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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Başkan, Son Havadis gazetesinde «Bütçe na
sıl kabul edildi » başlığı altında neşredilen yazı
nın tamamen hilafı hakikat oldıığıııra beyanla 
hakiki durumu izah ederek gazetelerin ağırbaşlı 
ve yayınladıkları haberlerin sıhhatli olması te
mennisinde bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'a Dev
let Bakanı Nüvit Yetkin'dn ve 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba-
'kanı Malik Yolaç'a, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Mehmet Yüceler'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri dkundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Saihir Kuratluoğ-
lu'na izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tezke
resi okundu ve izin verilmesi kabul olundu. 

Seçimlerle ilgili kanunların 'bâzı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkmda'ki kanun tasarısının 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesine başlandı ve 
1 asarının tümü üzerinde 'bir süre görüşüldü 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşme müddeti 
azalmış 'bulunan seçimlerle ilgili kanunların 'bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının müzakeresi bitirilinceye kadar Genel. 
Kurulun Çarşamba ve Cuma günleri de toplan
ması ve toplantıların saat 10,30 da 'haşlaması ka
bul edildi. 

10 Şubat 1965 Çarşamba günü saat 10,34) da 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,15 te son ve
rildi. 

'.'Başkan 
Başkanvekili 

İhsan IIamit Tiejrel 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

Başkan 
Başkanvekili 

Muhittin Kılıç 
Kâtip 
Adana 

8akıp Önal 

»9<t 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangfi'l 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN —• Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

Yeter sayı vardır, gündeme 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/773, C, Se

natosu 1/496) (M. Meclisi S. Sayısı 797 ve 797 
6 ek) (S. Sayısı : 543) (1) 

(1) 543 S. Sayılı baasmayaz 9.2. 1965 tarih 
ve 38 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

44 



C. Senatosu B : 39 
BAŞKAN — Söz almış bulunan muhterem 

senatörlerin isimlerini okuyorum : 

Sayın İzzet Gener, Sayın Mehmet Ali De
mir, Sayın Kudret Bayhan, Sayın Celâl Er-
tuğ, Sayın Mustafa Deliveli, Sayın Cavit Ok~ 
yayuz, Sayın Felhmi Alpaslan, ISayın Niyazi 
Ağırnaslı, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sa
yın Kâmil Coşkunoğlu, Sayın îzzet Birand, 
Sayın Zihni Betil (C. H. P. G-rupu adına), 
Sayın İsmail Yeşilyurt, Sayın Rasim Giray, 
Sayın Baki Güzey, Sayın Sakıp önal, Sayın 
Azmi Erdoğan, Sayın Mehmet Ünaldı, Sayın 
Ahmet Nıısret Tuna (Komisyon adına), 

Muıhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 96 ne mad
desine göre bir konu üzerinde altıdan fazla 
sayın üye görüşmek istediği takdirde bunun 
lehinde ve aleyhinde şeklinde ttesbiti Başkan
lık Divanına verilmiş bir vazifedir. Bu ba
kımdan Sayın C. H. P. Grup Sözcüsü ve komis
yon sözcüsü arzu ettikleri takdirde konuşma 
yapmalarından sonra sıra tesbit edilmek 
üzere komisyon raporunun lehinde ve aleyhinde 
konuşmak istiyenleri tesbit ederek sıraya koy
mayı kararlaştırmış bulunmaktayız. 

Sayın İzzet Gener?^ 
İZZET GENER "(Niğde) — Üzerinde... 
BAŞKAN — Sayın Sırrı Uzunhasaııoğlu? 
SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Le

hinde... 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir? 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Üze

rinde... 

BAŞKAN _ Sayın Kudret Bayhan? 
KUDRET BAYHAN (Niğde) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ (Yok ses

leri.) 
Mustafa Deliveli... Lehinde. 
Cavit Okyayuz... Lehinde. 
(Kanun mu yoksa rapor mu görüşülüyor 

sesleri.) 

Arkadaşlar görüşülmekte olan Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun raporudur. Görüşü
len bu rapordur. Kanun tasarısı görüşülmü
yor. 

Kudret Bayhan... Aleyhinde. 
Fehmi Alpaslan... Aleyhinde. 
Niyazi Ağırnaslı... Yok. 
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Hüseyin Kalpaklıoğlu... 
Kâmil Coşkunoğlu... Aleyhinde. 
İzzet Birand... Yok. 
İsmail Yeşilyurt... Lehinde. 
Rasim Giray... Lehinde. 
Baki Güzey... Lehinde. 
Sakip Önal... Lehinde. 
Azmi Erdoğan... Lehinde. 
Azmi Erdoğan... 
Mehmet Ünaldı... 
Sayın Salih Türkmen... Aleyhinde. 

BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Zihni Betil'dedir. 
Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, mevzua 
girenken iki noktayı birbirinden tefrik etme
nin lüzumu üzerinde durmaik raecbuııiyetini 
hissediyorum. Milletvekilleri seçiminde Anaya
samız ne diyor? Milletvekilleri Seçimi Ka
nunu ne diyor? Anayasamızın bu konudaki 
hükmü ile Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
bu konudaki hükmü arasında bir çelişme var 
mıdır, yok mudur? 9 Temmuz 1961 tarih ve 
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
69 ncu maddesinin ilk fıkrası, Millet Meclisi 
seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını emretmek
tedir. Anayasanın yürürlüğe girişinden son
ra, ilik milletvekilleri seçimi 1.961 yılı 15 
Ekiminde yapıldığına göre bundan sonraki 
milletvekilleri seçiminin 4 yılı hemen takibe-
den zaman içinde yapılması iktiza eder. Hal
buki 25 Mayıs 1961 arih ve 306 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 5 nci maddesi
nin ilk fıkrasına göre milletvekilleri genci 
seçimlerinin Haziran ayında yapılması ge
rekmektedir. O halde Anayasamızın konu ile 
ligili hükmüyle, Mil İçteki! leri Secimi Kanunu
nun ikonu ile ilgili hükmü arasında çelişme1 

vardır. Bu çelişme neden doğmuştur? Millet
vekilleri Seçimi Kanununun Anayasadan da
ha önce kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş 
olmasından doğmuştur. Anayasa, Anayasanın 
diğer kanunlara üstünlüğü prensibini de ih
tiva etmektedir. O halde milletvekilleri genel 
seçimlerinin kaideten Anayasa hükmüne uy
gun olarak 4 yılda bir, yani 1965 yılı Ekim 
ayında yapılması lâzımgelir. Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 5 nci maddesinin ilik fık
rası, Anayasamızın 69 ncu maddesinin ilik fık-
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Tasma aykırıdır. Bir kanun hükmünün Ana
yasaya aykırılığı karşısında yapılacak iş, 
bu kanun hükmünün Anayasaya uygunluğunu 
«ağlamaktır. Bunun için Anayasamız iki yol 
tesbit etmiştir; Anayasa Mahkemesine başvur
mak, kanunun Anayasaya aykırı olan hükmünü 
tadil yoliyle Anayasaya uygun hale getirmek. 
Bugün üzerine konuşmakta olduğumuz tasarı, 
Anayasaya aykırı hüküm ihtiva eden bir 
kanun hükmünün Anayasaya aykırılığını gi
dermek, diğer deyimle uygunluğunu sağlamak 
yolunu tercih etmiş 'bulunmaktadır. Yasama 
organları için (kanunların Anayasaya uygun
luğunu sağlamak bakımından başvurulması ta
biî olan yol, <bu yoldur. Söze başlarken iki nok
tanın birbirinden iyice tefrik edilmesi lüzumu 
üzerinde durmuştum. 

Muhterem arkadaşlar, kanun tasarısının ka
bulü halinde, 15 Ekim 1061 tarihinde yapılmış 
bulunan milletvekilleri seçiminden sonraki ilk 
milletvekilleri seçimlerinin mutlaka 1965 yılı 
Ekim ayında yapılacağı kabul edilmiş demek de
ğildir. Bu, tasarının kabulü halinde, demin de arz 
ettiğim gibi, Milletvekilleri Seçimi Kanunundaki 
Anayasaya aykırı hükmün Anayasaya uygunlu
ğunu sağlamak demektir. Bu tasarının kabulün
den ve yürürlüğe konulmasından sonra, eğer lü
zum ve ihtiyaç hâsıl olur ise, siyasi partiler 
grupları, Milletvekilleri Seçiminin Kanununda 
derpiş edilen zamandan önce yapılması için, ye
nileme kararı istiyebi lirler. Binaenaleyh, kanun 
tasarısının kabulü, Millet Meclisindeki siyasi 
parti gruplarının veya hükümetin veyahut mil
letvekillerinin, 1965 yılı Ekiminde yapılması ge
rekli milletvekilleri seçimlerinin, 25 Mayıs 1961 
tarihli ve 306 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 5 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
miş olmasına rağmen, Haziran ayında yahut on
dan önce veya ondan sonra yapılmasını isteme
lerine mâni değildir ve tasarı, Millet Meclisinin 
böyle bir karar almasına engel hiçbir kayıt ih
tiva etmemektedir. Binaenaleyh, arz ettiğim iki 
konuyu birbirinden tefrik etmek lâzımdır. Sanki 
milletvekilleri seçiminin Haziran ayında yapıl
ması lâzımgcliyor da bunun tehiri isteniyormuş 
gibi bir davranış, bir tutum, tasarının taşıdığı 
hükümlere, tasarının gayesine- tamamen aykırı
dır. Anayasanın 69 ııcu maddesinin ikinci fık
rasına, göre Meclis, 4 yıllık süre dolmadan seci-
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miıı yenilenmesine karar verebilir. Komisyon ra
porunda bu noktaya temas edilmemiştir. Dünkü 
birleşimde konuşan arkadaşlarım da bu noktaya 
temas etmemişlerdir. O halde, tasarının aynen 
kabulü halinde 1965 yılı Ekiminde yapılacak 
milletvekilleri seçiminin, Anayasanın 69 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre Millet Meclisi 
tarafından alınacak bir yenileme kararı ile, Ekim 
ayından önce, meselâ, Haziran ayında veya Ha
ziran ayından önce veya sonra yapılmasına hiç
bir engel yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, tefrik yönünden üze
rinde durulması lâzımgelen ikinci mühim konu 
da, gerek komisyon raporunda uzun uzadıya 
bahsedildiği, gerekse dünkü birleşimde söz alan 
arkadaşlarımdan bâzıları tarafından uzun uzun 
ifade olunduğu gibi, Yüksek Cumhuriyet Sena
tosu, bu kanun tasarısını görüşürken, nispî ço
ğunluk veya nispî temsil sistemlerinden birisini 
tercih ediyormuş, birisini tercih etmek duru
munda imiş demek, yanlıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Milletvekilleri Seçimi 
Kanunu milletvekillerinin nispî temsil usulü ile 
seçilmelerini esasen kabul etmiştir. Cumhuriyet 
Senatosu Üyelerinin Seçimi hakkındaki Kanun
da yapılan tadil ile de, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin nispî çoğunluk usulü ile seçilmeleri 
kabul edilmiştir. 1964 yılı Nisanında Cumhuri
yet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununda yapı
lan değişikliğe göre Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin nispî çoğunluk usulü ile seçilmeleri usu
lü terk edilmiş, tıpkı milletvekilleri gibi, nispî 
çoğunluk usulü ile seçilmeleri yoluna gidilmiş
tir. Muhterem arkadaşlarım; gerek nispî çoğun
luk usulünün, gerekse nispî temsil usulünün 
faydaları ve mahzurları vardır; taraftarları ve 
aleyhtarları vardır. Nispî çoğunluk usulüne ya
hut mutlak çoğunluk usulüne taraftar olanların 
bu tasarı konuşulurken, nispî çoğunluk usulünün 
veya mutlak çoğunluk usulünün taraftarlarınca 
söylenilmiş olan sözleri nakletmelerine lüzum 
yoktur. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu üyeleri de 
nispî temsil usulü ile seçiliyorlar, milletvekilleri 
de nispî temsil usulü ile seçiliyorlar. Mutlak veya 
nispî çoğunluk usulüne, sistemine taraftar olan 
arkadaşlar eğer Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
vo milletvekillerinin nispî çoğunluk usulü ile se
çilmeleri arzusunda iseler, bunun yolu ve şeklî, 
bu tasarının reddi değildir. Bunun yolu ve şekli, 
milletvekilleri ile Cumhuriyet Senatosu üyeleri 

46 -



0. Senatosu B : £0 
seçimlerine ait kanunların bu prensibe taallûk 
eden hükümlerinin usulen tadilini istemek ve 
sağlamaktır. Hem nispî temsil usulüne taraftar 
olacağım, nispî temsil usulünü sağlıyan kanunu 
yürürlüğe koyacağım, hem do nispî temsil usu
lünün zaruri tatbikat icapları olarak yeni hü
kümler ihtiva eden mevcut tasarıya, çoğunluk 
sisteminin lehindeki gerekçelerle, aleyhtar olaca
ğım. Bu olamaz, arkadaşlar. Tefrik edilmesi lâ-
zımgolen mühim bir nokta da budur. Bir sena
tör, bir milletvekili, mevcut siyasi partilerden 
her hangi birisinin veya birkaçının grupu, mut
lak ve o nispî çoğunluğun taraftarı olabilir, ta
raftarı olduğu tezi savunmak da hakkıdır, o tezin 
kanuniyet iktisabetmesini temine çalışması da 
hakkıdır. Ama bunun yolu ve şekli vardır : O 
yol, yürürlükte bulunan kanunların nispî tem
silin uygulanmasını emreden hükümlerini tadile 
teşebbüs etmektir. 

Görülüyor ki, gerek Anayasa ve Adalet Komis
yonunun, gerekse rapora muvazi fikir ve mütalâa 
yürüten muhterem arkadaşlarımın, bu esaslı nok
ta üzerinde durmaksızın, sanki Cumhuriyet Sena
tosunda milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu 
üyelerinin çoğunluk usulüyle mi, nispî temsil usu
lüyle mi seçilmeleri konuşul uy ormuş gibi sadece 
çoğunluk sisteminin lehindeki gerekçeleri ele ala
rak mahzurları üzerinde asla durmaksızın konuş
maları yersizdir. Bu noktayı böylece belirttikten 
sonra dün]di birleşimde konuşan arkadaşlarım
dan bâzıları nispî çoğunluk sisteminin sadece fay
daları üzerinde uzun uzadıya durduklarından, 
Grupıım adına mâruzâtta bulunurken, zihinlerde 
yanlış her hangi bir intiba kalmaması için, bu ko
nuya kısaca ben de temas etmek ihtiyacını duyu
yorum. 

Evvelâ şu noktayı belirtmek isterim. Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasamız, çoğunluğun 3 şek
li olan, mutlak çoğunluk, nispî çoğunluk ve mev
suk çoğunluk sistemleri üzerinde durmamıştır. 
Nispî temsil sistemi ve onun şekilleri üzerinde de 
durmamıştır. Milletvekili seçiminden bahseden 
hükmüyle Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimin
den bahseden hükmünde, hep genel oydan bahset
miştir. O halde, milletvekillerinin Cumhuriyet Se
natosu üyelerini çoğunluk usulüyle veya nispî 
temsil usulüyle seçtiren bir kanunun kabulü Ana
yasaya aykırı olmaz. Bunu bilhassa belirtmek lâ
zımdır. Anayasa, çoğunluk veya nispî temsil sis-

10 . 2 .1965 O : 1 
temlerinden her hangi birini tercih etmemiş, İra 
hususta riayeti lâzımgelen bir hüküm sevk eyleme-
miştir. Bunu, memleketin içtimai ve siyasi şart
larına göre Meclislerin takdirine bırakmıştır. Mec
lisler, memleketin siyasi ve içtimai şartlarını 
nazara almak suretiyle, bu sistemlerden birini 
tercih kabul etmek hakkına sahiptirler. Tercih ve 
kabullerini, ihtiyaç ve şartlarda değişiklik gördük
leri zaman değiştirmek hakkına da sahiptirler. 
Bunu, bilhassa belirtmek isterim. 

Binaenaleyh, Kayalar arkadaşımızın, (Anaya
sa gerekçesinde, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
çoğunluk usulü ile seçilmelerini istihdaf eden bir 
hüküm vardır, buna mutlaka riayet etmek lâzım
dır. Aksine hareket, Anayasaya aykırıdır.) mea
lindeki fikir ve mütalâasına iltifat etmeye imkân 
yoktur. Eğer Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu, bu fikri iltifata sayan görseydi Nisan 1964 
tarihinde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin nispî 
çoğunluk yerine nispî temsil usulü ile seçilmeleri
ni teklif eden kanun tadiline oy vermez, bunları 
kabul etmez, yürürlüğe koymazdı. 

Sonra, muhterem arkadaşlar, Kayalar arkada
şım Anayasanın ve diğer kanunların gerckçelerin-
deki izahların veya kanunların görüşülmesi sıra
sında konuşan yetkililerin, meselâ komisyon söz
cüsünün, kaleminden veya ağzından çıkan her sö
zün metin kadar kuvvetli olduğu noktai nazarını 
ileri sürmüşlerdir. Bu, eskimiş, itibarını tamamen 
kaybetmiş, tatbikten düşmüş bir kabul tarzıdır. 
Biliyorsunuz ki, muhterem arkadaşlar, bizim Ana
yasamız, yorumu dahi kabul etmemiştir. Kanun 
tatbikatçısı, metni okuyacak, bilgisiyle, sağduyu-
siyle hareket edecek, metinden hangi mânayı anlı
yorsa onu uygulıyacak. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamız, milletve
killeriyle Cumhuriyet Senatosu üyelerinin nispî 
çoğunluk veya nispî temsil usulüyle seçilmeleri 
hakkında bir hüküm sevk etmeyi uygun bulma
mış, genel oyla seçileceklerini söylemekle yetin
miş ve iki sistemden birisini kabul yetkisini Par
lâmentoya bırakmıştır. Anayasamız, genel oy ile 
seçimden neyi kasdettiğini de, 55 nci maddesinde 
açıkça belirtmiştir: Anayasamızın 55 nci madde
si; «Vatandaşlar, kanunla gösterilen şartlara uy
gun olarak, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.» 
dedikten sonra «Seçimler, serbest, eşit, gizli, tek 
dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esasları
na göre yapılır.» demektedir. 
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Binaenaleyh tasarının Anayasaya aykırılığını 

iddia eden arkadaşlarıma terettübeden ciddî vazi
fe, mevcut tasarıda Anayasaya aykırı gördükle
ri hükümleri, Anayasanın hassasiyetle tesbit etti
ği esaslara uymadığını ispat etmek suretiyle izah 
eylemek mecburiyetindedirler. Bu konulara as
la temas etmeksizin, sanki iddialar delile isti-
nadettirilmeksizin serdedildiği zaman dahi deli
le istinadeden, akıl ve mantığa istinadeden iddi
alar kadar mutebermiş gibi konuşmak, bu kür
süye yakışan ve daima muhafaza edilmesi lâzım 
gelen ciddiyetle telif edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, biz, toprak bütünlüğü
müz ve millî istiklâlimizi muhafaza ederek yaşa
mak istiyoruz. Sulh içinde yaşamak istiyoruz. 
Ekonomik durumumuzu geliştirerek, vatandaşla
rımızı refaha ve saadete kavuşturarak yaşamak 
istiyoruz ve bütün bunları demokratik hukuk 
Devleti rejimi içinde gerçekleştirmek istiyoruz. 
O halde biz bir kanun yaparken, bir teklifi ka
bul veya reddederken, bir karar alırken, bu 
amaçlarımızı asla unutmamak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik hukuk Dev
leti rejimimizi her türlü sarsıntıdan koruyarak 
yaşatmak, bizi hangi tedbirleri almaya sevk edi
yorsa, o tedbirleri almaya mecburuz. Çünkü biz 
her meselede derdimizi ancak demokratik hukuk 
Devleti rejimi içinde halledebileceğimiz inan
cındayız. 

Binaenaleyh, Türkiye'de nispî çoğunluk sis
temi ile seçim mi, demokratik hukuk Devleti reji
mimizi sarsmadan koruyarak muhafaza etmek ba
kımından daha uygundur, yoksa nispî temsil usu
lüyle yapılacak seçim mi demokratik hukuk 
Devleti rejimimizi her türlü sarsıntıdan koru
yarak yaşatmaklığınıız bakımından daha lâ
zımdır, noktaları üzerinde duracağız. Ne ko
misyonun, ne de komisyon raporunu savunan 
arkadaşlarımın görüşmelerinde bu nokta üze
rinde maalesef hiç durmadıklarını Meranla mü
şahede ettim. Bunu bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, madalyonun ilki ta
rafı vardır, bu kürsüye çıkıp (ilim adamlarına 
danışalım) diyorlar. (İlimden ayrılmıyalım) 
diye haykırırken, bir fikrin ve tezin sadece 
faydaları veya sadece mahzurları hakkımda söy
lenenleri nakil ile yetinmek ilmin ilk kaidesine, 
ilk şartına aykırılık etmek olur. 

Burada konuşanlar, gönül isterdi ki, nispî ' 
çoğunluğun veya mutlak çoğunluğun lehinde 
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yazılanları, söylenenleri naklederken, aleyhinde 
yazılanları, söylenenleri de nakletsinler, ilkisin i 
mukayese etsinler, (Lehinde olanlar şu gerek
çelerle aleyhinde olanlara tercih edilmek ge
rekir) desinler. Ve memleketimizin realiterinin 
bu sistemlerden taraftar olduklarının kabul 
edilmesini icabettirdiği noktası üzerinde dur
sunlar, durmasınlar muhterem arkadaşlar, nispî 
çoğunluk sisteminin faydalarını sayarken mahzur
ları üzerinde hiç durmadılar. Mahzurları üzerin
de duran ilim ve siyaset adamları; (çoğunluk sis
temi, iki parti sistemine müncer olur, hiç. 
olmazsa partilerin çoğaltmasına engel olur) der
iler. Sistemin en büyük faydasını, hükümetle
rin istikrarlı olmasında bulurlar, bu suretle 
derler; (bir seçim dönemi müddetince siyasi 
hayat bakımından memleket, sükûna kavuşmuş 
olur ve Hükümet buhranları ile dalgalanmak
tan kurtulur. Bunlar doğrudur. Muhterem ar
kadaşlar. Hakikaten seçim çevrelerinin çoğun
da bir oy fazla almak suretiyle bir siyasi parti 
büyük çoğunluğu sağlamak suretiyle Meclise 
gelebilir. Mecliste büyük çoğunluğa istinadeden 
bir Hükümet istikrar içinde iş görmek imkâ
nına sahibolabilir. Ancak ilim ve siyaset adam
ları çoğunluk sisteminin mahzurları üzerinde 
dururlar, derler ki : (Bu sistem adaletsizdir. 
Zira bir seçim çevresinde bir tek oy farkiyle 
bir siyasi partinin bütün milletvekilliklerini 
elde etmesi mümkün olacaktır. Seçmenler ara
sında oyların müessiriydi, netice husule getir
mesi, kıymeti bakımından müsavatsızlık, adalet
sizlik husule gelecektir.) 

Muhterem arkadaşlar, meselâ, bir seçim 
çevresinde dört yüzbin bir seçmenin seçime 
katıldığını, partilerden birisinin 200 bin, diğe
rinin ikiyüz bin bir oy aldığını düşündüğümüz 
zaman çoğunluk 'sisteminde görürüz ki, 200 000 
oy, 200 001 oy karşısında netice husule getir
mek bakımından tesirsiz ve değersiz kaim akta
dır. Hattâ bir* ilim adamının dediği gibi ço
ğunluğu elde edenin her şeyi elde etmesi parti
leri bir nevi ya hep, ya hiç diye oynıyan ku
marbazlar* durumuna sokmaktadır. Bu sistem
le, hakikatte bütün memlekette muteber oyların 
daha azını almış olan bir siyasi partinin az 
adette seçim çevresinde az oy farklariyle mil
letvekili çoğunluğunu kazanarak iktidara gel
mesi mümkün olmaktadır. Bu sistemi uygulı-
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yan memleketlerde bu kalbîl neticeler husule 
gelmiş bulunmaktadır. Vaktinizi fazla almaık, 
esasen konumuz çoğunluk sistemiyle nispî tem
sil sisteminin fayda ve mahzurlarını müzakere 
etmek olmadığı için bu garip tatbikatın hangi 
tarihlerde hangi memleketlerde husule gelmiş 
olduğu hakkında izahat vermek suretiyle vak
tinizi fazla almak istemiyorum. Nihayet ilim ve 
siyaset adamları, çoğunluk sistemi ya iki parti 
sistemini doğurur, yahut iki parti sistemini teş
vik ve takviye eder. 

Bu takdirde de partinin biri iktidarda, biri 
•muhalefette olur. Bu durum rejimin işletilip işle
tilmemesi, yaşatılıp yaşatılmaması bakımından 
iktidara fren tanımıyan bir büyük kuvvet sağ
lar. Devlet iktidarının sınırlanması bakımından 
bütün nazariyeler, bütün tedbirler aciz kalabi
lir, kalmıştın- derler. İktidar Meclisteki çoğun
luğa istinadederek muhalefetin Meclis içinde 
çalışmalarını netice husule getirme bakımın
dan tesirsiz bir hale sokar. Bu takdirde muha
lefet bizzarare Meclis dışında seçmen kütlesi 
üzerinde tesir yaratmaya hattâ Hükümet icraa
tına seçmen kütlesi vasıtasiyle müessir olmaya 
çalışır, bu çok mahzurludur. Muhalefeti Meclis 
içinde çalışmaktan daiha çok Meclis dışında ça
lışmaya sevk eder derler. Çoğunluk sisteminde 
çoğunluğu sağhyan partinin liderler grupu ka
binede yer alır, icra kuvveti öteki, kuvvetlere 
nazaran üstünlük kazanır, bu mahzurludur, der
ler. Hattâ bu sistemi bir İngiliz müellifi kalbine 
diktatörlüğünün kaynağı olarak vasıflandırır. 
Halbuki bizim Anayasamız kuvvetler ayrılığı 
prensibine istinad etmiştir. G-ene derler ki, «ge
lecek seçimi kazanma endişesi, iktidar icraatı
nın sadece âmme selâmet ve menfaati düşünce
siyle yapılmasını sağlamaya kâfi gelmez, bilâ
kis iktidarlar, hattâ rejimi zedeliyen kanun ted
birlere başvurabilirler, başvurmuşlardır. Bina
enaleyh, ilim adamları tarafından uzun zamandır 
dikkatle üzerinde durulan ve çeşitli şekilleri 
muhtelif memleketlerde muhtelif tarihlerde tat
bik edilen hem faydası hem de mahzuru olan, 
faydası ve mahzuru lehtarları ve aleyhtarları 
arasında münakaşa edilegelmekte bulunan bir 
sistemin sanki hiç, mahzuru yokmuş, sadece fay
dası varmış gibi mahzurları üzerinde hiç dur
maksızın sadece faydalarını naklederek konuş
mak, bir tezi savunmada savunucuya kudret 
sağlamaz, elbette ilimden faydalanacağız, ilim 

10 . 2 . İ965 O : 1 
adamlarına samimiyetle bağlanacağız, ama ilmî 
tetkikin ilk kaidesi olan objektiviteyi de ihlâl 
etmiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, nispî temsil sistemine 
gelince: (Bu sistemde mahzur olarak siyasi par
tiler çoğalır, seçime iştirak eden seçmenlerden 
aldıkları oylara göre nispî temsil sisteminde si
yasi partiler Milletvekillikleri kazanacakları için 
Hükümetler, Mecliste büyük çoğunluklara istina
den kurulamaz, Meclislerde büyük çoğunluğa 
istinadedemiyen Hükümetler de istikrarlı ola
maz ve esaslı tedbirleri almada, esaslı icraata gi
rişmek de mütereddit ve zayıf olur.) derler. Nis
pî temsil sisteminin mahzuru olarak bunları ileri 
sürerler. Fakat, çoğunluk sisteminin demin ifa
de ettiğim mahzurları karşısında nispî temsil 
sisteminin mahzurlarını ehven görürler ve bir
çok içtimai hâdiselerde olduğu gibi faydası 
mahzuruna galebe ettiği için nispî temsil siste
mini nispî çoğunluk sistemine tercih ederler, 
tatbikini tavsiye ederler. Bir defa nispî temsil 
sisteminde çoğunluk - azınlık farkı yoktur. Her 
siyasi teşekkül aldığı oya göre temsilcilik elde 
eder. O halde görülüyor ki, nispî temsil sistemin
de oylar değerlendiriliyor. Bir oy fazla almış 
olan siyasi teşekkül veya grupun aldığı oylar 
değer ifade ediyor, bir oy eksik almış bulunan 
siyasi parti veya grupun aldığı oylar hiç değer 
taşımıyor, mahzura ortadan kalkıyor, ayrıca, 
fayda olarak iktidar ve muhalefet mücadelesi
nin. çoğunluk sisteminde olduğu gi/bi, parlâmen
todan vatan sathına kaymadığını muhalefetin 
icraata müessir olduğuna, kontrol ve fren fonk
siyonu daha iyi yaptığını söylerler. 

Bu sistemin tatbikatına gelince: Nazariyesi
nin, Aristo'nun Politik adlı eserinde bahsolun-
duğu söylenir. Fransız ve Amerikan ihtilâllerin
de uygulanması teklif olarak ileri sürülmüştür. 
Avrupa'da nispî temsil yolundaki mücadelenin 
en hararetli merkezi İsviçre olmuştur. 19 ncu 
Asrın sonlarında bu mücadele yani nispî tem
sil usulü ile seçim yapılması yolundaki mücade
le semerelerini vermiş ve Birinci Cihan Harbin
den sonraki ilk yıllarda İngiltere, Sovyet Rus
ya ve Türkiye hariç, bütün Avrupa memleket
leri Nispî Temsil sistemini uygulamışlardır. De
mokratik rejimi sarsıntısız yaşatmak her nevi 
müdahale ve taarruza karşı korumak çare ve 
tedbirlerini nispî temsil sistemini uygulamada 
görmüşlerdir. Muthterem arkadaşlarım, sağ ka-
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hrsak, Allah hepinize uzun ömür versin, bana 
da ihsan otsin, sağ kalırsam, ve bir gün Türki
ye şartlarının nispî temsil yerine nispî çoğunluğun 
tatbikini gerektirdiği kanısına vararak huzuru
nuza nispî çoğunluk teklifiyle gelirsem, o vakit 
'ben bugünkü inancımdan dönmüş sayılmam, 
memleketimizin içtimai ve siyasi şartlarının ar
tık memleketimde nispî temsil sistemi yerine 
nispî çoğunluk sisteminin uygulanmasını gerek
tirdiği kanısına ulaşmış olurum ve bu kanım
dan dolayı bu teklifi yaptım) der ve bunun ge
rekçelerini huzurunuzda arz ederim, izaha ça
lışırım ve savunurum. 

Muhterem arkadaşlarım, içtimaa ve siyasi 
hâdiselerde direnme yoktur, inat hiçbir zaman 
makbul değildir. 

Hayat tekâmül ediyor, ilimde, ilmin her da
lında ilerlemeler var. İhtisas dalları çoğalıyor. 
Hukuk da tekâmül ediyor. Her cemiyetin, ken
di bünyesine has özel şartları var, özel vasıf
ları var. 

Muhterem arkadaşlar, bizim Ceza Kanunu
muzda tahrikten bahseden bir hüküm vardır. 
Eğer suçlu bir haksız tahrikin tesiri altında 
suç. işlerse; hâkim cezayı indirir. Tahrik ağır ve 
şiddetliyse daha geniş ölçüde indirir. İngiltere 
de anasına sövüldüğünden dolayı söveni öldü
ren katilin cezasını İngiliz hâkimleri indirme-
mişlerdir. Sövdiiyse, icra etmedi ya, soğukkan
lı olsaydın, tesir altına girmeseydin derler. Hal-
huki, Türk mahkemeleri, eğer maktul, katilin 
anasına veya eşine sövaıüşse, sövme halk dilin
de sövme için kullanılan mutat kelimelerle ol
muşsa, ağır tahrik sayar ağır hapsi, hapise çe
virir ve cezayı büyük ölçüde indirir. Milletlerin 
karakterleri, mizaçları vardır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşlarım 
çoğunluk sisteminin lehinde söylenenleri huzu
runuzda naklederken çoğunluk sisteminin çeşit
li şekiller arz ettiği üzerinde de durmadılar. 
Dar bölge dediler, tek isimli liste dediler. Bun
ların aralarında çok fark vardır. Tek isimli lis
tede seçim çevreleri ancak bir kişi seçer. Ve 
çoğunluk sisteminin bütün mahzurları tek isim
li liste sisteminde de caridir. Tek isimli liste 
'sistemini her seçim çevresinden bir milletvekili 
seçilmesi kaidesinin istisnası İngiltere'dir. Fakat 
İngiltere'de partiler o kadar geniş ölçüde mer
keziyetçi, o kadar geniş ölçüde yetkili ve siyasi 
partilerin Meclis grupları o kadar geniş ölçü-

10 . 2 .1965 O : 1 
de disiplinlidir ki, bütün dünya müellifleri ve 
tatbikatçıları, bu sistemin ancak İngiltere'de 
ya-şıyahileceğini, başka hangi memlekette uygu
lanırsa uygulansın mahzurunun faydasına gale
be edeceğini söylemekte müttefiktirler. Muhte
rem arkadaşlar, taraftar olmadığımız bir fikrin 
veya tezin aleyhinde bulunmak hakkımızdır. 
Görüşümüzü destekliyen gerekçeleri getirip söy
lemek hakkırnızdır. Bu konuda tereddüt içinde 
ve aksi düşüncede olanları ikna etmek, ikna et
meye çalışmak hakkımızdır. Ama getirdikleri
mizi, ilmin objektivite kaidesine uyarak getire
ceğiz. Madalyonun öteki yüzüne de bakarak ge
tireceğiz. Faydası ile beraber mahzurlarını da 
söyliyerek getireceğiz. Taraftarları ile beraber 
aleyhtarlarını da zikrederek getireceğiz. Sami
miyetin şartı budur. Muhterem arkadaşlar ben, 
bugün böyle konuşmuyorum. Benim inancım 
ötedenberi budur. Biliyorsunuz, ben, üç yılı aşan 
bir zamandanberi, arkadaşlarımın teveccüh iti
madı ile, devamlı olarak Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun sözcülüğünü yapıyorum. Kendi 
görüşüm ne olursa olsun, daima Komisyonda 
beliren görüşü burada izah ettim. Daima şahsi 
görüşümün üstüne çıkarak konuştum. Komis
yonun fikir ve kararı ne ise Yüksek Huzurları
nızda onu daima izah ettim. Şahsi görüşümün 
tesiri altında hareket etmedim. Geçen yılki büt
çe görüşmelerinin bitiminde bendeniz de gru-
pıiım adına söz almıştım. Oradaki maruzatım
dan birkaç cümleyi, bu konudaki samimiyetimi 
teyide vesile vereceği için, müsaadenizle sadece 
okumakla yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlar, orada aynen şöyle 
söylemiştim: «Hangi konuya taallûk ederse et
sin gerçekleri olduğu gibi görmek ve göster
mek, tedbirleri zamanında ve isabetli olarak 
almak, 'bilhassa siyasi hayatta vazife almış olan
lar, için sorumluluğun tabiî bir icabıdır. Siyasi 
partilerin ve onların Meclis gruplarının bu ica
ba riayette gösterecekleri dikkat ve itina reji
mimizin ve gelişmemizin, hiç şüphe yok ki, en 
büyük teminatı olacaktır. Büyük Türk Milleti 
bu teminata lâyıktır ve ona şimdiye kadar oldu
ğu gibi bundan sonra da sahip çıkacaktır, biz 
bu kanaatteyiz.» Başka bir kısımda da gene ay
nen şöyle söylemiştim: «Ayrıca arz etmek iste
rim ki, kanunlar hangi konulara taalûk ederler
se etsinler, ne kadar iyi yapılmış olurlarsa ol
sunlar kanunlardan beklenilen sonuçları almak 
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için gerekli tedbirler ne kadar isabetli bir şe
kilde alınmış bulunursa bulunsunlar bir ülkede, 
ıbir cemiyette manevi ve maddî şartlar kanun
ların iyi uygulanmasını mümkün kılacak bir 
seviyeye ulaşmadıkça beklenilen sonucun alın
masına imkân yoktur. Memleketimizdeki mâ
nevi ve maddi şartların çıkarılmış ve çıkarıla
cak kanunların çıkarılış maksatlarına göre, iyi 
uygulanmasını mümkün kılacak seviyeye biran 
önce ulaşmasını sağlamak da hiç şüphesiz bize, 
hepimize düşen vazifelerdendir» Bir başka kı
sım da da mâruzâtım şöyle idi. «Demokrasi re
jimi akıl ve bilgi ile iş görme rejimidir. İhtisa
sa saygı gösterme rejimidir. Yeri gelince danış
ma ve danışmayı değeılendirme rejimidir. Me
selelerin çözülmesi ve dertlerin giderilmesi için 
gerekli en uygun tedbirlerin alınması ve uygu
lanması» rejimidir. 

Ancak hemen önemle göz önüne almak ge
rekir ki, alman ve uygulanan tedbirlerden ihti
sas istiyenlerinin en uygun tedbirler olduğu 
her zaman, herkes tarafından kolaylıkla anlaşı
lamaz. 

Böyle hallerde uygunluğu kolaylıkla ve he
men kavrıyanlar kolaylıkla ve hemen kavrıya-
mıyanları aydınlatmak ve inandırmak görevi 
düşer. Bu görev, bir vatanseverlik görevidir. 
Bn görevi yapmada siyasi partiler olarak, bu 
partilerin üyeleri olarak, Millet temsilcileri ola
rak, iktidar ve muhalefet olarak, niha
yet vatandaşlar olarak el, gönül ve güç birliği 
yapmalıyız, yapmak zorundayız. Bu görevi, el, 
gönül ve güç birliğiyle yapma şuuruna sahibol-
•mada ne kadar dikkatli, ne kadar gayretli olur
sak o kadar başarılı oluruz, o kadar vicdan ra
hatlığı duyarız.» Muhterem arkadaşlar, hepini
zin her vesile ile kabul ve ifade ettiğiniz bir 
gerçektir ki, demokratik hukuk devleti rejimi 
Türkiye'de sağlam temellere, ihtimam istiyen 
tedbirlere ihtiyaç göstermeksizin oturmuş, sar
sıntıdan masun bir rejim hüviyetini henüz al
mış değildir. O halde, biz toprak bü
tünlüğümüzü, millî istiklâlimizi dahi an
cak bu rejim içinde muhafaza edebile
ceğimiz kanaatinde olduğumuza ekonomik ge
lişmemizi ancak bu rejim içinde gerçekleştir
mek inancında olduğumuza, hülâsa mesele ve 
mevzular üzerindeki görüş ayrılıklarımız ne 
olursa olsun, ancak bu rejim içinde başarıya 
ulaşabileceğimiz inancında olduğumuza göre, her-
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şeyden önce bu rejimi sağlam temellere oturt
mak ve her türlü sarsıntıdan koruyacak tedbir
lere kavuşturmak mecburiyetindeyiz. Bu mec
buriyeti ne kadar şuurlu olarak idrak edersek 
o kadar başarıya ulaşırız. Bu mecburiyeti şuur
la idrakte, gerekli tedbirleri şuurla almada ve 
uygulamada ne kadar el ve gönül birliği ya
parsak, bizi seçenlere karşı ifası ile mükellef 
olduğumuz vazifeyi o kadar iyi yapmış oluruz. 
Binaenaleyh, mesele C. II. P. nin seçim şansı 
bakımından nispî çoğunluk mu daha uygun
dur, nispî temsil sistemi mi daha uygundur. 
Adalet Partisinin seçim çansı bakımından nispî 
çoğunluk sistemi mi daha uygundur, nispî tem
sil sistemi mi daha uygundur? Üyeleri az se
çimlerde az oy almış, az temsilciye sahibolmuş 
partilere, arkadaşlardan bâzıları, (Küçük par
ti) diyorlar. Ben bu tâbiri uygun görmüyorum. 
Zira, teşekkül etmiş siyasi bir partidir, seçim
lere katılmıştır, üyesi az, oy vereni az, temsil
cisi az diye küçük parti demek doğru değildir. 
Mesele büyük parti, küçük parti meselesi de
ğildir. Mesele, rejimin selâmeti bakımından 
hangi seçim sisteminin daha uygun olduğu me
selesidir. 

