıwx teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
T», Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
e İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa

lısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 
6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 

2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

7. — İstanbul Milletvekili Rerit Ülker'in, 
tdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı: 
702) [Dağıtma tarihi: 28.4.1964] 

8. -~ 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair k?,nun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963] 

9. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma-



sma dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporlan (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

12. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

13. — 1076 sayılı ihtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi: 12 . 2 . 1964] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporlan 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (1/651) (S. Sayışı: 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, içişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasansı ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporlan (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon-
lan raporlan (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

19. — imar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve içişleri, imar 
ve iskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963] 

20. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve içişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1984] 

X 21. — Tanm Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonlan raporlan (1/369) (S. Sayısı : 536) 

22. — Uzman Jandarma k?,nun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963] 

23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964] 

24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad-
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desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Mille-tvekili Mazhar Arıkan'm, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun 'teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 26. — Cumhuriytf; Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

27. — Genel nüfus yadımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 28. — Türlüye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 29. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

30. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kamın 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 32. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nei 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

34. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
O eza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12 .2.1964] 

X 36. — Cumhııriy*,; Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12 .1964] 

X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi v(s Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 38. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Ankan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17 .12 .1964] 

X 39. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1964] 

40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal-
cılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğîtim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi ; 20.9.1963] 



41. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25.2.1964] 

42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711) 
[Dağıtma tarihi • 13 . 5 .1964] 

X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve ma-
kinalan ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve 
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai 

Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici 
Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 26.12 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



DO,">m 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 7 9 7 Y 6 I n C ' ® K Toplantı 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1/772) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 12 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/2381/5419 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

G E R E K Ç E 

Genel gerekçe 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 ncu maddesinin ilk 
fıkrası, milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını gerektirmektedir. Halbuki, ha
len yürürlükte bulunan 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci 
maddesinin ilk fıkrası hükmüne göre milletvekili genel seçimlerinin Haziran ayında yapılması 
gerekmektedir. Bu çelişmenin sebebi, söz konusu kanunun Kurucu Meclisçe Anayasadan önce 
kabul edilerek kanuniyet kesbetmiş olmasıdır. Yürürlükteki Anayasa içerisinde ilk genel millet
vekili seçimleri 15 Ekim 1961 günü yapılmış olduğuna göre, dört yıllık süre 1965 Ekimi ortala
rında dolmaktadır. Bu durumda, yürürlükteki kanun hükümlerinin uygulanması, Millet Meclisinin 
ilk döneminin dört aydan fazla bir rüre kısalması sonucu doğuracaktır. Böyle olunca, yürürlük
teki kanun hükümlerini Anayasa hükmüyle bağdaşır bir hale sokmak, bir hukukî zorunluk olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Anayasa bakımından mevcut bu hukukî zorunluğun yerine getirilmesi, 1965 yılında yapılacak 
milletvekili genel seçimlerinin tarihinin her halde Ekim ayına bırakılacağı anlamını da taşımaz. 
Gerçekten, Millet Meclisinin ilk dönemini Anayasaya uygun bir süreye eriştirmek için kanun çıka
rılması başka; Millet Meclisinin Anayasanın aynı maddenin 2 nci fıkrasından aldığı yetkiye da
yanarak seçimi daha önceki bir tarihte yenilemesi başkadır; kaldı ki Anayasanın 108 nci maddesi 
uyarınca, bâzı şartlarla, Cumhurbaşkanı da Başbakanın istemi üzerine bir kararname ile, millet-
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vekili genel seçimlerinin dönemin normal vaktinde sona ermesinden önce yapılmasını sağlıyabilir. 
Halen yürürlükte olan kanun hükmünde Anayasa hükümleriyle başdaşamıyan nokta, milletvekili 
genel seçimlerinin, Millet Meclisinin bir kararı veya bâzı şartlar gerçekleşmişse Cumhurbaşkanı
nın Başbakanla birlikte çıkaracağı bir ortak kararname olmaksızın bir kanun hükmünün gereği 
olarak dönemin normal bitiminden önce yapılmasıdır. Kanunun bu tasarıda öngörülen tarzda 
değiştirilmesi, özellikle, Millet Meclisinin milletvekili genel seçimlerinin dönemin normal bitimin
den önce yapılması veya yapılmaması konusundaki iradesini açıklamasını hiçbir suretle engellemi-
yecektir. 

