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BAŞLANGIÇ 

Siyasî iktidarı kimin kullanacağı ve siyasî iktidarı kullanacak 
olanlarm nasıl saptanacağı sorunu, insanoğlunu toplumsal hayata 
geçtiği günden bu yana meşgul etmiştir. 

Başlangıçta fiziken güçlü olanlar iktidarı ele geçirmişler; son
raları tanrısal güçler, servet ve veraset ilişkileri, siyasî iktidarı ele 
geçirebilmek için ölçü olmuştur. 

Yönetilen - yönetici ilişkileri ile birlikte, siyasî iktidar sahibi
nin yetkileri ve bu yetkilerin nasıl kullanılacağı tartışması da orta
ya çıkmıştır. Önceleri mutlak bir nitelik taşıyan yöneticinin yetki
leri ve irade özgürlüğü, giderek yönetilenlerce smırlandınlmaya, 
denetlenmeye ve hatta paylaşılmaya başlamıştır. Halkın bütününün 
toplumun yönetimine katıldığı demokratik rejime geçiş, bu gidişin 
en ileri aşaması olarak gösterilebilir. Ancak zamanla toplumların 
genişlemesi ve devletin görevlerinin çoğalması, karmaşıklaşması; 
toplumların bütünüyle yönetime katılmasını olanaksızlaştırmıştır. 
Bu durumda, temsilî demokratik rejimler kendilerini göstermeğe 
başlamışlardır. Bu rejimlerde yönetilenler, serbest ve dürüst seçim
lerle, toplumu yönetecek kişileri tesbit ederek, iktidara getirmek
tedirler. Böylece halkın, yöneticilerin ortaya çıkmasını ve iktidarın 
meşruiyetini sağlayan seçimler aracılığı ile iktidara katılması müm
kün olmaktadır. 

Ancak 19. yüzyılda, parti adı verilen unsurun ortaya çıkışı se
çimlerin anlamını, seçimlerde seçmenin rolünü ve seçmenle temsil
ci arasındaki ilişkileri büyük ölçüde değiştirmiştir. Parti unsuru
nun bulunmadığı devrelerde seçimlerin anlamı : göreve talip olan
lar arasından seçmenin, kendisini temsil yetkisini ve görevini vere
ceği kimseleri seçmesidir. Seçmenle temsilci arasında,, ya seçmenin 
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direktiflerini olduğu gibi temsilcinin yerine getirmesi şeklinde, em
redici vekâlet esasına dayalı bir ilişki veya seçileni seçmen adına 
fakat kendi irade özgürlüğü içersinde hareket etmeğe yetkili kılan 
temsilî vekâlet esasına dayalı bir ilişki kurulmaktadır. 

Ne var ki, parti faktörünün ortaya çıkmasından sonra temsil
ciler yalnız seçmenle değil fakat parti ile de bağları bulunan kişi
ler durumuna girmektedirler. Seçmenler ise, artık oy kullanırken 
hem yönetici olacak kişileri hem de iktidara hâkim olmasını iste
dikleri siyasî görüşleri tesbit etmektedirler. 

Ancak siyasî partilerin, kendilerine birtakım bağlarla bağlı olan 
bu milletvekillerinin seçiminde, daha onların aday tesbiti safhasın
dan başlayarak söz hakkına sahip olmak istemeleri, ortaya birta
kım sorunların çıkmasına yol açmıştır. Siyasî partilerin seçimler
de, seçmenin karşısına birtakım aday listeleri ile çıkması ve seç
menin partiler arasında seçim yaparken hür olması, fakat kimlerin 
kimlerin yönetici olacağını tesbit ederken partinin iradesine boyun 
eğmek zorunda bulunması; bu sorunları yaratan nedenlerin başın
da gelmektedir. Seçmene, partilerin listelerindeki isimlerde ve on
ların sıralanmasında bir değişiklik yapma hakkının bırakılmadığı 
sistemlerde haklı olarak, seçimin yalnız bir parti seçimi haline gel
diği; milletvekillerinin kimler olacağının ise önceden partiler tara
fından seçmene sorulmaksızın tesbit edildiği iddiaları ortaya atıl
maktadır. 

İşte bu seçmen-parti çatışmasında, çeşitli ülkelerde, devletle
rin hukukî ve siyasî yapıları kadar, partilerin de niteliklerine bağ
lı olarak biçimlenen birtakım birbirinden farklı aday tesbiti uygu
lamaları ile, sorunun çözümlenmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Biz bu araştırmamızda, bu usulleri ve bunların ortaya çıkma
sında etkili olan koşulları, ülkelere göre genel olarak ele alıp; de
mokratik rejimlerde partilerin aday tesbiti sorununa değindikten 
sonra durumu, Türkiye'nin özel koşulları içerisinde değerlendirmek 
istiyoruz. 