Ben, gönülden temenni ederim ki, memleke
tin şartları, kısa zamanda nispî temsil usulünü, 
Avrupa memleketlerinin çoğu gibi, bizim de 
terk etmekliğimize imkân versin. Artık mah
zurlarının memleketimizde belirmiycceği, faide-
sinin üstün geleceği kanısına varabilelim ve 
nispî çoğunluk sistemine taraftar olalım. Bugün 
her şeyden evvel rejimi muhafaza edeceğiz. 
Rejimi muhafaza bakımından bu sistemlerden 
hangisinin uygun olduğunu samimiyetle arayıp 
bulacağız. Muhterem arkadaşlarım, şimdiye 
kadarki maruzatımı iki cümle ile hülâsa ediyo
rum. Bir; bu tasarının kabulü, Nisan ayında, 
Mayıs ayında veya mütaakip aylarda, Millet 
Meclisinden, bir yenileme- kararı almak sure
tiyle seçim yapılmasına engel değildir. Bu 
tasarı sadece Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun beşinci maddesinin ilk fıkrasının Ana
yasanın 69 ncu maddesinin ilk fıkrasına uygun
luğu temin etmek maksadını taşımaktadır. Ben 
milletvekili olmadığım için milletvekilleri seçim
lerinin yenilenmesi için teklifte bulunamam. 
Ama bu tasarının kanunlaşmasına rağmen her 
hangi bir milletvekili, her hangi bir siyasi par
ti grupu veya Hükümet, Millet Meclisine gider, 
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«şu, şu sebeplerle 1965 yılının Ekim ayının 
2 nci Pazar günü yapılması lâzımgelen milletve
kili seçiminin şu günde yapılması uygun olur.» 
der. Konu, Millet Meclisinde görüşülür, tartı
şılır, teklif çoğunlukla uygun görülürse, yenile
nle kararı ittihaz edilir ve seçime gidilir. '.Bi
naenaleyh biz bugün burada 1965 yılında yapıl
ması lâzımgelen seçimin mutlaka 1965 yılı Kikim 
ayında yapılmasını görüşüyoruz, karar]aştır
mıyoruz. Bu noktaya vuzuh vermek lâzımdıı\ 

İkinci konu; Türkiye'de milletvekilleri nis
pî temsil usulü ile seçilmektedir. Gecen yıl 
(hımhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunun
da yapılan değişiklikle Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri seçimide nispî temsil usulü ile yapılmak
tadır, nispî temsile, taraftar olmıyanlar, nispî 
veya mutlak, çoğunluğu benimsiyenler, bu ka
nunların bizim memleketimizin şartlarına uyma
dığını ileri sürmek suretiyle sistemi değiştirme 
teklifi yapabilirle!' ve her iki Mecliste1 oy ço
ğunluğu sağlıyarak tekliflerinin kanuniye! ikti-
betmesini de temin eylemiş olurlar. 

Ama bunun yeri, bu tasarının görüşülmesi 
değildir. Hem nispî temsile taraftar olacağım 
hem de nispî temsile bağdaşmıyan bükümleri 
savunacağım. Olamaz böyle şey. Nispî temsile 
bir kere taraftar oldunuz mu, bunun tabiî ve 
zaruri neticelerini de kabul edeceksiniz. Müna
sebet düştü, lüzum ve ihtiyaç gördü arkadaş
larım geldiler mutlak çoğunluk, nispî çoğunluk 
sisteminin üzerinde, faydaları üzerindeki söz
leri, yazıları olan, taraftarları olanların dü
şüncelerini naklettiler. Ama mahzurları üzerin
de hiç durmadılar. İlim, bir yandan da ilini, 
ilimden faydalanalım diye haykırıp durdular. 
İlmin ilk kaidesi olarak objektiviteye istinade-
den bir hâdiseyi maddi mânevi bütün yönlerini 
de ele almayı emreder. Bilhassa ilme sımsıkı 
yapışmayı ileri sürerek tez izah edenler ve sa
vunanlar ilmin bu kaidesine her şeyden evvel 
riayet ederler. (Nazariyat, tatbikat, dünyasın
daki tatbikat.) Bugün Avrupa'da yok. Çünkü 
oradaki demokratik rejim, sağlam temele otur
muş, çoğunluk sisteminin mahzurları o kadar 
yenilmez, o kadar işlemez hale gelmiş. Biz, 
nispî çoğunluk sistemini kabul ettik. İlk se
çimde uyguladık. 1950 ile 1960 yılları arasında, 
hep mahzurlariyle karşılaştık, faydalı tarafla-
riyle karşılaşmadık. İhtilâl oldu, Kurucu Mec-
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lis kuruldu ve Türkiye'nin şartlarına göre mil
letvekillerinin nispî temsil usuliylc seçilme bul 
iâzımgeldiği kanısına varıldı. Şimdi, o zarure
tin gerekçeleri neler ise o arkadaşlarınım bura
da, bu gerekçelerin zail olduğunu ispat etmele
ri lâzım. 

Şimdi, kanun tasarısının ihtiva ettiği diğer 
hükümler üzerinde1 ileri sürülen fikirlere, kısa 
kısa temas etmek istiyorum : 

KL'eııdim, seçim zamanı, seçim yaklaştığı za
man veyahut bizim memlekette klâsik bir tâbir 
oldu; seçim sathıınailinc girildiği zaman Seçim 
Kanununda değişiklik yapmak vatandaş kütlesi 
üzerinde iyi tesir yapmıyor. Deniliyor. Muhte
rem arkadaşlar, eğer 1950, 1960 arasında 
olduğu gibi, Mecliste çoğunluğa istinadeden 
parti sırf istinadettiği bu çoğunluktan dolayı, 
bu. çoğunluktan aldığı kuvvetle ve kendisi için 
faydalı olduğu mülâhazasiyle seçim kanunların
da değişiklik yaparsa, söz doğrudur. Cumhuriyet 
i laik Partisi, ne (•ıımhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda, ne de Millet Meclisi Genel Kurulunda 
çoğunluğa sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisinin 
bir kanun tasarı veya teklifini kanunlaştırmasına 
her iki meslisteki oyları yetmez. Binaenaleyh, ta
sarı ile 1965 yılında mutlaka yapılacak olan se
çimlerde partimiz lehinde bir çıkar düşündüğü
müz ve meclislerdeki çoğunluğumuza istinadet-
mek suretiyle tasarıyı kanunlaştırmak istediği
miz yolundaki beyanlar asla varit değildir. Ta
sarı Hükümetten böyle bir niyet ve düşünce ile 
gelmemiştir. Bu kanunla siyasi partilerden bi
rinin veya bâzılarının lehinde olabilecek, birinin 
veya bâzılarının aleyhinde olabilecek, birinin le
hinde, başkalarının aleyhinde1 olabilecek hüküm
ler nelerse bunlar birer birer gösterilir, bu mah
zurlar canlandırılır, işaret edilir, izah edilir, ar
kadaşlar ikna edilir, bu hükümler tasarıdan çı
karılır. Memleketimiz için lüzumlu ve faydalı ol-
elıığuna kaani olduğumuz bir tasarıyı redde kal
kışmak sırf psikolojik, makbul olmıyan bir se-
bevple redde kalkışmak zannediyorum ki, isabetli 
bir hareket etlmaz. Geç. kalındığı iddiasına gelin
ce : Geciknmyi kabul etsek dahi eğer teklif iyi 
niyete istinadediyorsa, samimî ise ve yapılacak 
değişiklikler yapılacak seçimde uygulandığı tak
dirde Anayasanın saydığı seçim prensiplerine; 
hiçbir aykırılık getirıniyecck, vatandaş oyunun 
değerlendirilmesi, vatandaşın seçime katılması 
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bakımından isabet sağlıyacaksa o teklif kabul 
edilir, gecikme bir ret sebebi olamaz. 

Muhterem arkadaşlar, usul kanunlarında bir 
kaide vardır; dâvayı uzatmak maksadiyle delil 
gösterilemez, ama bir delilin geç gösterilmesi de 
o delile itibar edilmemesini gerektiremez, Bi
naenaleyh, gecikme fertler arasındaki hususi hu
kuk münasebetlerinde dahi bir hâdisenin tetki
kine mâni değildir. Bir devletin bünyesini ilgi
lendiren, bir milletin bütünlüğünü ilgilendiren 
kanunlarda sadece gecikme, bu konunun görüşül
mesini redde, sebebolamaz. 

O el el im muhterem arkadaşlar, birleşik oy pus-
lalarına. Bu listeye seçime katılan siyasi parti 
adaylarının adları yazılacak. O kadar kalkma-
mamışız, memleketimizde okuma yazma bilmiyen-
ler maalesef çok. Adayların sadece adlan yazıl
dığı zaman okuma yazma bilmiyen vatandaş oyu
nu. nasıl kullanacak? Hakikaten bir mahzurla 
karşı karşıyayız. 

Ancak, gerek yürürlükteki kanun, gerekse 1a-
sarı oy puslalarma siyasi partilerin işaretlerini 
koyabilmeyi, rumuz halinde adlarını yazabilme
yi de kabul etmiş bulunmaktadır. Cumhuriyet 
Halk Partisinin işareti fi tane oktan ibarettir. 
Oku ancak okuma - yazma bilenler bilir, oku
ma - yazma bilmiyenler bilmez, denilemez. Altı
yı ancak okuma - yazma bilenler sayabilir, oku
ma - yazma bilmiyenler sayamaz denilemez. 
Bu memlekette teraziyi istisnasız bütün Türk 
vatandaşları bilmektedir. Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisinin işareti terazidir. Adalet Par
tisinin işaretini de Türkiye'de yaşayan bütün 
vatandaşlar bilmektedirler. Binaenaleyh par
tilerin adları yazılır adlarının ilk harfleri ya
zılır, işaretler konulur. Bütün bu tedbirler, oku
ma - yazma bilenlerle bilmiyenler arasındaki, 
okuyup yazması kuvvetli olanlarla olmıyanlar 
arasındaki farkı kaldırmak için alınmıştır. Bi
naenaleyh, «siz okuma - yazma bilmiyene oy 
hakkı tanımıyorsunuz, bunları oydan mahrum 
ediyorsunuz,» sözlerine iltifat etmeye ben kendi
mi bütün samimiyetimle zorluyorum, fakat zer
re kadar imkân göremiyorum, «illâ köy köy, 
mahalle mahalle dolaşalım, köylerde ve mahalle
lerde küçük, büyük kütlelere nafiz olacak in
sanlar yaşatalım, seçmenlerin koyunlarına oy 
puflalarını koyalım, sorana cevap verdirtmi-
lim, sandığa gelinceye kadar kimseyle temas et
me, bakalım diyen olursa verme, illâ sandığa J 
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bu oy puslasını at veya attır» diyelim. Bu, 
kabul edilemez arkadaşlar. «Okuma - yazma bil
miyene oy hakkı vermiyorsunuz, bu hakarettir». 
Demek doğru değildir. Vatandaşlarımız arasında, 
altı oku ,teraziyi tanımıyanlar, altı rakamını 
sayamıyanlar yoktur. Dün Ahmet Yıldız ar
kadaşımın gayet güzel izah ettiği gibi, haka
ret bahis mevzuu değildir. Yazı vardır, işaret 
vardır. Bu işarete bakacaksın, eğer hangi par
tiye oy vereceksen onun hizasına işareti koya
caksın Kare küçükmüş, oy puslasmm ebadı 
şöyle olmalı imiş. Bunlar teferruattır. Tatbi
katta isabet sağlamak, karışıklığa mâni olmak 
için gerekli tedbirler düşünülür ve alınır. Bun
lar için işin esasına itiraz edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, bir kaç cümle ile de 
Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımızın ulusal kalıntı 
dediği, fakat Hükümet tasarısında eski adiyle 
ifadelendirilen millî bakiyeler konusunda mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bir siyasi parti mev
cut Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre muh
telif illerde seçime iştirak eder. Hepsinden al
dığı oy barajın altında kalmıştır. Aldığı oyla
rın hiçbirisi değer ifade etmez ve Mecliste tem
silciye sahibolamaz. Fakat o siyasi partinin se
çime girdiği seçim çevrelerinden aldığı oy mik
tarı yüz binleri bulur, milyonları bulur ve aşar. 
Fakat, Meclislere temsilci sokamaz. Konu bu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, 15 Ekim 1961 seçi
mi yapıldı. O seçimden elde edilen tecrübelerle 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de nispî temsil 
usulü ile seçilmelerinin daha uygun olduğu 
kanısına varıldı ve bu konudaki bir teklif, iki 
Mecliste kabul edilerek kanunlaştı. 

1963 yılında il genel meclisi üyeleri, ihtiyar 
heyeti, ihtiyar meclisi üyeleri, mahalle ve köy 
muhtarları, belediye başkanları, belediye mec
lisi üyeleri seçimleri Kanununda değişiklikler 
yapıldı. Nispî temsil usulü belediye meclisi üye
leri, ile il genel meclisi üyelerinin seçimine de 
tatbik edildi ve bu tatbikatın hayırlı ve faydalı 
olduğunu bir yılı aşan zamandan beri görmekte
yiz Anayasamız Başkanlık Divanı başta olmak 
üzere, bütün komisyonların, Meclislerde temsilci
leri bulunan siyasi partilerin oranları ölçüsün
de katılmalariyle kurulmalarını emretmektedir. 
Bu tarz tatbikattan zarar mı görüyoruz muh-
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terem arkadaşlar! Her komisyonda, her küçük, 
büyük çalışmada, her siyasi teşekkül veya grup 
temsilcilerinin hazır bulunmasından mahzur 
mu doğuyor? Bir konu,, bir mesele görüşülür
ken, çeşitli görüşlerin gerekçeleriyle ortaya atıl
masından fayda mı doğuyor, mahzur mu doğu
yor? Bir siyasi parti, muhtelif illerde seçime 
katılmış fakat tesadüfen her ilde, her seçim çev
resinde aldığı oy barajın altında kalmış, fakat 
bütün illerde, Ibütün seçim çevrelerinde aldığı 
oyları yekûn ettiğimiz zaman görüyoruz ki, yüz 
binleri buluyor, milyonları buluyor. O siyasi 
partinin Mecliste temsilcisinin bulunmasında 
mahzur mu vardır? Ne mahzur vardır? Biz 
nispî temsil sistemini hangi hedef için kabul et
tik? Demokratik hukuk Devleti rejimini sağ
lam temellere oturttu, zedelenmeksizin yaşat-
maklığımız için, bir müddet bu sistemi uygu-
lamaklığımız lâzım ve zaruri olduğuna inanıyo
ruz. Nispî temsil sistemi hangi ana kaideye da
yanır? Seçimde kullanılan bütün oyların de
ğerlendirilmesi ana kaidesine dayanır. Niçin bu 
ana kaideyi ıbütün şümulü ile tatbik etmiyo
ruz? Yani nispî temsilin mahzurunu azaltan, 
faydasını çoğaltan ve vatan sathında küçüm-
sencmiyeeek adette oy almış bulunan siyasi par
tilere bu Meclislerde temsilciye sahibolma im
kânını veren tedbirlerden niçin kaçmıyoruz? Ne 
mahzuru var? Çünkü rejimi yaşatacağız, rejimi 
yaşatmak için, bu sistemin kabulü ve uygulan
ması daha bir müddet için, inşallah kısa sü
rer. lüzumlu ve zaruridir. O halde bu sistemin 
tatbikatını, zaruri icabatmı yapacağız, bu sis 
temin mahzurunu izaleye matuf olan ek ted
birleri alacağız? Binaenaleyh, teklifte samimiye
tin mevcut olduğunda şüphe yoktur. Fakat tek
lifi reddeden noktai nazarda şüpheye düşme
mek elden gelmiyor. 

Biraz sonra muhterem komisyon sözcüsü 
söz alacak. Raporlarında diyorlar ki, eğer nis
pî temsil sistemini millî bakiyeleri de nazara 
alarak uygulıyacak olursak 80 bin oy hiçbir 
değer ifade etmiyecek, bin oy değer taşıyacak, 
Kürsüye çıktıkları zaman benim idrak etmeye 
imkân bulamadığım bu misâllerini kavrıyabile-
ccğimiz şekilde izah ettirmelerini kendilerinden 
bilhassa rica ediyorum. Teklif, 80 bin oyların 
altında, 69 bin oyların, 19 bin oyların, 10 bin 
oyların, binoyların eritilmemesi için, ezilmeme
si için yapılmış bir tekliftir. Şu misallerini na-
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sil tasavvur ettiklerini kendilerinden lütfen 
izah buyurmalarını bilhassa ben rica ediyorum. 
Bu teklif kabul edildiği takdirde seksen bin oyu 
nasıl eziyormuş, nasıl fonksiyonsuz, tesirsiz, de
ğersiz bırakıyormuş? bunu izah etmelerini ken
dilerinden bilhassa rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, anaların çocuk doğur
maları lâzımdır. Fakat kâfi değildir. Doğan ço
cuğun yaşatılması, büyütülmesi ve yetiştirilme
si do lâzımdır. «Demokratik hukuk devleti reji
mine aşığız» demek lâzımdır, faydalıdır, fakat 
kâfi değildir. Demokratik hukuk devleti rejimi
ni sağlam temellere istinadettirmok de lâzımdır. 
Her türlü sarsıntıdan koruyan tedbirlerle ya
şatmak da lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bir mesele, hele müna
kaşalı bir mesele tetkik olunurken ve ilimden 
faydalanalım denirken, tekrarlamak lüzumunu, 
ihtiyacını duyuyorum, riayet edilecek ilk kaide, 
ilk prensip objektif olmaktır. Münakaşalı mese
lenin sadece lehdarlarının söylediklerini naklet
mek, faydalarını bildirmekle yetinmek tezi savun
madaki samimiyeti en az şüpheye düşürür. Muh
terem arkadaşlarım, dünkü birleşimde konuşan 
arkadaşlarımdan birisi bu tasarının Millet Mec
lisindeki görüşülmesine de temas etti ve orada 
söz alan arkadaşlardan bâzılarının konuşmaları 
üzerinde do durdu. Bir defa, o konuşmasında 
dahi o arkadaşın sözlerinden kendi noktai naza
rına uygun gelenleri aldı, kendi noktai nazarı
na uygun gel miyeni eri almadı. Hep, «Lâ takre-
büsselâte» dedi. Fakat, «Ve entüm sükârâ» de
medi. Objektiviteden ayrıldı. Benim asıl söyle
mek istediğim o konuda bu nokta değildir. Muh
terem arkadaşlar, Millet Meclisinde bir kanun 
teklif veya tasarısı kabul edildiği zaman, Cum
huriyet SenatO'Simdaki görüşmede bittabi ilgili 
Komisyonun raporuyle birlikte ele alınacak şey, 
Millet Meclisince kabul edilen metindir. Orada
ki görüşmelerde çeşitli görüşlere sahibolan arka
daşların görüşlerini burada ele almak ve müna
kaşa etmek uygun düşmez. Çünkü kendileri ha
zır değillerdir. Bizim görüşmelerimizin haysi
yetini korumaları bakımından milletvekillerin
den beklediğimizi en az burada biz de, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri olarak göstermek mecburi
yetindeyiz. Hazır bulunmıyan, görüşülmesine iş
tirak etmek imkânından mahrum olan arkadaş
ların Millet Meclisinde konu görüşülürken ileri 
sürdükleri fikir ve mütalâaları işimize geldiği 
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gibi burada ele alır ve konuşursak iyi hareket 
etmemiş oluruz. Bundan hazer etmokliğimiz lâ-
zımgclir. 

Muhterem arkadaşlar, rapor üzerinde, yani 
tasarının tümü üzerinde görüşüldüğü için, 
maddeleri ilgilendiren izahları bütün genişliği 
ile maddelere geçildiği zaman .yapmak uygun 
olacaktır. 

ilmî realitelerden mahrum olduğu kadar 
memleketimizin realitelerinden de mahrum olan 
Komisyon raporunun reddi suretiyle maddelere 
geçilmesinin lüzum ve zaruretine olan inancımı 
arz eder, vaktinizi fazla aldığım için özürler di
ler, hepinizi saygiylo selâmlarım. 

BAŞKAN —• Başkanlığın, lehte, aleyhte vo 
üzerinde olmak üzere söz sırası tesbitini arz edi
yorum : 

Sırrı Uzunhasanoğlu lehte, Kudret Bay han 
aleyhte, izzet Gener üzerinde, Celâl Ertuğ lehte, 
Fehmi Alpaslan aleyhte, Mehmet Ali Demir üze
rinde, Mustafa Deliveli lehte, Kâmil Coşkunoğlu 
aleyhte, Niyazi Ağırnaslı üzerinde, Cavit Tev-
fi'k Okyayuz lehte, Salih Türkmen aleyhte, izzet 
Birant üzerinde, bunu takiben Sayın Hüseyin 
Kalpakhoğlu lehte, ismail Yeşilyurt lehte, Ra-
sim Giray lehte, Baki Güzey lehte, Sakıp Önal 
lehte, Mehmet üııaldı lehte, görüşme almışlar
dır. Komisyon lehte, Komisyon söz sırasını bilâ-
harr. mı kullanacak efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

ADINA AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) —• Evet efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Sırrı Uzunhasanoğlu. 

SIRRI UZUNHASANOĞLU (Bolu) — Sa
yın arkadaşlar, Senatomuza gelmiş bulunan ve 
mevzuu müzakere olan seçimlerle ilgili kanun
ların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun tasarısı üzerinde ben de sağa, sola in
hiraf etmeden bir müstakil senatör sıfatiyle bi
taraflığımı muhafazaya çalışarak bir kaç söz söy
lemek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Yalnız benden evvelki hatip arkadaşlarımız bir
çok müelliflerden ve memleketlerden bahsederek 
uzun boylu konuşma yapmışlar ve söyliyccekle-
rimin hemen hemen yüzde yüzüne yakın kısmını 
söylemiş bulunmaktadırlar. Şimdi bizim elimiz
de kalan yalnız şahsi düşünce ve kanaatlerimiz-
dir. Bunları da yazısız olarak konuştuğum için 
bilhassa sırayı takibedemez, biraz da sıkıcı olur-
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sa siz ariflere fazla tarif gerekmez, tesellisi il» 
mâruzâtıma geçiyorum. 

Umumiyet itibariyle dev adımlarla ilerliyen 
zaman vo imkânlar hududunu dahi aşmak sure-
tiyle gittikçe çoğalan ve değişen modern ihtiyaç
lara nasıl başdöndürücü ve göz kamaştırıcı bir 
hız ile geliştiği kolaylıkla müşahede olunan 
medeniyetin seyir ve tekâmülüne halk idaresi ve 
çok partili rejim demek olan demokrasinin muh
telif vo münevvi hâdiselerle yontula yontula ka
balığı giderilerek en son iktisabettiği yepyeni in
celmiş haliyle devam ve inkişaf etmek suretiyle 
kat ettiği ve ulaştığı ideal merhalelere ve bütün 
bunlarla müteradif ve mütenasibolarak içtimai 
bünyede vâki her hangi bir sebepten veya sebep
lerden ileri gelen tebeddülattan mütevellit her 
hangi bir zarurete veya zaruretlere göre kanun
ların tanzim ve tedvin edildiği hepimizce malûm
dur. Ve yine cümlcnizcc malûmdur ki, kanunlar 
memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tam teta
buk edecek şekilde tanzim olundukları gibi ah
vali istisnaiyede dahi olsa bazan birtakım çapra
şık niyetler, arka plâna katılmış rengi belli 61-
mıyan düşünceler, siyasi sivri maksatlarla da tan
zim ve tedvin edilebilirler. Birinciler ne kadar 
parlâmentonun yüz akı iseler, ikinciler de yüz 
karası olabilirler. Mevzuatın değeri vatan ve mil
lete olan faydasının çokluğu ve devamlılığı ile 
makûsen mütenasiptir. Bunun aksini düşünmek 
muhal olduğu gibi, bir an için böyle mevzuatın 
var olduğunu kabul etmek demek, bu bizim an
ladığımız hukukî mânada bir kanun olmayıp 
daha ziyade şekli başka bir deyimle hukukun 
zorlanması ve âdeta hukukun suiistimali sure
tiyle derpiş edilmiş birer basit formüller ve 
muzır birtakım anâsırın terekküp ve terakümüy-
le meydana gelmiş vesaiki siyasiyelerdir. öyle ise 
biz kanun vâzıı olarak öyle kanunlar vaz'etmiş 
olalım ki, değil hali hazırda yaşıyan nesiller, ge
lecek nesiller indinde ve sinei tarihte şerefle 
yâdedilmemizc vesile olabilsinler. Ben burada 
fertle fert, fertle cemiyet, fertle cemiyet ve dev
let, vo devletlerarasındaki münasebetleri temin, 
tesis ve tanzim eden mevzuatın heyeti umumiye-
siııden veya kanunların bilinen o malûm tak
simlerinden bahsetmek suretiyle ve bildiklerinizi 
tekrar önünüze sererek kıymetli zamanlarınızı 
israf edecek kadar insafsız olmadığımı arz etmek 
isterim. Yalnız müzakere mevzuu olan tasarıya 
geçmeden evvel böyle bir mukaddime ile... 
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BAŞKAN — Müzakere mevzuu komisyon ra- I 

porudur. Hatırlatırım. I 
SIRRI UZUNHASANOCiLP (Devamla) — 

Hukukî renk taşıyan bir kapı ile mevzua girmek I 
istedim. Mevzua girer girmez henüz eşiğinde bu- I 
Umduğumuz bir zamanda, kanunları bir de reel I 
ve ideal olma yönlerinden ele almak faydalı olur, I 
zannediyorum. Memleketin mahallî veya umumi I 
bir ihtiyacına veya ihtiyaçlarına tekabül edecek I 
bir kanunu tanzim etmek istediğimiz zaman ya I 
doğrudan doğruya memleketin salahiyetli kimse- I 
leri tarafından bu kanun yapılır; bir realiteye ve I 
teamüle uygun bir kanun olabilir. Bâzı ahvalde I 
bir veya birden fazla bir husus hakkında kanun I 
tanzim etmek istediğimiz zaman şayet bu mev- I 
zuat başka bir memlekette mevcut ise oradan is- I 
tifade etmek suretiyle veya oradaki mevzuatı I 
adapte etmek veya doğrudan doğruya motamo I 
tercüme etmek suretiyle1 alabiliriz. O kanunu I 
alırken memleketimizin ihtiyaçlarına tekabül I 
eden maddelerle birlikte aşırı ideal maddeler de I 
almış oluruz. Bu maddeler bizim memleketimizin I 
ihtiyaçlarına henüz tekabül etmemiş olabilir. I 
Aldığımız memleket kanunları medeniyet sevi- I 
yesi itibariyle bizden daha ilerde olabilirler. I 
öyle maddeler de o tercüme ile beraber bizim I 
mevzuatımıza girmiş olur ki, ancak bu memleket I 
seviyesine senelerce sonra ulaşabildiğimiz halde I 
bu kanunlar bizim mevzuatımızda tercüme dola- I 
yısiyle kalabilirler. Bunlar hükümsüz olmamakla I 
beraber henüz memleket o seviyeye ulaşamadı- I 
ğmdan, ya bir veya iki hâdiseye o maddeler t e- I 
mas edebilir veya uzun zaman boşlukta kalabi- I 
lirler. Öyle kanunlar bizde yok değil, var. Şu 
halde bu mukaddime ile tasarıya girmiş bulunu- I 
yorum. Yalnız benim bahsettiğim kelime ve I 
mefhumlardan hepsini atarak şimdi bana lâzım I 
olan iki kelimeyi almış bulunuyorum. Biri, mak- I 
sat kelimesi, ikincisi de memleketi ihtiyaç keli- I 
meşini aldım. Bundan evvelki kanunlarda bili- I 
yorsunuz çoğunluk usulü tatbik ediliyordu. O za
man nispî sistemin kabul edilmesi için hararetle I 
büyümüş arzular vardı. Nispî secim kabul edil- I 
di. Nispî seçimden az zaman sonra Senato için I 
de nispî seçim, kabul edildi. Az zaman zarfında I 
bunun kabul edilmesi, hattâ nispî seçimin dahi I 
bizim, memleketin şartlarına tam tetabuk ettiğini I 
iddia etmeye bugün için imkân olmadığı halde, I 
çoğunluk usulü tatbik edilmesi gerekirken, bir I 
de bu yetmiyormuş gibi ve sanki yapılacak başka 1 
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bir iş kalmamış gibi alelacele bu usulün getiril
miş olmasını memleketin ihtiyacı olmaması ba
kımından yerinde görememekteyiz. Bundan başka 
bir de birleşik oy puslası olmuş oluyor. Bunu da 
ideal bir madde olarak alacak ve memleketimizin 
şartlarına göre ancak uzun zaman sonra tatbik 
edilmesi gereken bir maddedir ve bu yüzden her 
ikisi de fuzulidir ve yersizdir. Bir tâbir vardır, 
ayının 40 oyunu varmış 40 ı da bal ve bal armu-
tu üzerineymiş. Bütün bunlar da Adalet Parti
sinin iktidara müstakil olarak gelmemesi için di
yeceğim; diyeceğim ama bundan aynı derecede; 
C. II. P. si de zarar göreceğine göre bu zararın 
alelacele getirilmesinin hikmeti vücudunu anla
maya imkân olmamaktadır. Şayet ufak parti de
miyorum, kemiyet bakımından, keyfiyet bakımın
dan büyük olduğunu kabul ettiğim, bu ara parti
lerinin şayet - ben. Adalet Partisi kuvvetli demi
yorum - fil gibi ayaklar altında ezilmemesi için 
bir yere sığmıyorlarsa fil karşısındaki Halk Par
tisine ne diyelim. Bu sefer kuzu gibi, kurt gibi 
((îül üşmeler) bir partiye teslim olacaklar. Bun
lar arasında kurt gibi yenmek mi isterler, yoksa 
bir filin altında ezilmek mi isterler? Ben bunlar 
için hiçbirisini tavsiye etmem. Bilhassa ayrıl
mış olduğum ilk göz ağrım olan Yeni Türkiye 
Partisine asla böyle bir şey yakıştı ramam. Öyle 
ise aradaki partilere yakıştı rabileceğim tek şey, 
onlar nasıl kurt gibi veya bunlar nasıl fil gibi 
oldularsa aynı şartlarla aynı şekilde hareket ede
rek öyle çoğunluk sağlama ve hiç bunlara tenez
zül etmeden müstakil olarak iktidara gelmek için 
çalışmalarını ben âcizleri haddim olmıyarak tav
siye etmek isterim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN ----- Hatibin görüşmesine müdahale 
etmeyin efendim. 

SİRRİ lrZlTNHASANOĞLU (Devamla) —-
Bu kanunların bu kadar acele gelmesine de bir 
mâna veremiyorum. Memleketin bir sürü ıstı
rapları ve dertleri var. Biz bunlarla uğraşıyoruz, 
yani memleket geçim derdinde, biz aklımızı se
çimle bozmuşuz. Bu bakımdan hayret ediyorum 
ve İni hayretimi ifade etmek için buraya çıkmış 
bulunuyorum. Bunun mânası, mahiyeti nedir? 
Memleket bakımından hangi ihtiyaç duyulmuş 
da bu kanun bu şekilde alelacele buraya getiril
miş? Ben müstakil olarak bunu ifade ediyorum. 
Ne sağa, ne sola. kaçınış olan, sağ taraftaki ve 
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sol tarafındaki partilere karşı hiçbir diyeceğini 
yok. Yalnız bunun mânasını anlıyamıyarunı, 
memleketin ihtiyacı ile hali hazırda ben bunu 
kafbili telif göremiyorum. Yalnız konuşan hatip
lerin sözlerine aynen iştirak ederim. Yalnız bu 
kanunlar yapılırken samimî olarak maksat ve 
gaye 'memleketin ihtiyacı ise hepimizin bilâ is
tisna rey vermek mecburiyetinde olduğumuzu 
alenen ifade etmek isterim. Şayet içimizden 
bir partinin iktidara gelmesi maksadiyle ise, 
buna. rey verilmesi bütün arkadaşlara söylüyo
rum tamamiylc insafsızlık olur. Şayet 'bir par
tinin iktidara gelip de demokratik diktatorya 
diyelim, bunu önlemek için düşünüyoruz der
lerse, geçen tecrübeler ve ilerliyen zaman iti
bariyle buna da imkân olmadığına göre koalis-
yonlu partinin ve iktidarın .mevcudiyeti de iyi 
bir şey olmaz kanaatindeyim. Büyük bir insan 
alel acele bir tarafa, koşanken bir çocuk aya
ğına dolaşırsa, hızını azaltır. Koalisyonda da 
ufak partilerin büyük partinin hızım azaltaca
ğından korkuyorum. Mademki memleketi dü
şünüyoruz, acaba memlekete bir partinin muh
telif düşünceler ve gayretlerle bir araya gelme
si mi daha. faydalı olur, yoksa bir partinin doğ
rudan doğruya koalisyonsuz iktidara gelmesi 
mi daha iyi olur? Her halde doğrudan doğruya 
iktidara gelirse, programını maksadını ve ga
yesini daha iyi tatbik edebilir ve İni şekilde 
memleikete daha faydalı olur. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Tek 
Parti halinde gelirse bir kararname ile 50 vali
yi değiştiril'. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen müdahale 
etmeyin. 

SİRKİ UZUNHASANOĞLU (Devamla) — 
Tek başına iktidara gelen her parti vatan ve 
memleket sevgisiyle bütün partiler mensubu ol
duğuna. ve memleketin böyle bir partinin tek 
başına iktidara gelmesini beklediğine göre meni- I 
Jekete daha. faydalı olacağı kanaatindeyim. | 
Ovsa benim maksadını, gaye ve ihtiyaç, hattâ j . '. ' * • 
ideal 'bakımından mevcudolan nispî temsil sis
temi dahi tam ihtiyaca tekabül etmezken böy
le bir kanunun kabul edilmesini memleket ih
tiyacı ile kabili telif göremiyorum. Bu bakım
dan tasarının aleyhindeyim. Başka bir deyim
le mevcudolan tasarının lehindeyinı, lehinde 
oluşumun sebebi budur ve Imndan ibarettir. \ 
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Şayet maruzatını ve fikirlerimde yanılıyorsam, 
bunu izah ederler ve beni tatmin ederlerse mem
nun kalırım. Fakat benim düşünceme göre tat
min etmelerine imkân yoktur. Samimî isek 
bu tasarının kabulüne karar verelim Bize dü
şen vazife budur. (Alkışlar.) Sözlerimi .bitirir
ken teyidi muhabbetle tekrar hepinizi saygiylc 
sel anilerim. 

BAŞKAN — Sayın Kudret Bayhan. Komis
yon raporunun aleyhinde. 

O. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA KUD
RET BAYHAN (Niğde) — Muhterem arkadaş
larım; 

Kişi hürriyetini, aııea'k başkalarının hürri
yetini tahribedecek noktada sınırhyan, geniş ve 
şümullü bir düzen olan demokratik rejim, her 
şeyden evvel bir müesseseler rejimidir. 

Kişinin hak ve 'hürriyetini teminat 'altına 
alan ve adaletle çalışan müesseselerin korun
madığı sistemin adı demokrasi değildir. 

Seçim müessesesi, hürriyet düzeni içinde va
tandaş iradesinin serbestçe ve adaletle tecellisi
ne makes olursa demokratik idarenin teminat
larından biri ve belki de ibirincisi olur. Aksi 
halde, yani âdil ve âkil olmıyan seçim düzen
leri tatbik edilirse millî irade ifsad edilir. Bir 
kaç fikrî ve siyasi grupa ayrılmış olan vatandaş 
kütlesinin büyük parçasını teşkil eden bir azın
lığın, küçük parçalardan müteşekkil büyük ço
ğunluğu idare etmesi, hattâ ona tahakküm et
mesi gibi demokrasi anlayışı ile bağdaşamıya-
cak garip düzenler tecelli eder. Bunun içindir 
ki, Batı ülkelerinin demoikratik idarelerinde, 
halk idaresind temin edecek, halk idaresinin tam 
tecellisine medar olacak ideal seçim sistemini bul
mak için pek çok denemeler yapılmıştır ve ha
len de yapılmaktadır. 

Nispî temsil diye adlandırılan seçim sistemi
nin çeşitli varyantları iîe bir kül olarak müta
lâası halinde ekseriyet usulüne nazaran daha 
âdil ve daha demokratik olduğu münakaşa gö
türmez bir halkikat olarak Batı Dünyasınca. 
(•oktan kabul edilmiştir. 

Büyük Türk Milletinin beka ve selâmetinin 
lek şartını hukukî ve lügati mânasında demok
rasinin kayıtsız tecellisinde gören O. K. M. T*. 
•kurulduğu günden beri nispî temsilin müdafii 
olmuştur. 

(\ K. M. Partinin pek de geniş makes bul-
mıyan bu isabetli görüşü ve bu istikametteki 
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ısrarlı davranışı, sebatlı direnişi sayesinde nispî 
temsil sistemini zamanla diğer siyasi partilerin
de sloganı haline gelmiştir. Nihayet 27 Mayıs
tan evvel iktidar miidclcisi bulunan C. İT. P. 
sinin seçim beyannamesinde vatandaşa karşı 
bir teahhüdü olarak tecelli etmiştir. 27 Mayıs 
sonrasında kanuniyet kesbeden bu görüş, nispî 
ana prensibinden hareketle, bu sistemin çok çe
şitli şekillerinden biri olarak 1961 seçimlerinde 
uygulanmıştır. 1961 seçimlerinde uygulanan 
usul maalesef C. K. M. P nin aleyhine neticeler 
vermiştir. Ezcümle, C. K. M. P 1961 seçimlerin
de Türkiye çapında Y. T. Partisinden yirmiüç-
bin dörtyüz fazla oy aldığı halde, oniki millet
vekili noksan çıkarmıştır. 

Arkadaşlar şimdi huzurunuzda müzakere 
edilen kanun 1961 de tatbik edilen sistemi ıslah 
ile, oyların daha isabetli temsilini hçdef tutan 
,b:r hüviyet taşımaktadır. Yukardan beri izah 
ettiğimiz sebeplerle bir C. K. M. P li olarak 
bu kanunun karşısında bulunmaklığınuz aklen 
ve mantıken mümkün değildir. 

Kaldı ki, oy olarak tecelli edebilen her siyasi 
görüşün Parlâmentoda temsil edilmesi esasına 
dayanan nispî temsil siteminin gayesine en ya-
•km uygulamanın da bu kanunla yapılabileceği
ne inanmaktayız. 