Diğer taraftan, halen milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde uygulanan 
d'Hondt sistemi ve sadece milletvekili seçimlerinde uygulanan baraj usulü, millî iradenin Millet 
Meclisinin kuruluşuna olduğu gibi aksetmesini bir dereceye kadar önlemektedir. Uygulama ile 
açıkça meydana çıkan bu gerçeğin yanısıra, memleketimizin siyasi hayatmca yerleşmiş olan bü
tün partilerin Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda mümkün <olan' em adaletli tanzıda temsil 
edilmelerinin vatandaşlar arasındaki siyasi barış ve huzuru korumak ve pekleştirmek bakımından 
bugün taşıdığı önem, diğer bütün mülâhazaların üstünde sayılmak gerekir. Bu sebeple, milletve
kili ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimlerinde, basit harici kısmet sisteminin Millî bakiyeler 
şekliyle uygulanması ve ayrıca millet vekili seçimlerinde de baraj usulünün kaldırılması yerinde 
görülmüştür. 

işbu kanun tasarısı genel olarak bu amaçlarla sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Madde gerekçeleri 

Uygulama bakımından yapılan bütün değişikliklerin bir tek madde içinde yer alması tatbikat
çılar için türlü kolaylıklar sağlıyacağından, bütün bu hususlar 1 nci maddede tedvin edilmiştir. 

Bu maddenin 1 nci bendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında grupu olup da 
altı aydan beri onbeş seçim çevresinde il ve ilçe teşkilâtını kurmamış olan siyasi partilere (ki
bir diğer hükümle bunlara seçime katılabilmek hakkı tanınmaktadır.) ilçe seçim kuruluna katılmak 
hakkı verilmektedir. 

Aynı bend ile, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesinin l / a bendi ile 23 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sında işbu tasarının kabulü ile yapılacak değişiklikler sonucunda lüzumsuz hale gelecek olan 
25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 41 nci maddesinin son fıkrasr 
kaldırılmaktadır. 

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

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

Bu maddenin 5 nci bendi, halkoyunda sahiboldukları yerle orantılı olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birleşik toplantısında grupu olan siyasi partilere, altı aydan beri onbeş seçim 
çevresinde il ve ilçe teşkilâtı kurmuş bulunmasalar dahi, milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimlerine katılmak hakkını taşımaktadır. Bu hükümle, ayrıca, seçime katılmak hak
kına sahibolan siyasi partilerin -behemehal yukarda zikredilen onbeş il olmaması imkânı da 
açılmak suretiyle - onbeş ilde tam liste ile seçime katılmaları zorunluğu muhafaza edilmekle be-
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raber, bu partilerin seçime tam liste ile katıldıkları onbeş ilin dışındaki illerde aday göstere
bilmek için bu illerde il veya ilçe teşkilâtına sahibolmalan mecburiyeti de kaldırılmaktadır. Nispî 
temsil sisteminin teknik bir zorunluğu olarak, mezkûr 306 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer 
alan mecburiyet' yani bir partinin seçime katıldığı her ilde tam liste ile seçime girmesi esası mu
hafaza edilmektedir. 

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

Bu maddenin 7 nci bendi, basit harici kısmet sisteminin millî bakiyeler şeklini getirmekte
dir. Bu bendde, partilerin ve bağımsızların çıkaracakları milletvekili (ve Cumhuriyet Senatosu 
üyesi) sayısının hesaplanması ile ilgili hükümler sevk edilmiştir. 

Bu maddenin 8 nci bendi, millî bakiyeler sistemine uygun olarak, her bir partiden seçilen 
kimselerin hangilerin olduğunu tesbite yarıyan hükümleri sevk etmektedir. 

Bu maddenin 9 ncu bendi, mezkûr 306 sayılı Kanunun 35 nci maddesinde işbu tasarı muva
cehesinde yapılması gerekli bâzı teknik değişiklikleri sevk etmektedir. 