Özel olarak Türkiye üzerinde duruşumuzun nedeni, Türkiye'
de aday tesbitine ilişkin sorunların, artık demokratik rejimin ge
leceği ile çok yakından ilgili görülmeye başlamasıdır. 

Araştırmamızın Türkiye ile ilgili bu bölümünde, 1876 dan bu 
yana yapılan seçimlerde gerek aday olma gerekse siyasî partiler 
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tarafından aday gösterilme konusundaki hukukî düzenlemeler ve 
parti kuralları üzerinde durarak; çeşitli sistemlerin verdiği sonuç
ları, aday tesbiti usulleri ile demokratik rejimin sağlıklı biçimde 
işleyip işlememesi arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını incele
mek ve bundan sonra önerilen usullerden hangilerinin Türkiye'nin 
koşulları içerisinde daha olumlu sonuçlar vereceğini tartışmak 
amacındayız. 

Bu amaçlarla araştırmamızı : «demokratik rejimlerde seçmen 
temsilci ilişkileri», adaylık kavramı», «milletvekili seçimlerinde 
adayların tesbiti», «Türkiye'de milletvekili adaylığı» olmak üzere 
dört bölümde toplanmış bulunuyoruz. 
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B İ R İ N C İ BÖLÜM 

DEMOKRATİK REJİMLERDE SEÇİMLER 
VE 

SEÇMEN-TEMSİLCİ İLİŞKİLERİ 



Bir inc i B a ş l ı k 

DEMOKRASİ VE DEMOKRATİK REJİMİN 
TEMSİLÎ KARAKTERİ 

I — DEMOKRASİ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

2500 yıl gibi çok uzun bir geçmişi olan «demokrasi» kavramı, 
özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, toplumlarca «ideal yönetim 
tarzının bir ifadesi» olarak kabul edilmiştir.1 Ancak, bu ideal yönetim 
tarzının, yani demokrasinin tanımı üzerinde henüz kesin bir anlaş
maya varılmış olduğu da söylenemez.2 

Tanımlama alanındaki bu karışıklık, uygulama alanında da kar
şımıza çıkmaktadır. Bugün, birbirinden oldukça farklı özellikler ta
şıyan birtakım rejimlerin, kendilerini demokrasi adı altında tanıtmak 
için heves duyduğunu görmek mümkündür. Örneğin, günümüzde 
Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'deki siyasî rejimler 
yanında; Mısır'da Nasır rejimi, İspanya'da Franko Rejimi, Pakis
tan'da Eyüp Han Rejimi de, Demokrasi adını taşımaktadırlar.3 

Bu karışıklığın, demokrasi kavramına farklı açılardan bakılması, 
demokrasi kavramının tarihî evrimi içerisinde, çağların koşullarına 
bağlı olarak çeşitli şekillerde yorumlanması hatta kapsamının de
ğişmesi kadar; (ideal) olması lâzımgelen demokrasi ile, (gerçek) olan de-

1 U.N.E.S.C.O'nun, «Temel Kavramların Felsefe Yönünden Tahlili Komitesbmce 
hazırlanan 1949 tarihli rapor metni. Bkz. ESEN Bülent Nuri, «Anayasa Hukuku», 
Ankara 1970, s. 320-25 

2 MAYO B. Henry, «Demokratik Teoriye Girip), Ankara 1964. Çeviren: KONG AR 
Emre, s. 17 vd. 

a FINER S. E., «The Man On Horseback», 1962, s. 242 
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mokrasimn, gereğince birbirinden ayırdedilmemesinden doğduğu söy
lenebilir.4 

Fakat şurası muhakkaktır ki, tarih boyunca değişen ve çeşitle
nen bu demokrasi anlayışlarının ortak bir yanı vardır.5 

Bu da demokrasinin, idare edenler ile idare edilenlerin ayniyetini, 
halkın, halk tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelmiş; egemenli
ğin kaynağını toplumda bulan, hürriyete, eşitliğe ve çoğunluğun 
iradesine dayalı bir rejim olarak kabul edilişidir.6 

Bu amaca yönelmiş rejimlerin gerçekleşme biçimleri günümüzde 
de, klâsik demokrasiler ve Marxist demokrasiler olmak üzere, bir-
birbirinden farklı iki genel demokrasi anlayışı ortaya çıkarmış bulun
maktadır. 