Noktai nazarımızın bir misal ile daha da iyi 
tebellür edeceği 'kanaatindeyiz. 1961 seçimlerin
de Niğde ilinde 111,400 muteber ov kullanıl
mıştır. Bunun 39 600 ünü C. K. M. P. almıştır. 
34 300 ünü C. İT. P. ve 32 900 ünü de A. P. al
mıştır. Buna rağmen C. K. M. P. iki, C. II. P. 
2 ve A. P. 1 milletvekili çıkarmıştır. Niğde'de 
seçilme barajı 22 400 dür. Buna göre C. K. M. P. 
nin ikinci milletvekili 17 200 oyu, C. H. P. nin 
ikinci milletvekili 11 900 oyu temsil etmektedir. 
Buna karşılık A. P. nin 10 500 oyu bu Parlâ
mentoda temsil edilmemektedir. Yeni sisteme 
göre durum şöyle olacaktır. Bilfarz partiler yine 
aynı reyi alsalar ve seçilme katsayısı da aynı 
olsa, C. K. M. P. bir, C. H. P. bir ve A. P. bir 
milletvekili çıkaracaklar ve her birinden artan, 
17 200 ve 11 900 ve 10 500 oyları her partinin 
merkezde artan diğer oyları ile birleştirilip kanu
nun öngördüğü muameleye tabi tutulacak, netice 
itibarı ile ne A. P. 10 500 oyunu ziyan edecek 
ne do diğer partiler A. P. nin bu kazanılmış oy
larının üzerine oturup milletvekili çıkarabilecek-
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ler. Bu sistemin tatbiki halinde kendi partisinden 
milletvekili seçmeyi temin edememiş, muallâkta 
kalan Orta - Anadolu'daki bir halk tâbiri ile Kı
zdırmağa atılan oy kalmıyacaktır. Bütün bu 
izahımıza rağmen bu sistemin en iyi ve en ideal 
sistem olduğu kanısında da değiliz. Elbette ki, 
beşer eseri olan bu kanunun da birtakım noksan
ları zaman içinde ortaya çıkabilir. Ancak unutul
mamalıdır ki, en iyi iyinin düşmanıdır. Korkarız 
ki, en iyiyi arıyalun derken iyiyi kaybetmek du
rumuna düşmiyeliın. Fikrimizin muhalifi olan ar
kadaşlar elbette kendi noktai nazarlarına kendile
rince haklı deliller de göstereceklerdir. Ancak bu 
mukabil itirazın da asgari mantık ve hukuk öl
çüsü içinde olması şayanı arzudur. Meselâ bu ge
tirilmek istenen sisteme (Millî artık) diyen bu
günkü Adalet Gazetesinde iddia hiç de insaflı 
değildir. Aynı mantıkla hareket edilirse kendile
rinin müdafaa ettikleri sisteme de tâbiri amiya
nesi ile (löpçü) sistem demek gerekir. 

Getirilen kanun tasarısının Anayasaya aykırı 
olduğu iddiası ise şayet hususi bir maksada ma
tuf değilse asgari mânada hukuk nosyonundan 
nasipsizi iğin ifadesidir. Seçimle teşekkül edecek 
parlmanter idareyi kabul ve âmir hüküm ola
rak ilân eden Anayasamıza aykırı kanunun olsa 
olsa secim hakkını yok eden veya, halk iradesini 
ifsadeden hükümleri taşıyan kanunlar olur. Ge
tirilen kanun tasarısında bunu ihsas ve ima eden 
madde mi var ki, böyle mütalâa ediliyor? Bir ka
nunun mücerret Anayasaya aykırılığı iddiası ise 
son zamanlarda ilmî olmaktan ziyade pelemik 
bakımından moda haline gelmiştir. Bu tasarının 
Anayasaya aykırılığını iddia edenler, Anayasa
nın hangi maddesinin mâna ve şümulüne aykırı 
olduğunu sarih olarak beyan etmek durumunda
dırlar. Acaba bu arkadaşlar her oyun, oy sa
hibinin kanaatini temsil eden bir şahsın Parlâ
mentoya girmesinde lüzum ifade etmesini antide
mokratik ve Anayasaya aykırı mı buluyorlar. 
Kanaatimiz odur ki, bu iddiaya kargalar bile gü
ler. 

Arkadaşlar bu sisteme göre seksen bin oy bir 
milletvekili cıkaramıyacakmış, buna mukabil bin 
oy bir milletvekili çıkaracakmış. Böyle iddiada 
bulunan arkadaşlarımın da mübalâğa sanatında 
Meşhedi'ye taş çıkaracak bir ustalık gösterdikle
rine işaret etmek isteriz. Bu iddianın sahiplerin
den istirham evleriz. Tasarıvı dikkatle mütalâa 
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buyursunlar, iddialarında yine de İsrar ederler
se kendilerinin, yahut da bizim gibi düşünenlerin, 
her hal ve kârda taraflardan birinin idrakinde 
bir aksaklık var demektir. 

Bu tasarı ile getirilen sistemin Batı demok
rasilerinde terk edildiği yolundaki iddia da va
rit değildir. Fransa, Hollanda, İsrail ve daha 
bâzı Batı memleketlerinde ve Orta - Doğa mem
leketlerinde halen bu sistem caridir. Endonez
ya'dan başka yerde kullanılmadığını söylemekle 
kasted'len mâna ise bir Şark memleketinle tat
bik edilen modası geçmiş bir sitem olduğunu 
imadır ki bu da, do'ît ve dindaş olduğumuz bir 
camiayı tezyif etmek gibi hafifliği bir yana ha
kikat da değild:r. Nitekim Endenozya Büyük El
çisinin 19 Ocak 1965 tarihli açıklaması da bu 
iddianın sahiplerini mahcubetmiştir. 

Arkadaşlar, bu tasarının getirdiği bir yenilik 
de, seçimlerde kullanılacak birleşik oy puslasıdır. 
Bu yeni usulün de aleyhinde olan muhterem 
arkadaşlarını mevcuttur. Mahallî parti .mücade-
lerinin içinden gelmiş bir insan sıfatı ile arz 
etmek isteriz ki, bu usulün asgari faydası se
çim propagandalarına ahlâkilik getirmiş olması
dır. Gece yarıları başka partilerin oy puslasmı 
toplatmak, şehirlerde gece yarısından 
sonra gizli beyann-me dağıtımı gibi, 
kapı aralıklarına oy puslası sıkıştırmak, liste
leri muska yapıp köy kadınlarının koynuna 
sokmak (Bunu sandığa atmazsan muska seni 
çarpar) diye propoganda yapmak gibi demokrasi 
ahlâkına sığmıyan davranışlar bu usulle önle
necektir. Bu birleşik oy puslası sistemine de bâzı 
itirazlar müteveccihtir. Ezcümle denilir ki, hal
kın okur - yazar olmıyan kısmı bu birleşik pus-
ladaki yazı ve şekilleri tefrik edemez. Arka
daşlar, çok partili nizam tecrübesine başladığı
mız günden beri çeşitli seçim usulü tatbik ede
riz. Bütün bunların imtihanında gene de en iyi 
dereceyi, şu oy puslasmı dahi tefrik edemiyecek 
sandığımız okur - yazar olmıyan halk tabakası 
almıştır, münevver ve hele yarı münevver, maa
lesef demokrasi imtihanınmda kanatimizce ik
male kalmıştır. Türk halkının şifahi kültürü is
tenen tefriki yapmaya müsaittir, kaldı ki, getiri
len sisteme göre, körler ve aklî melekâtı bozuk 
olanlar hariç herkesin şaşırmadan oy kullanması 
temin edilmiştir. îş bu kadar basite irca edil
miştir. Bu millet çok karışık seçim usullerine 
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rağmen istediğini seçmesini bildiğini def aatle de 
ispat etmiştir. 

Bir misal ile sözlerimizi teyidetmek isteriz. 
1957 seçimlerinde karma liste yapılması o günün 
şartlarına göre hemen de imkânsız hale getiril
mişti. Okuyup - yazması tam olmıyanların bir 
karma liste tanzim etmesi ve kullanması müm
kün değildir. Buna rağmen emsali illerden, 
okur - yazar nisbeti hiç de fazla olmıyan Niğde 
ilinde 1957 seçimlerini 6 C. H. P. ve bir D. P. 
milletvekili kazandı. Yani bütün zorluğuna 
rağmen Niğdeliler karma liste ile istediklerini 
seçebildiler. 

1961 seçimlerinde seçim bölgem olan Niğde'
de A. P. listesinde üçüncü sırada bulunan bir 
aday tercih ile birinci adayı bertaraf etmiş ve bi
rinci. sıraya geçerek seçilmiş ve C. K. M. P. lis
tesinde 4 ncü sırada olan bir arkadaş da ikinci 
sırada bulunan adayı bertaraf ederek seçimi ka
zanmıştır. Bu durum da göstermektedir ki, bu 
millet seçmesini lâyıkı veçhile bilmektedir. 

Arkadaşlar, Türkiye'de demokrasinin yürü
yeceğine inanan ve bu düzeni samimiyetle arzu 
eden kimselerin, Türk halkının sağduyusuna ve 
bu Milletin kanaatlerini izhardaki ehliyet ve 
isabetine inanmak zorunluğn vardır. Aksi müta
lâa samimiyetsizliğin ve demokrasiye inanmazlı
ğın ta kendisidir. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına sayın Adliye 
Vekili 'Sim Atalay. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Muhterem arkadaşlar, dünden beri Komisyon 
raporu üzerinde çok kıymetli arkadaşlarımızın 
acı ve tatlı fakat hepsinin kendilerine göre ye
rinde olan görüşlerini burada dinlemiş ve tesbit 
etmiş bulunuyoruz. 

Tasarımızın, Komisyon ekseriyeti tarafından 
maddelerine ıgeçilmemesi ve böylelikle Komis
yon raporunun görüşülmesine devam edilmek
tedir. 

Maruzatım sadece iki noktaya mahsus ola
caktır. ^ 

Sayın Şeref Kayalar burada dün bu tasarının 
Anayasaya aykırı olduğunu kesinlikle ifade et
tiler ve ıdediler ki. Anayasa değişmedikçe bu ka
nun tasansımn ıkaibulü mümkün değildir. Bu 
hususlara >arzı cevap etmeden önce dün burada 
usul hakkında konuşan Sayın ihsan Sabri Çağ-
layangil'in bir beyanatının tesbitinin zaruri ol-
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duğu kanaatindeyim. Saym Çağlıyangil meydan 
efesi ve buna benzer hâzı cümleler kullandılar. 
Ben buna muvazi (beyanatta bulunacak değilim. 
Bu «Meydan efesi» ve benzeri kelimelerini hiç
bir ilgi görmediğim için ortada bırakıyorum. Bu 
cümleler yakıştığı yeri ve sahiplerini kolaylıkla 
bulacaklardır. (Soldan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, maruzatımın sade
ce meselenin Anayasa yönünden gerçekten bir 
aykırılık teşkil edip etmiyeceği hususuna ait 
olacağını arz etmiştim. Sayın Kayalar iki yön
den tasarının Anayasaya aykırı olduğunu ifade 
ettiler. Birincisi temsil prensibi bakımından, bi
risi genel oy prensibi bakımından. Temısil pren
sibi bakımından kıymetti arkadaşımız dediler ki, 
Anayasanın gerekçelinde C. Senatosunun tem
sil seklinin ayrı olacağı ifade edilmiştir. Bu se
beple C. Senatosu seçimlerinin nispî sistemle ya
pılmasına imkân ve ihtimal yoktur. Çünkü Ana
yasa gerekçesinde açıkça C. Senatosunun ayrı 
bir sec'm tarzı ile kurulacağı derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple nispî seçimin ve onun 
bir başka varyantı ile gelen kanun tasarısı şu 
caası yani ekseriyet sistemini derpiş etmediği 
için Anayasaya aykırıdır. 

Biraz önce Sayın Kudret Bayhan ifade etti
ler, dediler ki; Anavasaya aykırılığı iddiası ger
çekten bir moda haline gelmiştir. Anayasaya bu 
tasarı hangi maddesi ile aykırıdır ve Anayasa
nın hangi maddesiyle te^a.t halindedir veyahut 
Anavaranm hangi m^dderîne mugayirdir? Bu
nu ifade etmek istediler. Gerçekten Saym Şe
ref Kavalar Anayasanın şu maddesine aykırıdır, 
demediler, zaten diyemezlerdi çünkü tasarı Ana
yasanın hiçbir maddecine aykırı değildir. Ama 
kesinlikle ifade ettiler, Anayasaya aykırıdır ve 
Anavasa değişmedikçe bu kanun tasarısının ka
bulüne imkân yoktur, dediler. Anayasanın şu 
veya bu maddesine avkırıdır da demediler, ama 
no dediler Anayasaya kuvvet veren ve onu mey
dana getiren gerekçeye aıvkırıdır dediler. Çünkü 
dediler ki Anayasanın gerekçes'ude Cumhuriyet 
Senatosunun terekküp tarzının bir başlka şekilde 
yapılacağı ifade edilmiştir. Ve gerekçeden cüm
leler okudular. Anavasa, gerekçelinde iki Mecli
sin ne şekilde terekkübedeceği derpiş edilmiş 
bulunmaktadır. Dün de ifade ettim istanbul ta
sarısının .da iki Meclis içerisinde ki, Cumhuriyet 
Senatosu bu şekilde düşünülmiyordu» ıgenel oy 
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prensibine dayanmıyan bir şekil idi. Bu bilin
mektedir. Meslekî teşekküllere dayanan bir sis
tem idi. 

Meclis için nispî seçim esas olarak alı
nıyordu vo süratle Anayasanın metni içeri
sinden çıkarılacak. Denildi ki, anayasalar, ger
çekten demokratik anayasaların hiçbirisinde se
çim sistemleri derpiş edilmez. Ama anayasalar 
neyi tesbit ederler 1 Seçimlerin esaslarını tes
hil; ederler. Seçimlerin genel oyla, eşitliğe 
dayanan vo meşru bütün fikirleri ve tema
yülleri temin edecek bir sistemi kapsamasını 
bünyesi içine alır. Ama şu sistem, bu sistem 
diye bir hüküm getirmez. Anayasanın Cumhu
riyet Senatosunun kuruluşunu temin eden 
maddelerine ait gerekçeyi bir kere okuyalım. 
Anayasa gerekçesinde 69, 70, 71 ve 72 nci mad
delerinin gerekçesinde sadece, bu meseleyi de
ğil, çeşitli hususları kapsadıktan sonra, şu 
hususları açıkça tesbit eder, der ki, «Yukarda 
sayılan hususiyetler ve faydalar nazara alına
rak şu esaslar kabul edilmiştir. Anayasanın 
gerekçesinde kabul ettiği Meclisler için te
rekküp tarzına ait esaslar şunlar, okuyalım; 
yukarıda sayılan hususiyetler vo faydalar, ne
dir o faydalar? Saym Şeref Kayalar'm getir
diği Meclis şöyle olsun böyle olsun münakaşa-
sıdır, varılan hüküm burada. Şimdi kymetli 
arkadaşım varılan yukarıda sayılan hususiyet
ler ve faydalar nazara alınarak şu esaslar ka
bul edilmiş, kabul edilen esaslar bunlar. Bun
dan öncesi var ve tesbit edilen esaslar şunlar. 

1. Genel olarak C. Senatosu seçimlerinin 
esas itibariyle genel oya dayanması kabul edil
miştir. Genel oy şu; seçim kütüklerinden seç
menlin yaşma kadar seçmenin veya seçilme-
.nin niteliklerine ait hükümlerdir. Genel oy 
prensibi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde seçim 
mevzuatında temsil prensibini ifado etmez. Se
çim mevzuu ki prensibe dayanır. Birisi de genel 
oy prensibidir. No diyor? Genel olarak C. Se
natosu seçimlerinin esas itibariyle genel oya da
yanması kabul edilmiştir. Niçin bunu Anayasa 
ifado ediyor. İstanbul tasarısında genel oya da
yanmıyordu. ikinci Meclis. 

Bu. sebepledir ki, Anayasa gerekçesinde 
açıkça ifado ediyor, birinci Meclis, genel oya 
dayanacaktır, diyor. 
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2. Seçimlerde makul ölçüde de bir fark- I 

lılık 'husule getirmek için 40 yaş ve yüksek 
öğrenim kaydı tanınmıştır. Seçilebilmek için 40 
ya;] ve yüksek tahsil olacak. 

3. Temsil müessesesindeki basite irca etme 
temayülünü kısmen tadil etmiş ve beşerî nü- I 
anslan belirtmek bakımından adayın şahsiye
tine daha fazla yer verecek bir seçim sistemi- I 
nin uygulanmasına imkân verecek bir üye sa- I 
yısı...» 

Gördünüz mü? Üye sayısını azaltmak yani 
450 yerine 150 kişi : Böylelikle birçok vilâ
yetlerde birer kişi olacak ve seçmen bunları 
daha iyi tanıyacaktır ve nüans farklarını mey
dana getirebilmek için temsilde aradığı şart 
bu yoksa temsilde aradığı şart burada ekseriyet 
sistemi, dar bölge, Millet Meclisinde aynı de
ğil. Bakın açıklıyor. Daha önce münakaşasını 
yapıp açıklıyor no diyor? Temsil müessesesin
deki bacito irca etme temayülünü kısmen ta
dil etmekle beşerî nüansları gelişme bakımın
dan adaym şahsiyetine daha fazla yer vere
cek seçim sisteminin uygulanmasına imkân 
verecek bir üye sayısı tesbit edebilmek. Ger
çekten seçim çevrelerinde daha az sayıda aday 
olacağından seçmenlerin şahıslar bakımından 
tercihlerinde daha fazla imkâna sahibolacak-
larınm delilidir. Aynı zamanda 150 kişilik 
bir Meclisin havasının daha sükünetli ve se
rinkanlı olacağı da düşünülmelidir. Fazla ka
labalık Meclislerin çok farklı bir haleti ruhi-
yesi olduğuna Meclisler do işaret etmişlerdir. 

4. Meclisin uzmanlık bakımından zengin
leşmesini sağlamak bakımından Cumhurbaşka
nına Meclisin teşekkülünü değiştirmiyecek bir j 
ölçüda üye ataması hakkı sağlanmıştır. Ancak i 
uzmanlık zaruri olarak diplomaya bağlı olmı- | 
yacağma göre bu şart tanınmıştır. 

5. Eski Cumhurbaşkanının Cumhuriyet 
Meclisinde yer alması iki sebebe dayanmakta
dır. Bir kere uzun seneler Devletin başında bu-
lunmrn olan şahsın bilgi ve tecrübenin ver
diği olgunlukla Meclisten beklenen faydaları ço
ğaltacağı düşünülmüştür. Ayrıca eski Cumhur
başkanını siyasi endişelerin dışına çıkarmak ve 
kendisine ebedi bir şeref yeri temin edilmek is
tenmiştir. 

6. Süre olarak kabul edilmiş olan altı yıl, I 
üyeleri sırf seçim endişeleriyle kargı karşıya bı- I 
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rakmamak içindir. Cumhuriyet Meclisinin fonksi
yonlarından başlıca kamu oyunun nüanslarına ve 
değişmelerine Hükümetin dikkatini çekmek oldu
ğuna göre iki senede bir kısmi yenilenmenin bu 
gayeyi gerçekleştireceği düşünülmüştür. 

Açık Anayasa gerekçesinde Cumhuriyet Se
natosunun nasıl bir farklılıkla kurulması istendi
ği belirtilmiş bulunmaktadır. Simdi Anayasanın 
gerekçesinde mutlak surette Cumhuriyet Sena
tosunun Millet Meclisinden ayrı bir temsil pren
sibinin olduğuna dair ve yine bunların içinde 
Cumhuriyet Senatosunun bir ayrı terekküp tar
zını derpiş eden hükümler var mıdır? Yok. Ana
yasa her hanca bir maddesinde Cumhurivet Se
natosunun Millet Meclisinden ayrı bir seçim siste
mi ile bir temsilciyle meydana geleceğine ait 
bir hüküm mü kovmuştur? O da yok. O halde 
bunlar olmadığına göre insafla düşünelim. Kolay 
kolav Anayasaya aykırıdır dediler. Mümkün mü
dür? Bir de ne diyor kıymetli arkadaşım bu tem
sil prensibi yanında bir de genel oy prensibine 
dayandılar, ne imiş Anayasaya mücavir olan 
husus? Birleşik liste. Şu gelen birleşik liste. Bü
tün siyasi partiler, kura çekilecek, eekilen kura 
ile bir listede sırava göre yer alacaklar. Vatan
daş bu listeyi sandık kurulu başkanından alacak
tır. Daha önce her türlü telkinden, tesirden, her 
türlü şu veya bu şüpheden uzak olarak alacaktır 
ve bir çarpı işareti kovarak zarflayıp atacaktır. 
Ncrden geliyor kıymetli arkadaşım, bunun Ana
yasaya aykırılığı? Çünkü, divor, okur - yazar ol
mak lâzımdır bunu verebilmek iein. Simdi Ana
yasanın âmir hükümlerini kapsıyan bir tefsiri or
tadan kaldıran Anayasa kendi bünyesi ieinde seç
me ve seçilmenin esaslarını derpiş ettiği zaman 
okuma ve okumama gibi şartları bünyesine al
makta mıdır? Yani Anayasa seçilmenin şartları
nı derpiş etmekte midir? Havır. Anayasa genel 
oy prensibinden bahseder. Secim kanunları on
dan bahseder. Şimdi Anayasada su veya bu şe
kilde vole. Anayasanın derpiş ettiği hükümler sı
rasında hüküm altına alman ve seçim kanunların
da seçilmenin ve seçmenin şartları var. Bu şart
lar içinde Temsilciler Meclisinde görüşmesi ya
pıldığı sırada Cumhurivet Senatosu seçimleri sı
rasında seçmenin asgari bir tahsil şartına erişme
si bahis konusu idi. önergeler verilmişti ve bu
nun karşısında dikilen arkadaşlar, insanlar vardı 
ve bunların içinde idik. Demiştik ki, genel oy 
prensibi içerisinde, Türkiye'nin şartları içerisin-
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de mümkünmüdür ki, bir ilkokul şartını getire
lim. Yüzde şu kadarı ilkokul mezunu olmıyan ge
niş bir kütleyi oy hakkından mahrum edecektir. 
işte Anavasava nykırı olan bu idi. Onun için, 
okumadığı, bilmediği ve okur - yazar denilse muh
tevası hakkında fikri olmadığı bir listeyle, yani 
siyasi "partilerin veya bağımsızların bir listesi ile 
içeri girdiğinde, nasıl oy verebilecek? Fakat kalı
yor mu? Arkadaşım divor ki, «Yeter artık Türk 
seçmenine ve Türk halkına hakaret etmek.» Bun
lar yuvarlak sözler kıymetli arkadaşlarım. Kim 
Türk seçmenine hakaret edivor? Kim Türk seç
menine en ufak bir şekilde, uzak ve vakindan her 
hangi bir şekilde töhmet edivor. Bin yıldır İn
giltere'de seçim yapılır. ingiltere'de seçim binin
ci senesini aşmış, ingilizler kendileri yazarlar. 
Dünyada en çok dalavere yanan bizim memleketi
mi?:, diye... Bundan utanç duymazlar, tngilizler 
bu merhaleye gelebilmek için çeşitli şevler olmuş
tur. Bunları kendileri yazarlar. İngiltere'de se
çim dalavereleri uzun müddet devam etmiştir. 
Amerika'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin para 
ile olduğunu yazarlar, bundan utanç duymaz
lar. Ama ne deniyor, ne ifade ediliyor1? Diyoruz 
ki, seçime üç gün kala ve son üç gün içinde seçim 
propagandasiyle siyasi partilerin, şu veya bu si
yasî. parti demiyoruz, siyasi partilerin adaylarının 
kendilerine oy verilmesi hususundaki bir yarışın 
nüfuzu altındadır, övledir. Bu böyledir. Yani 
siyasi partiler, r>ror»agnndalarında seçmen vatan
daştan rey alabilmek iein bilhassa son üç prün 
içinde ov kâğıtları üzerinde geniş bir tasarrufta 
bulunm aktadırlar. 

BARKAN — Savın Bakan, Başkanlık Diva
nının almış olduğu karara göre saat 13,00 te ta
til verip saat 15,00 to yine topl anılacaktır, arz 
ederim. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Hay hay, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bağlamak mümkün değil, mi 
acaba? Belki ilerde konuşmanıza yine lüzum hâ
sıl olacak. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) — Peki, beş dakika lütfederseniz, biti
reyim. (Sağdan, «bitirsin» sesleri) 

BAŞKAN — Ben de öyle rica ediyorum. 
(Soldan, bırakalım, tekrar konuşsun, sesleri) 

müdahale etmeyin, Hükümet her zaman söz ala
bilir, üçte, beşte alırlar. 
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ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De

vamla) — Oy listelerinin kullanılmasında ge
tirilmiş sistem bütün şüpheleri ve tereddütleri 
ortadan kaldıracak bir sistemdir. Bu sistemin 
gerekçesini ifade ettiğimiz zaman seçimler sı
rasında bir mahalleden öbür mahalleye aday
ların, oy pusulalarını vatandaşların değiştir
memesi için barikatlar kurulduğu, adam dövül
düğü, insanların öldüğü gazetelere intikal et
miş secim vakaları; bunlar gerçek şeyler, bun
lar olan şeylerdir ve bunlar gerçek. Bunlar va
tandaşa hakaret ediyor. Vatandaş bu sakilde 
lâyık olmadığı bir muameleye taibi tutuluyor. 
Değil; vakıalar bu. Hepimiz secim sırasında 
şu veya bu şekilde çeşitli vakıalarla karşı kar
şıya gelmiş bulunuyoruz. Bütün bunları or
tadan kaldırıyoruz. En âdil şekli getiriyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, Yüksek Seçim Ku
rulunun fligranlı kâğıtları dahi ithamdan kur-
tarmıyabilir. Ne kadar kurtarabilirsek o kadar 
kazanç olacaktır. Devlet matbaasında basıla
caktır. Sahteleri basılamıyacaktır. Her ile seç
meni nisbetinde verilecektir. Her sandığa seç
meni nisbetinde verilecektir. Böylelikle artık 
bütün şüpheleri ortadan kaldıracak bir siste
mi getirmek kararındayız. Bir noktada . kıy
metli arkadaşımız «Niçin bunu ilmî heyetler
den geçirıuediniz?» diyor... Doğru... Esas seçim 
kanunları yani prensipleri değiştirme vâki ol
duğu zaman bir ilim heyetine müracaat edil
mesi belki yerinde olabilir. Belki güzel bir na
sihattir bizim için.. Ama tatbik edilen, nispî 
seçimdir. Nispî seçimde yeni bir değişikliğe, 
yeni bir şekil getirmiyoruz. Getirdiğimiz sis
temde demokratik nizamın daha âdil bir şekli
ni tahakkuk 'ettiren yeni ufuklar değil, bili
nen hususlardır. Tercih yapılacaktır. Şunu ve
ya bunu tercih edecektir. Siyasi tercihtir. Bu 
tercihlerin yapılmasında artık ilim heyetlerine 
müracaata lüzum görmüyoruz. Kaldı ki, bu
gün tatbik ettiğimiz Secim Kanunu, bir ilim 
heyetinin Seçim Kanunu değildir. Hattâ bu
gün tatbik ettiğimiz Anayasa bir ilmî heyet 
Anayasası değildir, Temsilciler Meclisinin bün
yesinden seçtiği bir komisyondur. Bu Secim 
Kanunuda aynı şekilde bir komisyonundur. Bi
naenaleyh, her şey için mutlaka ve illâ bir ilim 
heyeti kuralım, bu ilim heyetinin icazetini ala
lım, buna göre kanun yapalım. Bu ihtiyacı biz 
hissetmiş değiliz. 
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Bu arada Sayın Üzunhasanoğlu'nun konuş

malarına değinmek istemiyorum, Sayın arka
daşımız, kurt kuzu, fil hikâyesinden bahsetti
ler. Kurt, fil ve kuzu üçlüsünün cevalbmı Sa
yın Kudret Bayhan orta yerde kuzu rolünde 
görünen siyasi partilere gerekli cevabı vermiş bu
lunmaktadır. Bundan başka verilecek her han
gi bir cevap yok. Yalnız Üzunhasanoğlu dedi 
ki, gerçekten eğer bu tasarı samimî bir gerek
çeye dayanıyorsa biz kendileriyle beraberiz. 
Samimî olmadığımızı, kendisini şüphe ve tered
düde düşüren bir cihet varsa lütfetsinler, söyle
sinler. Samimiyetin ne derece kuvvetli esasa da
yandığını ifade edelim. Vallahi Billahi sami-
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miyiz diye yemin mi edelim? açıklıyoruz; ne ka
vlar âdil, ne kadar demokratik bir sistem ol
duğunu. Hayır böyle değildir desinler, delil ge
tirsinler. Samimiyetsizdirler, şu emareler, şu 
hususlar vardır desinler. Bunların gerçek olma
dığını ifade edelim. 

Vaktinizi fazla almıyayım, muhterem arka
daşlar; mâruzâtımı burada bitireceğim. Gere
kirse tekrar yüksek huzurunuza çıkabilirim. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Bugün saat 15 te devam et
mek üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,08 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saa t i : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Muhittin Kılıç 

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

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapılydı.) 
BAŞKAN — Yoter sayı vardır, gündeme ge

çiyorum. Seçimlerle ilgili kanunun müzakerele
rine devam ediyoruz. 

Komisyon adına Sayın Nusret Tuna, buyu
run. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NÜSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım iki günden 
beri devam eden müzakerelerde Komisyon rapo
runun lehinde ve aleyhinde konuşan arkadaşla
rımız oldu. Şimdi ben size bu mevzuda siyasi 
kanaatlerin donmuş bir hale gelmiş olması dola-
yısiyle bu mevzuda konuşmanın ne kadar zor ol
duğunu idrak etmeme rağmen neden Komisyo
nun bu şekilde bir karara vardığını elinden gel
diği kadar objektif bir tarzda izah etmeye uğra
şacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuzda 
iştirak eden 14 üye vardır. Bunların mühim bir 
(kısmı bu tasarının aleyhinde bulundular. Diğer 
bir grup da lehinde bulundular. Şimdi aleyhin
de bulunan arkadaşlarımızın görüşleri şu idi; 
diyorlardı ki, «Bir seçim sathı mailine girilmiş
tir, bahusus daha evvel Kurucu Meclis tarafın
dan hazırlanmış bir kanun vardır. Seçim sathı 
mailine gidildiği bir zamanda bu şekilde bir ka
nunun çıkarılmasında halk üzerinde menfi te
sir bırakması mümkündür...» Yoksa arkadaşımı
zın dediği gibi efendim, «çıkarılmaz, yapılmaz» 
değil. Çıkarılması halk üzerinde menfi tesir bı
rakabilir, iktidardaki veya kendisinde kuvvet 
vehmeden bir grup kendi lehine netice istihsal 
etmek için bir seçim kanunu çıkarıyor zehabını 
doğurabilir. Fikirlerden birisi bu idi. Diğer ko
nuşan arkadaşlarımızın ileri sürdüğü hususlar
dan bir tanesi de bu çıkacak kanunların mem-
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leket ihtiyacına uygun olması lâzımdır. Bugün I 
karşılaştığımız hal ile sevk edilen maddeler ara
sında mühim ayrılık vardır, memleket ihtiyaç
larına cevap vermekten daha ziyade bir grupun 
menfaatini korur gibi bir hal mevcuttur, bu ise i 
iböyle bir zamanda böyle bir kanunun konuşul
masının faydalı olmadığı neticesini doğurur. 

Yine aleyhte bulunan arkadaşlarımız muhte-
lif maddelere temas etmek suretiyle bu kanunun \ 
Anayasaya muhalif olduğunu bildirdiler. | 

Şimdi ben, bütün konuşmaları tafsilâtiyle arz ; 
edecek değilim. Bunun karşısında olan grup j 
efendim, Anayasamızda, mevzuatımızda Seçim ' 
Kanunu falan tarihte getirilir diye bir kayıt ; 
yoktur. Bilâkis, tatbikatta pekçök seçim kanun- | 
l an seçimden evvel getirilmiştir. Binaenaleyh, \ 
büyük bir mahzur doğurmaz. Ş 

İkinci olarak ortaya sürdükleri husus; bir j 
ıseçim yaptık. Seçimde bâzı aksaklıklar tebellür j 
etti. Biz mevcut aksaklıkları gidermek gayesiyle 
bu kanunu getiriyoruz. 

Diğer üçüncü bir ef'al de; Anayasanın hiçbir 
suretle hiçbir yerine muhalif değildir. Tatbikat
ta karşılaşılan yolsuzlukları ve aksaklıkları ber
taraf etmek üzere bu kanun hazırlanmıştır, mü
dafaasında bulundular. Bu karşılıklı konuşma
lar sonunda oylandı ve benim de dâhil olduğum ı 
yedi kişilik bir grup maddelere geçilmesini ka
imi etmedi, reddi talebinde bulundu ve huzuru
nuza gelen raporu yazdık. 5 arkadaşımız açık ola- i 
rak muhalefette bulundu, iki arkadaşımız oyla
manın şeklini anlıyamadıklarını fakat maddele
rin konuşulmasına taraftar olduklarını bildirdi
ler. Onların da muhalefeti kabul edilse dahi 7 ye 
7 bir durum hâsıl olur... Şimdi bu şekilde Ko
misyonda cereyan eden müzakereleri arz ettik
ten sonra Komisyonun ekseriyeti için bu netice
lere vardı, onu müsaadenizle arz etmeye ve Ko
misyon raporunu müdafaa etmeye çalışacağım. 
Muhterem arkadaşlarım, Komisyona iki fikir 
hâkim oldu, yani bu raporumuzdaki maddeler 
böyle peşin bir hükümle değil de nüfuz etme ga
yesiyle tetkik edilirse görülecektir ki, iki ana 
fikir vardır : 

Bir tanesi, zamansızdır ve memleket bünye
sine Uygun değildir, doğru değildir. 

ikinci husus, Anayasaya muhalif olduğu key
fiyetidir. 

Şimdi, tetkikatımızı bu esaslara muvazi ola- I 
rak arz etmeye çalışacağım. Muhterem arkadaş- 1 
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larım, Anayasa hukukunda ve Seçim Kanunun
da Kurucu Meclislere büyük ehemmiyet atfedi
lir. Bir memlekette ne zaman keşmekeş başla
mışla hakikaten bir Kurucu Meclisin kurulması 
o devlete bir nizamın bulunması istenir. Niçin 
(böyledir'? Anayasa hukukunun ilk kısımlarını 
tekrar etmek suretiyle vaktinizi almak istemiyo
rum. Kurucu Meclisin bünyesinin bir hususiyeti 
vardır. Yani bu Meclislerde yalnız siyasi parti
ler temsil edilmez, siyasi kanaatler temsil edil
mez. Kurucu Meclislerde topyekûn millet tem
sil olunur, milletin mümessilleri temsil olunur. 
Profesörü gelir, askeri gelir, gençliği gelir, köy
lüsü gelir, şehirlisi gelir. Velhasıl topyekûn mil
leti temsil eden müesseselerdeyse bunların mü
messilleri bir araya gelir ve topyekûn o millete 
bir nizam bulurlar, bir anayasa yaparlar ve ana
yasaya çok sıkı bağlı bulunan seçim kanunlarım 
vaz'ederler. 

Şimdi yüksek malûmlarınız, 27 Mayıs ihtilâ
linden sonra bir Anayasa yapılması çabasına gir
dik. ilk aylar bir ilim heyeti tarafından Ana
yasa yapılsın ve Seçim kanunları yapılsın den
di. Bu sahada mesailer devam etti. Fakat o za
manın iktidarında sağdan, soldan yapılan tel
kinler müspet tesir bırakmış olacak ki ; Kurucu 
bir Meclis kurmaya mecbur oldu. Kurucu 
Meclisi kurduk, Kurucu Meclis bütün memleke
tin müesseselerini temsil edecek bir bünyede 
idi, kuruldu, geldi Anayasayı yaptı, Seçim Ka
nununu yaptı ve seçimler yapıldıktan sonra ye
rini Türkiye Büyük Millet Meclisine terk ede
rek ayrıldı. 

Şimdi, biz diyoruz ki ; bu şekilde bir Kuru
cu Meclis tarafından siyasi menfaatlerin en az 
çarpıştığı bir heyet tarafından hazırlanan bir 
kanun üzerinden henüz çok kısa bir zaman geç
miş iken Anayasada, Seçim kanunlarında deği
şiklik yapmak, değişiklik yapanlar lehine müs
pet puan vermez. 1949 senesindeki rahmetli 
Başbakanın sarf ettiği çabayı lütfen hatırınıza 
getiriniz. O zamanın muhalefeti çıkarılmakta 
olan Seçim Kanununa muhalif oy veriyordu. 
Büyük çaba gösterdiler. Dendi ki, muhalefet 
menfi oy verdiği takdirde memleket içerisinde 
bir şüphe doğacaktır. Rica ediyoruz ne cins ta
diller istiyorsunuz onlarla uyuşturalım fakat 
çıkacak kanunlar iktidariyle, muhalefetiyle bü
tün milletin iştirak ettiği bir kanun olsun ondan 
sonra seçimlerimizi yapalım. Artık demokra-
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sinin §ekli üzerinde söz söylenemez. Şimdi I 
1948 de bunu geçiriyoruz. 1961 de bir Anayasa 
yapıyoruz, Seçim Kanunu yapıyoruz. Daha üze
rinden kısa bir zaman geçmeden Senato seçim
lerine el atıyoruz; yine kısa bir zaman geçmeden 
Millet Meclisi Seçimi Kanununa el atıyoruz. 
Arkadaşlar, komisyon raporunu aleyhinde bulu
nan arkadaşlarımız buna da hücum ettiler. Biz 
bu raporda diyoruz ki ne şekilde hüsniniyet 
iddia ederseniz edin bugün aklı selim sahibi her
kes bu kanunun getirilmesinden şüphe etmekte- I 
dir. Komisyon ekseriyeti bu kanaate vardı. Bi- I 
ze inanmıyorsunuz kendinizin en yakını olanlara I 
sorun, deyin k i ; bir Seçim Kanunu yapıyoruz ne I 
dersiniz dediğiniz zaman her halde size cevabı I 
inşallah menfaatli yollar bulmuşsunuzdur şek
linde olacaktır. Bir muhalife sorursanız, ne ya- I 
palım buna rağmen kazanacağız gibi sözlerle bu 
işin çıkmasının aleyhinde olduğunu ifade etmek
tedir. Şimdi efendim falan gün kanun çıkar di
ye bir hüküm mü var? Arkadaşlar, bunun üze
rinde duruyor muyuz t Komisyon raporunda bu | 
var mı1? Falan gün kanun çıkar, diye? Ama di- I 
yor apoletik olur, Millet müteessir olur. Acaba 
bir parti lehine mi kanun çıkıyor diye azap du- I 
yar, ıstırap duyar, millet bundan zarar görür, 
dediğiniz hususlardan birisi bu. 