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

>•-< 
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Dönem : 1 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa 
komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu (1/772) 

Geçici Komisyon raporu 

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

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

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

Gereğine emirlerinizi saygı ile arz ederiz. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

G E R E K Ç E 

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

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

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

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

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

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

Netice olarak «seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı» na dair Hükümetçe hazırlanan gerekçenin mevcut kanunlara ve memleket gerçeklerine kanun 
tasarının ise bu gerekçeye uygun bulunduğu Komisyonumuzca tesbit olunmuş ve maddelerde yapı
lan değişiklikler hakkında komisyonumuzun görüşü maddeler gerekçelerine yazılmış olduğundan 
burada tekrarında fayda mütalâa edilmemiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

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

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

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

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

4 ncü madde : (Tasarının birinci maddesinin 5 nei bendi) Hükümet tasarısındaki teşkilâtı 
olsun olmasın ibaresi ilk cümleden çıkarılmış, geçen maddelerde işaret edildiği gibi değişikliğe 
tabi tutulan maddedeki tedvine uygun olarak satırbaşlarını gösteren küçük harflerin çıkarılması 
uygun görülmüştür. Yine Türkiye Büyük Milllet Meclisi ibaresinin önüne (ilk genel kongrele
rini yapmış olmak kaydiyle) ibaresi eklenmiştir. 

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

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

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

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

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

7 nci madde : Seçim basit harici kısmet usulünün Millî Bakiye şeklinin kabul edilmesiyle her han
gi bir seçim çevresinde seçimin iptaline karar verildiği takdirde ne gibi işlem yapılacağı hususunun 
Hükümet tasarısında yer almadığı görülmüş, bu zaruretle Milletvekilleri Seçimleri Kanununun 
38 nci maddesine 3 fıkra ekleı; mistir. 

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

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

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Tekirdağ Yozgat 

H. Mumcuoğlu Bâzı maddelerde söz hak
kım mahfuz 

1. H. Akdoğan 

Çorum 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim ilişiktir 
/. Tombuş 

Çanakkale 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim ilişiktir 
R. Sezgin 

Bolu 
Z. Baltacıoğlu 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

Kâtip 
Kayseri 
M. Göker 

Maraş 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim ilişiktir 
K. Bağcıoğlu 

içel 
Muhalifim. Bu kanun si
yasi istikrar getirmiyecektir 

M. Arikan 

Tekirdağ 
T. Kut 

Çorum 
F. Küreli 

Ankara 
B. Apaydın 

Not : Saat 1.2,10 da getirildi ve o zaman da imzalandı. 

R. Sezgin K. Bağcıoğlu î, Tombu-ş 
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18 . 1 . 1965 
Saat : 10,45 

Muhalefet şerhi 

1. Seçim tarihinin 10 Ekim 1965 olarak tesbiti : 
a) Yüksek Seçim Kurulunun 14 . 3 . 1964 gün ve 1333 sayılı kararı ile, buna mesnet teşkil 

eden ara seçimlerinin genel seçimlere bir yıl kala yapılamıyacağma dair hükme, süre yönünden 
aykırılığı, 

b) Secim zamanı bakımından, memleketimizde genel olarak en uygun tarihin Haziran ayı oldu
ğuna dair, Kurucu Meclis zabıtlarında muharrer, mevcut Seçim Kanununu yapan organın tesbit 
ettiği zamana aykırılığı yönünden, 

e) Memleketimizdeki politik sosyal ve iktisadi sebep ve gerçekler öngörülüp biran önce seçime 
gidilerek, hemen herkesçe üzerinde birleşilen huzursuzlukları gidermek için sayısız millî menfaatleri 
dikkate almaması yönünden, 

2. Basit harici kısmet sisteminin Millî Bakiyeler şeklinin tatbiki : 
a) Seçim sathı mailinde seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin, vatandaşlarda ciddî şüphe 

ve endişeler tevlidetmesi, 
b) Kudretsiz hükümetler ve zayıf parlâmentolar teşkiline sebebolacağı, 
c) Teklif olunan şeklin gerekçesi olarak ileri sürülen, seçmen oylarını âdil olarak değerlendir

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

Maraş Çorum Çanakkale 
K. Bağcıoğlu 1. Tombuş , R. Sezgin 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Seçimlerle ilgili kanunların bâa hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1. Seçimlerin temel hüküm
leri ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 
1961 tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 
1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi ile değiştirilmiş olan 19 ncu maddesinin 
l / a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

' 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 tarihli ve 447 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci bendi ile 
değiştirilmiş olan, 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 
sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi 
Kanununun 1 nci maddesi gereğince Cumhuri
yet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 
41 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kal
dırılmıştır : 

«1. îlçe seçim kurulu başkanı tüzüklerine 
göre, 

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

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

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

rini tebliğ eder.» 