Klâsik demokrasi anlayışı, herkesin eşit şekilde ve insan olmak 
sıfatından doğan, kişiliğine bağlı birtakım hak ve hürriyetlere sa-
hibolduğu inancında temelini bulmaktadır. Toplum, çoğunluğun ira
desi yönünde yönetilmelidir. Ancak, çoğunluğun iradesi de mut
lak ve sınırsız değildir. Kişilerin insan olmak sıfatından doğan hak 
ve hürriyetleri, çoğunluğun iradesinin sınırlarını meydana getirmek
tedir. Bu anlayış içersinde, idare eden-edilen ayniyetinin kurulacağı 
gerçek hürriyet haline de, ancak kişi hak ve hürriyetlerinin en geniş 
şekilde sağlanacağı ve korunacağı bir mekanizmanın kurulması ve 
yaşatılması suretiyle ulaşılabileceği kabul edilmektedir. Şu halde 
klâsik demokrasilerde hürriyet hem bir gaye, hem de bu gayeye ulaş
mak için bir araç niteliğini taşımaktadır.7 

Marxist demokrasi anlayışında ise, fertler arasında farklılıklar 
yaratan maddî, manevî eşitsizliklerin, fikir ve çıkar ayrılıklarının, 
idare eden-edilen ayniyetinin kurulmasını önlediği noktasından ha
reket edilmekte ve gerçek hürriyet haline ulaşılabilmesi için ilkönce 
bu ayrılıkların giderilmesi gerekli bulunmaktadır. Bu ise ancak bir 
proleterya diktatörlüğü ile gerçekleşebilecektir. 

4 ARSEL ilhan, «Anayasa Hukuku (Demokrasi)», İstanbul 1968, s. 51-64 
5 MAYO B. Henry, a.g.e., s. 46 
e ESEN B. Nuri, a.g.e., s. 325-334 

ARSEL İlhan, a.g.e., s. 57-82 
MAYO B.Henry, a.g.e., s. 48-60 

7 KAPANI Münci, «Kamu Hürriyetleri», Ankara 1970, s. 145 
ARSEL İlhan, a.g.e., s. 59-60 
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Görülüyor ki, Marxist demokrasilerin gerçek hürriyet haline ulaş
mak için başvurdukları vasıta, klâsik demokrasilerde olduğu gibi yine 
hürriyet değil fakat bir proleterya diktatörlüğü olmaktadır. Çünkü 
Marxist demokrasilerde, klâsik demokrasinin vasıta olarak kullandığı 
hürriyetlerin, aslında hürriyetsizlik halinin devamını sağladığı kabul 
edilmektedir. Bu hürriyetlerden herkesin değil, üretim vasıtalarını 
elinde bulunduran belli sınıfların yararlanabilmesi, bu sınıf dışındaki 
sınıflar için bir hürriyetsizlik halinin ortaya çıkmasına yol açacağı 
gibi; üretim vasıtalarını elinde bulunduranların, diğer sınıfları sö
mürmelerine yardım edici nitelikte görülmektedir. Buna son vermek 
için ise, özel mülkiyet rejimini ortadan kaldırmak ve proleterya dik-
tatoryası kurmak gerekli olmaktadır.8 

Biz konumuzu, klâsik demokrasi anlayışı içerisinde ele alacağı
mız için, çok kısa bir şekilde değindiğimiz Marxist demokrasi anlayı
şının düşünsel temellerinin ve aynntılarınm incelenmesine burada yer 
vermeyeceğiz. 

Klâsik demokrasi anlayışına dayalı demokratik rejimlere gelin
ce bunlarda, egemenliğin sahibi olan toplumun tanımı9 ve halkın, 
halk tarafından yönetiminin, idare eden-edilen ayniyetinin nasıl 
sağlanacağı konusundaki görüşlerin zaman içersinde değiştiği görül
mektedir. 

Atina sitesinde egemenliğin sahibi olan toplum, yetişkin ve er
kek Atina vatandaşlarını kapsayan topluluktur. Halk adı verilen bu 
topluluk egemenliği, devlet işlerini görüşmek, yönetime ilişkin ka
rarları almak, yargı işlerini yerine getirmek, majistraları seçmek su
retiyle bizzat kullanmaktadır.10 Fakat, doğrudan demokrasi adını ver
diğimiz bu yönetim şeklinin ancak Atina gibi küçük ve basit bir şehir 
devleti için söz konusu olabileceği; yönetimin özel bilgi ve yetenek
leri gerektirecek kadar karmaşık ve çok vakit alan bir iş haline geldi
ği devletlerde, doğrudan demokrasinin gerçekleştirilmesinin bekle
nemeyeceği açıktır. Çünkü sayıca çok genişlemiş olan toplumlarda, 
fertlerin bir yere toplanarak, yönetime ilişkin kararları almaları 
maddeten imkânsız olduğu gibi; karmaşık devlet işleri ile uğraşmaya 

8 ARSEL İlhan, a.g.e., s. 60-62 
9 ORANDAN R. Galip, «Umumî Amme Hukuku», İstanbul 1968, s. 757 vd. 

1 0 Daha geniş bilgi için bkz. OKANDAN R. Galip, «.Kadim Yunanda Amme Hukuku», 
Ìstanbul 1942, s. 52 vd. 
MAYO B. Henry, a.g.e., s. 30 vd. 
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vatandaşların bütününün ne zamanı vardır, ne de bilgisi elverişli
dir. Şu halde yönetim işini kim yapacaktır? Demokratik rejimler, 
gelişim çizgileri içerisinde, temsil sistemini bu sorunun çözümü ola
rak beraberlerinde getirmişlerdir. 