İkinci kısmına geçiyorum. I 

Doğrudur. Artık bu Kurucu Mecliste bir I 
kanım yapıldı, seçimler yaptık mahzurlar gör- I 
dük. Mahzurlar üzerinde konuşmak, bunları I 
tashih etmek bizim için bir haktır. Binaenaleyh, I 
biz düzeltiyoruz. Şimdi arkadaşlar komisyonun I 
ekseriyeti bu görüşte samimiyet görmedi. Niçin I 
görmedi. Şu seçimler hepimizin dâhil olduğu- I 
muz bir şekilde yapıldı, önümüzde cereyan et- I 
ti. İki üç yıllık bir mazisi vardır. Şu seçimler- I 
den millî vicdanda tahassül eden nedir? Benim I 
gördüğüm, anladığım tesbit ettiğim hususların I 
en mühimi şu oldu. Seçim Kanununda seçim I 
kütüklerinin yapılmasında büyük hataya düşül- I 
müştür. öyle hataya düşülmüş ki bir vilâyetin I 
valisi dahi oyunu kullanamadı. Seçim günü en I 
binlerce vatandaş seçmen kütüğünün bozuklu- I 
ğundan dolayı oy kullanmaya imkân bulamadı. I 
Bu bir realite. Eğer mevcut bir kanunu elimi- I 
ze aldık, tatbikatına baktık aksaklıklarını tas- I 
hih ediyoruz, binaenaleyh ne diyorsunuz1? De- I 
diğimiz şu; | 

- 6 5 

10. 2.1965 0 : 2 
Muhterem arkadaşım, siz o Seçim Kanunu

nun tatbikatında seçmen kütüklerinin faciası
nı görmediniz mi? Mademki onu düzeltmek için 
getiriyorsunuz, seçmen kütüklerini düzeltme
ye matuf en ufak bir hüküm mü getirdiniz? O 
halde görülen aksaklıkları tashih ediyoruz sö
zünde büyük bir isabet yok. Sonra şu secim 
tatbikatının arifesinde gördüğümüz bir husus 
daha var. Bunları cesaretle söylemekte büyük 
fayda vardır. Arkadaşlar biz bu devrede kuv
vetli Hükümet kuramadık. İktidardaki partiler 
kendi seçim beyannameleri ile tahakkuk ettir
dikleri neticeleri karşılaştırırlarsa görecekler
dir ki, bunda muvaffak olamamışlardır. Ama 
muvaffak olduk denebilir, şöyle denebilir, 
böyle denebilir. Fakat bugün elimizi vicdanı
mıza koyup cemiyet içine girip kimler memnun 
diye araştırdığımız zaman hiçbir zümrenin 
memnun olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. C. 
H. P. si mi memnun? Hayır. Adalet Partisi mi 
memnun? Hayır. Tüccarı, esnafı, köylüsü mü 
memnun? Hayır. Falan mı memnun? Hayır. 
Realiteleri açıkça söylemekte fayda vardır. Ni
ye bu böyle? Bunun mühim sebeplerinden bi
risi, kuvvetli Hükümet kurmayı aklına koy
muş. milletin yararına olan şeyi cesaretle or
taya getirmekten çekinmez. Şimdi arkadaşlar 
(Adalet Partisi razı olmaz sesleri) muhterem 
arkadaşlarım ikinci kısmm sualini tekrar ediyo-
yorum. Dediler ki, bir Seçim Kanunu aldık, 
tatbikata baktık, tatbikattaki aksaklıkları izale 
etmek için bu kanunu getirdik. E.. Şimdi tat
bikatın ortaya koyduğu hakikatler bunlar. 
Şimdi ben muhterem Sırrı Atalay'a Adliye Ba
kanına şunu sormak istiyorum. Kuvvetli bir 
Hükümet kurmanın yolu bu getirdikleri sistem
dir. Bir arkadaşım dedi efendim âlimler ya
zarlar, kendileri için yazmışlardır. İşte onla
rın yazdıkları kendilerine aittir. Binaenaleyh, 
ilmin dar çerçevesine girip memleket realitele
rini görmemek caiz değildir. Arkadaşlar ilmin 
milletiycti yoktur. İlmin milliyeti, hududu, 
coğrafyası yoktur. Şu bizim içinde bulundu
ğumuz hallerden bütün medeni milletler gelmiş 
geçmiştir. Bunların yabancısı değillerdir. Bir 
Devletin âmme hukuku tarihini ele alm tetkik 
edin, bizim içinde bulunduğumuz safhaları ay
nen geçirdiklerini göreceksiniz. Kanunu aldık, 
noksanlığını izaleye uğraşıyoruz, millî menfaat 
için çalışıyoruz sözünde biz samimiyet göreme-
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dik. Bugün karşılaştığımız zayıf Hükümet şek
lini bcrataraf ettirecek sistem bu getirilen mil
lî bakiye sistemi değildir. Nispî sistemi getir
mişiz bu hale geldik. Nispî sistemin D'Hont sis
temini getirdik, bu hale geldik. Ondan daha ya
kın Briant sistemi var. O tarafa doğru kayma 
bir realiteyi ele alıp tetkik etmenin yolu olabi
lirdi. Fakat biz bu haldeyken en son uca gir
mekten endişe duyuyoruz. Fikirlerin Parlâ
mentoda konuşulmasından değil; fikirlerin Par
lâmentoda tenkid edilmesinden değil; kimin ne 
dediğinin anlaşılmaz bir hale gelmesinden, mem
leketin, demokrasinin bir hastalığı olan, ar
tık hâkimiyetin elden gidip, her kafadan bir 
ses gelmesinden endişe ediyoruz. O beğenme
diğimiz ilim kitapları her Devletin geçirdiği 
bu tarihî safhaları belirtmekte ve onun arka
sında demokrasinin bir anarşiye gittiğini, o 
anarşinin diktatoryaya gittiğini, diktatoryanm 
zamanla hâkimiyetin dağıtılması suretiyle meş
rutiyete ve demokrasiye doğru geldiğini, millet
ler şu devridaim içerisinde hareket ettiklerini 
ifade etmektedirler. O zamandan bu zamana 
kadar açık bir surette aşağı - yukarı demokra
si kervanına karışmış bütün memleketler bun
ları kendi nefislerinde tecrübe etmişler. Tec
rübe edilmiş şu hakikatleri görmeyelim. Efen
dim ne yapalım? Âdil sistem lâfının arkasına 
gizlenelim. Hayır arkadaşlarım, bu memle
ket hepimizindir. Bu memlekette demokratik 
nizamın karşısında buna düşman olan bir küt
le vardır. Demokratik nizamı istemiyenler var
dır. Bu biraz daha dejenere olursa, artık bu 
bir diktatoryaya gider. Yüksek Heyetinizin 
İm işlerle ilgili pek çok arkadaşlarımın, bu 
hususları tetkik ettiği kanaatindeyim. Demok
rasi her kafadan ses çıkarsa dejenere olur, ar
kasından diktatorya gelir. Eğer memleketi 
selâmetli bir yola götürmek istiyorsak bu geti
rilen kanun memleketin hastalığının teşhisinin 
cevabı değildir diyoruz. Dediğimiz budur. Bu
rada serd edilen şey şu. Efendim, 1950 - 1960 
arasını gördük, efendim, kuvvetli şeyler gel
di kalabalık mebus kafilesi geldi ne söylesek 
anlatamadık. Binaenaleyh bu neticeten ihtilâ
le müncer oldu, bıraktık. Arkadaşlar bunlar 
vakıa. Doğru ama biz bir Anayasa yapmışız. 
Anayasada ne diyoruz? Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir. Ancak millet bu hâkimiye
tini müesseseler vasıtasiyle kullanır, uzuvları 
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vasıtasiyle kullanır, Anayasanın gösterdiği 
uzuvlar vasıtasiyle kullanır diyoruz. Daha ev
vel mer'i olan Anayasamızda bir kuvvetler bir
liği prensibi vardır. Her şey Mecliste idi. Bu
gün getirdiğimiz ve üzerinde titrediğimiz bu 
Anayasanın zaman geldiğinde lehinde pek par
lak nutuklar dinliyoruz. Zamanı geldiğinde de 
bunun getirdiği müesseselere itimatsızlık duyu
yoruz. Bugün memlekette her hangi bir iktida
rın, her hangi kalabalık bir meclisi olan bir 
zümrenin tahakküm etmesine, bir Meclis dikta-
toryası kurmasına imkân yoktur. Yeni Anaya
sa müesseseleri kurmuştur. Korkmaya lüzum 
yoktur. İcabcttiği zaman güzel sözler söyleni
yor. Fakat böyle bir kanun koymak lâzım gel
diği zaman efendim, 1950 ile 1960 arasında 
gördünüz. Yine mi Meclisi feshetmek istiyor-
sununz, oyunuza mı güveniyorsunuz gibi lâflar 
ediliyor. Bu hususta verdiğimiz cevap da şu! 
Yeni Anayasamız getirdiği prensipler itibariyle 
hâkimiyeti müesseselere tevzi etmiştir. Müesse
seler arasındaki ahengi tesis edecek müessese
ler, nizamlar kurulmuştur. Binaenaleyh, artık 
bu şekilde bir korku geçirmeye mahal yoktur. 
Memleketin muhtaeolduğu nizama gitmenin yo
lu bu yol değildir. Bütün dediğimiz bu. Ana
yasaya muhalif demiyoruz. Şimdi bu iki hu
susta arz ettiğim keyfiyet şudur: Memleketin 
bünyesine uygun değildir. Tesbit ettiğimiz 
marazı bertaraf edecek hükümleri getirmedi
niz, dediğimiz budur. 

Seçim tarihini öne almak. Anayasamız dört 
yılda bir seçimin yapılacağını kabul etmektedir. 
Erken seçim istiyen varsa Meclis kararı ile da
ha evvel de olabilir. Bu Anayasa hükmünde 
onlardan ayrıldığımız husus yoktur. Biz şu 
noktalarda da isabet görmüyoruz; diyoruz ki, 
bir Kurucu Meclis ilmî mrsai gösterdi, Dahiliye 
Vekâleti ilmî mesai gösterdi; Türkiye'de nüfus 
harekâtının en az olduğu devre Mayıs sonları 
ile Haziran başları tesbit edildi. Binaenaleyh bu 
ilmî tesbitton dolayıdır ki, Türkiye'de seçin^erin 
Mayıs sonları ve Haziran başlarında yapılması 
kabul edildi. Seçim tarihi lâalettayin buluna
bilmiş bir tarih değildir. Millî iradeye hürmet
kar olan kimseler, her vatandaşın oy kullanma
sına imkân .bulacak bir vasatı bulmaya çalışır. 
Eğer bu vasat bulunamazsa buna yaklaşmaya 
gayret edilir. Bugün bizim elimizde mevcut im
kânlarımızla şu ilmî çalışmayı yapan Dahiliye 
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Vekâleti ve buna istinaden seçim kanunu çıka
ran Kurucu Meclis diyor ki, nüfus hareketinin 
en az olduğu zaman Mayıs sonu ve Hazıira.ı ba
şıdır. Bu bir. ikincisi, diyoruz ki, bu esbabı 
mucibe ile T.B.M.M. bir kanun çıkardı. O Mec
lis de kabul etti, bu meslis de kabul etti, arka-
dcşlarlar. Yine Sayın Sırrı At alay'in dediği gibi 
evlâtlarımıza sahibolduğumuz kadar fikirleri
mize ve reylerimize de sahibolmamız lâzım. Ne 
dedik biz? Cumhuriyet Senatosu seçimlerinin 
yapılma zamanı ekime doğru yaklaştığı zaman 
bir kanun geldi -kabul etti. Ne dedik, bu aylar
da nüfus hareketi fazladır. Seçim tarihi için 
Haziran kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu se
çimlerin Haziran ayma atılmasında içtimai fay
da vardır, oyların değerlendirilmesinde fayda 
vardır, dedik, onu o zamana attık. Şu reyleri 
veren kimlerdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin topyekûn üyeleri, ikincisi; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bu esbabı mucibe ile Senato se
çimlerinin 1966 Haziranında yapılmasına ka
rar verdi. Gene diyoruz ki, arkadaşlar, biz bir 
Yüksek Seçim Kurulu kurduk. Bu Kurul Sena
to seçimlerinin yapılacağı zaman bir karar aldı. 
Senato araseçimleriyle Milletvekili araseçim
lerinin beraber yapılması lâzımgcliyordıı. mev
cut mevzuat muvacehesinde araseçimlerinin 
yapılmasına lüzum yoktur. Bir yıldan az zaman 
kalmıştır, elimizdeki mevzuata göre seçimin 1965 
Haziranında yapılması lâzımdır dedi ve ara se
çimlerini yapmadı. Şu esbabı mucibeye dayanı
yoruz; diyoruz ki, memlekette halk tabakasının 
gösterdiği arzu ve istek seçimlerin biran evvel 
yapılması memleketin huzura kavuşması, kuv
vetli bir Hükümetin işbaşına gelmesi, Binaena
leyh erken seçime gitmenin icabett irdiği vasat 
memlekette mevcuttur. Komisyonun görüşü ne
dir? Getirdiğimiz kanun Anayasaya muhaliftir, 
şöyle olmaz, böyle olmaz demiyoruz. Şu saydığım 
dört esbap muvacehesinde içimlerin 1965 Hazi
ranında yapılmasında içtimai fayda vardır diyo
ruz. Bir karar alacakmış, şu Hükümet seçimin 
1965 to yapılmasını isteseydi Millet Meclisine bir 
önerge intikal ettirmek suretiyle Seçimin 1965 
te yapılmasını temin eder mi idi, etmez mi idi? 
Bu hususu da vicdanlarınıza bırakıyorum. Efen
dim, bu kısma dokunulmamış falan deniyor. 
Dokunuyoruz arkadaşlar, bu kısma dokunuyo
ruz. Gayet açık dokunuyoruz. Gelen kanun di
yoruz, seçimi dört yılda bir yapılır şeklindeki 
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değişiklik Anayasaya muhaliftir, iddiasında de
ğiliz. Yalnız saydığımız şu dört esbap muva
cehesinde memleketin arzusuna bünyesine uy
gun değildir. Kanun bir ihtiyaçtan doğar. Bu 
ihtiyacı nazara almıyan bir tekliftir diyoruz. 
Efendim, yine bâzı sözcü arkadaşlar Komisyon 
raporu aleyhinde bulunmak üzere haradaki fi
kirlerimizi tahrif ettiler. Bizim görüşümüz, 
noktai nazarımız budur. 

Şimdi, Anayasaya muhalif olan hususlara te
mas etmek istiyorum: Muhterem arkadaşlar, 
Anayasaya muhalefette, onun bir kelimesine 
muhalefet etmek suretiyle Anayasaya bir şe
kil bulma gayreti var. Anayasanın ruhunu, göz 
önünnüze tutar da kelimeleri o ruhun aydınlı
ğında tetkik edersek bu muhalif hususları gör
mekte güçlük çekmeyiz. 

ileri sürdüğümüz hususlardan birisi şu; diyo
ruz ki, halihazırdaki meri seçim 'kanununa zıt 
olmak üzere siz partilerin seçime iştirak etmesi 
batkınımdan bir hüküm getirmişsiniz. Bu, nispî 
sistemin tam sola gitmemesi için alınacak bâzı 
tedbirler vardır, bu tedbirler meyanında 15 ilde 
teşkilâtlanmış bir kudrete gelmiş midir? Yani 
parlâmentoda temsil edilecek bir duruma gelmiş 
mi gelmemiş mi? Bu kabîl fikir gruplarının Kıy
metini tesbit bakımından bâzı önleyici fikirler 
konulabilir. Partiyi kurdum, seçime gidiyorum 
ovet isabet görülmeyen tarafları vardır. Buna 
bir baraj kurması mümkündür, Anayasa muha
lif değildir. Ancak barajı koyarken opjektif ol
maya, Kanun huzurunda partileri müsavi gör
meye mecburuz. Nedir arkadaşlar bu? Deniyor 
ki, bir yeni parti kuruldu, bu yeni parti 15 ilde 
teşkilâtını tamamlamışsa il ve ilçede teşkilâtını 
tanıam'lamışsa ve 'bu yeni kurulun parti, büyük 
kongresini yapmamışsa ve kanunda gösterilen, 
yani seçim bölgelerinde tesibit edilen rakamda 
aday göstermemişse bu parti seçime giremez. 
Doğrudur, bir kıstastır ama tutuyoruz bundan 
sonra bir başka kolaylık daha çıkarıyoruz. Ne 
diyoruz? Teşkilâtı olsun veya olmasın diyoruz. 
Teşkilâtı ister olsun, ister olmasın. Eğer Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde on üyesi varsa onlar 
hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan, nerede, teşki
lâtı olduğu yerde mi? Hayır, Nerede? Topyekûn 
67 vilâyette seçime girebilir. Arkadaşlar, seçime 
girmek için objektif kıstaslar konur. Doğrudur. 
Bu, Anayasaya muhalif demiyoruz. Fakat aynı 
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evsafta olan partiler arasında fark yaratıldı mı, 
lehine fark yaratılana imtiyaz tanımış olur. di
yoruz. Anayasanın 13 üncü maddesi bütün va
tandaşlar kanun huzurunda müsavi muameleye 
maruzdur diyor. Biz no yapıyoruz? Ben burada 
sözcü olarak konuşuyorum, izah edemeyeceğim bu 
farklılık neden doğdu, belki konuşan diğer arka
daşlar izahını yaparlar. 

îşte mnihitercm arkadaşlarım, «efendim gay
ri ciddî şekilde Anayasaya muhalif (demişler. Bir 
Anayasa Komisyonuna bu yakışır mı?» Bu lâf
ların cevabı, Anayasaya muhalif olanı, en basiti 
bu. Tekrar bu kısımda arz ettim, çünkü Anaya
sa ile ilgili bir şey. Anayasanın 12 nci maddesi 
her şahsın her zümrenin kanun huzurunda mü
savi muameleye tabi alacağını kabul etmektedir, 
teşkilâtı olan partiler ve olmıyan partiler diye 
îbir baraj yapabiliriz. Ama parti fikriyatını kay
betmiş.. Bunda rica ediyorum ben her'hangi bir 
grupu küçük görmek için değil, fakat Anayasa
nın muhalefetini açıklamak için mecbur kalıyo
rum, böyle olursa onlar girer teşkilât aranır. 
Hayır teşkilât aramayız. îşte bu bir imtiyaz ta
nımadır. Anayasaya muhaliftir. Anayasaya mu
halif hususları arz ediyorum. Sayın Bakandan 
da şuna dikkat ederek bir güzelce izah etmesini 
rica ediyorum. Muhterem arkadaşlar, elimizdeki 
Seçim Kanununda partiler ancak teşkilâtı bulu
nan yerlerde seçime girerler. Niye teşkilât kay
dını arıyoruz? Teşkilâtı olsun ki, adayını seçe
bilsin. Adayı kimse belli olsun. Şimdi bu demin 
arz ettiğim imtiyaz dolayısiyla birşey diyoruz, 
T.B.M.M. inde 10 'üyesi olan veyahut grubu olan 
kimseler Türkiye'nin her yerinde seçime gire
bilir, diyor. Gerçi bu, böylekolaylık olsun diye 
getirilmiş ama arkasındaki büyük mahzur görül
memiştir. Gene bu tasarıyı getiren Hükümet da
ha evvel bir Partiler -kanunu tasarısı getirmiş
tir. Partiler kanun tasarısı halen Meclistedir, 
muhtelif hükümleri muhtelif vesilelerle neşre
dildi Buradaki hükümlerden birisi şu idi; parti
lerde 3 - 5 bin kişi vasıtasiyle yapılan deneme
lerde adayın tesbitinde demokratik bir usul mev
cut değildir. No kadar partili varee bir önseçim 
yapılmalıdır. Bu ön seçimde bütün parti men
supları kendi adayını ;csbit bakımından iradesi
ni gösterebilmelidir. 3 - 5 bin kişi ile yapılan de
neme kâfi değildir. Demokratik değildir. 
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Niye? Çünkü biz bastırdığımız oy puslasmda 

falanın silinmesini, falanın yazılmasını kabul et
miyoruz. Onun için bir parti listesine giren bir 
kimse o partinin süzgecinden tam geçmelidir. 
Nasıl geçmeli? 3, 5 bin kişinin denemesi dahi 
kâfi değildir. Bunu imzalıyan Hükümetin tasa
rısı partiler kanununda şöyledir. Aradan ne ka
dar zaman geçti bilmiyorum, bir teklif geliyor, 
no diyor bu, diyor ki, teşkilâtı olsun veya olma
sın o partiler, on üyesi olan parti seçime girecek, 
adayı nasıl tesbit edecek? Genel merkezde sala
hiyetli kılman makam topyekûn Türkiye'nin ada
yını tesbit eder, diyor. Türkiye'nin 67 vilâyeti
nin adayını kim tesbit edecek? Küçük partinin 
g3nel merkezindeki salahiyetli kimse tesbit ede
cek. Peki arkadaşlarım 3 beş bin kişinin süzge
cinden geçen bir aday demokratik bir aday ol
muyordu. Topyekûn bütün partililerin reyinin 
inzimamı suretiyle adayın tesbiti lâzımdı. Ne 
oldu birdenbire? Yukardaki bir şahsın yahut bir 
kliğin, üç. - beş kişinin tutup topyekûn aday gös
termesinin neye müncer olacağını düşünüyor 
musunuz? 

Nizamı her maddesinde müdafaa eden Ana
yasanın getirdiği sisteme uydu mu? Daha açık 
tâbirle arkadaşlarım; beni kim seçiyor? Basım
daki güçlü 2 - 3 kişi seçiyor. O baştakine kul 
olmn, mevkiinde olan mebus veya senatörden şu 
memlekete hayır gelir mi? Bu şekilde seçilen, 
usulün getirdiği sisteme şeflik sistemi denmez 
mi? Bunu imzalıyanlar belki şeflik sistemini hoş 
görebilirler, fakat bu millet artık, şeflik sistemi-

/ni istemiyor, arkadaşlar. (Sağdan, bravo, sesleri 
vo alkışlar) işte Anayasaya muhalif dediğimiz 
hususlardan birisi bu. Oraya onlar girer demiş, 
fakat bunlardaki adayların nasıl tesbit edilece
ğini genel merkeze bırakmış, bir grupun seçmiş 
olduğu 62 vilâyetin adayı ile yapılan seçimin 
meydana getirdiği mebus ben demokratik niza
mın, hürriyet nizamının mümessiliyim, diye bu 
Mecliste oturmaya ve bu Anayasanın gölgesi 
altına sığınmaya hakkı yoktur arkadaşlar. Bu 
bakımdan Anayasaya muhaliftir diyoruz. 

Anayasaya muhalif olan bir hususu daha arz 
edeceğim : Muhterem arkadaşlarım, demokratik 
nizamın ana mekanizması fazla oya sahibolanla-
rm idare etmesidir. Fazla oy, Mecliste ve Sena
tomuzda ne yapıyoruz? Oylama yapıyoruz. Hangi 
tarafın reyi galipse o tarafın reyi hâkim oluyor. 
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Demokratik nizamın ana mekanizması oy fazlalı
ğının hâkim olmasıdır. Bu, yüzyıllarca tatbik 
edilmiş fakat bâzı fikir gruplarının temsilinde 
cevaz verilmesi sistemi 19 ncu asrm sonunda 
20 nci asrın başında doğmuştur. Bu zaruretle ne 
yapmışız! Nispî temsil sistemine gitmişiz. Ama 
nispî temsilin doğuracağı mahzurları bertaraf 
etmek üzere kanuni birtakım tedbirler almışız. 
Bu tedbirler mahiyetinde ne var? Meselâ baraj 
var, barajı geçme var. Bu barajı geçecek kud
rette olanlar parlâmentoda temsil edilsin. Yoksa 
hiç ojr alamıyan veyahut pek az oy alan zümre 
rey alsın, diye gelmiş değil. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporu 
aleyhinde konuşanlar, bizi tuttular, nispî siste
min aleyhinde bulunmuşuz, nispî sistem Ana
yasaya muhalif demişiz. Biz bunu diyecek kimse
ler değiliz. Raporu iyi okumak lâzımdır. Böyle 
bir şey gösteremezler. Diyoruz ki, Garp devlet
lerinin getirdiği, bulduğu sistemlere bâzı mülâ
hazalarla öyle şeyler eklemişsiniz ki, Anayasayı 
ihlâl etmişsiniz. Şimdi buna bir misal veriyorum; 
ve bu misalimle 80 bin oy alan seçilmez de bin oy 
alan seçilsin filân diyorlardı, ben şu rapor yazı
lırken tevazu gösterdim, bin oy alanlar, 80 bin 
oy almış olmasına rağmen seçilmiyor, bin oy alan
lar seçiliyor demiştik. Şimdi hakiki sözümü söy
lüyorum, birisi 80 bin oy alıyor, tek bir oy almı-
yan bu kanuna göre seçilmektedir. Tek oy almı-
yan şahıs seçilmektedir. îzah ediyorum; seçim 
yaptık. Yalnız seçimdeki sistemi nazarı itibara 
alalım. Ne yapılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi 
yedi aday gösteriyor. Yani yedi milletvekili çıka
racağı bir yerde yedi aday gösteriyor, benim ada
yım falan, filân kimse diyor. Falan parti göste
riyor yedi aday, öbür parti gösteriyor yedi aday, 
öbür parti gösteriyor yedi aday. Diyelim ki, en 
fazla alan raporda olduğu gibi, 80 bin oy almış 
olsun. Bu 80 bin oyu alan kimlerdir arkadaşla
rım? O listede isimleri bulunan 7 adayın 7 si de 
80 bin oy almıştır. Bu bin oy nasıl oluyor di
yorlar. Şimdi o kısma geçiyorum: Bir parti düşü
nün ki, bin oy aldı. 67 vilâyette bin oyu geçme
di. Ne olacaktır gelen sisteme göre? O partiler se
çim rakamına dâhil olan miktarda adayını çıka
racak ilci tane çıkaracak; onun altındaki 80 bin 
oy 5 tane aday seçilemiyecektir. Diğerleri de öy
le. Bu bin oy alanların isimleri Yüksek Seçim 
Kuruluna gelecektir. Yüksek Seçim Kurulu ne 
yapacaktır? Bütün gelen bu oyları toplıyacaktır. 
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Diyelim ki, (A) partisi bu toplanan artık oylar
la 67 500 oy aldı, yahut 67 000 oy aldı. Yine bu 
civarda oy aldı. Ne yapacağız biz şimdi? Bütün 
partilerin aldığı, bütün partiler namına gelen 
artık oyları cem ettikten sonra münhal bulunan 
mebusluklara taksim edeceğiz. Münhal bulunan 
mebusluk adedince mebus çıkaracak. Şimdi ben
deniz, 1961 seçimlerine göre şöyle bir hesabettim, 
biz aşağı - yukarı millî secim rakamı 22 000 ci
varında oluyor. Şimdi o biner oy aldı dediğim, 
daha aşağı oy aldı dediğim parti kaç mebus çıka
racaktır millî bakiyeden? Üç tane mebus çıkara
caktır. Peki seçilen şahıs kaç oy almıştır? Bin oy 
almıştır, öbür taraftan 80 bin oy almasına rağ
men seçilememiştir, bu bin oy alan şahıs seçilmiş 
sayılacaktır. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Bin oy aldığı için 
değil, o değişti. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Şahıstır, 
raporda var. Daha konuşacağım. 

M. ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Bir milyon 
seçmeni olan yerde öyle olur. 

BAŞKAN — Sayın Tuna lütfen cevap verme
yiniz, devam edin, efendim. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Raporu 
bir defa daha okumanızı rica ediyorum. 80 000 
oy alan şahıs seçilemiyecektir. 1 000 oy alan 
şahıs seçilmiş olacaktır dedim. Yalan mı söyledim 
arkadaşlar? 

BAŞKAN — Lütfen izahatınıza devam buyu
run Sayın Tuna, Bu kullandığınız ifadeye göre 
Sayın Tuna, yani affınızı rica ediyorum ama nis
pî temsilde en fazla oy alan hepsi seçilir, geri ka
lan seçilmez gibi bir mâna çıkıyor. Yani 80 000 
oy alan seçilmez de 1 000 oy alan nasıl seçilir, 
ben bunu pek anlıyamadım. Lütfen tenvir ederek 
konuşunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Efendim, şimdi, bilmem muhtelif bu, bin oy için 
matbuat toplantısı yapan Sayın Bakanımı bu 
mevzuda ille bizi irşadetsin diyen, pek saydığım 
Zihni Betil'i ve elindeki yazıyı maharetle okuyan 
Kudret Bayhan arkadaşımı tatmin edebildim mi? 
İlle bunu izah etsin diyen arkadaşlar raporu oku
sun. Biz raporda mütevazi aldık rakamları. Müte-
vazi aldık. 80 bin oy alan seçilmiyecek bin oy 
alan seçilecek. Gelecek benim memleketimin me
busu, sen kaç oy almışsın? Bin oy aldım ama bi
zim, millî artık ve sair sistemi sayesinde elham-
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dülillâh mebus veya senatör olduk diyecek. Şim
di arkadaşlar iş bununla kalmıyor. Bu artık oy
lar ne olacaktır? Artık oylar Yüksek Seçim Ku
ruluna gelecektir. Yüksek Seçim Kurulunda ar
tık oyun mahallindeki secim rakamına taksimi su
retiyle bulunan rakamlar yüzde nisbetleri her 
parti için büyüklük sırasına göre aşağı doğru ya
zılacak, her parti içm % 98, 97, 96 şeklinde bu 
nisbetteki büyüklükten aşağı doğru inmek sure
tiyle tesbit edilecek. 

Şimdi bizim dediğimizi arz ettim, her vilâ
yetten bin oy alan ne olacak, getirdiği oy % 1, 
5 - 2 - 3 ve saire gibi. Bunları saydığımız za
man meselâ % 60 alan seçilmiyccek. % 1, 5 - 2 
alan seçilmiş olacak. Bu hâdise, kanunun mü
him adaletsiz taraflarından birisi. 

Şimdi Anayasaya muhalif tarafına geliyorum. 
Muhterem arkadaşlar, kanun böyle getirmemiş, 
ne olmuş? Demiş ki, eğer bir parti 90 mebus
tan az çıkarmışsa ona bir hak tanıyoruz. Nasıl 
tanıyoruz? Onun çıkarma hakkı olan mebus
lardan 1/3 ünü yazıyoruz. Millî bakiye netice
si filâna, filâna mebusluk isabet etmektedir. 
İsimleri de, yerleri de bellidir. Artık millî ira
denin seçtiği, bu sistemi kabul ettiğimiz zaman, 
seçtiği mebustur. Burada şunu yapıyoruz. Di
yoruz ki, ey parti genel başkanı, gerçi senin 
adaylarından filân filân seçilmiştir. Millî ba
kiyeden sana bu düştü, bunlar seçildi, ama sen I 
diyor bunları istemiyorsan bunların 1/3 üne 
müsavi bana isim bildir diyor. Ben onları şile
yim, senin gösterdiklerini mebus çıkaralım. 
(A. P. sıralarından «yaşasın millî irade» sesle- I 
ri) 

İşte arkdaşlarırn, bu sistem Garbın neresinde 
varsa bir öğneğini göstersinler âmenna, bu ko
misyon ehliyetsiz, tetkikatsız böyle bir raporu 
yazmış densin. Fakat bu getirilen sisteme göre 
dahi, millî irade ile seçilmiş olan bir şahsı lis
teden silip atıp parti başkanının bildirdiği şa
hıslara mebusluk seçim mazbatasının verilme
sine bu millet razı olur mu arkadaşlar? Bu se
çilen şahıs, ben millî iradenin mahsûlüyüm diye 
nasıl gelebilir? 

Şimdi Kudret Bayhan arkadaşım, şunu bir 
izah edin de görelim, dedi? İzah ediyoruz. Kud
ret Bayhan bir yere girdi. Ben demin demiştim 
ki, bin oy alan seçilebilir, Kudret Bayhan 67 vi
lâyetin birisinden aday oldu. Bir tesadüf ne 
olduysa tek oy alamadı seçimi kaybetti. Ne ola- | 
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cak? Bin oydan üstün tek oy almıyan mebus 
oluyor diyorum. Getirilen kanun ne diyor par
ti genel başkanına sorarız. Bunda aradığımız 
şart aldığı oy değil, altmışyedi vilâyetin birisin
de aday gösterilmiş parti başkanının gösterdiği 
bu şahıs mebustur, diyor. Arkadaşlar, bu ka
nun böyle diyor. 

Şimdi Muhterem Kudret Bayhan hiçbir yer
de hiçbir seçmenden tek bir oy alamamışken 

parti başkanının lûtfuyla, himayesi ve iltima-
siylc mebus olduğu zaman şu demokratik nizamı 
kuran, bu Anayasanın enirinde bulunan şu Parlâ
mentonun binasına girip de ben «nasıl milletveki
liyim» diyebilecektir, arkadaşlar? Biz diyoruz ki, 
onun için, bu kanun Anayasaya muhaliftir, 
millî iradeye parti iradesini tercih eden sistem 
Anayasaya muhaliftir. Gücümüzün yettiği müd
detçe çıkmaması için çalışacağız arkadaşlar. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) ~- Siz komisyon söz
cüsünüz, onun adına konuşuyorsunuz. Bu kanu
nu çıkarmamak için komisyonda böyle bir ka
rar mı aldınız? 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Adalet Baka
nı C. H. P. sinin sözcüsü müydü ? 

BAŞKAN — Sayın Arıkan karşılıklı konuş
mayınız. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Rds Bey, 
oradan konuşuyorlar. 

BAŞKAN — Karşılıklı söylüyorum, Sayın 
Adalı. (Gürültüler) siz bana vazifemi ihtar et
meyin. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşların.. 

BAŞKAN — Hem karşılıklı konuşuyorsunuz, 
hem de Riyasete ihtara kalkıyorsunuz. Buna 
müsaade edemem arkadaşlar. Herkese ihtar 
ediyorum ve tarafsız olarak idare ediyorum. 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Sözleri
mi bitireceğim. Bâzı arkadaşları kızdırdığını da 
anlaşılıyor. Biz, demokratik nizamın yolcuları, 
aynı kaderin yolcularıyız. Karşımızda Anaya
sanın şu getirdiği nizama direnmek istiyenler 
vardır. Birbirinizi sevmeye, birbirinizi anlama
ya, birbirinizin serdettiği fikirleri ruhumuzda 
sindirmeye mecburuz, arkadaşlar. Biz bu yolda 
böyle gidersek muvaffak oluruz. Yoksa Allah 
taksiratımızı affetsin. Hepinizi hürmetle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
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ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkan, 

sual soracağını. 
BAŞKAN — Sayın Tuna, Sayın Betil sual 

soracak. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Benim de Başkan

dan sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SAKIP ÖNAL (Adana) —- Zihni Betil suali 

hatibe mi sorar, yoksa size mi? 
BAŞKAN — Soru soracak kişi, Tüzüğe göre 

Reisten sorar. Ama, bâzı arkadaşlarımız, her 
iki taraftan da oluyor, kürsüye doğ ITI bakıyor. 
Bunu arkadaşlara hatırlatmak ktfii ; ->. 

Buyurun Sayın Betil. 
ZİHNÎ BETlL (Tokat) — Efendim, suali

min cevaplan gayet kısa olacak. Yüksek He
yetinizi yormıyacağmı. Sualimi o şekilde ter
tipledim. 

Birinci sualim, 
BAŞKAN — Milletvekilleri dahi konuşu

yor, sayın arkadaşlarım bakınız rica ederek, is
tirham ederek söylüyorum. Buraya milletvekil
leri do geliyorlar, elleri ceplerido orada seyir
ci yerlerinden bakıyorlar. Her partiden böy
le arkadaşlar vardır. Kendilerine ihtar gön
derdim. Açıkça burada isimlerini söyletmesin
ler. Buraya teşrif eden milletvekili arkadaşlar 
hiçbir şekilde müzakereye katılmasınlar; böy
lelikle sükûneti muhafaza edelim. 

Buyurun Sayın Betil. 
ZÎHNl BETÎL (Devamla) — Komisyon ta

sarının tümünün reddedilmesini çoğunlukla ka
rarlaştırmıştır. Anayasamızın 69 ncu maddesi
nin ikinci fıkrası milletvekilleri seçimi 4 yılda 
yapılır, diyor. Mevcut meri Milletvekili Seçi
mi Kanunu ise Anaaysadan önce kabul edildi
ği için Haziran ayında yapılır diyor. 4 aydan 
fazla veya eksik bir müddetle seçime gitme 
Anayasanın 69 ncu maddesinin 2 nci fıkrası 
muvacehesinde Anayasaya aykırı düşer mi, düş
mez mi? 

Tümünün reddini komisyon olarak mütalâa 
ettiklerine göre bu sualime cevap vermeleri lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) —• Zihni Betil arkadaşım,demek ki ben bu 
hususu izah ederken meşgullermiş. Tekrar izah 

10 . 2 . 1965 O : 2 
edeyim. Biz Anayasanın 69 ncu maddesine göre 
4 yılda bir seçim yapılması lâzımdır şeklinde
ki görüşün isabetli olduğuna fakat Millet Mec
lisinin, Senatonun değil, Millet Meclisinin se
çimi daha evvele alma hakkına sahip bulundu
ğuna kaani. olduğumuzu ifade ettim. Ama, de
dim biz kanunu iki cepheden mütalâa ettik. Bir 
tanesi halin icaplarına uygun değildi. Diğeri de 
Anayasaya muhaliftir. Dedik ki, bir Kurucu 
Meclis kurulmuştur. Dâhiliye Vekâleti yaptır
dığı ilmî tetkikat dolayısiyle Mayıs sonu veya 
Haziran başında seçimin yapılması lâzımdır, 
demiş, bu bir. 

İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Cum
huriyet Senatosunun kısmi seçimlerinin Hazi
ran 1964 e taliki sırasında reyini izhar etti, de
di ki; seçim için münasip ay Hazirandır, se
çim Kanunu böyle gösteriyor. Binaenaleyh, 
Ekimde yapılmasın. 1963 Sonbaharında yapıl
ması düşünülen seçim, 1964 Haziranında yapıl
dı. Ne yaptık burada, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri reylerini izhar ettiler. Bu seçim 
tarihi isabetlidir, seçim tarihini değiştirmiyelim 
dediler, iki. 