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

«îlçe seçim kurulu başkanı, tüzüklerine göre, 
a) İlk genel kongrelerini yapmış olup, 
b) En az onbeş seçim çevresinde altı aydan 

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

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

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

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

Millet Meclisi 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Seçimlerin genel hükümleri 
ve seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan .1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanunun, 25 Mayıs 1961 
tarihli ve 306 sayılı Kanunun 41 nci m-ad.leşi 
ile değiştirilmiş olan 19 ncu maddesinin 1. a) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

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

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

İlçe seçim kurulu başkanı; tüzüklerine pöre, 
ilk genel kongrelerini yapmış olup, en .?/ on
beş seçim çevresinde altı aydan beri il ve ilçe 
teşkilâtını kurmuş bulunan veya ilk ı?enel 
kongrelerini yapmış olmak kaydiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında 
grupu olan ve o ilde seçime katılan siyasî par
tilere, her sandık için birer kişinin adını bil
dirmelerini tebliğ eder. 

MADDE 3. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

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

MADDE 4. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 
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Hükümetin teklifi 

«EK MADDE 1. — işbu kanunun il ve ilçe 
seçim kurullarının kurulması ile seçmen kütük
lerinin, sandık seçmen listelerinin ve seçmen 
kartlarının düzenlenmesi ve bunlarla ilgili iti
razlar ve şikâyetler hakkındaki hükümlerinin 
uygulanmasına her seçim döneminin son toplan
tı yılının 30 Mart günü başlanır ve bu konular
daki işlemler, itirazlara ve şikâyetlere dair olan 
hükümler saklı kalmak kaydiyle, en geç 30 Ma
yıs günü akşamına kadar tamamlanır.» 

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

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

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

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

a) İlk genel kongrelerini yapmış olmaları 
ve, 

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

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

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

seçiminde de uygulanan 10 ncu maddesinin son 
i fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetki-
1 li organları, bütün seçim çevrelerinde aday göste

rebilirler. Şu kadar ki, siyasi partilerin seçime 
I katılabilmeleri için, kendi tüzüklerine göre ilk 

genel kongrelerini yapmış olmaları ve en az on
beş ilde altı aydan beri il ve ilçe teşkilâtı kurmuş 
bulunmaları veya ilk genel kongrelerini yapmış 
olmak kaydiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısında grupa sahibolmaları ve 
teşkilâtı olsun veya olmasın en az 15 ilin her bi
rinde o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısına eşit sayıda aday göstermeleri gerekir. 

MADDE 5. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sa
yılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan, 
24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci 
maddesi gereğince 1, 2 ve 3 ncü fıkraları Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçiminde de uygulanan 
32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

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

Her seçim çevresindeki muteber oyların top
lamı, o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sa
yısına bölünür; bu suretle bulunan sayıya -«se
çim sayısı» denir. Her parti listesinin aldığı mu
teber oy toplamında «Seçim Sayısı» ne kadar var 
ise, o parti o seçim çevresinde o kadar milletve
killiği kazanmış olur. O seçim çevresinde tek 

i başlarına seçime girmiş olup da en az «seçim sa
yısı» na eşit sayıda muteber oy alan bağımsız 
adaylar seçilmiş olurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmünün uygulanması so
nucunda her partiye ait geriye kalan muteber oy-

I ların, seçimin yapıldığı bütün seçim çevrelerini 
içine alan «millî seçim çevresi» içerisinde toplamı 

J yapılır. Bu toplam yukarıdaki fıkranın uygulan-
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uygulanan 25 ve 26 ncı maddeleri hükümleri, 
31 nci maddesinin 7 nci bendinde yer alan «7 nci 
siyasi parti adaylarından her birine verilmiş 
bulunan tercih işaretlerinin sayısını», ibaresini ve 
40 ncı maddesi hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