II — SİYASÎ TEMSİL 

A — TEMSİL KAVRAMI 

Kelime anlamı bakımından temsil,11 bir eşyanın, bir şeyin, bir 
kimsenin, bir başka eşya, şey veya kimse tarafından herhangi bir şe
kilde canlandırılması olarak kabul edilebilir.12 

Hukukî açıdan temsil ise, herhangi bir konuda bir kimsenin ira
desinin, sanki onun tarafından izhar edilmiş gibi hukukî sonuç do
ğuracak biçimde, yetkilendirdiği kimse tarafından ortaya konulma
sıdır. Vekâlet olarak adlandırılan bu ilişki çerçevesinde vekil (tem
silci), müvekkilin (temsil edilenin) verdiği talimatın sınırları içeri
sinde ve bunların yerine getirilmesinden sorumlu olarak, gerekli hu
kukî işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

Bu ilişki siyasal alanda karşımıza, toplumun sahibolduğu ege
menlik hakkının, toplum adma ve toplumun seçeceği kimseler ta
rafından kullanılması şeklinde çıkar.13 Burada temsil edilenin tem
silciye verdiği adına hareket etme yetkisi, temsilin temel unsuru olarak 
gözükmektedir. Bu şekilde yetkilendirilen kimseler ise halk adına 
yönetim işini yürütecek organı ortaya çıkartarak, halkın bizzat ken
disini yönetebilmek olanaklarından uzaklaştığı devrede, demokra
tik rejimin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. 

Bu organ, çıkar çatışmaları - eğilim çeşitlenmeleri bakımından 
toplumun küçük bir örneğidir. Toplumda karmaşık bir şekilde bu
lunan ve çatışan bu çıkar ve eğilimler, bu organda dile getirilir, tar
tışmaların sonucunda çözüme ulaşılır.14 Ancak bu organın, toplu-

11 Kelimenin İngilizce karşılığı olan re-presentation da, tekrar takdim etmek, tekrar 
huzura getirmek şeklinde dilimize çevrilebilir. Bkz. PITKIN Hanna, «The Concept 
of Representation», California 1967, s. 8 

12 PITKIN Hanne, a.g.e., s. 9 
13 MILL J. Stuart, «Utilitarianism, Liberty and Representative Government,» London 1944 

s. 226 
FRIEDRICH Karl, «Constitutional Government and Democracy», London 1950, s. 226 

14 ARMAOĞLU Fahir, «Seçim Sistemleri», Ankara 1953, s. 8 

10 



mun sınıfsal yapısını yansıtmak açısından da, toplumun küçük bir 
örneği olduğunu söylemek mümkün değildir. Daha doğrusu böyle 
bir durum, birtakım zorlamalar olmaksızın, uygulamanın doğal ge
lişiminin sonucu olarak pek ortaya çıkmamıştır. Bunun nedeni seç
menlerin temsilcileri seçerken onların sınıfsal durumlarından çok 
birtakım özel yetenekleri, düşünceleri üzerinde durmaları; kendi 
kişisel çıkarları ile değer yargılarının etkisinde kalmaları ve temsil
cilik görevine toplumun belli sınıflarından gelenlerin ötekilere oranla 
daha çok talip olmalarıdır denebilir. Fakat burada farklı sınıflardan 
gelen kimselerin birbirlerini temsil etmelerinin genellikle gereğince 
mümkün olamayacağını, bu durumun çoğu kez yöneticilerin kendi 
sınıfları dışındaki sınıfların çıkarları ile çatışan kararlar alabilmeleri 
gibi sonuçlara yol açabileceğini de söylemeden geçmemek gerekir. 

Bu nitelikleri taşıyan organın, kendisinin ve kararlarının meş
ruiyet temeli, temsil ilişkisidir. Bilindiği gibi, siyasî iktidarların meş
ruiyetleri artık halkın rıza ve muvafakatına dayanıp dayanmama
ları ile belirlenmektedir. Temsilî demokrasilerde, siyasî iktidarı kul
lananların halk tarafından seçilmiş temsilciler olduğu ve bunlara bu 
yetkinin halkın rızası ile verildiği düşünülürse, bu iktidarın meşruiye
tinden şüpheye düşmek anlamsız olur. Fakat elbette ki bu, şeklî bir 
meşruiyet temelidir. Bunun yanında halkta, temsilcilerin toplumu ge
reğince temsil ettiklerine dair bir inancın yerleşmiş bulunması ve bu 
şeklî meşruiyeti tamamlaması gerekir.15 

Siyasî iktidarın halkın rıza ve muvafakatına dayanması, yöne
ticilerin aldıkları kararlara halkın itaat etmesini de sağlayacağı için 
iktidar otorite kazanmış olur.16 

Bunların yanında temsilin, temsilcilerin seçmenlere karşı huku
ken veya siyasî bakımdan sorumlu olmaları nedeniyle, sorumlu hü
kümet dediğimiz yönetime yol açtığını da belirtmemiz gerekir. 