Üçüncüsü, Ibir Yüksek Seçim Kurulu memle
kette milletvekilleri için yapılması lâzımgelen 
ara seçimini yaptırmadı. Neye yaptırmadı! Çün
kü Haziran 1965 te yapılacaktır, Ibir yıldan az 
zaman kalmaktadır; binaenaleyh, milletvekilleri 
ara seçiminin yapılması doğru değildir, diye 
bir karar verdi. Şu karar tatbik edildi. Son ola
rak demincek unuttuğum bir hususu daha ilâ
ve edeyim. Eğer seçim Teşrin içinde olursa ye
ni bir iktidar gelebilir. Bu iktidarın hazırlan
mış bir bütçe ile karşılaşması mümkündür. Hal
buki icraat bütçe ile olur. Bu gelecek iktidara 
kendi bütçesini hazırlamak imkânını vermek 
için Ekim sonu isabetli değildir noktai naza
rının tümünü mütalâa ettik. Dedikki evet Ana
yasa gereğince bir karar almak lâzımdır. Seçi
min Haziranda olması için bir karar almak lâ
zımdır. Bunu bu şekilde bu kadar Anayasaya 
muhalif hükümlerle malûl bir kanunu sevk eden 
Hükümet 'Millet Meclisine bir takrir gönderir, 
bu takrirle seçimin 1965 Haziranında yapıl
masına karar alınabilir. Bundan sonraki nizam 
tam rayına oturmaktadır. Tadil olarak ne ya
pılıyor? Bir muvakkat madde geliyor. Seçim 
tarihi muvakkat Ibir madde ile geliyor. Millet-
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vekilleri Seçim Kanununun 5 nci maddesi tadil 
ediliyor1. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — îzaha devam et
tikleri takdirde şunu söyliyeyim: Bütün izaha
tını dikkatle, itina ile dinledim, kelime kelime 
aynen tekrarlıyabilirim. Sualime lütfen kısaca 
cevap versinler; yorulmasınlar. (Sağdan: gü
rültüler, müdahaleler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
ZÎHNl BETlL (Tokat) — Cevabı evet ve

ya hayır şeklinde olabilir. (Sağdan; gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Efendini.; 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — ikinci sualimi so
ruyorum. Anayasa dört yılda bir yapılır, di
yor. Anayasanın bu hükmü 15 Ekim 1961 de 
yürürlüğe girdiğine göre bunun 1965 Ekiminde 
yapılması lâzım. Milletvekili Seçim Kanunu ise 
1965 Haziranında yapılır diyor. Kanunlar Ana
yasaya aykırı olamaz. Anayasamız, Anayasanın 
üstünlüğü prensibine istinadeder. Binaenaleyh, 
Anayasanın 69 ncu maddesinin 2 nci fıkrası
na apaçık aykırı olan Milletvekili Seçimi Kanu
nunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasına istina
den Haziranda seçim yaparsak Anayasaya ay
kırı olmaz mı? Evet veya hayır desinler. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, bunu anlatıyo
ruz. Diyoruz ki, Anayasaya muhalif olmamanın 
yolu, bu şekilde seçim tarihlerini her devre 
için şu Anayasa, şu seçim kanunu meri olduğu 
müddetçe her zaman sonbaharda yapılmasını 
icabettirecek kanun getirmeye lüzum yoktur. 
Bu muvakkat bir madde ile olabilir diyoruz. 
Millet Meclisinden karar almak suretiyle erken 
seçim Millet Meclisinin tahrik etmesiyle olur
du, bu dediğimiz mahzurlar olmazdı, diyoruz. 

Z lHNl BETlL (Tokat) — Efendim, Ana
yasa hükmü, bir kanun hükmü Meclis kara
rı ile değiştirilebilir mi? (A. P. sıralarından 
gürültüler ve karşılıklı sözler) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sen sus, 
cevabı sözcü versin. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

— Sen sus. Bu şekilde müzakere olmaz otur ye
rine. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Senden 
bagka gürültü yapan yok, sen sus.. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen susunuz, 
karşılıklı konuşmayın. Sayın Tuna,, benim siz
den ricam şu: Diyorki, Zihni Betil, (Sağdan gü
rültüler) şunu arz etmek için söylüyorum. Sa
rih olarak söylüyorum. Tekrar sual soracak ve 
cevap verecek arkadaşlarım için de söylüyorum, 
Sayın Ürgüplü arkadaşımız ingiliz Parlâmen
tosundan misaller verdi. Sorular oturduğu yer
den kısa olarak izah edilecek, şekilde sorulur. 
Buna cevap verecek, komisyon veya Hükümet 
olabilir. Kısaca cevap verir. Bu prosedür için
de lütfen devanı ediniz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Mevzu türlü türlüdür. Kısa cevap vere
cek mevzu vardır. , 

BAŞKAN — Arkadaşımız yorulmasınlar, 
evet veya hayır des'nler, razıyım, diyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Muhterem Başkan, sualin cevapları bü
tün Senato tarafından verilecek. Bir Anayasa
ya muhalif kanun Meclis karariyle ref mi edi
lir; siz bu cehalette misiniz şeklindeki sualini 
elbetteki ben biraz şümullü cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna «Siz bu cehalette 
misiniz?» ifadesini kelime olarak söyledi mi?. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Efendim şimdi arz etti, yani kelime ola
rak değil tabi. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Evet 
kelime olarak söylemedi ama, o mâna var,, sual
lerinde. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu; kelime ola
rak söylenmiyen közlerin burada (Sağdan gü
rültüler) tefsirine gidersek herkesin anladığı
nı söylersek bunun sonu gelmez. Kelime olarak 
söylendi mi diyorum. Kelime olarak söylenme
diğinin cevabını alıyorum. Lütfen siz oturdu
ğunuz yerden müdahale etmeyiniz ki, ben cel
seyi idare edebileyim. 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 69 ııcıı 
maddesinde bu mevzu ile ilgili birinci fıkra var. 
Milletvekili seçimi dört yılda 'bir yapılır, diye. 
Al tnda ikinci fıkra var, diyor ki; «Millet Mec
lisi daha evvel seçim yapmaya karar verebilir» 
diyor, kanun çıkarır, değil. Karar verebilir, di
yor. Diz de diyoruz ki, bunu Meclislerden geçi
rip kanun yapmıya lüzum yok, Millet Meclisi
ne bir teklifte bulunulur. Millet Meclisi şu arz 
ettiğim vakıalar muvacehesinde eğer Haziran 
1965 de seçim yapmaya karar vermezse o za
man bu yollara gidilebilir. Bu yollar Anayasaya 
muhalif değildir, Anayasaya uygundur. Fakat 
içinde bulunduğumuz şartlara uygun değildir 
diyorum. Şartların ne olduğunu arz ettim. Ben 
diyorum ki, bu kadar muğlak 'bir kanun çıka-
rmcaya kadar Millet Meclisine bir tezkere ya
zılsa idi ve bu şartlar tafsil edilse idi; dense idi 
(ki, - memleket bu şaıtlar altında; - gerçi sizin 
daha beş - altı ay kadar vaktiniz var ama, Ha
ziran 1965 de şu şartlar muvacehesinde bunu 
tahakkuk ettiriniz, karar veriniz ey Meclis den
se idi, ve onlar da bu sistem evet doğrudur, biz 
de bu kararı verdik dese idi... Bu şekilde il
min ortaya koyduğu yukarıdan beri mahzur
larını izah ettiğimiz yollara lüzum kalır mı idi? 
Bu suretle Meclisin verdiği bu kararla şu işi 
halletmek olmaz mı idi? Karar verirken Ana
yasaya muhalif şeyleri kararla mı kaldırıyor
sunuz, şeklindeki suali, ben şahsan Zihni Beril'-
den ümidettiğim bir hareket olarak görmedim. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) _ Bin an için ka
bul edelim; tasarı filhal 'gülüşüldü ve kanun
laştı. Anayasanın 69 ncu maddesinin ikinci fık
rasına göre Millet Meclisi yenileme kararı al
mak suretiyle seçimi Ekim ayından önceki bir 
tarihte yapılamaz mı? Anayasaya aykırı bir 
kanun hükmünü, Anayasaya uygun hale getir
menin yolu, Anayasaya aykırı kanun hükmü
nü tadil etmektedir. Seçimin 1965 Ekiminde 
yapılmasını kabul etmek, tasarının buna taallûk 
eden hükmünü Anayasaya uygun hale getirmek
le olur. Kanun Anayasaya uygun hale getirilir
se, eğer seçime daha erken gitme şartları veya 
ihtiyaçları varsa 69 ncu maddenin ikinci fık
rasına göre her zaman teklif yapılabilir ve ka-
rarlaştırılabilir. Binaenaleyh, bu yol daha ta
biî bir yol değil midir? 
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BAŞKAN — Cevap versinler; 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Bu kanunun tadilinden sonra da erken 
seçim için Meclisin 'karar alması mümkündür; 
Ama karar aldı, 1965 in Haziranında yaptı, 
dört yıllarını idrak ettiler, 4 yıl bitti. Ne ola
caktır? Ekimde yapılırsa bu muvakkat madde
ye göre Millet Meclisi seçimi kanunun 5 nci 
maddesini esastan tadil ediyoruz. Meclisçe bu 
kanuna rağmen erken seçim kararı akimdi; 
Geldi, dört yıl bitti, kanun dör yılın sonunda 
secim yapılır diyor. Seçim Kanunu Ekimde 
yapılır diyor. Şimdi dört yıl bitmiş ama kanun 
Ekimde yapılır diyor. Bu keşmekeşi artıracak 
şekilde, her gün bir kanun çıkarmayı Yüksek 
Heyetiniz tasvibediyor mu? Ben (bunun için 
diyorum ki, muvakkat bir madde ile bu olabi
lirdi. Bir karar alınabilirdi. Eğer oradan bir 
karar almak mümkün olmazsa o zaman bu yo
la, gidilebilirdi. Biz no Anayasaya, muhalif oldu
ğu için söylüyoruz ve ne de başka bir kasıt için. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Üçüncü 'bir su
alim de; Komisyon tasarının tümünü reddetti
ğine göre, birleşik liste hakkındaki, gerdkçe, se
çimin 1965 Ekiminde yapılmasına dair teklifin 
reddi için gerekli olamaz. Keza, Millet Mecli
sinin kabul ettiği teklifi reddeden Komisyon 
gerekçesi recimin 1965 Ekiminde yapılması hu
susunu reddi için gerekli olamaz. Çünkü tasarı 
bir çok hükümleri ihtiva etmektedir. Binaen
aleyh. tasarının ihtiva ettiği hükümlerden bâzı
larının gerekçesi ancak bu konuya taallûk eden 
tekliflerin reddi için ileri sürülebilir, tümü için 
değil. Benim sualimin niteliği bu hususu teba-
rür; ettirmek istiyor. Binaenaleyh, tasarının ta
şıdığı muhtelif hükümlerden bâzılatına ait ge
rekçeler diğerleri için de varidolamaz. Ken
dileri de çok iyi bilirler. Şimdi 80 bin oy alan 
şahıs seçilmiyor, bin oy alan şahıs seçiliyor, bu 
hususun lütfen izahını rica ediyorum. Milletve
kili Seçimi Kanunu diyor ki ; siyasi partiler 
adaylarını demokratik usullerle tesbit eder. 
Bu tasanda Milletvekili Seçimi Kanununun koy
duğu bu kayda muhalif bir hüküm var mı yok 
mu? Yürürlükte olan kanunun ibu kaidesine 
muhalif bir hüküm var mı yok mu ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devamla) 
— Gayet 'açık aykırılık var. Elimizdeki ka-
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nun, partilerin teşkilâtı olan yerlerde seçime 
girebileceklerim kabul ediyor. Teşkilât olduğu 
için de 15 nci maddede demokratik esaslara gö
re adaylarını seçer, diyor. 

Partiler teşkilâtı olsun, olmasın Türkiye'nin 
her yerinde seçime girebilir; diyor. Teşkilâtı 
yok, kayıtlı üyesi yok. Şimdi benim sual sormak 
hakkım yok; ama bana söylemek düşmez, ama 
teşkilât yok, buradan yedi tane aday çıkacak. 
Bu adaylar şu demokratik usulle çıkar mı? Çık
maz arkadaşlarım. Genel merkeze gönderilir, de
niyor. Genel merkeze gönderildiği zaman bunla
rın işinden tâyin edilir. îşte o zaman buna seç 
mo demezler, tâyin derler, adayı tâyin eden sis
teme de demokrasi demezler, şeflik sistemi der
ler. (Gülüşmeler) 

EMİN AÇAR (Manisa) — Siz de; biz de aynı 
şekilde geldik. Listenin başına kondu. 

BAŞKAN -— Sayın arkadaşlarım, lütfen gü
rültü yapmayınız. Tüzüğün 64 ncü maddesini 
hatırlatırım. Lütfen gürültü yapmayınız... Gü
rültü durmadığı anda bana ayağa kalkmak dü-
ş^r, celseyi tatil ederim. Bunu ihtar ediyorum. 
Sayın Sözcü siz de lütfen kısa cevap verin. 

Sayın Betil siz de, çok rica ediyorum, Grup 
Sözcüsü olarak söz alabilirsiniz. Sorularınızı kısa 
olarak lütfen sorunuz. 
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hipse, yetki, o parti genel başkanının olamaz. 
Mutlaka demokratik hüviyet arz eden bir karara 
bağlamak lâzımdır. Yani seçimi yapacak bir ku
rulun bulunması lâzımdır. Fakat İni kurul de
mokratik esaslara göre işlemiyor. Bu müessese 
duruyor. Bu müessesenin durmasına rağmen 
başkanın himayesi ile bir tek kişi tarafından bu 
iş yapılıyor. Bu hangi kaynağa istinadettirili 
yor, anlamıyorum 1 

BAŞKAN — Sayın Tuna lütfen kısaca ce
vaplandırınız. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NTJSRBT TUNA (Devam
la) — Şimdi arkadaşlarım, muhterem arkada
şım Zihni Betil bana bu kadar sual sormazdı, 
eğer bu kanunu tetkik etmiş olsa idi. Kanunu 
tetkik edememiş. Yolcu idi, çok zor şartlar altın
da idi. Yoksa bunları sormazdı. Şimdi kanunun 
metnini lütfen tetkik etsin. Diyor ki, genel baş
kanın bildirdiği isimleri Yüksek Seçim Kurulu 
ilân eder. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) —Yoklamada da 
genel başkan bildiriyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) —- Şimdi muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN" — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
Sayın Tuna lütfen gezdiğini filân bırakınız, si
zin arkadaşlarınız da geziyordu, Sayın Çağlayan-
gil filân ela geziyorlardı. Onlar kürsüde konu
şurken böyle bir müdahale olur ve ben de buna 
müdahale etmezsem çok çirkin kaçar. Onun için 
gezmeyi filân bırakalım. Fikrine cevap verece
ğim, vermiyeceğim, evet veya hayır deyin, lüt
fen.. 

ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Vazife duygusu 
zayıf olanlar, vazife gezisini gezme sayarlar. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım; benim 
sözlerimdeki gezme, haysiyetle uğraşma mânasına 
geldi ise, huzurunuzda özür dilerim. Benim kas-
dım yolculukta idi, bir vatani hizmetten dönü
yordu, alelacele geldi, kanun tasarısı üzerinde 
duramadı, komisyonda bulunamadı.. Bunu ifade 
etmek istedim. Eğer o anladıkları mânaya geli
yor ise, özür dilerim, vatani bir hizmet peşindey
diler, bunu tasrih etmeyi de şeref bilirim, 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — B e n konuşmala
rımla vaktinizi almak değil; bâzı konular üze
rinde komisyonun vereceği cevaplarla, bilgi edin
mek istiyorum. 

Sayın Sözcünün mensubu olduğu Adalet Par
tisinin Tüzüğünde merkez adayı müessesesi ka
bul edilmiştir. Ve merkez adayları partinin, 
Adalet Partisinin neşredilmiş tüzüğüne göre mer
kez idare kurulu dışında Temsilciler Meclisi 
merkez adaylarını tesbit için merkez idare kuru
lunda gizli seçim yapılır, yani 24 kişi arasında. 
Buna temsilciler meclisi gizli oyla seçim yapılır, 
elbette ki; teşkilâtı olan yerlerden, her yerden 
üçe karşı dokuz kişi istemek suretiyle de yapıla
bilir. 

Muhterem Sözcü konuşurken, millî bakiyele
rin değerlendirilmesi için parti genel başkanının 
itimadettiği, himaye ettiği, adam diye konuştu. 
Milletvekili Seçimi Kanununun hükmüne göre 
adayların demokratik usul ile tesbit edileceği 
hükmü baki, ona muhalif bir hüküm getirmiyor 
kanun. Parti değerlendirecek millî bakiyeye sa-
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BAŞKAN — Sayın Tuna, lütfen kısa. I 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi suallerinde bir merkez adayı mev
zuu var, bu merkez adayının kabul edilmesi mü
essesesi başka, 67 vilâyette 450 aday gösterme
nin şekli başka. Binaenaleyh merkez aday gös
terebiliyor, bu 450 yi de gösterebilir. Bu işin, 
şu mevzuun müzakeresi ağırlığında 'olmadığı 
kanaatindeyim. Aday göstermek hakkı başka, 
seçilmemiş bir adamı seçilmiş gibi bir parti baş
kanının bildirmesi üzerine Yüksek Seçim Kuru
lunun ilân etmesi başka. Biz şu getirilen siste
me rağmen seçilmiş sayılan şahsın silinmek su
retiyle parti genel başkanının bildirdiği şahıs
ların milletvekili veya senatör olarak ilân edil
mesinin doğru olmadığını ve Anayasaya muha
lif 'bulunduğunu ifade ettik. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başka

nım benim de bir sualim olacaktı. 
BAŞKAN — Affınızı rica ederim Sayın Ba

ttır, ben sizi söz istedi diye söz istdycnler sırası
na yazmıştım. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (Kars) 
— Muhterem arkadaşlarını, bu kürsüde gerçek
lerin ne derece tahrif edilebileceğinin size müm
taz bir örneğini göstereceğim şimdi. Bakın bi
raz önce ıburada bir komisyonun sözcüsü Sayın 
Zihni B etil'e cevap verirken ne diyordu, Diyor
du ki, «Genel Başkan bu üçte birler için istedi
ği şahsı bildirebilecektir.» Asıl okumıyan, asıl 
tasarıdan hiç haberi olmıyan bir komisyonun 
sözcüsü ile karşı karşıya bulunmanın hakikaten 
ıstırabını duymaktayım. Tasarının 14 neü say
fasını açıp hep beraber okuyalım. 

Bu «hu ıbildiriyi alan partinin genel merke
zindeki» dikkat buyurun Sayın Tuna, Bakan, 
değil; yetkili organ «yetkili organ bildirinin 
alınmasından başlıyarak üç gün içinde Yüksek 
Seçim Kuruluna 15 nci madde uyarınca...» ras
gele adam değil, aday listesinde adının bulun
ması şartiyle, aday listesinde olacak, «O parti
nin listesinde yer almış olan bağımsızlardan 
'kimlerin milletvekili seçilmiş sayılacağını yazı 
ile bildirir. Bunların milletvekillikleri doldu
rulmamış seçim çevreleri arasında bölüşülmesi I 
için birinci maddede gösterilen şekilde yeniden I 
düzenlenecek liste esastır.» Bu suretle partiler I 
arasında yeniden bölüşenlerin geriye kalmış se- j 
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çim çevrelerinde ilgili partilerin genel başkan
larının yazısında adları geçen adaylardan han
gilerinin seçilmesi meselesi şimdi şu üçte bir
den ne nisbet düşer? Şu kadar ise seçim kuru
lu o siyasi partiye şu nisibet sana düşmektedir, 
isimlerini bildir diyecek. Yetkili organ biraz ön
ce Zihni Betil'in dediği şekilde seçim kanunu
nun demokratik usulle seçimi, yani genel mer
keze ıbıraiksa dahi genel merkez nasıl birçok si
yasi partiler merkez adayı gösterebiliyor ise, 
ve o merkez adayları listenin başına gaçip, hiç
bir yoklama kurulundan gelmeden nispî seçi
me göre scçilebiliyorlar ise, buna itiraz etmiyo
ruz, buna şunu bunu demiyoruz ama bu şekliy
le geldiği zaman arkadaşlarımız, hayır diyor
lar bu antidemokratiktir. îşte nasıl merkez 
adayları listenin başına geçiyor ise, ve bu mer
kez adayları listenin başına geçebiliyor. Her 
hangi bir seçime arz edilmeden önce buradaki 
üçte birler seçime arz edilmiş 'kimselerdir. Bir 
parti listesinde usulüne uygun seçim kanunu
nun hükümlerine uygun olarak kendi genel 
merkezleri tarafından Yüksek Seçim Kuruluna 
bunlar adaydır diye bildirilmiş ve aday olarak 
seçmene takdim edilmiş kimsedir. Bunların ara
sından o siyasi partinin genel merkezi kendi 
yetkili organınca tesbit edilen isimleri bildire
cek. Bu bildiri nasıl olacak? Başkan, vasıtasiy-
le. Gördünüz mü? Başkan bunu bildirse, kıya
met kopacak. Elbet başkan bildirecek. Kıymet
li kardeşim, burada başkan bildiriyor diye, sis
tem mi yıkıldı? Burada başkan bildiriyor diye 
ille 'bunu başkan tâyin ediyor şekliyle başka
nın tâyin ettiğine ait bir hükmü maddeden çı
karıp okur musunuz? Hatırlarsınız muhterem 
arkadaşlarım, dün bir siyasi partinin grupu adı
na burada konuşan bir kıymetli arkadaşımız bu 
tasarının Anayasaya aykırılığını, temsil prensi
bi ile genel oy prensibine değinerek şuralar 
Anayasaya aykırıdır dedi. Cevaplandırdık sa
bahleyin ve hakikatin ışığına çıkardık. Şimdi 
kıymetli arkadaşımız Ahmet Nusret Tuna Ko
misyon sözcüsü olarak bir başka bakımdan bu 
tasarının Anayasaya hem de gayet ağır bir şe
kilde aykırı olduğunu iddia etmektedir. Ney
miş bu iddiaları Sayın Nusret Tuna'nm? Bura
da misalini de verdi. Der ki, Sayın Nusret Tu
na, 80 bin oy alan bir kimse seçilmiyecek ve 
fakat 1 000 oy alan bir kimse seçilmiş sayıla
caktır. Bu dünyanın neresinde görülmüştür? 



C. Senatosu B : 39 
Ve bu nasıl bir secini sistemidir, nasıl bir de
mokratik bir şekli getirebiliyorsunuz!? Hepiniz 
hikâyeyi bilirsiniz. «Adam köyde hakarete uğ
ramış, gelmiş dâva yetkiline demiş ki, bana ha
karet ettiler bir dâva dilekçesi yazar mısın ? 
Yazmış, yazmış iki sayfa ondan sonra okumuş, 
sonradan demiş başımıza neler neler geldi diye 
artık Türk: Ceza Kanununun ıbütün suçlarını 
sıralamış. Şimdi, meğer biz de bu tasan ile 
Anayasanın bir baştan öbür başına hepsini tah-
ribe'tmişiz, mugayyir hükümler nerede varsa 
toplamış getirmişiz. Bunu şimdi burada öğreni
yoruz. Şimdi ne diyor arkadaşım? «80 bin oy 
alan bir kimse kazanamıyacak ve fakat...» ba
kın nerelerden nereler götürüyoruz. 80 bin oy 
almış. Meselâ diyor- yedi kişi olacaktır. Seçim 
rakamı yirmi bindir, 4 milletvekili çıkaracak
tır. 80 binin içerisinde 20 ıbin 4 defa var, 4 defa 
olunca çıkacak. Bir defa hesabedildi değil mi? 
Eğer yirmi bin ise, 4 milletvekili çıkarıyor ise 
hakkını alacak. Neyi istiyecek artık o? 80 bin 
oy. Bir merak edip hesabedelim. 80 bin oy alan 
(bir siyasi parti basit seçim harici kısmetine gö
re neye taksim edilecektir? Milletvekili sayısı-
na. Çıkan secim rakamı 20 bin. 80 bin oyu al
mış ise 80 binin içerisinde 20 ıbin kaç. tane var 
ise. o kadar milletvekili çıkaracak, 4 milletvekili. 
Şayet 90 bin oy almış olsa idi ne olacaktı? 4 mil
letvekili alacaktı, 10 bin oy da bakiye oy kala
caktı. Ve bunlar hesabedilecekti. 10 bin oyu bı
rakın ıyacaktık. Bu 10 bin oyda hesaba katıla
caktı. işte mesele burada. Arkadaşını diyor ki, 
bu 80 bin ilâ nihaye mi kalsın? Biz, bu sistemi 
mi istiyoruz? Bu ekseriyet sistemidir. 

İşte dâva ettiğimiz sistem ekseriyet sistemi
dir 'ki, 79 bin ve 80 bin olduğu takdirde 80 bi
ni alan hepsini getirecek, 79 bini alan getirnıi-
yecek. îlânihaye 7 milletvekilliği içinde 80 bi
ni mi hesabedelim. D'Hondta göre yapın. Is-
tanlbuPda farz im ah al 200 bin oyu bir siyasi te
şekkül alsa ve 12 milletvekili çıkaı-sa, bir diğer 
siyasi parti de 15 bin oy aksa ve seçim rakamı 
da 15 bin olsa. Şimdi 15 bini aldı diye o seçil-
miyecek midir? Yok. Madem ki, iki yüz'bin oy 
almıştır bir siyasi teşekkül İstanbul'da 30 mil
letvekili çıkaracak ; mademki iki yüz bin oy al
mıştır, hepsini alsım. D'Hondt 'bunu temin etmi
yor mu? D'Hondt ne yapıyor? Bire, ikiye, üçe, 
dörde, beşe taksim ettiğimiz zaman iki yüz bin 
oyu olan 12 - .1.3 milletvekili getirecektir, 70 
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(bin alan, 60 bin alan, 20 bin alanda, ly> bin oy 
alan da milletvekili getirecek. Hani, demek ki, 
ikiyüz binin karşısında 15 bin oy alan da geti-

rebilecelktir. Bu tezat karşısında neyin dâvası 
oluyur, arkadaşım? Batkın ne diyor. Meselâ bir 
siyasi teşekkül Türkiye'nin hiçbir yerinde bin 
reyden fazla alamadı. Her vilâyetten, bin oy 
aldı, biner oy aldı. 60 bin oyu zorla toplayabil
di. Bunu hesaba katıyorsunuz diyor. İşle bizim 
felsefe, işte bizim bu kanunla getirdiğimiz esp
ri burada. 60 bin oy aldı dediğimiz o siyasi par
tinin teker teker oyunu hesa'bedeceğiz. Oylar 
tetker teker 60 bin oy heba olmıyacaktır. 60 bin 
oy hesaıb edilecek tir. Nasıl hesaıbedil elektir? Se
nin 80 bin oyun zaten vilâyetinde! o il (-evresin
de hesa'ba katıldı ve onun hesabı bitti 80 bin 
•oy hesabedildi, basit harici kısmete göre düşen 
milletvekilliğini aldın, 'bakiye kaldı ise o baki
yelerde Yüksek Seçim Kurulunda toplandı. 5 
bin bakiye, 3 bin baıkiye, 4 'bin bakiye A parti
si, B partisi, (< partisi diye toplandı. Birisi iki 
yüz bin, birisi beşyiiz bin, birisi de dedikleri gi
bi meselâ 60 bin oy aldı. Bütün bunlar toplan
dı iki milyon oy çıktı. Açık milletvekilliği de 
yüz çıktı. Talksim ettiniz 60 bin millî secim ra
kamı, yahut yirmi bine düştü ve 3 tane millet
vekilliği çıkardı. Şimdi bakın ne diyor arka
daşını. «Olur mu bu, 80 bin oy alan falan yerde 
sayılınıyacakta şu sizindir denecek.» B canını 
kardeşim o 80 bini kaç. defa hesabedelim. Kaç 
defa. istiyorsanız hesabedelim. Hesaıba katılıyor, 
'milletvekilliğini alıyor, baıkiye oy da hesalbedi-
liyor, illâ da 80 bin oy. Bu hangi düşünce, mah
sulü olabilir. Hangi sağlam mantık buradan bu 
neticeyi çıkarır? Hayır, bu doğrudur, binaena
leyh o 80 bin oyun illâ davacısı olacağız. Lütfe
der söyler misiniz? Sayın arkadaşlarım, bunun 
nasıl izahı vardır. 80 bin oy hesaba katılıyor diyo
ruz 80 bin oyu milletvekili sayısına taksim ediyo
ruz, muteber oyu. Neyse o liste içerisinde mil
letvekili olaratk siyasi partiye al diyoruz. Al
dın mı hakkını? Bakiye oyları da sayıyoruz. Ye
kûn edeceğiz, sonunda ona da milletvekili ve
receğiz. Tek rey kalıyor mu açıkta? Hesaibedil-
miyen tek rey var mıdır? Söyler misiniz? Ha
yır. Tek reye varıncaya kadar hesabediyoruz. 
Ama illâ o 80 bin olmuştu, niye 80 binin kar
şısında değil. Cförüyoruz ki, kıymetli arkadaşla
rım, bu hususu bir türlü anlatmaya imkân bu
laşmıyoruz. Diyoruz ki, D'Hondt sisteminin ee-

76 — 



C. Senatosu B : 39 10 . 2 . 1965 O : 2 
şitli mahzurları görülmüştür. DTIondt sislenil 
yütfbinlerec reyi hesaıba katmamaktadır. Bu se
beple D'Hondt sistemi âdil değildir. D'Hondt 
bütün tüiuayül ve kanaatlerin meşru olmak ka
yıt ve şartiyle temsiline imkan vermemekte
dir. Bu sebepledir ki. tek vatandaş reyinin dahi 
lıesaıba katılmasını istiyoruz. HesabediKsin diyo
ruz. Tek vatandaşın bile. Ve bu sistemin talnî 
icabı. Bu heısap yapılacaktır. Bu hesap yapılır
ken tekinin hesaibını yaptığımız zaman, kıy-
:1lietli arkadaşım durmadaki, bu niçin biliyor mu
sunuz? Bunun sebebi şu, vatandaşın zihninde 
şüpheler yaratmak, tiy vatandaş senin 80 bin 
00 bin yüz bin reylerini alıyor ya, bunlar orta
da kalacak, bunların sahibi çıkmıyacak ve bun
lar milletvekili getirmiyecek bilesin diye bu
nun için vatandaşı şüphelere götürmek istiyo
ruz. Açikça söyleyin deyin ki, hesabedilnıekte-
dir, katılmaktadır, bu hesaHmı neticesi çıkmak
tadır. Hesab edil iniyor mu bu 80 bin. Bu hesa-
ıbediliyor. Bütün tekine varıncaya kadar hesa-
bediliyor. Hesap dışı kalıyorsa, lütfen söyleyin. 
Deyin ki, şu şekliyle bu şekliyle bir tek vey he
sabın dışında kalıyor. Hesalbediliyor. Hesabedi-
1 irken bunun şu veya bu yakasından tutmak, 
nenle 80 bin oy? tnsaf ve ancak ıbuna insaf ile 
cevap vermek mümkün. Sayın Nusret Tuna 
Komisyon sözcüsü olarak yine diyor ki, siyasi 
partilerin !•"> il çevresinde teşkilâtlan buluumıak 
kayıt-ve şartiyJe kongrelerini yapmak kayıt ve 
şartiyle her ne ise ama, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde on üye ile temsil edilen bir siyasi 
teşekkül zinhar secime »İrmesin. Niçin? Çünkü 
diyor, bu Anayasanın 11 nci maddesine göre bir 
imtiyaz olacaktır. Diğer siyasi teşekküller teş
kilâtlanacak, teşkilât sahibi olacaklar, ama öbür 
taraftan bir siyasi teşekkül Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde on üye ile temsil edilince on-
beş ilde teşkilât- kurmak hakkına salıibolnıasa 
bile bu imkâna sahibolmasa bile, seçime getiril
mek isteniyor. Bu sebeple Anayasaya mugay-
yirdir. Kıymetli arkadaşlarım mer'i bulunan, 
yani yürürlükte bulunan 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununda da bir tarafta teşkilâ
tını kurmuş şu kadar parti seçime girer der al
tı ay der, ama Gb' vilâyet şartını koymaz. Ana
yasaya aykırı mıdır o günkü haliyle? O günkü 
haliyle değildir. Şimdi biz neyi getiriyoruz:? 
Diyoruz ki, dünyada siyasi partilerin seçime ka
tılmalarında iki zıt kutup vardır. Demokratik 

memleketlerde siyasi partilerin seçime katılma
ları kayıtların dışındadır. Sıkı sıkı kayıtlara 
bağlı değildir. Öyle mi değil mi? Denı'okratik 
memleketlerde siyasi partiler hangi kayıtlarla 
sıkı sıkıya bağlıdır? Bağlı değildir. Ama diğer 
memleketlerde ise, çok sıkı kayıtlar vardır. Biz 
ikisinin ortasını getiriyoruz. Anayasanın felse
fesi ve ruhu vatandaşın iradesini izhara imkân 
ayıracak sistem, usul ve şekilleri getirdiği nis-
bette âdil ve ileri yüksek bir ideali paylaşıyor 
demektir. Biz kısıtlayıcı hükümler mi getiriyo
ruz? Eğer arkadaşlarını lüz daraltıcı biz vatan
daşın reyini izharda kendisini kayıtlayıcı hü
kümler getirseydik o zaman !bize çıkıp deseler
di ki, bu hükümleri getiriyorsunuz, bizim usul
ler daha demokratik ve demokratik memleket
lerin usullerine yaklaşan sistemlerdir. Keşke 
ümidederiım ki, şartlarımız o olsun ve bir gün 
ıbiz bu kayıtları da ortadan kaldıralım. Asıl mü
him olan o. Bu imkâna kavuşabilelim. 

Bakın ne diyor kıymetli arkadaşını, «Ba
raj sistemi koymadınız, bu sebeple Anayasaya 
nıugayyirdir.» Zavallı Anayasa sen nelere, ne
lere uğramışsın, C-rercekteıı baraj usulü yok, 
yani koyacaksınız, diyeceksiniz ki, falan mik
tarda rey almıyan siyasi partiler muteber oy
ların şu kadarını almıyanlar hiç'bir hakka salıi-
bolmıyacaklar, yani vatandaşın ne mümkün ise, 
reyini izhar etmesine mâni olun ve izhar etti
ği reyi ne nisbette elinizden geliyorsa, o kadar 
hesaba katmamak için gayret gösterin. Ve bu
na demokrat deyin, âdil deyin, bir şekil deyin, 
ama siz ise bunun aksini getiriyorsunuz. De
mokratik getiriyorsunuz, âdil getiriyorsunuz 
eşit getiriyorsunuz ve Anayasayı ihlâl ediyor
sunuz. dördünüz mü? Bunun için baraj kurun 
demek istiyor kıymetli arkadaşım. Bu basit se
çim harici kısmetini getirmenize rağmen bir ba
raj koyun ve mümkün olduğu kadar vatandaşın 
oyunu hesaba katmayın, öyle değil mi? Baraj 
demek o. Barajı koydunuz mu milletvekili se-
çilemiyecek ve oylar hesabedilmiyecek, işte o 
baraj demek. Ama barajın gerçek mânası ha
kiki mânası bu, arkadaşlarımız bunu istiyorlar. 

Baraj koyun bir baraj hükmü getirin, de
yin ki, muteber oyların % 10 nu veya fc 15 
ini almıyan siyasi partiler o il çevresinde veya 
Türkiye'de oylardan istifade etmiyecek. Baraj ı n 
iki sistemi vardır, ya denecek ki, bütün Türkiye'-
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de giremez, veyahut şu il çevresinde şu kadar 
muteber nisbette oy almıyanlar oy bölümüne ka
tıl amıyacaklar, baraj bu. Bunu getirin diyor. 
Bunu kaldırdınız, işte Anayasaya aykırı. Gördü
nüz mü? Bakın biz ne antidemokratik, ne Ana
yasaya aykırı hükümler getirmişiz. Tek oy al-
mıyan seçilecektir dedi kıymetli arkadaşımız. Yani 
tek oy almıyacak bir kimse seçilmiş olacaktır, di
yor. Olabilmesi için ya il dâhilinde seçim raka
mının aldığı oy için de bir defa bulunması lâ-zını, 
yahut Millî Secim rakamının bakiye oyların 
yekûnu içinde hiç olmazsa bir defa 
temsili lâzım. Demet ki, bir partinin 
mutlaka kaç bin oyu en azından olması lâzım. 
Arkadaşımız «ey vatandaş dikkat ediyor musu
nuz» tek rey almıyanlar dahi milletvekili veya 
senatör olacaktır, diyor. Ama nasıl ve niçin? 
Kıymetli arkadaşlarım bir hususu bilmemiz lâ
zım. Nispî seçim demek parti demektir. Partile
rin seçimi demektir, kişilerden ziyade partile
rin seçimi demektir. Nispî seçimde görüyorsu
nuz ki, tercih oyu dahi ancak o parti içinde 
mümkün olabilmektedir, gelen şekillere göre. 
Karma listeyi tatibik etmemekteyiz. Şu hale gö
re, arkadaşımızın dediği şekilde listenin başın
da veya somunda ne olursa olsun muhatap ola
cak parti listeleridir. O parti listesi içerisinde 
sırayı tanzim eden yoklamalardır. Şimdi, ben 
kıymetli arkadaşıma bir sitemde bulunayım. 
Çünkü kendisi de sitemde bulundu, dediler ki. 
•o Hükümet gidiyor siyasi partiler kanununda 
bir önseçimi getirir ve fakat şimdi burada ise 
üçte birler için siyavsi partilerin yetkili organla
rı yerine, kıymetli arkadaşım herhalde biraz 
ifadelerini şiddeti en dirim ek için Basık an istedi
ğini getirir dedi, yoktur 'böyle (bir şey. Bunu 
Sayın Tuna'ya hiç, yakıştıramadım, ki, herhal
de onun için dedi, yani istediğini elinden tuta
cak getirecek diyecek ki, seçim kuruluna işte 
bu 'benim aday imdir. Öyle bir şey yoktur. Liste
de bulunacak, seçiline şartlarını haiz olacaktır 
ve kendisine teşkilâtı muayyen bir nisibette itl-
ıbar etmiş olacaktır. 

Şimdi ne oluyor? Biz gerçekten siyasi parti
ler kanununda bir ön seçimi getirdik. Fakat 
şimdi Iben Sayın Nıtsret Tuna'ya sorayım: Si
yasi partiler kanununun görüşürmesi sırasın
da ön seçimi müdafaa edenlerle, etmiyenler kim
lerdi? Ön seçimin müdafaasını yapan ve çıkma
sını istiyen siyasi teşekkül C. H. P. si karşı 
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sında olan Anayasa ve Adalet Komisyonu söz
cüsü Nıvsret Tuna'nm partisi. 
,Biz bir ön seçimi gerçekten istiyorduk, isti

yorduk ki listelerin nispî seçim 'sistemine göre 
secimin siklet merkezi listeler etrafında dön
mektedir. Listelerin tanziminde hiç. olmazsa si
yasi parti mensupları reylerini âdil kullansın
lar, her türlü tereddüt ve şüphenin dışında 
'kullansınlar. Bunun içli- bir Ön seçim getirme
mek kararmdaydrk ve bunda samimî idik, so
nuna kadar takipçisi bulunmaktayız. Ama lüt
fetsinler ben bu sözlerini ıbir senet ittihaz edi
yorum. Kendileri de gruplarında cehit göster
sinler, siyasi teşekkül olarak onlar da yardım 
etsinler. Ön secimi gotirdbilelim. Şimdi 'burada 
1/3 meselesine tekrar döneceğiz. Eğer, siyasi 
partiler kanunu çıkar ön seçim kaibul edilirse 
onun getireceği şartlar buraya da şâmil ola
cak. 

Üçtebirler için ayni hükümler konabileceği 
gibi partilerin genel merkezlerinin gerek şim
di tatbik ettikleri şekilde liste başlarına hiç
bir kayıt ve ölçü olmadan işte alıp getirdikleri... 
Eğer bir alıp getirme varsa ve bir alıp getirme 
tatbikatı varsa gecen seçimlerde, yapılan tatbi
katlardır. Ve bâzı siyasi teşekküllerin başkan
larının alıp getirip liste başlarına koydukları 
usuldür. Yapılmış, bunun tatbikatı var. Ama 
şimdi değil üçtebir dahi siyasi partilere ve
rilen muayyen nisbette milletvekili çıkarması 
için verilen kayıt ve şartlıdır. Evvelâ seçime 
girmiş olacak. Ondan sonra da genel merkezleri 
bu hususta karar vermiş olacak. Yani şimdi tat
bik edilen sistemlerden daha âdilini, daha de
mokratiğini, daha uygununu getirmekteyiz. 
Arkadaşım çıkıyor bunu kınıyor. Ama biraz ön
ce Emin Acar'ın dediği gibi bir çok siyasi par
tilerin listelerinin başında yoklamalarla gelmi-
yen insanlar vardır. Kıymetli arkadaşım biraz 
önce dediğini, bunlara demiyor, bu nasıl ola
cak diyor. Vatandaşın önce iradesini izhar edil-
miyenleri bu kürsüde milletvekilli göreceğiz di
yor. Yoklamaya girmiyen insanlar listelerin 
başına geliyor. Nispî seçimin icabıdır artık 
vatandaşın tercihi rol oynuyor. Listeye rey ve
recek ve listeyle gelecektir. Binaenaleyh kıymetli 
arkadaşlarım bâzı hususlarda görüşlerimizi sa
vunurken çoğu şeylere, olmuş olanlara ve ol
makta olanlara prensiplerine sırt çevirip sanki 

- | bunlar biraz sonra cevaplandınlmıyacak, sanki 
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bunların karşısında olan fikirler biç kendilerini 
savunmıyaeakmış gibi hudutsuz ve sorumsuz ifa
de de bulunmıyalım. Hep beraber buna çok dik
kat edelim. 