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

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

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

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

Yukardaki fıkra hükmünün uygulanması so
nucunda herbir partiye ait geriye kalan mu
teber oyların seçimin yapıldığı bütün secim 
çevrelerini içine alan millî seçim çevresi içe
risinde toplamı yapılır. Bu toplam yukardaki 
fıkranın uygulanması sonucunda bölüşüleme-
miş olan milletvekillerinin toplamını teşkil 
eden sayı ile bölünmek suretiyle «Millî Seçim 
Rakamı» bulunur. Daha sonra, her bir par
tinin millî seçim çevresi içinde sahibolduğu 
muteber oy sayısı Millî Seçim Rakamı ile bö
lünmek suretiyle bu milletvekillikleri de par
tiler arasında bölüşülür. Bu işlem sonucunda 
da doldurulamamış milletvekillikleri kalırsa, 
bunlar, artık muteber oyların büyüklük sıra-
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ması sonucunda bölüşülemiyerek açık kalan mil
letvekilliklerinin toplamını teşkil eden sayı ile bö
lünmek suretiyle «Millî Seçim Sayısı» bulunur. 
Daha sonra her partinin milli seçim çevresi için
de sahibolduğu muteber oy sayısı «Millî Seçim 
Sayısı» ile bölünmek suretiyle bu milletvekillikle
ri de partiler arasında bölüştürülür. Bu işlem 
sonucunda da doldurulamamış milletvekillikleri 
kalırsa, bunlar, bakiye muteber oylarının bü
yüklük sırasına göre partiler arasında bölüştürü
lür. Son milletvekilliğinin bölüştürül meşinde de
ğişik partilerin «bakiye muteber oy sayıları» bir
birine eşit ise, seçimin yapıldığı bütün seçim çev
relerinde daha fazla muteber oy alan parti ter-

I cih edilir. 
I Bir seçim çevresinde tek milletvekilinin seçil-
I mesi gerekiyorsa, o seçim çevresinde en fazla mu

teber oy alan siyasi parti adayı veya bağımsız 
aday seçilmiş olur. Diğer siyasi partilerin aldık
ları oylar hakkında yukarıdaki fıkra gereğince 
işlem yapılır. 

MADDE 6. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Ni
san 1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad-

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

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

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

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

îl seçim kurulu başkam milletvekilliğine seçi-
I lenleri gösteren tutanağın bir örneğini o seçim 

çevresinde derhal ilân ettirir, diğer bir örneğini 
de bir hafta süre ile il seçim kumlunun kapısına 
astını'. 

C) Yüksek Seçim Kumlu, her secim çevre
sindeki il seçim kurulu başkanlığının kendisine 
yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca yazı ile te-

(Millet Meclisi ( S . Sayısı : 797 ) 



Hükümetin teklifi 

sına göre partiler arasında bölüşülür. Son mil
letvekilliğinin bölüşülmesinde değişik partile
rin artık muteber oy sayıları birbirine eşitse, 
seçimin yapıldığı bütün seçim çevrelerinde 
daha fazla muteber oy alan parti tercih edilir.» 

8. 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununun 17 Nisan 1964 
tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
1 nei bendi ile değiştirilmiş olan 24 Mayıs 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin Seçimi Kanununun 1 nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçi
minde de uygulanan 33 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Siyasi parti adaylarından seçilenlerin tes-
biti. 

Madde 33. — Siyasi parti adaylarından 
seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edildi. 

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

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

il Seçim Kurulu Başkanı, milletvekilliğine 
seçilenleri gösteren tutanağın bir örneğini, o se
çim çevresinde derhal ilân ettirir; diğer bir 
örneğini de bir hafta süreyle il seçim kurulu
nun kapısına astırır. 

C) Yüksek Seçim Kurulu, her seçim çevre
sindeki ilk seçim kurulu başkanlığının kendisi
ne yıldırım telgrafla bildireceği ve ayrıca ya
zıyla teyidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasını uygulıyarak herbir 
siyasi partinin millî seçim çevresinde ne kadar 
milletvekilliği kazandığını tesbit eder. 

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

i) İlk önce, milletvekillikleri tamamiyle 
•doldurulamamış her seçim çevresinde herbir 
partinin artık muteber oylarını gösteren raka
mın o seçim çevresinin «Seçim Rakamı» na göre 
yüzde oranı bulunur. Bu seçim çevreleri, her 
bir parti için ayrı ayrı olmak üzere, bu yüzde 
oranlarının büyüklük sırasına göre birer birer 
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yidedeceği sonuçlara göre derhal 32 nci madde
nin 3 ve 4 ncü fıkralarını uygulayarak her siya
si partinin millî seçim çevresinde ne kadar mil
letvekilliği kazandığını tesbit eder. 