B — TEMSÎLÎN ÇEŞİTLERİ 

Temsil, temsil edenle, edilen arasında vekâlet adı verilen bir 
hukukî bağ kurar. Bu bağ özel hukukta, vekâlet aktı olarak adlan
dırılır. Kamu hukukundaki siyasî temsil anlayışı da, tıpkı özel hukuk-

15 FRIEDRICH Karl, «Man and His Government», London 1963, s. 308 
« ESEN B. Nuri, a.g.e., s. 308-476 
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ta olduğu gibi; seçmenle, temsilci arasında bir vekâlet olduğu esasına 
dayanmaktadır. Siyasî temsili, bu vekâlet ilişkisinin taraflara ver
diği hak ve borçlar bakımından, emredici vekâlet ve temsilî vekâlet 
olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 

1 — Emredici Vekâlet 

Bu tür temsilde temsilci, yalnız kendisini tayin eden seçmenlerin 
vekilidir. Temsilcilik görevini yerine getirirken uyacağı kurallar, 
savunacağı görüşler ve yapacağı işler hakkında seçilirken, seçmen
lerinden talimat almıştır. Bu talimatın dışında çıkması mümkün 
değildir. Bu durumda temsilcinin, seçmenlerin görüşlerini yansıtan 
bir âlet, bir aracı, bir delegeden ibaret olduğunu söylemek gerekir. 
Bu temsil türünde seçmenler : 

1 — Temsilciye talimat vermek, 
2 — Temsilciyi, bu talimatın yerine getirilip getirilmediği konusunda 

denetlemek, 
3 — Gerektiği taktirde temsilcinin görevine son vermek hakkına sa

hiptirler. 

Temsilciler ise : 

1 — Seçmenlerin talimatını yerine getirmek, 
2 — Karar verilecek konularda seçmenlerin açık bir talimatı yoksa, 

seçmenlerin duygu ve düşüncelerine uygun düşecek şekilde hareket 
etmek torundadırlar. Bunların yanında temsilcilerin, kendilerine 
bu görevi verenlerden bir ücret talep etmeye de hakları vardır™ 

Emredici vekâlet temsilcileri, kamu çıkarlarına aykırı düşse bile, 
seçmenlerin görüşlerini savunmak zorunda bırakarak, temsilî organ
da bölgecilik eğilimlerinin kuvvetlenmesine yol açması bakımından 
eleştirilmiş; temsilî sistemde amacın, yönetimi üstün nitelikte kim
selere bırakmak olduğunu savunanlarca, temsilciler üstün nitelikte 
olsa bile, yönetime orta seviyedeki seçmenin görüşlerini hâkim kı
larak, temsilî sistemin istenen biçimde gerçekleşmesini önlemekle suç-
landırılmıştır.18 

" ARMAOĞLU Fahir, a.g.e., s. 13-16 
18 ARMAOĞLU Fahir, a.g.e., s. 13-16 
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Bütün konularda seçmenin görüşlerini almanın olanaksızlığı, 
sonradan karşılaşılan her konu için ise, seçmenin görüşlerine başvur
manın güçlüğü, bu tür temsilin zamanla uygulamada geçerliliğini kay
betmesine yol açmıştır. Ancak kuramsal alanda, radikal demokrasi 
anlayışını benimseyenler, egemenliğin halka ait olduğunu fakat va
tandaşların herbirisinin bu egemenliğin bir parçasına sahip bulun
duğunu öne sürerek; demokrasinin yalnız halkın egemenliği bizzat 
kullandığı rejimlerde söz konusu olacağını söylemişler ve bunun müm
kün olmaması halinde halkın, emir ve talimatları çerçevesinde ha
reket eden temsilcileri aracılığı ile egemenliği kullanmasının en uy
gun yol olduğunu belirtmişlerdir. Bunun da ancak emredici vekâlet 
niteliğini taşıyan bir temsil ilişkisi ile gerçekleşmesi mümkündür.19 

2 — Temsilî Vekâlet 
Bu tür vekâlet ilişkisinde temsilci : 
1 — Yönetime ilişkin konularda kendi düşünce ve bilgilerine göre karar 

verir. 
2 — Seçmenlerinden talimat alması ve buna uygun olarak hareket et

mesi gerekli değildir. 
3 — Bunun sonucu olarak, davranışlarından dolayı seçmenlerine karşı 

hukuken sorumlu değildir. 