Kıymetli arkadaşım sözleri abasında bir hu
susa da temas ettiler, dediler ki, şu an üç. sis
tem olan basit seçim harici kısmetinin yüzünden 
neler oldu, neler oldu. Dikta rejimleri, faşist re
jimleri ve iktidarları bunlar davet etti. He
men cevap vereyim, italya'ya faşizmi davet eden 
basit seçim harici kısmeti değildir. Lips Kanu
nu, İtalya'da D'Hondt sistemi ile tatbik edili
yordu ve geçenlerde ifade ettim, kendisi ko
misyonda sözcü bulunduğu sırada da tartışma
mızın bir mevzuunu da bu teşkil etmemiştir. Al
manya'da şu Anayasanın çok partiler sisteminin 
Almanya'yı nazd rejimine götüren tek sebep 
değildir. İtalya'yı da şimdi dediğim D'Hondt 
seçim usulü faşizme götüren tek sebep değildir. 
Sadece seçim sistemleri ve bir memleketin ba
şına felâket açan sadece insanlar değildir. Bunu 
bilmek lâzım. Kıymetli arkadaşıma bu vesile ile 
hemen işaret edeyim derler ki, şu dünyada ar
tık hiç bir tatbik edilmeyen tatbiki müyesser ol-
mıyan bir sistemi getiriyorsunuz. Nedir bu sis
tem? Basit seçim harici kısmeti kaç defa söy
ledik, dedik ki, bugün Kara Avrupasmda en 
çok tatbik edilen basit seçim harici kısmetidir. 
Ama bu sistemin varyantları vardır. Biz ba 
varyantlar içinde neyi tatbik etmedik? Başka 
memleketlerde tatbik edilen şudur: Muteber oy 
sayısını milletvekili sayısına taksim ettikleri 
zaman bizde olduğu gibi aynı değil de bir ilâve 
ederek tatbik etmektedirler. Ne yapıyorlar böy
lelikle? Bakiye oy sayısını düşürüyorlar aramız
daki fark bu. Kıyametlerin kopması da gelip 
burada birleşmektedir. Bugün çeşitLi Kara Av
rupa devletlerinin tatbik ettiği sistem basit ha
rici kısmeti sistemidir. 

Basit ıhariei kısmette neyi tatbik ediyorlar? 
Millet vekilleri sayısına bir ilâvesiyle tatbik edi
yorlar. Bu neyi temin ediyor? Bakiyeyi azalt
maktadır. Biz de diyoruz ki, bu D'Hond'ta daha 
cpk yaklaşan bir sistemdir. Bakiyeyi muayyen 
nislbcltte milletvekili seviyesinde çıkarabilirsek 
bakiyeler daha çok (hesabcdilcibilir ve bu da daha 
bir müddet Türkiye'de meşru olan siyasi kanaat 
ve temayüllerin Parlâmentoda temsiline imkân 
verir. Bu vatandaş reylerinin oluş istikâmetinin 
dışında diğer siyasî partilere verilmesi önlenir. 
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Bu gün basit seçim harici kısmetinin bu usulü
nü tatlbik eden her memleket evvelâ bu yoldan 
geçmiştir. Demokrasi bir temayüldür. Temayüle 
bu yoldan 'gittiler. Evvelâ millî bakiyeyi taıtbik 
(('tiler, demokrasiyi ta/m bir istikrara kavuştur
duktan ve ıbültün meselelerini hallettikten sonra
dır ki, basit seçim harici kısmetinin bir başka 
sekline gittiler. Onlar da hepsini denediler. Biz 
do bu merhaleden geçiyoruz. Eğer bir 'gün şart
larımız müsait olursa, biz hep bu donup kala
cak demiyoruz, ama bir ıgün Türkiye belki de 
basit seçimharici kısmetinin diğer /bir şekline gi
decek fakat bu 'günlkü şartlar içinde, biz Türki
ye'de basit seçim harici kısmetini millî bakiyeye 
en uygun en âdil ve demokratik şekil olarak gör
mekteyiz. Görmekteyiz ki, bu merhalenin ibaşı şu 
olsun diyoruz. Vatandaşın reyi yerdiği istikâ
metle değerlendirilsin, eünlkü başka şekillerde, 
D'Hondt'a yaklaşan şekildir ve o başka şekiller
de büyük partiler, büyük listeler haksız olarak 
kondiıl erine verilmeyen reyleri almaktadır. Ev
velâ vatandaşı buna aiLiştıracağız ve bu yoldan 
gideceğiz, İşte budur. Çıkıyorlar arkadaşlarımız 
diyorlar ki, tatibik edilmiyor. Ediliyor ama (basit 
Keçim harici kısmeti sisteminin başka bir var
yantı tatbik ediliyor. 

Kıymetli arkadaşlarımızın bir diğer iddia-
larıda kuvvetli Hükümete duyulan ihtiyaç ve 
hasretıtir. Kuvvetıli Hükümet nedir? Kuvvetli 
Hükümet, gerek hukufcda gerek siyasette çeşitli 
mânalarda, çeşitli şekilleriyle almıyor. Kuvvetli 
Hükümet bir bakımdan Parlâmentoda ekseriye
tin reyine dayanan Hükümettir. Dayandığı müd
detçe kuvvetli H'üMimetltir. Bir bakıma göre va-
tA'ndaşın reyi ile seçtiği milletvekili sayısını en 
çok temsil eden Hükümet de o Hükümettir, en 
kuvvetli olanıdır. Ama Karma Hükümet, en 
kuvvetli Hükümet misalini ve parlak tatbikatını 
Avusturya '20 yıldan beri vermektedir. En kuv
vetli Hükümeti kara Avrupa'sında Avusturya 
vermektedir. Bilirsiniz Avusturya'da ilki parti 
vardır. Ve 'bu iki parti 20 seneden beri Karma 
Hükümeti kurmaktadır. Te!k bir Hükümet (hiçbir 
zaman gelımemişıtir ve kunılmamıştır. 20 yıldan-
Iberi de Avusturyalılar bununla Övünürler. Bü
tün müşküllerimizi ve meselelerimizi biz bu kar
ma Hükümetle (hallediyoruz, demektedirler. De
mek ki, Karma Hükümet demek mutlak surette 
bir partinin çoğunluk Hükümeti değildir. Ve bir 
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memleketin meselelerini cesaretle, basiretle halle
decek huzuru getirecek Hükümet mutlaka bü
yük bir ekseriyeti temin eden Hükümet değil
dir ve öyle de olmamıştır. 

Kıymetli arkadaşım diyor ki, küçük küçük 
partiler ne olacaktır vo biliyor musunuz diyor, 
Her kafadan bir sos çıkacaktır. Biz daha uzun 
bir müddet bu memlekette tek işesin mirasını 
işitmek hevesinde değiliz. Ayrı seslerin, çeşitli 
seslerin, demokratik «seslerin hevesiisiyiz ve onun 
yanındayız. Tek seslerin hasreti içinde değiliz 
ve olmıyaeağrz. (Sağdan bravo sesleri) Aynen 
ifade ettiniz kıymetli arkadaşım, tâbirinizi aynen 
alıyorum, bakın ne dediniz; her kafadan bir 
ses çıkacak ve bu. memleketin haili ne olacak. 
Van i Parlâmentoya beş siyasi parti gelirse her 
kafadan bir ses çıkacak... Şimdi insafla hepimiz 
elimizi vicdanımıza koyalım soralım, 1961 den 
19(5:1 in şu »•ününe kadar Millet Meclisinde ve 
(Cumhuriyet Senatosunda terekküp tarzları ve
yahut seçim kaderi ile çeşitli grupların ve çeşitli 
siyasi parti gruplarının bulunması siyasi haya
tımız için faydalı mı olmuştur, mahzurlu rnu ol
muştur, her kafadan bir ses mi çıkmıştır; yoksa, 
her kafadan bir sesin çıkmasına mâni hizmetler 
mi olmuştur, lütfen söyler misiniz? Eğer dendiği 
gibi iki ses çıksaydı, demokrasiyi biz bugünkü se
lâmet yollarına getirebilme endişesini ben içimde 
duyanlardanım. Bizi 1 çarşı karşıya getirmekten 
kurtaran ve koruyan ve Türkiye'nin çoğu zaman 
çözülmez zan ilettiğimiz güçlük ve dönemeçlerine 
geldiği zaman küçük dediğiniz siyasi partilerin 
ve diğer grupların hakemlikleri ve teşebbüsleri 
ile meselelerimizi halletmişindir. Biz insaf ve ka
dirbilirlik duygusunun her vicdanda yattığına 
inanıyoruz. 

Sadece biz bunu kendimiz ifade etmiyoruz. 
Bunu sadece Türkiye'de değil, Dünyanın her ye
rinde Türkiye'nin siyasi gelişimini takibeden-
ler şahitlik edebilirler. Şimdi bu görülürken bu 
gerçeklerin karşısında ne diye kıymetli arkada
şım zinhar diyor, parti beş olursa, dört olursa 
her kafadan bir ses çıkacaktır. Bu olmıyaeak-
tır. Bu keramet misali bir şey oluyor. Tatbik 
edelim görelim bakalım, her kafadan bir ses ge
lecek mi, gelmiyecek mi? 

Bu kanun neyi önleyecektir? Hiçbir şeyi ön
le miyecektir. Eğer bir siyasi teşekkül hangi 
sistemi getirirseniz getirin eğer hak edilmiş, oy
ların haksız olarak aktarılması usulleri yoksa 
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0 seçim sisteminde yüzde 50 yi alan veya yüz
de 50 yi alan siyasi bir parti çoğunlukla iktidara 
gelecektir. Bunu önliyebilecek midir? Söyler 
misiniz? Hayır. Riyazi bir rakamdır. Seçimde 
% 50,02 oy alan siyasi parti mutlaka iktidarda
dır. Hiçbir sistem, dikkat ediniz ne diyorum, 
D'Hondt veya Briantta olduğu gibi hak edil
memiş reyleri bir seçim sisteminin bünyesi içinde 
ve şeklinden medet umarak bunu hak edenlerin 
elinden alma sistemi, yoksa. Briant ve D'hont 
da bu vardır, hak edilmiyen oylar diğer siyasi 
partilere aktarılmaktadır. Getirdiğimiz sistem
de adaletin zaferi vardır, fazileti vardır. Bir 
tek rey hesabın dışında kalmamaktadır. Bunu 
getiriyoruz. Bunun karşısında olabilmenin cid
den çok kolay bir şey olmadığına inanıyorum. 
Bu kadar demokratik usulleri getirin ve buna 
rağmen bunun karşısında olabilmek Kıymet
li arkadaşımız, S ay m Zihni Beti!'in bir sorusuna 
cevap verirken bir hususta ısrar ettiler. Dedi
ler ki, Anayasanın 69 ucu maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkrasiyle Seçim Kanununun 5 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının biri birine aykırılık teşkil edip 
etmediğini bir türlü ifade etmediler. Valnız 
şunu dediler; bir kararla şu veya bu tarihte se
çime gidilebilir. Şimdi, Anayasanın 108 nci 
maddesinin dışında Hükümetin, seçim zamanı 
ve seçim yenilenmesi hususunda hiçbir teşebüs 
olamaz. Anayasayı iyi bilmek lâzım. Anayasayı 
çok iyi bilmek lâzım. Hükümet, eğer son 18 ay 
içerisinde iki defa düşer, üçüncü defa oy ala
mazsa Hükümet Başkanı o zaman Devlet Başka
nına müracaat eder, Devlet Başkanı iki Mecli
sin Başkanlarına danışır ve seçimlerin yenilen
mesine gidebilir. Anayasanın 69 ucu maddesi
nin 2 nci fıkrasında seçim yenilenmesi husu
sunda Hükümetin teşebbüsü olamaz kıymetli ar
kadaşım. Partilerin teşebbüsiylc, partilerin ha
rekete geçmesiyle oluyor. O halde arkadaşımız 
niçin bunu istemiyor Hükümet diyor. Hükümet 
bunu isteseydi, buna gitseydi bu sebeple Anaya
sanın 69 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkra
siyle Seçim Kanununun beşinci maddesinin 
1 nci fıkrasının tezadını gidermesi için bir kanu
na lüzum yoktur. Hükümete burada vazife düş
mektedir. Anayasanın 8 nci maddesi Hükümete 
bu vazifeyi vermektedir. Şimdi arkadaşım gös-
terebelir mi, Anayasanın hangi maddesi, İçtüzü
ğün hangi maddesi Hükümete seçimlerin yeni
lenmesi için bir imkân bir yetki ve bir vazife 



C. Senatosu B : 39 
vermektedir? Yok. Ama 8 nei madde şu su va- I 
zifeyi vermektedi •. Kanunlar Anayasaya aykı
rı olamaz. Anayasanın 69 ucu maddesinin 1 ve I 
2 nei fıkrasına, aykırı, 306 sayılı Kanunun 5 nei 
maddesinin 1 nei fıkrası, Anayasaya aykırı bul
duğu bu hükmü ne yapıyor Hükümet? Tashih 
etmek üzere huzurunuza getiriyor ve vazifesini I 
yapıyor. Şimdi ne diyor kıymetli arkadaşım? 
Diyorki yenileme kararını Hükümet aldırmak 
için getirsin. Yok. Hükümetin böyle bir vazi
fesi Anayasada Hükümetin böyle bir hizmet 
görme mecburiyeti ne geleneklerimizde ne de I 
tüzüklerde vardıı. Gelenekte Anayasada ve 
mevzuatta bulunnııyan bir hususu arkadaşımız 
bize niçin tahmil ediyor. Ama biz Anayasanın 
bize tahmil ettiği hizmeti getiriyoruz ve bunun 
karşısında hiçbir husus olmadan da bu yola ge
tirin diyor. Bu Anayasaya mugayirdir diyor. 
Gerçekten Anayasaya aykırılığım, aykırı olup 
olmadığı hususunu uzun uzadıya tartışırız. Ana
yasaya aykırıdır demek kolaydı]-. Anayasaya 
aykırı değildir. Bundan fayda yok, bundan 
medet ummaya lüzum ve ihtiyaç da yok. Muh
terem arkadaşlarım, üçüncü defadır huzurları
nızdayım, gerçekten bundan üzüntü duymakta
yım. Ama tam mânasiyle vatandaşın reyini de
ğerlendirmek ve bütün reyleri hesaba katmak, 
siyasi partilerin orta bir vasat içinde kayıplar
dan nisbeten uzaklaştığı bir şekilde seçime ka
tılması Anayasanın bir kanunla çelişen hükümle
rini düzeltmek ve liste olarak en iyi şekilde her 
türlü şüpheden âri olarak oyunu verebilmesi 
hükümlerini getirmiş bulunuyoruz ve biz bu ta
sarı ile Anayasanın mâna veya ruhunu hiçbir 
maddesini her hangi bir şekilde tahrif etmiş ve 
karşılamış değiliz. Zaten arkadaşlarımız, şim
diye kadar bize, İçtüzüğün şu maddesi, falan 
kanunun şu maddesine aykırı, Anayasanın şu 
maddesine aykırı diye müspet, yapıcı hiçbir 
düşünce, hiçbir fikir getirmemişlerdir. Ne ge
tirmişlerdir? Sadece biraz önce dediğim gibi 
genel başkan gönderiyor evrakı. Elbette genel 
başkan gönderecektir. Sadece bir tek madde I 
içinde bir tek kelimeyi alıp, buraya getirip gör- I 
dünüz mü, Anayasaya aykırı ne hükümler, ne I 
kanunlar getiriliyor şeklinde, bu ve buna ben- I 
zer birçok ithamlar, birçok sözler. Elbette ki I 
sağduyu sahibi Türk köylüsü, Türk memu- I 
ru, Türk işçisi, Türk aydını elbette ki 80 000 
oy alacak, 80 000 oya sahibolacak ama millet ve- | 
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kili secilmiyecek, bin oyla milletvekili seçilebi
lecek ithamı altında kalan bir kanun mu âdil, 
dürüst yoksa bu sözlerin mi gerçeğe uyup uy-
mıyacağını anlıyaeaktır. Türk halkının sağ du
yusunun bunlara mihenk taşı teşkil edeceğine 
emin bulunmaktayız. Vaktinizi aldım. Özür 
dilerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, bir soru var ya
zılı olarak geldi. Lütfen cevaplandırın. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) —• Usule uygundur, emrinize amadeyim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Termen'den gel
di. Onu okutacağım, evvelâ Sayın Bakan bunu 
cevaplandırsın. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Okuma - yazma bilmiyen nisbetinin % 78,6 

olduğu ilân olunan memleketimizde, birleşik oy 
puslası usulünün, yedi - sekiz siyasi parti aday 
listelerinin tetkik ve teşhisinde müşkilât çeke
cek olan Türk seçmenine, oyunu, (Kolay, zayi
at sız ve isabetli) kullanmak imkânı, vaadetmesi 
hâli, Anayasanın, (Millet iradesi) ve (Seçme 
hakkı) olarak teyit gören hümüne tevafuk etmi-
yen, (iradenin tecellisine mania teşkil eden) hu
sus teşkil etmekte değil midir? 

Sayın Adliye Vekilinin bu soruyu cevaplan
dırmasını rica ederim. 

(Janakkale 
Ziya Termen 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (De
vamla) —• Sureti katiyede değildir. Daha âdil
dir ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde va
tandaşın reyini tecelli ettirecek bir usuldür. 

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

Başkan, Sayın Adliye1 Vekilinin açıklamasını ri
ca edeceğim. Senato Seçimleri Kanunun dışın
da mıdır? 

ADALET BAKANİ SIRRI ATALAY (De
vamla) — Tatbik edilecektir. Senato seçimle
rinde de tatbik edilecektir. Bu hükmü kapsa
maktadır. Maddelere geçtiğimiz zaman ifade 
edeceğim. Şimdi Senato secilerinin biliyorsu
nuz kanunu o şekildedir ki, birçok hükümlerin
de Milletvekili Seçimi Kanunu tatbik edilir, 
der. Meselâ derki Cumhuriyet Senatosu seçi
minde . Milletvekili Seçimi Kanununun 10 ncıı 
maddesi tatbik edilir, P>1 - 32 nei maddeleri tat-
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bik edilir. Yani bu şekil Cumhuriyet Senatosu 
Seçimi Kanununun, Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun birbirine atıf yapmaları yüzünden Mil
letvekili Seçimi Kanununda yapılan değişiklik 
Cumhuriyet Senatosu seçiminde de tatbik edi
leceği için Milletvekilleri Seçimi Kanununda 
yapılan değişiklikler diyorum. Bunlar, Cumhu
riyet Senatosu Seçimi Kanununda Milletvckile-
ri Seçimi Kanununun şu şu fıkraları da tatbik 
edilir demesi yüzünden sarahaten an la tamıyor 
da bu bakımdan, yoksa tatbik edilecektir. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Topluluk adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usûl hakkında, önce Sayın Tig-
rel'e söz veriyorum. 

İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, son derece mühim bir 
kanunun müzakeresi üzerindeyiz. Gerek Adalet 
Partisi, gerekse o görüşe muhalif olan diğer par
tiler bu kanunun rejim ile yakından ilgili oldu
ğunda müttefiktirler. Adalet Partisi Sayın Söz
cüsü Şeref Kayalar'm ifadesinden de öğrendiği
mize göre, bu kanun tatbik edilirse netice dikta
törlüğe gider. Onların karşısında olan partiler ise 
tamamiyle bunun aksini iddia etmektedirler. Böy
le bir partinin... 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Bunun usûl 
ile alâkası ne? 

BAŞKAN — Sayın Akça, eğer Başkan vekili 
bir arkadaşınız da usulü bilmiyorsa ben kimi ida
re edeceğimi şaşırdım o zaman. Lütfen izin verin 
de usulü izah etsinler. 

ÎHSAN HAMÎT TÎGREL (Devamla) — 
Böyle bir kanunun derinliğine ve genişliğine mü
zakeresi lâzımdır; bunda müttefikiz ve ben bu 
fikrimi kanun daha buraya gelmeden müdafaa 
etmiştim. Ama görüyoruz ki, müzakere yirmiye 
yakın arkadaş söz almış olmasına rağmen, üç, 
dört kişi arasında cereyan etmektedir. Bu kati
yen doğru değildir. Şimdi Sayın Adalet Bakanı 
burada bir saate yakın izahatta bulundular. Aka
binde Saym Nusret Tuna arkadaşımız söz al
mış bulunuyor. Daha evvel de kendileri konuş
muşlardı. Müsaade buyurun, bilhassa komisyon 
sözcüsünden rica ediyorum. Diğer söz alan 20 ar
kadaşımızdan ancak iki arkadaş biri aleyhinde, 
biri lehinde konuşabilmiş]erdir. Grup sözcüleri 
hariç müsaade buyurun, diğer arkadaşlar da ko
nuşsunlar. Ondan sonra komisyon sözcüsü ken-
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dişini müdafaa eder. Eğer kifayeti müzakere tak
riri verilmezse, müzakere bu şekilde devam eder. 
Verildiği takdirde Hükümet, komisyon sözcüsü, 
gruplardan sonra son söz senatörün olması itiba
riyle mesele kapanır. Yoksa bu kanun görüşül
meden çıkar ki, bunun vebali her iki tarafa raci 
olur. Buna bilhassa itina buyurmanızı rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, Cumhurbaş
kanı Kontenjanı adına mı konuşacaksınız? 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi topluluğu 

adına. 
BAŞKAN — Saym Kök, Senatomuzda üç 

grup vardır. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi, Millî Birlik Grupu ve Kontenjan grup
ları. Bu grupların haricinde bir grup yoktur. 
Ancak, Millet Meclisinde grupu bulunan burada 
topluluk halinde olan arkadaşlarımız vardır. Bu 
topluluklara bütçe müzakerelerinin devamı sıra
sında ve bütçeye münhasır olmak üzere gruplar 
gibi söz hakkı tanınmıştır. Tüzükte böyle bir 
kayıt yoktur. Enver Kök arkadaşım lütfeder böy
le bir teklif ileri sürerse yazılı olarak Heyeti 
Umumiyenin reyine arz ederiz. Kabul edilirse 
bütçe müzakerelerinde olduğu gibi söz verilir. 
Şimdiki haliyle söz veremem grup olarak, ancak 
şahıs olarak kendilerini yirmi ikinci sıraya kay
dediyorum, bunu arz ederim, saygılarımı suna
rak. 

Şimdi Sayın Tuna, buyurun. 
ADALET VE ANAYASA KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi ben kıy
metli zamanlarınızı israf etmiyeceğim, üç kelime 
söyliyeceğim. Benim Anayasaya muhalif olarak 
gösterdiğim hususları Sayın Bakan serapa tahrif 
etmek suretiyle gösterdi. Ben, 80 000 oy alan, 
1 000 oy alan bu Anayasaya muhalif demedim. 
Bu sistem, nispî temsilin tabiî bir neticesidir. 
Ben ne muhaliftir dedim. Seçilmemiş olmasına 
rağmen partinin göstermiş olduğu şahsın seçilmiş 
olması muhaliftir, dedim. Yoksa nispî temsil sis
temi Annayasaya muhaliftir demedim. Baraj 
konması Anayasaya muhalif demedim. 15 ilde 
vardır. Bugüne kadar tatbik ettik, eğer buna ka-
ani olsaydım müracaat ederdim. Ne dedim? Ba
rajlar partilere müsavi gösterilirse Anayasaya 
uygun olur. Evveline başka baraj, sonrasına baş
ka baraj, bu muhalif olur dedim. 
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Diğer hususları inşallah sonunda cevaplan

dırdığımız zaman hallederiz. Fakat Anayasaya 
muhalif dediğimiz hususları tahrif etmek suretiy
le bu beyanlarda bizim söylemediğimiz sözleri 
malzeme olarak kullandılar. Bunu belirtmek is
tiyorum. Sonunda söz alırsam tekrar arz ede
rim. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
C. K. M. P. Topluluğu adına söz verilme

sini rica ediyorum. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Enver Kök 

BAŞKAN — Bu takriri benim izahatınım 
ışığı altında değerlendirmek icabeder. Demin 
arz ettiğim gibi her halde vakit bulamadığı için 
Sayın Enver Kök biraz fazla tafsilâtlı yazama
dılar. Benim izahatım bütçe müzakerelerinde 
olduğu gibi, eğer Umumi Heyet karar verirse 
topluluklara da gruplar gibi tereihan söz ve
ririm şeklindeydi. Her halde vakit bulamadığı 
için bu kadar kısa yazmışlar. 

ENVE-Tl KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bütçe Kanunundan da mühim. Küçük partilerin 
boğazlanması meselesi bu. 

BAŞKAN — Bu izahlarla, söz isteğini oy
larınıza arz edeceğim. Kabul edenler... 

Efendim lütfen indiriniz. Sonradan giren 
arkadaşlar olduğu için tereddüt ve teşcddüt hâ
sıl olmuştur, hâlâ devam etmektedir. Bu iti
barla çıngırağı iki dakika çaldırıp ondan son
ra oylayacağım. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN —Efendim, oylama sırasında
yız, size usul hakkında söz veremiycceğim. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Nasıl 
olsa iki dakika bekliyeceksiniz, iki dakika için-

, de konuşurum. 
BAŞKAN — İki dakika bütün üyeler teş

rif etsin diye bekliyoruz. 
Efendim, Başkanvekiline söz anlatamazsam 

kime anlatabilirim acaba 1 Lütfen müdahale 
etmeyiniz, Başkanlık Divanı tutumunda doğru 
bir yoldadır. 

(Enver Kök'ün önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri benim izahatımla ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... 
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Efendim, Kâtip arkadaşlar arasında esasa 

müessir bir fark vardır. O kadar fark vardır 
ki, meselâ bir arkadaşımızın 76 saydığını diğer 
Kâtip arkadaşımız 56 saydım diye beyanı var
dır. Samimiyet arz ettiği için söylüyorum. 

Lütfen takriri kabul edenler ayağa kalk
sınlar... Oturunuz lütfen. 

Kabul etmiyenler.. 
Muhterem arkadaşlar, kabul edenler olarak 

bir Kâtip arkadaşımızla ben 79; bir Kâtip arka
daşımız da 78 saymıştır. 

Kabul etmiyenler olarak bir Kâtip arkada
şımız 74, ben ve bir Kâtip arkadaşımız 76 say
mışı zdır. 

Topluluklar yalnız Enver Kök'e mahsus ol
mak üzere muamele görecektir. 

İZZET GENER (Niğde) — Sayın Başkan, 
ondan evvel biz yazılı olarak söz istemiştik. 

BAŞKAN — Sayın Gener arz edeyim, mü
saade ederseniz. Bendeniz... 

İZZET GENER (Niğde) —Yazı ile bildirdik 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ona da söz veririz, 
lütfen bir takrir veriniz, onu da kabul ediniz. 

İZZET GENER (Niğde) — Var efendim ver
miştik. 

BAŞKAN — Özür dilerim efendim. Bana 
şimdi söylüyorlar. Bir takrir veriniz, eğer var
sa onu da oya koyalım. 

İZZET GENER (Niğde) — Var efendim tak
ririmiz. 

BAŞKAN — Sırrı Uzunhasanoğlu'na ver
mişsiniz. Bir iki gün evvel yazı ile bir saniye 
evvel bana haber veriliyor. Onun için özür di
lerim, bana haber verilmiş değildir. 

Buyurun Sayın Kök. 
Saym Kök lütfen siz konuşmanıza başlayı

nız. 
C. K. M. PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem Başkan, saygı değer senatör arka
daşlarım ; Türkiye'de millet iradesinin seçimle 
başladığı bir devrede, bu seçimlerin çok acısını 
çekmiş bir arkadaşınız ve o topluluğun 19 yıl
dan beri fikriyatının temsilcisi olmak huzuru 
ile bu mevzu üzerinde konuşmama müsaade 
lütfettiğinizden dolayı sizlere müteşekkirim. 
Hele 1946 devresinde başlayan açık rey gizli 
tasniften o zaman feryadettiğimiz nispî temsi-
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lin bu merhaleye gelmiş olmasından da çok mü-' 
tehassisim arkadaşlarım. Mele bu iki grupım 
çatışmaları sırasında zaman zaman memleketin 
uğradığı hâdiseleri, âkihetleri gözümün önüne 
getirdikçe, şimdi sözcü olarak Yeni Türkiye 
Partisinden seçilip kendi partisini de boğmak 
için sözcülük yapan Nusret Tuna arkadaşımızın 
konuşmasını da dinledikten sonra konuşmanın 
benim için büyük bir fark olduğu inancıyla, hu
zurunuza çıktım arkadaşlarım. (Soldan bravo 
sesleri) 

Diyor ki, arkadaşımız bir bayram geçti, Kur
ban Bayramı geliyor galiba, şu çıktığım parti 
de dâhil olmak üzere; şu partileri boğazlıya hm, 
diyor arkadaşlar. Netice budur. Nispî temsil 
evvelâ bu memlekette his ile, bu Meclis sakatı 
altında toplanan insanların hislerini biraz tor
pilledi, yuvarladı arkadaşlarım. Eğer biz bu 
grupları bir daha bu secim sathı mailinde kar
şı karşıya bırakırsak, bir alternatif parti bu 
memlekette olmazsa İttihat ve Terakkinin Hür
riyet itilâfı boğup, bu memleketi felâkete gö-
türlüğü gibi hâdiselerin bu memlekette olması 
mümkündür. Demokrasi, kendisi gibi düşi'mmi-
yen insanlara da kendisi kadar hak tanıyan bir 
sistem olarak bu memlekette yerleşmezse, bütün 
oynadıklarımız particilik oyunları vatandaşı iki 
kampa ayırıp Aluaviye ile Ali husumeti gibi bir
biri ile çarpıştırmaktan başka bir neticeye vâsıl 
olmadığımızı da yakın tarih bize göstermiştir. 

İşte yıllardan beri bu amaç ve inançla mem
leketin rejim kaderinde her iki partinin tazyiki 
altında yıllarca mücadele etmiş bir parti ken
di fikrinin en mütekâmil bir şekilde bu Meclis 
kürsüsünde görüşülmekte olduğunu, ama bu 
getirilen kanunun da eskilerine nisbetle yani 
lf)4M daki fileni oy, gizli tasnif rezaleti ondan 
sonra, ondan kurtulunca 1950 de kemaline er
miş bir kanun, ama l!)f)4 de partilerin bir ara
ya. gedmesini önliyen bir kanım. Görüyorsunuz 
ki, kendini büyük addeden partiler zaman za
man bu kanunlar üzerinde istedikleri gibi oy
namışlardır. İşte zaman zaman bizi küçük diye 
tarif eden insanlar bizi rejimin bir teminatı ola
rak kabul etsinler, aranıza girelim, bu niza-
nızı zaman zaman halletme yetkisini de bu 
millet bize verirse biz bu vazifeden kaçmayaca
ğız yine devam edeceğiz arkadaşlarım. 

İşte bu inançla bu kanını üzerinde arkadaş
larım çok güzel konuşmalar yaptılar fikir muh

teremdir. Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, bu 
kanunun tadili dolayısiyle Seçim Kanununun 
tümü yani nisbiyet esası üzerinde çok geniş gö
rüşlerini ifade ettiler, muhteremdir. Fakat biz 
o kanıda değiliz arkadaşlarım. Hattâ bu geti
rilen kanunda eksik taraflar vardır. Vatandaş 
istediği adama rey vermek hakkından hâlâ yok
sundur. Temennimiz günün birinde vatandaş
ların parti kalıpları içinde değil, gönlünün is
tediği insana hangi partiden olurha olsun rey 
verme yolunu bulduğu vakit Türkiye demok
rasisi gerçekleşecektir. Bu inançtayız ve bu 
inancımızı muhafaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun üzerindeki 
temennimiz memlekete hayırlı olmasıdır. He
pinizi selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, bir dakika 
müsaade istiyeceğim, bir soru soracağım. Bu 
topluluklar hakkındaki usul hakkında mı söz 
istediniz ? 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) - - Evel. 
BAŞKAN -- Bir takrir var onu okutayım, 

ondan sonra zatıâlinize söz vereceğim. (Gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar; hemen niçin sinirleni
yorsunuz? Efendim bir dakikanızı rica ediyo
rum. Ben izah edeyim, haksız isem, yine haksız 
olayım. Diyorum ki, sayın arkadaşlarım bu hu
susta bir takrir var, bu takrir için elbette ki, leh
te, aleyhte birer kişiye söz vereceğim. Takrir oku
nursa usulüne uygun, olacak arkadaşımızın sözü. 
Onun için soruyor. 

FİKRET TFRHANGİL (Aydın) — Efen
dim, usulü arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
hİKRUT TTRITANGİL (Aydın) -~- Millile

re m. Başkan, sayın senatörler; bendeniz her şey
den evvel Senatonun nâçiz bir üyesiyim. O ba
kımdan usul ve esas hakkında bir vazife almak 
ve huzurunuza çıkmak isteğim de senatörlük va
zifemi ifa etmek ist enlemdendir. Diğer vazifemle 
kürsüye çıkmaktaki hareketim arasında hiçbir 
şekilde^ irtibat bulunmadığını peşinen arz etmek 
isterim. Ve şunu da beyan etmek isterim ki, bu
raya çıkan her arkadaş muhakkak Senatomuzun 
olumlu çalışmasını temin etmek gayreti içinde
dir. Sayın Başkanın hararetli bir celsenin idare
sinden mütevellit bâzı hassasivetini, teşriki mesai 
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ettiğim bir arkadaş olarak tasvibet inekteyim. O 
bakımdan deminki tâbirleri üzerinde durmıya-
cağım. Ancak, İçtüzüğümüzün 105 nei madde 
sinde, İçtüzüğün tâyin etmediği bir konu oldu
ğu zaman meselenin açık oyla halledilmesi âmir 
hükmü vardır. Takdir edersiniz ki; Anayasamı
zın fil nei maddesiyle Hükümete, komisyon üye
lerine konuşma hakkı verilir. Bütçe konuşmala
rında Başkanlık Divanının almış olduğu karar, 
teamüle dayanılarak, bir prensiple mesele halle
dilmişti. Fakat mesele İçtüzüğün 56 nei madde
sine göre bir lehte, bir aleyhte, ve bir de üzerin
de olmak suretiyle tasnif edilmiş, bu mey anda 
üzerinde söz alma talebini yapan İzzet dener bi
rinci söz hakkına sahip iken, İçtüzüğün bu mad
desinin tatbiki dolayısiyle üçüncü söz alma du
rumuna geçmiş ve kendisi de bir topluluğa men
suptur. Topluluğa mensubolduğu halde bu hak
kını istimal etmemiş ve İçtüzüğün tatbiki bakı
mından birinci sırada olduğu halde, üçüncü sı
raya geçmiş olması hali karşısında yine İni top
luluğun sözcüsüne söz verme prensibinin ortaya 
konulabilmesi için İçtüzüğün 105 nei maddesi
nin ikinci fıkrası gereğince hareket etmek ieabet-
tiğini arz edecektim. Ve zannedersem Heyeti linin
in iye ve Başkanlık Divanına yardımcı olmak gay
reti içinde olduğum halde belki elektrikli bir ha
vadan dolayı maksadım anlaşılmamıştır. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BALKAN" —- Sayın Turhangil ne gibi bir usul 
lakibetmemizi istiyorsunuz? (A. P. sıralarından, 
gayel açık, sesleri) Şahsan bendeniz anlıyamadım 
muhterem arkadaşlarım. 105 nei maddenin ikin
ci fıkrası şudur : «Tüzüğün açıkça halletmediği 
konularda» diyor. Van'ı buyurmak istediğiniz 
aşağıdaki hallerde işari oya başvurulur, diye tü
zükte bu hususta hüküm vardır, oya koyamazsı
nız mı buyuruyorsunuz beyefendi.' 

105 nei maddenin ikinci fıkrasını açıkça oku
yorum. «Tüzüğün açıkça halletmediği konular
da...» diyor. Bu maddenin başlığı da aşağıdaki 
hallerde işari oya başvurulur» şeklindedir. Yani 
buyurmak istediğiniz del âl et en bu mudur? 

FİKRFT TURHANGİD (Aydın) — Budur. 
BAŞKAN — Böyle bir hususta Başkanlık 

Divanı mütereddit değildir. Tatbikatı vardır, 
bütçede tatbikat olduğunu arz ettim. Oylamaya 
katılarak herkes bu usulün yerinde olduğunu 
tesbit ve tâvin eylemiştir. 

Böylece de bir takrir geldiği için takriri oku
tup oya arz ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
druplardan sonra tercihan Yüksek Senatoda 

mevcut siyasi topluluklara söz verilmesi hususu
nun oya vaz'mı arz ederim. 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Oylar birbirine yakın olduğu 
cihetle arkadaşların tekrar tekrar rahatsız olma
ması için kabul edenler lütfen ayağa kalkarak 
işaret buyursunlar. Kabul ctmiyenler... Büyük 
bir kısmın çekinser kalmasına mukabil, kabul 
edilmiştir. Sayın dener zatıâlinize daha evvel söz 
verilmesi icabederken ben arz ettim, kusur bana 
raci değildir. Teşrifinizi rica ederim. Buyuru
nuz. 

MÎLLUT PARTİSİ TOPLUld dlT ADİNA 
IZZHT GKNÜR (Niğde) — Muhterem Başkan, 
sayın arkadaşlarım-. Millet Partisi Senato toplu
luğunun seçimlerle ilgili kanunların bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
üzerindeki görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Tasarının Millet Meclisinde yapılan müzake
resi sırasında Millet Meclisi Grupumuz, C. H. P., 
C. K. M. P. ve Y. T. P. grupları tarafından müş
tereken düzenlenip verilen bir önerge üzerine ka
bul edilen birleşik oy puslası, ile ilgili hüküm 
harieolmak üzere diğer hükümlerin tedvininde, 
millî iradenin daha âdil bir şekilde tecelli ettiril
mesi bakımından fayda mülâhaza etmiş ve tasarı
nın tümü üzerindeki görüşlerini müspet olarak 
mütalâa etmişti. 

Fakat üç. partinin hangi mâkul gerekçelere 
ve maksatlara dayandığını tesbit edemediğimiz 
önceden tertiplenip hazırlanmış bir önerge ile 
uzun tartışmalar ve mücadelelerle tesis edilmiş 
olan (Hür seçimi) temelinden yıkacak nitelikte
ki (birleşik oy puslası) sisteminin getirilmek is
tenmesi üzerine Partimiz Millet Meclisi Grupu 
müzakerelerini terk etmek zorunda kalmış ve bu 
davranışın Anayasamızın teminatı altına aldığı 
(hür seçim) sistemine aykırı olduğunu savunarak 
protesto etmiştir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde: 
1. Seçim tarihinin Anayasa ile çelişen hük

müne uygun bir hale getirilmesinin, 
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2. Millet Meclisi seçiminde uygulanan baraj 

usulünün kaldırılmasının, 
3. Tercih oyu usulünün kaldırılmasının, 
4. Her iki Mecliste uygulanan (D'Hont) 

sistemi yerine basit haricî kısmet sisteminin, 
millî bakiyeler şekliyle kabul edilerek uygulan
masının memleketimizin siyasi hayatına yerleş
miş olan bütün partilerin, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosunda mümkün olan en adaletli 
tarzda temsil edilmelerini sağlıyacağı, vatandaş-
lar arasındaki siyasi güven, barış ve huzuru te
min edeceği ileri sürülmüştür. 