Bu milletvekilliklerinin dağıtımı ve bunların 
hangi adaylar olacağı aşağıdaki şekilde tesbit 

I edilir : 
I - îlk önce milletvekillikleri tamamiyle dol

durulamamış her seçim çevresinde her partinin 
bakiye muteber oylarını gösteren sayının o seçim 
çevresinin (Seçim Sayısı) na göre yüzde oranı bu
lunur. Bu seçim çevreleri, her parti için ayrı 
ayrı olmak üzere, bu yüzde oranlarının büyük-

I lük sırasına göre birer birer liste halinde sıraya 
konulur. 

II - 32 nci maddenin 3 noü fıkrasının uygu
lanması sonucunda, her partiye millî seçim çev
resinde düşen millet/vekillikleri yukardaki (I) 
numaralı bendde yazılı listenin başından başlıya-
rak o partiye verilir. 

Milletvekillikleri tamamiyle doldurulamamış 
bir seçim çevresi, birden fazla parti listesinde 
yer aldığı takdirde, boş milletvekillikleri parti
lerin o seçim çevresindeki bakiye oy sayılarının 
büyüklük sırasına göre verilir. Bu suretle boş 
milletvekillikleri doldurulduktan sonra o seçim 
çevresinin adı diğer partilerin listelerinden si
linir. 

Bu şekilde belli seçim çevrelerinde belli bir 
partiye verilen milletvekilliklerine seçilen aday
lar, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre se-

| çilmiş bulunanlar Iharioolmak üflere, 'o seçim 
çevresindeki parti aday listesinden baştan iti
baren mevcut sıraya göre tesbit edilir. Yük
sek Seçim Kurulu, bu ana kadarki, işlemler so
nucunda seçilmiş olan milletvekillerinin adları
nı her partinin genel başkanlığına derhal yazı 
ile bildirir. 

III - Yukardaki işlemler sırasında seçime ka
tılan siyasi partilerin yetkili genel merkez or
ganları Yüksek Seçim Kurulunda birer temsilci 
bulundurabilirler. Bu takdirde Seçimlerin te
mel hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki 
298 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

IV - Yukardaki (I) ve (II) nci bendler 
uyarınca seçilen milletvekillerine Yüksek Seçim 
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liste halinde sıraya konulur. Ancak, daha ön
ceki işlemler sonucunda bir partinin o seçim 
çevresinde gösterdiği bütün adaylar zaten se
çilmişse, o seçim çevresinin adı listeden silinir. 
Bu listeye -girmesi gereken bir seçim çevresin
de doldurulamamış milletvekilliği sayısı bir
den fazlaysa, o seçim çevresinin adı, yine 
söz konusu yüzde oranın büyüklüğüne göre, 
«ıranın en sonuna, o seçim çevresinde dolduru
lamamış milletvekilliği adedince yazılır. 

ii) 32 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygu
lanması sonucunda herbir partiye millî seçim 
çevresinde düşen milletvekilliği sayısının üçte 
ikisine eşit sayıda milletvekillikleri yukardaki 
(i) fıkrasında yazılı listenin başından başlıyarak 

o partiye verilir. Bu şekilde belli seçim çevre
lerinde belli bir partiye verilen milletvekillikle
rine seçilen adaylar, 32 nci maddenin 2 nci fık
rasına göre seçilmiş bulunanlar haricolmak üze
re, o seçim çevresindeki parti aday listesinde baş
tan itibaren mevcut sıraya göre tesbit edilir. 