Seçmenler ise : 
1 — Temsilciye talimat vermedikleri için davranışlarından dolayı onu 

hukuken sorumlu tutamadıkları gibi, görevinden de azledemezler. 
Fakat yine de temsilcilerle seçmenler arasında, temsilcileri oy al
mak amacıyla seçmenin görüşlerini, dilek ve isteklerini dikkate 
almaya iten ve onları, seçmene karşı sorumlu duruma getiren bir 
siyasî ilişki, bir siyasi sorumluluk bağı mevcuttur. Bu ilişki çer
çevesinde seçmen, temsilcilerin çalışmalarını yakından izler ve uy
gun görmediği kimselere seçim zamanı tekrar oy vermez. 

2 — Bunun yanında seçmenlerin, kendilerine karşı hukuken sorumlu 
olmayan ve talimatları çerçevesinde hareket etmeym bu temsilcilere 
ücret ödemek zorunlulukları da yoktur.20 

ı» BEER Samuel, «British Politics in the Collectioist Age», Newyork 1965, s. 39-41 
ÖZBUDUN Ergun, «Batı Demokrasilerinde ve Türkiye'de Parti Diriplini», Ankara 
1968, s. 169.174 

20 ARMAOĞLU Fahir, a.g.e., s. 15-18 
ÖZBUDUN Ergun, a.g.e., s. 167 vd. 
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Uygulamada emredici vekâletin yarattığı güçlüklerden kur
tulma çabalarının ortaya çıkardığı bu vekâlet türü, kuramsal alanda 
özellikle liberal felsefenin taraftarlarınca, temsilci-seçmen ilişkilerin
de ideal yol olarak benimsenmiştir. Toplumda birim olarak, rasyo
nel ve bağımsız ferdi alan bu felsefeye göre, bu fertlerin parlâmento
daki temsilcilerinin de bağımsız ve rasyonel fertler olması gerekir. Bu 
bağımsızlık ancak temsilcilerin parlâmentoda seçmenlerin istek ve 
görüşlerine göre değil fakat kendi bilgi ve düşüncelerinin ışığı altın
da kamu yararını sağlamak amacıyla hareket etmeleri ile gerçekle
şir. Bunun için de en uygun yol, seçmen-temsilci ilişkilerinde temsilî 
vekâlet anlayışının hâkim olmasıdır.21 

C — TEMSİLİN BAŞLANGICI VE TARİHÎ GELİŞİMİ 

Temsilî rejimlerde, temsil adını verdiğimiz kurumun gelişimini, 
temsilin başlangıcı ve emredici vekâlet dönemi, yeni temsil anlayışı 
ve çağdaş temsil anlayışı olmak üzere, üç dönemde inceleyebiliriz. 

1 — Temsilin Başlangıcı ve Emredici Vekâlet Dönemi 

Temsil kurumu ve temsilî rejimler, İngiltere ve Fransa'da, kral
ların kendilerine ait toprakların dışında genellikle asker ve vergi 
toplamak için danıştığı senyörler ve kilise büyüklerinden ibaret mec
lislere zamanla halktan seçilmiş kişilerin de, temsilci sıfatı ile katıl
maları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan temsil kuru
muna ve temsilî rejimlere, feodal düzenin bir ürünü denilebilir. 
Temsilcilerin tartışılan konular üzerinde, kendilerini seçenlerin gö
rüşlerini yansıtmakla görevli bulunduğu bu başlangıç devresinde; 
temsil ilişkisi, uygulamanın gereği olarak emredici vekâlet niteliğini 
taşımaktadır. Bu devre hakkında, İngiltere ve Fransa'daki gelişimlere 
ayrı ayrı değinmenin uygun olacağı kanısındayız. 

a — İngiltere'de Temsilin Başlangıcı ve Emredici Vekâlet Dönemi 

İngiltere'de temsilî rejime başlangıç olarak XIII. yüzyıl uygu
lamasını göstermek mümkündür. 

1245 yılında Kral III. Henry zamanında, Magnum Concilium adı 
verilen ve ismen davet edilen kilise büyükleri ile senyörlerden ku-

21 The Federalist, no X, derleyen Max Beloff, Oxford 1948, s. 41 
BEER Samuel, a.g.e., s. 33-68 

14 



rulu danışma meclisine, o zamanın idarî bölgeleri olan kontluklar
dan seçimle tesbit edilmiş, şövalye adı verilen, ikişer temsilcinin ka
tılmasına karar verilmesiyle, temsilî uygulama başlamıştır. 1261 ve 
1264 tarihli toplantılara şövalyelerin yanında, imtiyazlı şehir ve ka
saba temsilcilerinin de çağırılması, Magnum Conciliumdaki temsil
cilerin sayısını arttırmıştır. I. Edward zamanında 1295 yılında top
lanan Modern Parlâmento'da ise, İngiliz halkı hemen hemen bü
tünüyle, temsil edilmiştir. 