Bu gerekçede getirilen bu değişildik ve yeni
liklerle vatandaşların Büyük Millet Meclisinde 
en adaletli hesaplı ve ölçülü bir şekilde temsil 
edilmelerinin ana hedef olarak alındığı anlaşıl
maktadır. 

Millet Partisi müşterek grupu bu konuyu ge
rekçede belirtilen ana hedeflerin ışığı altında in
celemiş Millet Partisinin yıllardan beri savun
duğu adaletli ve nispî seçim sisteminin siyasi 
bünyemize yerleştirilmesi prensibine uygun göre
rek desteklenmesine karar vermiştir. Çünkü de
mokrasinin içinde yaşıyabileceği mânevi iklimin 
bir tarihî gelişmeye henüz ulaşamamış olan mem
leketlerde seçim sisteminin önemi çok büyüktür. 

Siyasi gelenekleri demokrasi için bir teminat 
olmaktan ziyade bir tehlike kaynağı haline gel
miş ve soysuzlaştırılmış bir particilik havası yü
zünden kütleleri birbirinden uzaklaşmış olan 
memleketlerde seçim sisteminin bunları önliye-
cek birer müessese haline getirilmesine şiddetle 
lüzum ve zaruret vardır. 

Millet Partisi Senato topluluğu bu genel 
prensiplerinin ve memleket gerçeklerinin ve ada
let anlayışının ve yıllardan beri savunduğu bu 
sistemin ışığı altında bu kanun tasarısının: 

1. Vatandaş oyunun boşa gitmemesini sağla
mak suretiyle adalet anlayışına hizmet etmek, 

2. Bir partinin vatandaştan aldığı oy oranı
nı aşan bir ölçüde Meclislerde temsil edilmesini 
önlemek prensiplerine dayanarak tasarının bu şe
kil ölçüler içinde desteklenmesini kabul etmiştir. 
Adalet ilkesine uymıyan bir davranışı mazur 
göstermek için ileri sürülecek mütalâaların, mem
leketimizin içinde bulunduğu şartlar karşısında 
zayıf ve çürük mazeretlerden ileri gidemiyeceği-
ni açıklamak zorundayız. 
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Muhterem arkadaşlar : 
Memleketimizde demokrasi henüz sağlam bir 

şekilde temeline oturmamış ve âmme ve vicdanın
da teminat ve müeyyidesini bulamamıştır. De
mokrasiyi tehdideden her türlü cereyanlar ve 
hastalıklar mevcuttur. Topluluğumuz yarının en
dişesinden kurtulamamıştır. Demokrasiyi bu teh
likelerden koruyabilecek bütün tedbirler milleti
mizin hayatı için çok önemlidir. Tek başına mem
leketin siyasi hayatına hükmetmek ve başka 
partilerin siyasi hayatımızda yerleşmesine imkân 
vermemek ve bu partilere gidecek oylara sahip 
çıkmak memleket gerçeklerine uymamak demek
tir. Bâzı partiler kendi bünyeleri içinde eriterek 
memleketi birbirine düşman iki kampa ayırmak 
yolundaki faaliyetler er geç iflâs etmeye mah
kûmdur. Bu gayretleri bu egoist ideolojinin ve ba
siretsizliğin bir tezahürü olarak görmekteyiz. 

27 Mayıs İhtilâlinden önce de vatandaşlar 
menfi duygularla biribirinden ayrılmış ve uzak
laşmış iki kampta toplanmaya çalışılmıştı. Bu fa
aliyet ve gayretin ne neticeler getirdiği meydan
dadır. 

Yakın tarihimizde önemli bir yer alan bu ger
çeğin bir milletin siyasi hayatında geliştirici de
ğil tersine olarak geriletici etkileri olduğu inkâr 
edilemez. 

Hükümetçe getirilen tasarı bu hüviyetiyle 
hırslı ve kinli duygularla biribirinden uzaklaş
mış olan toplulukların siyasi mücadele havasını 
daha yumuşatıcı mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Birtakım siyasi mücadelelerle birbirinden 

uzaklaşmış olan iki siyasi topluluğun yanında 
muvazene ve istikrar unsuru olacak partilerin 
yer alması, memleketimizin siyasi hayatında 
çok müspet ve olumlu bir rol oynıyacaktır. 

Bu prensiplerin ışığı altında Hükümet tasa
rısını anahatlariyJe benimsemekteyiz. Ancak 
söze başlarken de bir nebze temas ettiğimiz veç
hile tasarının Millet Meclisinde müzakeresi sıra
sında C. H. P., C. K. M. R, ve Y. T. P. grup
ları tarafından müştereken imzalanıp verilen 
birleşik oy puslası sisteminin tasarıya konulma-
MTHI hedef tutan önerge üzerine Millet Meclisi 
trupumuz beklemen hedeflerden uzaklaşıldığı 
gerekçesiyle ve çok haklı olarak bu davranışı 
protesto etmiş ve Meclisi terk etmeye mecbur 
kalmıştır. 
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Filhakika bu tasarının dayandığı âdilâne bir 

seçimi sağlamak millî iradeyi gerçek ölçüleriyle 
temsil ettirmek, siyasi hayatımızda yerleşmiş 
olan bütün partilere aldıkları oy oranında mec
lislerde temsil edilmelerini sağlamak gibi de
mokrasi hayatımızda mühim rol oynayacağı şüp
hesiz olan anahedcflerdcn uzaklaştırıcı nitelik
te olan birleşik oy puslası sisteminin kaimi edil
mesi memleket ölçüleri ve şartlariyle bağdaştı-
rılamaz. 

Bu hükmim tasarıya yerleşmesi bizi ileriye 
değil geriye doğru götürecek ve geçmişte de de
nediğimiz aynı noktaya getirecektir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Millî iradenin hiçbir şekil ve ölçüye sağdırıl

madan ve kontrol altına alındığı hissini ver
meden tezahür etmesi demokratik hayatın te
melidir. 

Birleşik oy puslasınuı Hükümet oMyle bas
tırılıp toplu bir halde ve seçimin yapılacağı a;un 
ve saatte seçmenin eline tutuşturul m ası, onu 
tercih edeceği partiyi ve seçeceği temsilcileri 
üzerinde bir inceleme ve tercih yapmasma im
kân vermiyecek, sandık başmda daha gözü 
açık parti temsilcileri bulunanların lehine ne
ticeler sağbyacaktır. Bu suretle de millî irade 
zedelenecektir. 

Bundan başka seçmenin kontrol edildiği en
dişesi içinde bırakacak ve millî iradenin hür ve 
serbest bir şekilde izhar etmesini ve seçim em
niyetini engolliyeeektir. 

Okuma - yazma bilmiyen ve ömründe mü
hür ve İstampa kullanmamış olan köy kadunm 
göz önüne getirelim, değil mühimi parmağmı 
bile bastıracağı yeri tâyin edemiyecek derecede 
bu işlerin yabancısı olan köy kadım ve hattâ 
erkeği iradesini tam ve doğru bir şekilde izbar 
edemiyecek ve çok yanlışlıklar yar^maktu-. 
Bundan da acık göz partizanlar, cezai müevv.l-
delere rağmen seçmene izah ve yardı m baha
neleriyle seçimlere hile karıştırmaya firsat bula
caklardır. 

Hangi taraftan tutulursa tutulsun bu sistem 
memleketimizin gerçeklerine asla uymamakta
dır. Batı ile memleketimiz gerçeklerinin bir ola-
mıyaeağım ve onu ölçü olarak alamıyacağımı-
zı söylemeye li'mım yoktur. 

Bunu teklif e.-.1 en1 er bugünkü oy puslainv-
nm önceden dağıtılması sırasında siyasi ahlâk 
kurallarına aykırı olarak partilerin hattâ kar-

10 . 2 . 1965 O : 2 
§ı partinin bu oyları satmalmaya kadar gitti
ğini ileri sürüyorlar. 

Filhakika bunların hepsi birer vakıadır. 
Ve doğrudur. Ama bırakınız köyleri, iller ve 
ilçelerde bile kolay kolay uy gul anamı yacak 
sakîm bir sistemi kabul etmeye bunlar birer 
sebebolamaz. 

Seçmenin hiçbir kayıt ve şekle tabi tutulma
dan serbest bir şekilde oy kullanmasını sağla
mak ve onu kendi vicdaniyle haşhaşa bırakmak 
tercih edeceği partiyi seçmenin hakkının, bir
takım çapraşık metotlarla ve yollarla zedelen
mesini önlemek demokrasimizin hayatı için şart
tır. Birleşik oy puslasımn seçim saatinde Dev
let memurları eliyle seçmenin eline tutuşturul-
ması ve onun secim odasında damgalanması gi
bi usullerin Seçim kanunlarında yerleşmesi bu
güne kadar bu konuda yaptığımız ilerleme ve 
gelişmeyi bir hamlede bertaraf edecek ve bizi 
başladığımız noktaya tekrar getirecektir. 

Bu sebeple Millet Partisi Senato topluluğu 
bu prensiplerin ışığı altında (birleşik oy pusla
sı) usulünü hür ve âdil bir şekilde yapılması 
için yıllardan beri çırpındığımız seçimleri zede-
1 ivecek mahiyette ve geriye dönüş şeklinde mü
talâa etmekte ve bu fikre karşı bulunmakta
dır. Sırası geldiğinde yapacağımız tekliflerin 
iyi karşılanması suretiyle Yüce Senatonun bi
ze yardım edeceğinden emin bulunmaktayız. 
Savalarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ buyurun. 
Sayın Azmi Erdoğan Topluluk adına söz is

temişti, burada mı efendim? Yok. O halde buyu
run Savın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Tvâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, Türkiye'nin kaderi ile il
gili önemli bir kanun tasarısı üzerinde burada 
muhterem hukukçularımızın, Adalet Bakanımızın 
'karşılıklı tez ve müdafaalarını dinledim. Yüce 
Senatonun bir üyesi olmak şerefini taşımama 
rağmen ve bütün iyi niyetlerimi kullanarak ob
jektif bir görüce, bu kanun buraya niçin gel
miştir, bu kanunun bugünkü siyasi ortamımız 
üzerinae, Parlömanter rejimin hayatı üzeıinde 
ve Türkiye'nin istikbali üzerinde ne gibi tesir
leri olacaktır, bu açıdan meseleyi ele almama ve 
Türkiye'nin içinde bulunduğu çok değişik si-
ya.si şartlar muvacehesinde şu Parlâmentoda ge
çen siyasi bir kanun üzerindeki siyasi mücadele
lerimizin, tâbirimi mazur görünüz, kısır çekiş-
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melerin memleketin rejim mücadelesindeki .akis- I 
1 erini e ani andırmaya çalışacağım. Mâruzâtımda 
tamamen objektif olduğuma inanmanızı ve bil
hassa bu Meclis içerisinde bir muvazene unsuru 
olmaları gerektiğine inandığım Cumhurbaşkan
lığı 'kontenjanı, senaitörleriyle Millî Birlik kon
tenjanı senatörlerinin, 'lütfedip beni alaka ile din
lemelerini eok rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir secim sathı mai
line girdikten sonra Parlâmentoya getirilen, özel 
ibir teknikle getirilen ve özel bir prosedürle ge
çirilmek istenilen ikinci kanun tasarısı karşısın
dayız. Bendeniz hu'kukî cepheye dokunmuyorum 
llıiç. Sadece burada bir noktayı açtklıyacağım. 
Benim intihamı şudur ki; bütün iyi niyetlerime, 
kendimi zorlamama ırağmen benim intibaını şu
dur ki : Biraz sonra onu başka açıdan .size arz 
edeceğim, gayet enteresan mü şallı edelerimle te-
yidetmeye çalışacağını. Burada, bu kanım samimî 
olarak gelmemiştir. Bu kanun hukuku zorlamak
ladır. Ve bizim istin ad ettiğimiz hukuk düzenine 
bir tehlike darbesi, bir koparma vo yıpratma 
darbesi yapmaktadır. 

Bunun bundan önceki misalini Cumhuriyet 
Senatosunun nispî seç.mıo ta.li.vil i Kanım unu | 
hatırlamanızı rica edeceğim. Ne idi gaye arka
daşlarım? Bir siyasi firmaya 3-5 iskemle fazla 
kazandırmak idi. Ne oldu neticede? Tahmin edil
diğine göre eğer Seçim 'Kanunu değiştiril meşey
di Adalet Partisinin 80 sandalyesi olacaktı. Bu
gün 79 dur. Halk Partisinin şu kadar olacaktı. | 
bu kadardır. Ama bu arada neler cereyan etti ] 
arkadaşlarını? Gayet pahalı müzayedelerle iskem- j 
İçler satmalınmak istenildi. Hattâ daha nasıl i 
unuturlar benim kıymetli Yeni Türkiye Partili \ 
arkadaşlarım, Balkanlık teklif edilmiştir, iktidar | 
sandalyeleri verilmiştir ve küçülk partilerin } 
memleketimizdeki ehemmiyetini müdafaa ediyo- ! 
ruz diye ortaya atılan bu kanun böylece gayri- j 
samimî olduğunu ispat etmiştir. 

Vicdanımdan gelen sesle söylüyorum. Hukuk j 
zorlanmıştır diyorum. Çünkü, Adalet Bakanı dâ- ı 
bil burada konuşan bütün hukukçular birbirle- j 
rine inanmadıkları fik;iteri müdafaa ettiklerini, j 
birbirlerine derken, yani teklifi getirenlerin j 
inanmadıkları fikirleri zorla, müdafaa ettiklerini 
bissediyorum arkadaşlarım. Sayın senatörle]', I 
hangi siyasi teşekkülden gelirse gelsin, ben bu çe- j 
şit siyasi oyunların, siyasi metotların, siyasi tak- i 
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tiklerin artık bu memlekete hayır değil zarar ge
tireceği tezini biı* kere daha nazarlarınıza «ermek 
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu ko
nuyu bu açıdan Yüce Senatonun dikkat ve itina 
ile tetkik buyurmasını çok rica ederim. 

Artık siyasi mücadelelerde köhneleşmiş Bi
zans 'usulleriyle, İttihat ve Terakki usulleriyle şu 
bu ölmüş partilerin metotları ile mücadele 
edersek bu Parlâmentonun istikbalini ve istiklâ
lini tehlike altına koyarız. Bundan mesul olacak
lar da bizleriz. Ben Parlömanter rejimin korun
masında ve yaşatıl ması uda üzerimize düşen va
zifeyi kemaliyle yaptığımıza kaani değilim, İle
ni mazur görünüz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Parlönıanterler 
olarak burada çalışırken dışarda cereyan eden 
Türkiye'de cereyan eden, Türkiye dışında cere
yan eden dünyada cereyan eden hâdiselere sırt 
çevirmiş durumdayız. Bu memlekette çok önem
li doktrin çalkantıları olmaktadır. İktisadi 
bünyemizde rahatsızlıklar vardır, Türkiye bü
yük sıkıntılar içindedir. Bu meseleler üzerine 
eğilip elbirliği ile bu memleketin dertlerini hal
letmek dururken 3 - 5 mebusluk kazanacağım 
diye bir kanunu seçim sathı mail inde Meclise ge
tirmenin samimi olacağına bir Türk vatandaşı 
olarak inanmıyorum.. Biz modern ölçüler içeri
sinde ve yepyeni siyasi, metotlar dâhilinde çalış
mak. zorundayız. Bu memlekette bu bize fera
gat, .fedakârlık değil vazife halinde tereddübet-
miş bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlarım, 
size bâzı müşahedelerimi arz edeceğini. Sayın 
Başbakanda açıkladı. Memlekette bâzı aşırı ce
reyanlar mevcuttur, dedi. Doğrudur. Oeç bir 
teşhis olmakla beraber doğrudur. Şimdi o ce
reyanlara taallûk eden bâzı müşahedelerimizi 
dikkatinize, ibret nazarlarınıza arz edeceğim. 
Bir üniversitemizin konferans salonunda bir 
açık oturum yapılmıştır. Bu açık oturumdaki 
konu su idi : Politikacı Türkiye'nin kalkınma
sında üzerine düsen vazifeyi yapıyor mu, yap
mıyor mu ? Siyasi parti temsilcileri vardı. Sayın 
Vıldız da orada idi ve öyle bir mizansen içer
sinde bu konuşmalar geçti ki, sayın arkadaşla
rın en uç sol doktrinin mensupları daha ağızla
rını açmadan kapıdan içeri girerken en şiddetli 
tezahüratla karşılanıyorlardı. O halde size ay
dın çevrelerimizden bir pencereyi açarak bir 
hâdiseyi müşahedelerinize arz etmiş oluyorum. 

http://ta.li.vil
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Şimdi, başka bir üniversi tenin başka bir fa

kül tesinin gene bir acık o tu rumunda bendeniz 
de par t imi tenısilen sözcü olarak bulunuyordum. 
O. lî. P. Part isini tenısilen de Sayın Bülent Kere
vit bu lunuyordu ve ter t ibedenler hassaten bu 
memlekette ekstrem sol cereyanlar ı temsil eden, 
eksterem sol cereyanların liderliğini dreııajlığını 
yapan insanları da o masa başımı getirmişlerdi. 
Konu, Türkiye toplum kalkınmasının teme! ilke
leri neler olmalıdır idi.' Burada arkadaşlarım, 
lütfen yüzlerimizi birbirimizden çevirip arkamız
da cereyan eden hâdiselere bakalım ve o zaman 
parlâmento çahşmalarınıızdaki metodları değiş
tirmemizin neden zaruri olduğunu kalın I buyu
racaksınız. Size, büyük tezahürat altında, karşı
sında ve alkışlarla karşılanan bâzı konsepleri bu
rada. okuyacağım, onu da zaptet t iğim not lardan 
naklediyorum. Bugün Türkiye Devleti, Türkiye 
Hükümet i millî hırsızlar çetesi taraf ından idare 
olunmaktadır , aynen söylediği sözü naklediyo
rum. 

2. Hukuk..., bakın niçin bu mevzuda bura
da. hukuk zorlanıyor, dedim. «Hukuk bir sınıfın 
aleti haline gelmiştir.» bugün Türkiye 'de diyor
lar «Türkiye'de bir seçmen şuuru yoktur. Seç
menlerin oyları ağalarla kapitalistlerin cebinde 
satılık veya kiralık bir metadır.» Başka bir fikir: 
«Yurdumuz kapitalistlerle, emperyalistlerin elin
de bir sömürge haline gelmiştir.» Yine başka bir 
fikir, hepsi şiddetli alkışlarla karşılanan bir tez, 
«Reform iddiaları ile or taya çıkan İsmet Paşa 
ar t ık ölmüştür.» Bu söz ayakta ve dakikalarca 
alkışlanmıştır. Başka, bir görüş; «Bugünkü par
lâmento yani sizler ve bizler ağaların, kapitalist
lerin emrinde bir kuru kalabalıktan ibaret» on
lardan bir iş beklemek hayaldir. Hep olacak, 
yapılacak, cak, cak, cık, cık, aynen naklideyorum, 
gibi lâflarla halkı aldatan bu heyetin topunun 
birden silinip, süprülüp atılmaları gerekil1. 

Başka bir şey; «Memleketin c/< 40 mı teşkil 
edem sınıf, yani okuma yazma bilen insanların 
oylariyle, okuma yazma bildikleri için seçilen 
sizler Par lâmento üyeleri, okuma yazma bilmiyen 
c/c 60 m emekçilerin, t âb i r emekçi tâbir idir , fa
kir köylünün, işçinin, esnafın bu meclislerde ço
ğunluğu teşkil etmediği müddetçe bu memlekette 
demokrasi yoktur. İthalât, ihracatımız devletles-
tirilmelidir, petrol kanunu değiştirilmelidir, bü
t ü n sanayi müesseseleri kamulaştır ı lmalıdır , ağır 

sanayi kurulmal ı , t op rak eşidolarak dağıt ı lmalı , 
büyük toprak sahiplerinin ellerinden arazileri 
alınmalıdır. Zirai sahada da devletçilik hâkim 
olmalıdır. Bu toplantıya iştirak buyuran V. II". P. 
Temsilcisi Sayın Bülent Mcevit konuşmasına or
tanın solunda olduğunu, eğer siyasi akidesi zo-
runluğu gerekirse or tanın solunda olduğunu be
yan ile baslıyan. Sayın Kcevit büyük hücumlara 
mâruz kalmıştır. Kendisinin bir dönek olduğu, 
siyasi yahut doktrine! dönek olduğu ifade1 edil
miştir. Muhterem arkadaşlarını, burada bu mese
lelerin çözüm yolunu da ifade etmişlerdir, «(^ö-
zünı yolu sosyalizmdir.» demişlerdir. Pakat tak
dir buyurursunuz ki, size madde madde saydı
ğım şu umdeler hangi sosyalizmin umdeleridir. 
Hllbetteki Batı sosyalizminin değil. Pksterenı 
sosyalizmin, marksizm, ihtilâlci sosyalizmin um
deleridir. Memleketimizde ihtilâlci sosyalizm or
ganize bir şekilde yuvalar yapmıştır . Ve faali
yetlerine tü r lü yönlerden devanı etmektedir. Bu
nu söylemekle ne üniversitelilerimizi ne de Türk 
aydınını i tham etmiyorum. Neden onlar bu tür lü 
düşüncelere yakınlık gösteriyorlar, onu izalı ede
ceğim : 

Arkadaşlar, memleketteki bu kısır çekişmele
rin İttihadı Terakki veya ondan önce veya ondan 
sonraki siyasi mücadele metodlarmdan halk bık
mıştır, artık. Halk yuvarlak lâfları dinlemekten 
de bıkmıştır. Halkın seçme hakkını biliyorsunuz 
bugün artık Sayın Yıldız konuşmasında bir nok
taya değindi; dedi ki, Meclis siyasi part i lerin 
hizipleri haline geldi. A. P. nin içerisinde 

( \ 11. P. markası, ( \ II. P. içinde de Adalet 
Partisi markasını, görmek bulmak mümkündür 
dedi ve bunu kınadı. Ben de söylüyorum bugün 
İhtilâli yapan Millî Birlik Komitesi üyeleri için
de pekâlâ değişik fikirde insanlar var. 27 
Mayısın akabinde aşırı Nasyonal Sosyalist ol
duklar ı için ekarte edilenleri bırakalım, bugün 
Millî Birlik Heyeti 22 kişi olmasına rağmen 
10 kişi bir g rup tur , diğerleri ona iştirak etmi
yor. Kınamıyorum, ben takdi r ediyorum fikir 
varlığı bakımından. Aksi halde 27 Mayısın 
temelinde bir fikir mevcudolmadığı gibi b i r ne
ticeye varmak olur ki, bu d a abes olur. Muhte
rem senatörler size arz et t t iğim şema içinde 
tema içerisinde topluluklar içinde çalışan aynı 
kişeleri kullanan aynı sesler1! memleketimi
zin her ta raf ından duymanız mümkündür . 
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İşte, Elâzığ'da çıkan küçük bir gazete ve onun 
başmakelesinden birkaç satır; 

«Ey Elâzığ'da çalışan onbinleree emek sa
hibi, işçi size sesleniyorum. Gözümüzü açmaz
sak daha bu hal senelerce devam edip giclebi-
lir. Bunu faiz elbirliği, gönül birliği, söz bir
liği, kafa birliği ve güç birliğiyle bunu bir 
hale, yola koyacağız. Bu efendilere bizim de 
gözümüzü açtığımızı ispat edeceğiz. Sen ey 
mdbus bey, bir işçinin ağladığını gördün mü? 
Ama elbet bir gün sen de ağlıyacaksm. Çünkü 
seni de o ağlıyan işçi içinden atacaktır. însan 
gibi yaşamak, en az onlar kadar bizim de 
hakkımız olduğunu onlara anlatacğız. Bu gücü 
kendimizde evei Allah görüyoruz. «-Muhterem 
arkadaşlarım, bu mecmuada, bu gazetede yazan 
işçi temsilcisinin hangi ıstırap içinde bunu 
yazdığını bilmiyorum. Belki de paralarının 
ödenmedüğinden şikâyet ediyor. Fakat mem
lekete fikir çalkantılarının sosyal bünyemizi 
dikkate şayan bir hale soktuğu gerçektir. Aşırı 
'Markslizm, bundan elli sene evvol ölmüş fa
kat henüz gömülmemiş olan sol prensip sahip
leri, ihtilâlci sosyalistler 'memleketi, nerede 
duracağı bilinmiyen bir sol istikamete kay
dırma çabası içindedirler. Bunun tek karşıla
yıcısı, tek önleyici kuvveti Yüce Heyetinizin so
rumluluklarını omuzlarına aldığı Türk Parlâ-
mentosudur. Türk Parlâmentosunu türlü yön
lerden zedelemek, yıpratmak istiyenlerin kul
landıkları silâh da budur. No diyorlar? Bugün 
Türkiye'de hukuk, bir sınıfın aleti haline 
gelmiştir diyorlar. Arkadaşlar, biz burada gay-
risamimî kanun çıkarmak gayreti içinde çaba
larken bununla bu sözü teyit mi etmek istiyo
ruz? Şurasına kaaniim ki, eğer biz üzerimize 
düşen vazifeyi yaparsak, çok rica ederim alın
mayınız, hiçbir kimseye karşı, hiçbir parti --ve 
zümreye karşı değil içimde biriken dertleri dök
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. Efen
dim?.. (Soldan, güzel ama ara sıra sataşıyorsun, 
sesleri.) ' 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Sağ akım

larından ve irticadan da bahsolunııyor, memleke
timizde. Kanaatimce topsakalh yobaz yine bu 
solcuların aletidir; irtica dediğimiz hareketler 
bunların bir tertibidir. Türkiye'de sağ, sol de
ğil bir tek tehlike vardır; totaliter bir dikta-

10 . 2 .1965 O : 2 
torya rejimi tehlikesi. Bunun karşısında da 
dünyada mevcut iki blok vardır. Demokratik par-
lömanter rejim cephesi. Biz, demokratik parlö-
manter rejimi evvelâ yaşatmaya mecburuz. Rejimi 
kuruyoruz, rejimi sağlamlaştırıyoruz ama bu türlü 
kanun yapma gayretleriyle yapamazsınız bu
nu. Çok rica ederim, bu sözümü bu şekvamı 
samimî bir vatan çocuğu olarak dinlemenizi 
rica ediyorum. Muhterem arkalaşlarım, Sayın 
Yıldız yine bir noktaya değindi, doktrinler si
yasi teşekküllerin hüviyetini tesbit etmelidir 
dedi. Hayır efendim. Artık, size bir misal ve
reyim, geçen sene Berlin Belediye Reisi ve 
Alman Sosyalist Partisi Lideri Willy Brandf ' la 
konuşurken şunları sordum : Dedim ki, siz 
iktidara gelirseniz ne yapacaksınız? Neleri ka-
mulaştıracaksınız? Hiçbir şeyi, dedi. Yalnız 
demiryolu ile postaları dedi, o kadar. Peki na
sıl olacak bu, dedim. Çünkü, dedi, bize Hıris
tiyan Demokrat Parti yapacak hiçbir şey bırak
madılar, sadece fabrika! aranızdaki kreşlerin 
adedim artıracağız, dedi. Şu halde Batı sosya
lizmi ile bizim memlekette cereyan eden sos
yalist gayretler arasında büyük fark vardır. 
O gün Sayın Bülent Ecevit, kendisine yapılan 
şiddetli tarizlere gayet güzel bir cevap verdi. 
Benim de hissiyatımı ifade etti, dedi ki, bugün 
İsmet Paşa yeniliklere ııyamamıştır, ölmüştür sö
züne karşı ölen İsmet Paşa değildir asıl sizin iddia 
ettiğiniz elli sene evveline ait Marksizmdir dedi. 
Bugün Dünyanın her tarafında hattâ Rusya'da 
bile bu ölmüştür. Siz dedi şurada rahat rahat 
iki ekstremin liberal zihniyetle solcu zihniyetin 
rahatça konuşmasını kaybetmek mi istiyorsu
nuz? Bu hürriyetten de mi mahrum olmak isti
yorsunuz? Dedi. Ama biz bu salondan pek de 
hâkim olarak çıkmadık. En büyük tezahüratı, 
en büyük alâkayı sol cereyanın önderleri elde 
ettiler. Yine, İngiliz Başbakanı ve İngiliz İşçi 
Partisi Başkanı Mr. Willson'a şu suali sordum; 
siz ne yapacaksınız iktidara geldiğiniz zaman? 
Hiçbir şey dedi. Biz dedi doktrin değil ikti
dar yapacağız. Ve kendisi eğer duydunuzsa 
bunu ilân da etmiştir. O halde doktrinler siyasi 
partilerin artık kalıpları ve sınırları olmaktan 
çıkmıştır. Adalet Partisi içerisinde Halk Par
tisi ile aynı zihniyeti taşıyan insanlar olabilece
ği gibi Millî Birlik Komitesi içerisinde de deği
şik zihniyette insanlar olabilir. 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Aynı gayede. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Evet, aynı 

gayede. Ama bizim Markist arkadaş da diyor ki, 
ben de memleketin kalkınmasını bu yolda görü
yorum. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Mukayeseyi 
insaflı yapalım. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sözlerimin başında da söylediğim 
gibi, memlekette cereyan eden hâdiselere sırtı
mızı çevirmiş durumdan çıkalım ve içtimai bün
yemizde ileride neler yaratacaktır bu kanun. Bu 
bakımdan buna hassasiyet gösterelim. Bâzı ar
kadaşlarımız burada dediler ki, Sayın Yıldız 
başta olmak üzere, 1969 seçimlerine daha mü
sait bir seçim zemini hazırladığı için bu kanuna 
taraftarız dediler. Acaba öyle mi olacak? Ben, 
samimî söylüyorum, şüpheliyim. Diyor ki bu
günkü iktidar, küçük partiler - Sayın Başbakan 
söylüyor zannedersem - yirmi sene Türkiye da
ha koalisyonlarla idere edilmeye mecburdur. 
Türkiye yirmi sene idare edilmeye mecburdur, 
doğru olabilir ama 1,5 seneden beri iktidarda 
bulunan Hükümet koalisyon Hükümeti midir1? 
Tabiî diyorsunuz. Nereye dayanmaktadır? Ba
ğımsızlara. Bağımsızlar hangi siyasi teşekkül
den? Yani belki bir bakıma bir koalisyon Hü
kümeti telâkki edilebilir ama kanaatimce Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetidir. Ve ben de 
gene size şerefimle temin ederek söylüyorum, 
benim kanaatime göre bu kanun çıktıktan son
ra da gene bu Halk Partisi aynı Hükümeti de
vam ettiricektir. Çünkü kanun gayet müsaittir, 
226 kırmızı oyu bulmadıktan sonra bir Hükü
meti deviremezsiniz, bunu bulmak da çok zor
dur, çeşitli partilerin karşısında 130 - 140 la 
C. H. P. iktidarını devam ettirecektir. 

Arkadaşlarım, zihniyetler eskir, insanlar es
kir. Bunu yeni olarak iddia etmek mümkün 
değildir. Türkiye'nin kaderini, bir insanın ha
yatına bağlamak, demokrasinin kaderini bir 
insanın hayatına bağlamak, bu Meclisin üs
tünde birtakım mevhum kuvvetleri, zamanında 
ileri sürerek birtakım terör yaratmak vatan
perverlik değildir (Sağdan bravo sesleri) sol
dan gürültüler) Muhterem arkadaşlarım 

MEHMET HAZER (Kars) — Hem komü
nistleri yeriyorsun, hem onlara vesika veriyor-

. sun, 
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CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Vesika ver

mek mevzuubahis değildir. Bilinen hastalık bi-
linmiyen hastalıktan daha az tehlikelidir. Açık 
konuşmalıyız. Bu memleketin kaderini, demok-
sasinin kaderini sadece İsmet Paşanın hayatıyla 
tahdidetmek (Soldan kim demiş bunu sesleri, 
bu senin vehmin sesleri) Pekala, bu bizim veh
mimiz. Güzel. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Komünistlerin 
üzerinde en çok durdukları adam İsmet Paşa
dır. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Muhterem ar
daklarım, Türk aydını, Türk gençliği bir ıstı
rap içindedir. Ben üniversite hocası olarak 
onların arasında bulunduğum zaman bunları 
neden üzeri yaldızlı bu sol cereyanlara sarıldık
larının psikolojik tahlilini yapmaya çalıştım. 
Mesele şudur : Artık eskimiş metotlarla modern 
Devlet idaresi yapılamaz. Bu yapılamıyacağma 
göre yenilik aramaktadırlar. Yenilik aramak is-
tiyen aydının karşısına yeni bir cereyan çıkı-
vor; sosyalizm diye. Bu sosyalizmi cazip görüyor 
ve ona öyle tanıtılıyor ki, arkadaşlarım, benim 
bulunduğum toplantıda şöyle ifade ediyorlar, di-
vo^lar ki, bu memleketi yabancı sermaye gel
miş 'kaplamıştır. Atatürk değil miydi kapitülâs-
von^nrı kovup atan. Siz millî sermayeye inanan 
insanlar de^i.l misiniz? Siz milliyetçi değil mi
siniz, sizin millî hissiniz yok mudur? Bunları 
defetmek lâzım değil midir? Bravo, ılâzım. Türk 
gencinin millî hislerini istismar ederek bir ka
mda vürüvor. (Gürültüler) 

B,\RKAN -— Savm arkadaşlar, rica ederim, 
sükûneti muhnfn,za edin. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, birlik ve beraberlik ruhunun vaz
geçilmez unsuru olan demokrasinin bir sınıf re
jimi, bir iltimas ve imtiyaz düzeni olmadığını 
fiilen gerçekleştirmek zorundayız, elbirliği ile. 
Yine birlik ve beraberlik ruhu içinde bütün va
tandaşlarımızın bütün müesseselerimizin, bütün 
siv;\?i partilerırmz'n elbirliği, gönül birliği ile 
Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde eğilmesi 
lâzımdır. 

Politikanın yalan, iftira, hile olmadığını be
nimsemek ve halkı buna inandırmak, takibedile-
cek te'k selâmet yoludur. Politika merdut bir sa
nat haline gelmiştir. Halbuki politika kutsal bir 
vazifedir ve politikacıyı bir entrikacı seviyesine 
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düşürmeik de çok zararlı ve tehlikelidir. Politi
kanın esas maddesi, insan, insan sevgisi, harcı 
da insana hizmet aşkıdır. Siyasi partilerin amacı 
asla milleti kamplara ayırmak olmamalıdır, ar
kadaşlarım. Memleketin imkân'larını iktidarı 
elinde tutanların tarafma aktarmak da yanlış 
ve çok zararlı bir yoldur. Evvelâ bu iktidarın 
bizzat kendisine zararı dokunur. Vatandaşlarla 
.müesseseler arasına nifak sokmak ise, kardeşi 
kardeşe düşman edecek neticeler vermekten baş
ka bir şeye yaramayacaktır. Türkiye'nin kalkın
masında düğüm noktası demin de arz ettiğim gi
bi sosyalizm, kapitalizm, liberalizm, ısonu izıımli 
rejimler arasındaki teorik bir seçim yapmak de
ğildir. Her müesseseden, her imkândan âzami 
ölçüde ve yaratıcı yönde faydalanmak şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz burada ! 
serd edilen hukukî mütalâaları büyük bir dikkat [ 
ve itina ile dinledim, baştan da arz ettiğim gibi. j 
Ve memleketimize »hayırlı mı olur, hayırsız mı j 
diye düşündüm. Hayırlı is'e bu kanunu biz de j 
destekliyelim, mülâhazasiyıle mütalâa ettim. 

Fakat, arz ettiğim şu haleti ruhiye içinde 
buna inanamadım, kendimi inandıramadı m. \T(, \ 
şunu samimî olarak söyliyeyim, çok özür dilerim, i 
gayrisamimî hukukî zorlamaların da beni bir [ 
kanaate doğru götüreımediğini itiraf edeceğim. j 

Memleketin bünyesi budur. Dünyanın ahvali j 
budur. Dünyada bugün İsveç'te, 35 seneden beri | 
sosyalist iktidar tarafından idare edilen İsveç'te 
yüzde 90 özel sektöre aittir ekonomik saha. O hal- i 
ide partiler arasındaki doktrin duvarlarının, Av
rupa'da olduğu gibi sosyalistler ve demokratlar 
^arasındaki doktrin duvarlarının bir noktaya doğ- i 
rıı gelip yaklaşmakta olduğu gerçeğini müşahede 
etmek lâzımdır. | 

10 . 2 . 1965 O : 2 
Şimdi benim bu sözlerimden ne netice çıka

rılabilir? Bu kanun ilim açısından incelenmiş 
ibir kanun değildir. Tereddütler duyuyorum» ve 
endişe duyuyorum. Bu kanunun tatbikatından 
çıkacak neticelerin '.rejimi tehlikelere sokacak ne
ticeler doğuracağı endişesi içindeyim, samimî 
olarak. Bu kanunu ilim açısından rahat rahat 
geniş bir zamanda tetkik etmek suretiyle getir
meydik pekâlâ faydalı mı, değil mi, muhtelif 
usullerle kıyas ederek ortaya koyabilirdik. Ama 
hiçbir şey olmasa, en iyi kanun olsa dahi sizi 
temin edemem gidin kendi partilerinize sorun 
bütün Türkiye halkında bir istifham, teşekkül 
etmiştir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Nasıl öğrendiniz? 
BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayın. 
CELÂL ERTÜĞ (Devamla) — Siz de benim 

gibi nabız yoklamaydınız öğrenirdiniz. Yanlış 
söyledim, özür dilerim, ikazınızda haklısınız. 
Birçok kimseler diyeyim. Birçok kimselerin ka
fasında seçimler hakkında şüpheler uyanmıştır. 
Yani bu kanunun bir parti, siyasi bir firma le
hine getirildiği şüphesi vardır, arkadaşlarım. 
Bunu silemezsiniz, silemiyeceksiniz, çünkü, sırf 
bu anda gelmesi dol ay isiyle. 

O halde bendeniz şahsan kanaat getirememiş 
bir üye sıfatiyle komisyon raporunun lehinde 
konuştum ve konuşuyorum., bu vesile ile size bir 
memleket derdini açtığım İçin de belki biraz 
sa.dot dışı gibi görünür ama, pelk de sadet dışın
da değildir. Memleket meseleleri ile alâkalı hu
suflarda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
(Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — '5 dakika sonra oturuma deyam 
etmek üzere ara veriyorum. 

Kapanıma saati : 18,25 

:•>.. —^>e<t& ..»•. 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saa t i : 18,35 

BAŞKAN — Başkanvddli Muhittin Kılıç 

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

» • » « 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Söz sırası 
Adalet Bakanı Sayın Sırrı Atalay'da. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAY 
(Kars) — Muhterem arkadaşlarım, kısa konu
şacağım. Konuşmaya Sayın Celâl Ertuğ'un cid
den çok önemli olan konuşması üzerine mecıbur 
olduğum için huzurunuza geliyorum. 