iii) Bundan sonra, Yüksek Seçim Kurulu, 
bu ana kadarki, işlemler sonucunda seçilmiş 
olan milletvekillerinin adlarını herbir partinin 
genel başkanlığına derhal yazıyla bildirir. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu bildirisinde, ayrı
ca herbir partimin genel merkezindeki yetkili 
organ veya kurul veya merciin millî seçim çev
resinde o partiye düşen milletvekilliği sayısının 
ne kadarını seçerek bildirmesi gerektiğini de 
belirtir. Bu şekilde seçilecek olan adayların 
sayısı, o partinin millî seçim çevresinde kazan
dığı milletvekilliği sayısının üçte birine eşidol-
mak gereklidir. Bu bildiriyi alan partinin ge
nel merkezindeki yetkili organ veya kurul ve
ya merci, bildirinin alınmasından başlıyarak 
üç gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna, 15 nci 
madde uyarınca tesbit edilmiş olan aday liste
sinde adının bulunması şartı ile, o parti üyele
rinden veya o partinin listesinde yer almış olan 
bağımsızlardan kimlerin milletvekili seçilmiş sa
yılacağını yazıyla bildirir. Bunların milletvekil
likleri doldurulamamış seçim çevreleri arasında 
bölüşülmesi için (i) fıkrasında gösterilen 
şekilde yeniden düzenlenecek liste esastır. Bu 
suretle partiler arasında yeniden bölüşülen ge
riye kalmış seçim çevrelerinden hangilerinde, il-
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Kurulunca derhal birer seçim tutanağı verilir 
ve bu tutanakların birer örneği Millet Meclisi 
Başkanlığına gönderilir; ikişer örneği de Yük
sek Seçim Kurulunca saklanır. 

MADDE 7. -r- 25 Mayıs 1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununun 
38 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Her hangi bir seçim çevresinde yapılan se
çimin iptaline karar verildiği takdirde, bu karar 
millî seçim çevresinde 32 ve 33 ncü maddeler 
gereğince yapılmış veya yapılacak olan işlem
lere tesir icra etmez. 

Her hangi bir seçim çevresinde seçimin ipta
line karar verildiği takdirde, o seçim çevresi
nin çıkaracağı bütün milletvekillikleri için ye
niden seçim yapılır. 

Yukardaki fıkralar gereğince, seçimin yeni
lenmesine karar verilen seçim çevrelerinde yeni
den yapılacak seçim neticesinde 32 nci mddde 
gereğince yapılan işlem sonunda, açık milletve
killikleri kaldığı takdirde boş milletvekillikleri 
bakiye oyların sayılarının büyüklükleri sırasına 
göre siyasi partilere veya bağımsız adaylara ve
rilir. 

MADDE 8. — Seçimlerin temel hükümleri 
ve Seçmen kütükleri hakkındaki 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 sayılı Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir. 

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

MADDE 9. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 17 Nisan 
1964 tarihli ve 447 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 1 nci bendi ile değiştirilmiş olan 24 Ma
yıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimi Kanununun 1 nci madde
si gereğince Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
seçiminde de uygulanan 25, 26, 40 nci madde-
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gili partinin genel başkanlığının yazısında ad
ları geqen adayların hangilerinin seçilmiş sayı
lacağı, Yüksek Seçim Kurulunca ad çekme yo-
liyle tesbit edilerek sonuç derhal ilgili siyasi 
partinin genel başkanlığına yaziyle bildirilir. 

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

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

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

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

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

Geçici Komisyonun Değiştirişi 

leri ve 41 nci maddesinin son fıkrası hükümleri, 
31 nci maddesinin 7 nci bendinde yer alan «si
yasi parti adaylarından herbirine verilmiş bu
lunan tercih işaretinin sayısını,» ibaresi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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rine, Yüksek Seçim Kurulu, en kısa zamanda 
Devlet Radyosu ve Resmî Gazete ile ikinci bir 
bildiri yay mi ıyarak, itler itibariyle, milletvekili 
seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, 
oy kullanan seçmen sayısmı, seçime katılma ora
nını, muteber oy puslası sayısını, her partinin 
ve bağımsız adayların kazandıkları muteber oy 
puslası sayısını, millî seçim çerçevesinde her par
tiye düşen muteber oy sayısını, millî seçim çerçe
vesinde kaç milletvekilliğinin hangi partiler 
arasında bölüşüHüğünü ve sonuç itibariyle par
ti listelerinden seçilen bağıımsızlar haricolmak 
üzere her partinin kazandığı milletvekilliği sa- I 
yısmı ve parti listelerinden seçilenler dâhil ol
mak üzere bağımsızlarm sayısını açıklar.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba- j 
kanlar Kuruhı yürütür. I 
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