Uygulamanın bu ilk görüntülerine paralel olarak temsil kavra
mı, ingiliz düşünürlerine de konu olmuştur. Bu düşünürlerden HOB-
BES ve LOCKE temsili, iktidarın meşruiyeti ve sınırlandırılması 
konuları içerisinde ele almışlardır. Bu düşünürlere göre temsil, ikti
darın meşruiyet temelidir. Çünkü iktidara meşruiyet niteliğini ka
zandıran toplumun rıza ve muvafakati, iktidarın, asıl sahibi olan toplum 
tarafından yöneticilere devredilmesini sağlayan temsil ilişkisinde so
mutlaşmaktadır. Ancak bu görüşten hareket eden HOBBES, yetki 
halk tarafından bir kere devredildikten sonra bunun geri alınmasının 
söz konusu olmayacağını savunurken; LOCKE, iktidarın ancak 
sınırlı olarak devredildiğini, bu sınırlara uyulmadığı taktirde halkın 
temsilcilerden, verdiği yetkiyi geriye almaya hakkı olduğunu öne 
sürmüştür.22 

Bu devrede İngiltere'de temsilcilerle, temsil edilenler arasındaki 
ilişkiye gelince; bu ilişki temsilcilere, temsil edilenlerin yetki mektubu 
ile birlikte verdiği emirlere uymak görevini yüklemektedir. Görev 
süresi içerisinde bu emirlere uygun olarak hareket etmek zorunda 
olan temsilci, görev süresi sonunda seçmenlerine davranışlarından 
dolayı hesap vermek yükümü altındadır. Bu görevine karşılık ise 
temsil edilenlerden ücret almaktadır. Seçmenler, talimat sınırları 
dışına çıkan, görevini yerine getirmeyen temsilcileri azletmek yetki
sine sahiboldukları gibi, bu tür temsilcilere ücret te ödemeyebilir
ler.23 

ingiltere'de temsil edilen-temsilci arasında kurulmuş olan em
redici vekâlet niteliğindeki bu ilişkiler X I I I ve XIV. yüzyıllar 
boyunca aynı şekilde devam etmiştir.24 

22 FRIEDRICH Karl, «Constitutional Government and Democracy, s. 261-262 
23 SARICA Murat, «Fransa ve İngiltere'de Emredici Vekâletten Teni Temsil Anlayışına 

Geçiş», istanbul 1969, s. 51-46 
24 SARICA Murat, a.g.e., s. 51 

15 



b — Fransa'da Temsilin Başlangıcı ve Emredici Vekâlet Dönemi 

Fransa'da temsilî uygulama, kralın doğrudan doğruya tahta 
bağlı olmayan topraklar üzerinde yasama yetkisini kullanmak için 
senyör ve rahiplerin rızasını almak amacıyla topladığı Curia Recis 
adlı meclislere, 1302 tarihinde imtiyazlı şehirlerden seçilmiş temsil
cileri de çağırmasıyla başlamıştır. Temsilcilerin katılmasından sonra 
Etats Généraux adım alan bu meclislerde zamanla senyörler de kendi
lerini, aralarından seçtikleri kimselerle temsil ettirmek yolunu tut
muşlardır. Bütün ülkenin seçim bölgelerine ayrılması ve bütün seçim 
bölgelerinden temsilciler seçilmesi sonunda, kralm çağırışı ile bizzat 
toplantıya katılanların yanında, temsilci sıfatıyla toplantılara katı
lanların sayıları birhayli artmıştır. 

Bu temsilcilerin görevi, seçmenlerin dilek ve şikâyetlerinin top
landığı defterlerde yer alan görüşleri krala kabul ettirmeye çalışmak
tır. Temsilcilerin, seçmenlerin rızası olmaksızın bu defterlerde deği
şiklik yapmaları veya defterlerde yer alan görüşlerden farklı görüşleri 
savunmaları mümkün değildir. Ancak ilk zamanlarda temsilciler, 
seçmenlerden çok genel şekilde direktif aldıkları için, bunu geniş 
şekilde yorumlamak olanağından yararlanmışlardır.25 XIV. yüzyıl
da ise temsilcilerin, kralın isteklerini dinleyerek seçmenlere iletmek ve 
bu konularda seçmenlerin vereceği karara göre, görevlerini yerine 
getirmek yolunu tuttukları görülmektedir. Bunda, kralın toplantı
larda hangi konuya değineceğinin daha önceden bilinmesinin büyük 
ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Etats Généraux toplantılarının sık
laşmaya başlaması ile birlikte, seçmenler temsilcileri daha sıkı denet
lemeyi ve onlara direktifler vermeği uygun bulmuşlardır. Bu devre
de temsilcilerin toplantılara katılmadan önce, seçmenlerin çıkar
larını koruyacaklarına andiçtikleri de görülmektedir. Temsilcile
re, seçmenleri tarafından bir ücret te ödenmektedir. Fakat seçmen
lerin İngiltere'de olduğu gibi, görevlerini gereğince yerine getirme
yen temsilciyi azletmek veya ücretini ödememek hakları da vardır. 
Bütün bunlar, bu devrede seçmen-seçilen ilişkilerinin emredici ve
kâlet niteliğini taşıdığını göstermektedir. 