Sayın Celâl Ertuğ, kendisi de itiraf ettiği gi
bi konu ile pek de ilgili olmıyan bâzı ciddî mev
zulara temas ettiler. Dediler ki, «Türkiye'nin 
kaderini bir insanın hayatına bağlamamalıyız.» 
dediler ki, «Parlâmentonun üstünde kuvvetler 
yaratmak ve ona dayanmak doğru değildir.» 
Bunlar cidden hepimizin ümitlerijde, idealleri
mizle, kaderlerimizle ilgili konulardır. Demok
ratik nizam şüphesiz şahısların mevcudiyeti bir 
tek şahsın hayatı ile kaim olamaz. Demokratik 
ideale sahip her insanın ve her topluluğun en 
talbiî düşüncesi bu ve en tabiî inancı da elbette-
ki bu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bir 
topluluk olarak milyonlarca mevcudiyle sadece 
bir şahsın emir ve kumandasında olan bir teşek
kül değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bü
yük hizmetler yapan bir vatan evlâdına büyük 
bir bağlılığı duymayı da kendisi için şeref ve 
gurur sayar. Ve böyle bir zatın Türkiye'nin ka
derinde söz sahibi olmasını Türkiye için büyük 
bir talih sayar. Sadece Cumhuriyet Halk Parti
si kendisi için bir talih saymaz, onu burada söy-
liyenler için de büyük bir talih sayar. 

(Muhterem arkadaşlarım; parlâmentonun ya
şayışı ve işleyişini tanzim eden Anayasa hüküm
leri vardır. Murakabeyi temin eden soru vardır, 
gensoru vardır, genel görüşme vardır ve Meclis
te de güven oyu meselesi vardır. Muhterem ar
kadaşımız eğer, Parlâmento üzerinde kuvvetler 
yaratılmak isteniyorsa ciddî olarak bu murakabe 
vasıtalarını işleterek ve onlara sahibolarak Par
lâmento huzuruna getirmesi lâzımdır. Bunu ge
tirmeden nerede, hangi şekilde ve ne zaman Par

lâmento üstünde kuvvetlerin yaratıldığı teşebbü
sü varsa getirmesi, işletmesi lâzımdır. Bunlar 
yapılmadan mücerret sözlerle çıkıp, burada hu
kuku zorlamak burada samimî olmıyan iddialar 
yapmak biraz önce kendisinin bulunduğu 9 Ocak 
1965 tarihli açık oturumdaki çeşitli zehirli iddi
alara ve ideallere mesnet hazırlar. Ve gıda ver
miş olurlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 13 Ocak 1965 tari
flimde bir fakültemizde bir açık oturum yapıl
mıştı. Sayın Celâl Ertuğ ve birçok kıymetli ha
tiplerin bulunduğu gibi birçok diğer insanların 
da izlediği ve bulunduğu bu toplantıda sahiden 
Sayın Ertuğ'un dediği gibi konuşmalar, hattâ 
Sayın Ertuğ'un burada söylediğinin biraz daha 
ilerisinde konuşmalar olmuş ama, bu konuşma
lardan Hükümetin halberdar olup olmadığı veya
hut Hükümetin ne gübi bir harekete geçtiği ve 
ne gibi teşebbüslerde bulunduğunu araştırmadan 
bu konuşmaların çok kötü seyrini ve oluşunu bu
raya getirmekten bilmem ki, kıymetli arkadaşım 
ne fayda umdular? 13 Ocakta yapılan bu konuş
ma üzerinden daha birkaç saat geçmeden Hükü
metin mesul ve ilgili üyeleri bütün teferruatına 
kadar haberdardılar. Ve bir mesuliyet anlayışı 
içinde olan insanları bâzı hususlarda derhal sı
cağı sıcağına gösteriş için tebliğlerde bulunup, 
beyanatlarda bulunmaz. Bir de bâzı meseleleri 
sadece gösteriş için ve kuvvetli neticeler alma
dan derhal şu veya bu şekilde takilbediyorum, 
takübedeceğiz ve kovuşturmanın neticesi şudur 
denmez. Devlet idaresinde mesuliyetlerin çeşitli 
takip şekilleri ve görüş noktaları vardır. Kıy
metli arkadaşımız eğer lütfedip de bu hususta 
kendilerinin de şahidolduğu meseleler hakkında 
nasıl bir seyir takiibedildiğini neler olduğunu 
öğrenmek isteseydi kendilerine malûmat arz ede
bilirdik. Bütün bunlar yapılmadan kıymetli ar
kadaşımız, Sayın Ilhami Ertem telefona sarılıp 
daha ertesi günü aynı partinin bir milletvekili 
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bizimle dertleşirken kıymetli arkadaşımız da ay
nı şekilde hareket edebilir ve malûmat alabilir
di. Bütün bunlar bir yana hiç ilgisi olmadığı 
halde birden bire buraya bu meseleleri getirme
sini bir türlü anlıyamadık. Bir hususta kendisiy
le birleşeceğiz. Politika cidden her gün daha iti
barını kaybetmekte, cidden politikacı biraz da
ha, bizim kendi ellerimizle, biraz daha politika
cıyı kötü kişi haline getirmeye çalışmaktayız. 

Şimdi insaf ile beraberce düşünelim, getiri
len bu kanun tasarısı üzerinde hakikaten; Ana
yasa bir baştan öbür başa ihlâl edilmiş, insan 
hak ve hürriyetleri elden gitmiş, samimiyetsiz
lik alabildiğine yerleşmiş ve Ertuğ'un da konuş
masına başlarken hukukî zorlama diye ifade et
tiği bir açık oturumda ifade edilen bir hususu 
kendisi buraya getiriyor ve ifade ediyor, zorlan
mış bir hukukun bir örneği olaraik şu tasarıyı 
veriyor. 

Bu tasarı Millet Meclisinde bu Meclisin ek
seriyetinin reyi ile kabul edilmiş bir metin. Bü 
tün bunlar, bir Meclisin izhar edilen iradesi ek
seriyet, hepsi hepsi, hepsi zorlanmış bir hukuk, 
Anayasayı ihlâl, Anayasayı baştan başa tahribe-
den bir sistem diye diye biz işte Türkiye'nin 
kaderi üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulun
mak istiyenlere hem kötü örnekler, hem de 
kolay vesileler vereceğiz. Öyle değil mi? Vesile
leri kendi ellerimizle vermiş olacağız. ı 

Muhterem arkadaşlarım, biz Hükümet olarak 
Sayın Ertuğ'un bir bakıma işaret ettiği ve ciddî 
olarak öne sürdüğü aşırı sağın, fikirlenr ifa- . 
desi hürriyetinin, düşünce hürriyetinin dışında 
olan ve memleketin hayatına kasdeden aşırı sa
ğın şüphe yoktur ki, karşısındayız ve millet : 
olarak beraberce karşısında olmamız lâzımdır, j 
Ama hep beraber yine gönül birliği ve gönül , 
rahatlığı ile ifade edelim ki, Türkiye'yi tehdi- ! 
deden en büyük tehlike sadece sağdan gelme- j 
inektedir. Türkiye'nin millî varığmı ortadan i 
kaldırmak istiyen çeşitli bölücü tehlikeler var
dır. 

Türkiye'yi ciddî surette tehdideden din istis
marcılığı, lâikliğin düşmanlığı, Nurculuk ve sa
ğın tehlikesi vardır. Eğer bütün bunlardan 
masun bir memleket kurmak istiyorsak ve ger
çek bir huzura kavuşturmak istiyorsak hep be
raber bütün bu tehlikeleri ortadan kaldıracak, 
Anayasayı koruyacak ve memleketin sağdan, 
soldan, ortadan gelen bütün ayırıcı, bölücü, yı-
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kıçı cereyanara karşı mukavemetini aK,racak 
özel bir kanuna ihtiyacolduğu aşikârdır. Bütçe 
münasebetiyle arz etmiştim, Türk Ceza Kanu
nunun 141, 142 ve 163 ncü maddesini değiştir
mek ve özel bir kanun içerisinde sağlam müey
yidelere ve fakat sağlam ve berrak unsurlara 
bağlamak Anayasanın 153 ncü maddesinde te
minat altına alman Atatürk inkılâplarını ka
nun müeyyideleri ile sağlama bağlamak Anaya
sanın 219 ncu maddelerindeki lâikliği sağlam 
müeyyidelere bağlamak ve korumak ve din ted
risatı namı altında kaçak tedrisatı önliyebilmek 
için hükümleri hep beraber getirelim. Sayın 
Ertuğ'un burada acı acı dert yanmaları öyle 
zannediyorum ki, bu kanun tasarısı üzerinde 
müşterek bir görüşle bizimle beraber olacaklar
dır. Ümidediyorum ki, Türkiye'nin kaderini 
iyiye ve mesut ve müreffeh bir yarma götür
mek istiyenler getireceğimiz bu tasarıda bizimle 
beraber olacaklardır. Saygılarımla. 

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

kan, sayın arkadaşlar, biz söz almak niyetinde 
değildik. Yalnız vahîm bâzı beyanlar Meclisin 
temelini sarsan bâzı görüşler bizi de hedef 
alan bâzı bizim ad ve namımıza ısmarlanmış 
elbiseleri sırtımıza giydirmek istedikleri için 
bize uymadı o elbiseler... Onu söylemek bir. 
İkincisi, hukuk yönünden de sanırız çelişen bâzı 
görüşlerle karşılaştık. Bu hususta fikirlerimizi 
sunmak üzere geldim. 

Evvelâ, sayın komisyonun kanunu tüm ola
rak reddedişini Anayasa karşısında organların 
birbirlerine karşı olan görevleri, organlara ay
rılan görevler bakımından imkânsız görüyoruz. 
Şöyle arz edeyim; her kanunu reddedebilir, 
ama bu kanunun bir maddesini reddedemez görü
şündeyiz. Anayasa diyor ki; evvelâ bir kanun 
çıkmaya veya Meclisin bir karar alması mecbu
ridir, seçim tarihi için. Bunda ittifakımız var. 
Çünkü bir kanun vardır, Anayasaya bu hüküm 
uydurulmalıdır veya bunu Millet Meclisi bir 
karar alır, seçimleri öne alır, buna uydurur. 
Millet Meclisi iradesini belirtmiş. Ben bir ka
rarla seçimi öne almıyorum. Bir kanunla diğer 
hükümleri daima reddedilebilir. Ben karar al
mıyorum. Bir kanunla seçim tarihini, Seçim 
Kanununu Anayasaya uyduruyorum diyor. Se
natonun komisyonu diyor ki; hayır biz redde
diyoruz bunu, sen karar almalısın. Çünkü tek 
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çare o. Karar alacak, seçimi öne alacak. Ana
yasaya uyduracak. Komisyon hayır diyor, sen 
karar alacaksın. Bu kanunu reddediyoruz, sen 
karar al seçime git. Biz buna - beni bağışlarsa 
komisyon - hukuk yönünden ibir çelişme adı tak
tik. Mümkün değildir bu. Hakkımız değildir 
evvelâ... Onun yetkisine sen ille bu kararı ala
caksın diye inatta hakkımız yok. Bunun ötesin
deki maddelerin hepsini reddedebilir, değişti
rebilir. Kanunda değişiklik yapabilir. Ama o 
aldığı bir kararı, kendine ait bir kararı, seçim
lerin öne alınması için aldığı bir kararı, o al
mıyor, alacaksın diye sayın komisyon sözcüsü 
İsrar ediyor.. Sanırım ki, Millet Meclisi Sena
tonun emrinde değildir. Bunu bu bakımdan hak
sız telâkki ederim. Organların biribirine saygı
sı da esasen bunun dışındaki maddelerin her 
birinde değişiklik yapma hakkı olmakla bera
ber, ona, özellikle ona oidolan bir karara dokun-
mamalıydı. Sonra ben komisyonun raporunu 
okuyunca; bu komisyon Senatonun komisyo
nu değildir deme zorunluluğunu duydum. 
Her biriniz tek tek okuyunuz. Komisyon 
Senatonun komisyonu gibi rapor yazmamış
tır. Ancak bir partinin Su Komisyonu gilbi 
rapor yazmıştır. Böyle rapor yazılmaz. (Sağdan 
nasıl yazıyor sesleri). Öyle ifadeler vardır ki, 
nasıl yazıyor diyen arkadaşlarım; komisyon ta
rafsızdır, görüşünü savunur ama, bu derecede 
vahîm ifadelerle sanki bir politik yarışma ko
nuşması yapar gibi kaleme alınca, ben ona Se
natonun komisyonu demem. Onu bir Adalet 
Partisi sözcüsü burada söyliyebilir, hakkıdır. 
Mukabilinde C. H. P. si sözcüsü de söyliyebilir 
hakkıdır, ama Senato komisyonu bunu söyliye-
mez. Çünkü Senato komisyonu, Senatonun bir 
organıdır. Bunu arz ettikten sonra Kurucu 
Meclisin yüksek niteliğine, gerçekten övücü söz
lere bir üyesi olarak teşekkür ederim. Onun 
kararını biz değişici olarak değil; geliştirici 
yönde bir kanunla karşı karşıya olduğumuz 
inancındayız. Onun kararında bir değişiklik 
yoktur. 

Şimdi bu basit gibi görülen şeyin, (bâzı lâf
larla süslenen diğer noktalarına dokunacağım. 
Gerçekten, geçen defada, dün de arz etmiştik. 
Biz partiler arasında çatışmaya, yarışmaya ka
tılmaya hiçbir zaman hevesimiz yoktur. Ama 
bağlı kaldığımız bâzı ilkeler ve ihlâl edilme
mesine titizlikle dikkat edeceğimiz bâzı ilkeler 
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vardır. Şimdi diyor ki bir arkadaşım, milletin 
rahatsızlığı vardır, bu vardır, müsaade eder
seniz hep beraber teşhis koyalım. Ve çare arıya-
lım buna. Kuvvetli Hükümet yoktur da ondan
dır. Meclisin yüzde 80 ini elinde bulunduran 
partilerin Hükümeti zamanında da rahatsızlık 
10 kat daha fazla idi. Bu bir tez değildir. 

Başka örnekler alalım. Neden rahatsızdır? 
Hepimiz rahatsızız, açıkça rahatsızız. Memle
ket 4 sene içinde yaşadığı şartlar, seçimden be
ri gördüğü buhranlar elbette hepimizden baş
ka bir tutum isterdi. Bir Hükümet bugün var, 
yarın yok. Gideceksin, geleceksin, kalacaksın, 
gideceksin, en 'buhranlı anlarda düşer. Ve en 
kötü anlarda Hükümet düşürmeleri ile karşı 
karşıya kalan bir memleket, arka arkaya ihti
lâller, teşebbüsler, ayaklanmalara kalkan bir 
millet, onlara gerekçe veren Meclis içi ve Meclis 
dışı faaliyetler de devam ederse, rahatsızlık olur 
mu? Rahatsız olmaması için bu milletin hissiz 
olması lâzımdır. Bu millet hissiz değildir. Evet 
ondan bir ifade vereyim zatiâlinize. Daha açık, 
sizin bulunduğunuz Hükümetten olsun. Ayak
lanma olur 22 Şubatta, henüz yatışmadı 2 ay 
sonra memleket Hükümetsiz kalır. Zatiâliniz 
de bakandınız? Kısa bir müddet geçer, başka 
bir buhran gelir, Ekim olayı gelir, 21 Mayıs 
gelir, Mart olayı gelir. Hepsi karşınıza çıkar, 
ve şimdi de yeni buhranla karşı karşıyayız. E 
sonra; memleketin dertleri, piyasaya gelir, bun
lara yeter derecede de çözüm bulamazsak mem
leket rahatsız oluyormuş, kabahat kimde imiş? 
Müsaade ederseniz evet diyeyim, bu suç sizde,, 
tamam. Tasdik ettim. Ama kabahat Ibizde de
mek yeter değildir muhterem arkadaşım. Sizde 
olmaması çaresini bulursanız elinizi sıkaca
ğım. 

Şimdi burada rahatça konuşalım, teşhis ko
yalım, hepimiz geriye bakalım, ileriye baka
lım, yerimizi tâyin edelim. Ben dedim ki, dün, 
başka memleketlerde yazılmış kitaplar, hazır
lanmış reçeteler aynı ile bize uygun değildir. 
Karşı görüşü sayın sözcü dedi ki bu yanlıştır, 
bilimin milliyeti yoktur, bizim şartları diğer 
memleketler yaşamıştır, onlar içinde var. Bu 
gerçekleri gözlüğü olduğu için bağışlasın beni„ 
biraz daha başka gördü, benden farklı gördü. 
Şimdi evvelâ bizim yaşadığımız şartları yaşı-
yan memleket dünyada yoktur. Açıkça gerçeği 
bilelim. Bir ihtilâl olmuş, seçime gitmiş, bu buh-
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ranlar içinde kalmış bir memleket gösterir mi
siniz? Bir defa ihtilâlden seçime gitmiş bir mem
leket dünyada yoktur. Bu şartlar bize aittir. 
Evet daha açık söyliyeyim. 

NİHAT ALT AN (Çanakkale) — Tabiî se
natörlük de var mı? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Var, var, 
onu da anlatacağım. Sabrediniz onu da sizin 
anlıyabileceğiniz ışekilde anlatacağım. Madem 
söylediniz seminer olsun. 

Efendim, evvelâ; dünyada bir tek örnek 
vardır, 2400 yıl önce Roma da Consül Cincina-
tüs, bildiğiniz gibi, sonragitme diye iktidarı al
mış ve sonra gitti diye 2400 sene methedil-
miştir. Bir tek örnek de 27 Mayıs 'ı'ürkiye Kinde 
vardır. Ama bu örnek öyle değildir; bu'örnek çok 
daha büyük tehlikeleri göze alarak bir gidiştir. 
Ama bunun mükâfatı... (Soldan ve orta sıralar
dan alkışlar)... Bunun mükâfatı en ağır şekilde 
saldırmak olmuştur. O milletlerde gideni övmüş
tür 2 400 sene dünyada, ama 27 Mayısta sizin 
buyurduğunuz statü ile gideni sizin hâlâ haz
medemediğiniz bir yola saldırı hedefi seçenler de, 
sanırım ki, dünya değerleri ölçüsünde yerini 
bulmalıdır Evet tabiî senatörlük yoktur. Soru
yorum arkadaşım : «İhtilâl yapıp giden var mı
dır?» (C. H. P. ve orta sıralardan bravo, sesleri, 
alkışlar) Evvelâ ihtilâl yapıp gideni gösterin, 
ucunu almayın bir işin. İhtilâl yapan, ihtilâl 
hukukuna girmiştir, ve sonuna kadar oturmuş
tur. Ama 27 Mayıs demokrasiye inanmıştır ve 
geldikten sonra en iyi rejime kendisini, hayatını 
tehlikeye koyacak şekilde ortaya atarak seçime 
gitmiştir. (Soldan ve orta sıralardan alkışlar..) 
İşte arkadaşım, anlıyamadığırıız tabiî senatörlük 
tarihin bu çok ender olayının bir sonucudur. 

Şimdi söylüyorum, evet dedim böyle bir şart 
başka memlekette yoktur. Günkü böyle olmamış
tır. Sonra esasında görüş de yanlıştır. Biz bura
da pozitif ilimlerden, mekanikten, fizikten, kim
yadan söz etmedik. Sosyal bilimlerden söz ettik. 
Sosyal bilimler memleketlerin koşullarından, 
akılcı sentez yapr. Öyle kural çıkarır. Yoksa arit
metikteki gibi 2 x + 2 y = 8 dediğiniz zaman 
(x) mutlaka 2 dir, (y) ise mutlaka (3) çıkma;-. 
Sosyal bilimler her memlekete göre yeni kural 
l an ile çözümler bulur. Burada konuştuğumu-
Anayasa ve seçim, kanunları bir siyasi karar m--
selesidir. Siyasi kararı da sanınım ki, memleket 
lerin kendisi verir başka memleketin bilgini bu 
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memleketin kararını vermez. Onun için her mem
leketin koşulları kendi koşullarını da her memle
ket çözüm bulur, kanunlarını kor, organlarını 
kurar. Öyle olsa idi, sosyal bilimler matematik 
gibi alsa idik; dünyada fabrikasyon devletler ku
rulurdu. Bir bakardınız her devlette aynı şey 
bulunurdu. Seri imalât olurdu devletler sosyal 
bilimler öyle değildir, i ler memleket için özel 
kurumları ve kurulları olan bir memlekettir. 

Şimdi-arkadaşlarım, biz bir noktada daha sa
yın komisyona rica edecektik; çok güzel görüşler 
ileri sürüldü. Bilini adamlarına sorulmadı. Niye 
sorulmadan kanun hazırlandı, diye komisyona 
ben de bağışlarsa bir soru soracağım. Bu dere
cede önemli bir konuyu değil, bilim adamlarına 
sormak, komisyonda bile görüşmeden nasıl red
dettiler? (Soldan ve ortadan alkışlar) Bilim 
adamlarına bu kadar saygısı olan komisyon niye 
birkaç bilim adamı çağırıp bu noktayı onlara 
sormadı? Onun için kabul edelim ki; ilim tek ta
raflı bir silâh değildir. Bir ışıktır, ışık, her ta
rafı aydınlatır. Onun bir tarafına perde koyup, 
arkasına geçince, bilimden yararlanma olmaz, 
Karagöz perdesi olur. Sonra bazan bir yargıya 
varıyoruz. Kimse bunu istemiyor. Allah. Allah. 
Bunu kimse istemiyor, bu tavandan düştü. Bunu 
kimse istemiyorsa Meclisten nasıl geçti bu? Son
ra burada nasıl savunulabiliyor? Bunu istiyo
rum, kimse istemiyor, diyen arkadaş, ben demek 
hep demek istiyor. Ben istemediğim için kimse 
istemiyor, yargısını kabul etmiyoruz. Istiycn var 
ki, buraca kad-ır geldi, tartışılıyor. 

Küçük partilere ben partili olmadığıma gö
re her halde bir serzeniş veyahut nisbet vermek 
için konuşmuyorum. Ama dün de belirttik, kü
çük partilere al 1 erjisi olanlar onu başka şekilde 
belirtsin. Biz küçük partilerin memlekette den
ge kurmada demokrasinin gelişmesinde büyük 
rolü olacağını ve olmakta olduğunu da defaatle 
söyledik. Ve arz ettiğim gibi, iktidar değişmele
ri küçük partilerin katılışı ile, katıldığını kay
bederek yumuşak bir düzene girmek suretiyle 
dört sene içinde iktidar ve muhalefet değişikli
ği türlü rollerde partileri görmek suretiyle, mem
leketin tercih yapma imkânı sağlam yargıya var
ma imkânı sağlanacaktır. Onun için küçük par
tilerin büyük rolüne inanıyoruz. 

Şimdi, bir görüşü de sayın sözcü bağışlarsa 
arz ettikten sonra esas bize dönen bâzı hususlar 
oldu, onlara dokunacağım. Sayın sözcü diyor 
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ki, «Anayasaya uygundur ama şartlara uygun 
değildir.» Yani Anayasa şartlara uygun değil
dir. Yahut şartlar Anayasaya göre değildir. Şart
ları Anayasaya, Anayasayı şartlara göre uydur
mak değil, şimdi bizim itaat edeceğimiz elimizde 
bir Anayasa var. Anayasaya uygundur, ama 
şartlara uygun değildir. Yani memleketin şart
ları Anayasaya uygun değildir gibi bir hükme 
varıyor. Memleketteki şartları Anayasaya uygun 
yapalım. Bu görüşü benimsiyorum. Sayın sözcü 
sanmayın ki, tenkid ettim. Bu görüsü benimse
dim. Ve diyorum ve hepinize teklif ediyorum ki, 
memleketimizdeki şartları Anayasaya göre yapa
lım. Çünkü Anayasa Sosyal Devlet diyor. Ana
yasa memleketin temel sorunlarına ikinci mad
desindeki niteliğine göre, başlangıçtaki anaespri-
sine göre yön verelim, diyor. İşte biz şartları ; 

Anayasaya uvduralım. Teklifinize katılıvorum. I 
Anayasaya şartları uyduralım. Saym Ertuğ bize i 
bir, iki şev söyledi. Bundan sanırım ki, niçin j 
bunu söylediğini pek anlıvamadım. Birlik olalım i 
derken bizim gibi çok küçük bir grupu da ayırı
cı bir görüşle burava çıktı. Birlik olalım ama j 
bizi de böler gibi bir ifadede bulundu. Bu bizi ! 
biraz rahatsız etti. Onu arz etmek isterim. «Mil- i 
lî Birlik Komitesinden avrıîan 14 kişi na^yonel j 
sosyalist idiler.» dediler. Katiyen... Bir defa o za- j 
man bu yargıya varacak bu hükmü verecek Millî < 
Birlik Komitesi için ayrıldıklarını kesin olarak I 
söyledi. Görüş ayrılıklarımız oldu. Arkadaşları- | 
mızı arkadaşça uğurladık ve dedik ki, ayrı ayrı ; 
çalışalım. Bundan sondasına biz devam edeceğiz, j 
Siz de orada durun geldiğiniz zaman da bos gel- ! 
diniz, safa geldiniz. Nasyonal ?o^va1ir,t oldukları ' 
için tutanaklara onlar sanki böyle imiş o-jni ^ c - i 
meşine bizim gönlümüz razı olmadı. Bizde çünkü 
vefa vardır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Sonra bir kısım arkadaşlarımız PTu-nta değil- : 

dir diye onu da fırsat bilerek işte bölündünüz de- ; 
diler. Şunu söyliveyim ki, ihtilâle katılanların i 
hepsi yüzeyde belki böyle şu, bu gibi görünür- i 
lerse de, bunu karıştırdığınız zaman altında : 

imanda, kalbde, kafada kaya gibi birliktirler. 
Onun için arkadaşlarımız da, biz de•'Atatürk'çü- \ 
Kikte, 27 Mavı^çılıkta, Anayasa felsefesinde en \ 
ufak bir ayrılıkları olmadığının en güzel delili, j 
bana dediler ki, bu hususta hiçbir önfikir ver- i 
meden istediğin gibi bizim adımıza da konuşabi- j 
lirsin. Tabiî bunu sadece onların bizimle hiçbir j 
farkı olmadığını söylemek için söyledim. Ama 
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grup ayrı olur. Beş kişi bir başka grupta bulu
nur. Bu ayrılık anlamına gelip kürsüye getirile
cek kadar sanırım insafsızca bir saldırıya hedef 
olamaz. 

Efendim, burada şuna saldıralım hep bera
ber. Ben de söyledim memleketteki bâzı yıkıcı 
akımlara ben de saldırdım. Fakat, hepsine birden 
aşırı Marksist görüşü savundu, açık oturuma da 
geldiği için dokunacağım o noktaya. Savundu 
saldıralım. Bu memlekette katı doktriner Mark
sist sistemin düşmanı en az biz de sizin kadarız. 
Ama, aynı derecede en az Hüryol gibi, Adalet 
Gazetesi gibi, memlekete kundak sokmayı dina
mit gibi eline alarak dolaşan organlara da karşı
yız. (Orta ve sol taraftan bravo sesleri, alkışlar) 
Hayaletlerden medet uman, her tarafı karıştıran 
bu paçavralara hiç burda lâf çıkmıyor. Neden, 
müttefik miyiz bu insanlarla? Onlar da yıkıyor. 
Neden Nurculara bir şey söylemiyoruz? Neden 
gericilere bir şey söylemiyoruz? Açıkça bilelim 
bunu. Memlekette millet olarak, Müslüman ola
rak karşımıza bir Nurculuk çıkıyor. Kimse bir 
şey söylemiyor. Açıkça ispat edeyim size. iki 
kelime ile: Bugün Nurculuk ayrı bir dindir. 
(Sağ sıralardan «Biz de söylüyoruz bunu, aynı 
şeyleri biz de kabul ediyoruz. Beraberiz bunlar
da.» sesleri.) Tamam ayrı bir dindir. O halde 
belirtiniz, her» beraber gidelim. Ben sizin de yar
dımınızla hemnizin yardımı ile, Nurcuları Müs
lümanlığa, davet ediyomm. Hep beraber çalışa
lım, onlar e°kiden Müslümandı yine Müslüman 
olsunlar. (Gülüşmeler ve orta ve sol sıralardan 
alkışlar.) Evet, bilelim bunu. Benim kitabım 
gökten inmiş divor. Eğer bilmiyorsanız? (Sağ
dan, bilivoruz, biz de biliyoruz sesleri.) Biliyor
sunuz. «Gökten inmiştir, istikbalde şöyle olacak, 
böyle olacak.» «Benim kitaplarım yüzünden Tür-
kive harbe girmemiştir, benim yüzümden İspar
ta'da şu olmuştur. Ben bu kadar söyliyebiliyo-
rum. Bana bu kadar müsaade edilmiştir.» Bunlar 
nedir, vahiydir bu.. Keramettir, gaipten haber
dir, gökten mukaddes kitap iniyor, o zaman bu 
adam peygamber olur ve ayrı bir din olur. (Sağ 
taraftan «Bize söyleme bunları, bizi sadece mu
hatap tutma.» sesleri.) 

Sine demedim. Yani bunlara hep beraber ça
talım diyorum. (Gürültüler) 

BALKAN — Saym Yıldız... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi geli

yorum esas Sayın Ertuğ'un açık oturumdan bize 
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bâzı fikirler verdi, onlara. Açık oturumda ben 
de vardım. Ve açık oturumda gerçekten politika
cıların görevlerini iyi yapmadıklarını ben de söy
ledim. istanbul'da da konferans verdim. «Hedef 
olanlardan birisi de benim.» dedim. «Bana da 
bütün ithamları yöneltebilirsiniz.» Ama politika
cıların görev yapmadığını yalnızca onlara yükle
miydim. Kurumlar olarak yapıyor muyuz? Va
tandaş olarak yapıyor muyuz? Aydın olarak ya
pıyor muyuz, Devlet teşkilâtı olarak yapıyor mu
yuz? Hepimiz yapıyorsak. Organlar olarak doğ
rudur, gazeteler olarak yapıyorsak, o takdirde 
yalnız kabahatli kalırız. Ama bütün bunlara 
rağmen, politikacı, yönetici olduğuna göre, güna
hın büyüğü de onda kalır. 

Şimdi bir görüşüm yanlış anlaşıldı sanırım. 
Ben siyasi partiler arasında grupumuzun görüşü 
olarak fark olmasını söylediğim zaman doktriner 
partiler kurulacağını savunmadım. Doktriner 
partilerin taraftarı olmadığımızı katı doktriner-
lerle Devlet idaresi devrinin sona ermiş olduğu
nu her yerde söyledim. Söyledik. Yüzyirmi se
ne evvel, yüzelli sene evvel gelmiş bir insan, 
değişmez fikirlerini bugün de bize yutturmak is
tiyor, ve bugün birisi de çıkıp diyorsa ki, o ada
mın fikri değişmiyecek, aynı olacak. O adam ge
ricidir. İsterse sağda gericidir, isterse solda geri
cidir. îkisi de gericidir. Bu insan kafasını mü-
hürlemiş demektir. însan kafası çalışıyor. Yüz 
sene sonra yeni sistemler bulacak, bin sene son
ra yeni sistemler bulunacak. Hiç kimse bundan 
100 sene, 200 sene evvel gelip benim kafamı mü-
hürleyip ille bu dediğim olacak, başkası olmıya-
cak demeye hakkı yoktur. Onun için bu katı 
doktrinlere hiç de taraftar değiliz. Ama dedim 
ki, açıkça, görüş farkı, metot farkı, felsefe farkı 
olacak şekilde partilerin birbirinden ayrılması de
mokrasinin çıkar yoludur. Buna ben inanıyorum. 
Bu kati doktrin değildir. Kendi yaptığı felsefe, 
kendi yaptığı metod, kendi koyduğu görüşlerle 
Dünyadaki örnekleri de alabilir. Devlet idaresine 
yönelen partiler ancak Türkiye de bu çıkmazdan 
çıkar yolu bulur dedim. Buna samimiyetle inanı
yorum. Ama, demedim ki, falan adam bir reçete 
vermiş, yüz sene evvel ikiyüz sene evvel bunu al
sınlar da buna göre parti kursunlar, bu memle
keti kurtarır, demedim. Sayın Ertuğun Sosyal 
olaylara hakikaten sırt çevirmiyelim, görüşüne sa
mimiyetle katılıyorum. îşte bu sosyal olaylara 
sırt çevirmemek için, bunların bize zorunlu kıldı-, 
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ğı çözümleri yapmamız lâzım. Uzun yıllardanbori 
Türkiye birçok güçlüklerle karşı karşıyadır. Bun
ların çözümü bulunmuş, Anayasaya konmuş kök
lü reform, köklü tedbirlerdir. Bunlara benimse-
yici, yapıcı ileriye itici ileriye doğru yarış ha
linde çözüm bulalım hepimiz. O zaman sosyal 
olaylara akılcı bir yönetimle yönelmiş ve çözüm 
bulmuş olabiliriz. 

Bir lâfı çok ağır bir itham buldum. Onu belki 
kürsüye insan çıkınca ekseriya böyle şeyler söy-
liyebilir. Ben de bunu böyle bir beyan olarak ka
bul ediyorum ama, düzeltilmesi için görüşümü 
söylemek isterim. «Meclis üstünde mevhum kuv
vetler.» Demokraside kamu oyunun gelişmesinde 
her bir rey gibi kurumların da sözü olur, fikri 
olur, görüşü olur. Çünkü, demokrasi kurumlar 
rejimidir. Bir bakıma kurumlar rejimidir. Ku
rumların teşkil ettiği yapı üzerine demokrasi 
oturur. Onun için işçi teşekkülünün, gençliğin, 
üniversitenin türlü organların fikirleri olacak, 
görüşleri, gösterileri olacak toplantılar yapacak 
ve saire. Ama bunları Meclisin üstünde imiş gi
bi göstermek, Meclise hiçbir arkadaşımın kabul 
edemiyeceği kadar bir gölge düşürmedir. Bu 
gölgeyi ben reddederim. Eğer böyle bir gölge 
düşürüyorsa, bir arkadaşım açıkça Sayın Baka
nın da belirttiği gibi, Meclis aleyhindeki hare
ketlerin gerekçesini vermek istiyor, veya verme 
durumuna düşmüştür kendiliğinden. Böyle bir 
kuvvetler altında Meclis bulunuyorsa, Meclisin 
meşruluğuna düşürülen gölgeyi ben silmek iste
rim. Böyle bir gölge yoktur. Ve eğer böyle bir-
şey varsa, istiyorsa, herkes bunu ortaya getirip 
çare aramalıdır. Sonra, bizi de bir ölçüde hedef 
aldığını sanıyorum. Tek kişiye yönelmiş bir lâf 
olarak geldi. Çünkü ben de Dışişleri görüşünü 
savununken, 1964 yılını dış politikanın İkinci 
Dünya Savaşından sonraki aynı Başbakanın 
Cumhurbaşkanı olduğu devir de dâhil, İkinci 
Dünya Savaşından sonra en başarılı yıl dedim. 
Bir kişiye fobisi olanlara birşey demem. Benim 
fobim yok. Tersine hizmetleri takdir ve dört kişi, 
beş kişi yüz kişi ne ise, hizmet edebilecek herke
sin fırsat verildikçe hizmet yapmasına tarafta
rız. Şimdi, gerçekleri hakikaten böyle kusurları 
söyliyelim ama gerçekleri de örtmiyelim.- tavsi
yesini arkadaşlarım yaptı. Ben de katılıyorum. 
Son olarak bir nokta üzerinde önemle duraca
ğım. Herkes buraya gelince birbirimizi yermek
le yetinmemeli, çare ve çözüm yollarını da gös-
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termelidir. Dün görüştüğümüzde bunları söyle
mek istedik ve sonunda da özetledik. Şimdi yine 
tekrar ediyoruz. Türkiye Anayasanın esprisine 
uygun köklü tedbirlerle bugünkü dertlere çare 
bulur. Bunu elbirliği ile yapmak, reform keli
mesinin (Ii) sinden de ürfcmemck. Bunu olduğu 
gibi yapnıalk en esaslı tedbirdir. Hepimiz bu gö
rüşte birleşirsek, toprak reformu efendim, falan 
reform diye konuları ele aldığımız zaman aller-
ii duymadan onu yapıcı yönde geliştirirsok esas 
çareyi buluruz. İşte bu noktada sayın arkadaşı
ma birşeyi hatırlatmak isterim ki, birkaç defa 
da bunu tekrar ettik. Buhranlardan korunmak 
istiyorsak, bu aşırı akımlardan memleketi kur
tarmak istiyorsak buhran ve aşırı akımlara fır
sat verelim. Onları çekici hale koyan şartları dü-
zoltelim. Bu şartları düzeltmek, köklü tedbirler 
almakla mümkündür. Bir misal vereyim. Bir ba
taklığı kurutursanız sivrisinek ölür, İllâ sivrisi
neği avlamaya kalkarsanız bataklık kaldıkça ye
nisi ile karşılaşırsınız. Türkiye'de bataklığı unu
tup sivrisinekleri avlamak gibi bilimsel bir aykı
rılık içinde bulunmamalıyız. Bunu yaparsak kur-
tulunıır. Efendim komünist sömürüyor. Ne sö-
mürüyor komünist? Komünist yapılan kusurları 
aönıüi'üyor. O halde kusurları yapmadan köklü 
tedbirlere komünist damgası vurmadan açık ko
nuşalım. Birçok akılcı tedbirler vardır ki, 
bunları işine gelmiyenlor komünisttir diye bağı
rıyor. Ve o zaman komünist memnun oluyor. 
Bana bir müttefik çıktı diyor. Kendiliğinden ba-
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| na bunu gönderdiler diyor. Sayımız arttı. Üste-
I lik onun cesereti kırılıyor. Köklü tedbirler alına-
j mıyor. O halde köklü tedbirler almak için, akılcı 
i çözümleri ileri süren insanlara bu damgayı vur-
, mamız aynı şekilde akılcı, milli ve dinî duygu!a-
j rı dile getirenlere de gerici dememiz ayniyle ha-
| tadır. O halde biz akılcı motodlara karşı bu şe-
I kilde davranmamamız lâzım. Şimdi de bir arka

daşım dedi ki, milliyetçiliği kimler savunuyor? 
Evet milliyetçilik o kadar bencil çıkarlara ve 

i gerçekten kötüye kullanılırsa bunun müşterisi 
; çıkrveriyor başıkası oluyor. Memlekete 

sahip çıkacak, dâvalara sahip çılkarsak de
minki noktaya dönüyorum, sahibi biz kalırız, o 
(beğenmediğimiz aşırılar onun sa'hilbi olaımaz. Dâ
vaya- sahip çıkmak bir çözüm. İşte bu noktalar
dan hareket edersek zannediyoruz ki, tartışma
larımız daha yumuşak daha yapıcı, birbirimizi 
anlıyan bir düzen içinde hepimizin büyük üzün
tü duyduğu çıkmaza çıkar yol bulabiliriz. Bunu 
'bulmada hepimizin işbirliği yapacağı temenni
mizle en iyi dileklerimle ve saygılarımla hepini
zi selâmlarım. (Soldan ve ortadan alkışlar) 

•BAŞKAN — Divanın evvelce aldığı karar 
gereğince saat 19 da oturama son verilecekti. 
10 dakika ara verdiğim için ve hatibin sözleri
ni toparlaması için 'bu zamana kaldı. Başika 
kimseye söz vermiyeceğim. Yarın saat 10.30 da 
toplanımakü zere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 
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