2 — Yeni Temsil Anlayışı 

Temsilî rejimlerde başlangıçta emredici vekâlet niteliğini taşıyan 
seçmen-seçilen ilişkileri zamanla bu niteliğinden uzaklaşmış, yeni 

25 SARICA Murat, a.g.e., s. 36- 37 
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bir temsil anlayışı ortaya çıkmıştır. Bunun şekli, temsilî rejimlerin va
tanı sayılan Fransa ve İngiltere'de, daha önce de belirttiğimiz gibi, 
birbirinden farklı olmuştur. 

a — İngiltere'de Yeni Temsil Anlayışı 

İngiltere'de emredici vekâlet, parlâmentonun yetkilerinin ge
nişlemesi ile yakından ilgili, çok safhalı bir gelişimin sonunda terke
dilmiştir. 

Parlâmentonun yetkilerinin genişlemesi temsilcileri, seçmen
lerin önceden bilerek talimat hazırlamasının mümkün olamayaca
ğı kadar çok ve çeşitli konularla karşı karşıya getirmiş; bu durumun 
ortaya çıkardığı güçlükler sonunda temsilciler, seçmenlerden tali
mat almaktan vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Böylece parlâmen
toda kendi görüşleri yönünde hareket etmek olanağına kavuşan 
temsilcilerin, 1658 yılından sonra, yaptıkları işin karşılığında, seç
menlerden ücret almamaya başladıkları görülmektedir.26 

Uygulamanın ortaya çıkardığı ve artık emredici vekâlet niteli
ğini taşımaktan uzak olan bu temsil ilişkisinin fikrî temelleri ise 1630 
da Coke tarafından «Fourth Part of the Institutes of the Laws of England» 
adlı eserde, 1698 de Algernon Sydney tarafından «Discourses Concerning 
Government» adlı eserde, Sir William Toung tarafından 1745 te parlâ
mentoda yapılan konuşmada,27 1765 yılında Blackstone'un «İngiliz 
Kanunların Torumu» adlı eserinde ortaya konulmuş fakat en güzel 
ifadesini İngiliz siyaset adamı Burke'ün 1774 yılında, Bristol'daki 
seçmenlerine yazdığı mektupta bulduğu için, Burke'ün temsil anla
yışı olarak tanınmıştır.28 

Burke bu mektubunda, temsilci-seçmen ilişkilerine ait anla
yışını şu şekilde dile getirmektedir:29 

«...Emir niteliğinde talimat almak, milletvekilinin inançlarıyla 
taban tabana zıt da olsa, konuşmalarında ve verdiği oylarda körükörüne 

26 ARSEL İlhan, a.g.e., s. 99 
27EMDEN Cecil, «The People and The Constitution», Oxford 1933, s. 25 

SARICA Murat, a.g.e., s. 58 
28 DE GRAZIA A. «Publie and Republic», Newyork 1951, s. 13-21 

DE GRAZIA A. «Politics and Government-Vol. I - Political Behavior», s. 161-162 
BEER Samuel, «British Politics in The Collectivist Age», Newyork 1965, s. 9 vd. 

29 PITKIN Hanno, a.g.e., s. 171 
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seçmenlerinden aldığı vekâlete uygun hareket etmek zorunluğu, bu ülkenin 
kanunlarına yabancıdır ve anayasa hakkında büyük yanılgılara düşme
den böyle bir durum hayal dahi edilemez. 

...parlâmento, birbiriyle çelişme halinde olan çeşitli çıkarların tem
sil edildiği bir elçiler kongresi değil, ülkenin bütününün çıkarlarını, böl
gesel çeşitli yargılardan üstün tutan temsilcilerin bir araya gelip tartış
tıkları bir meclistir. 

...bir milletvekili seçeceksiniz fakat o seçildikten sonra Bristol'ün 
temsilcisi değil, parlâmentonun bir üyesidir. Eğer seçmenlerin, ülkenin 
gerçek iyiliğine ve milletin genel yararına aykırı çıkarları varsa, o da öbür 
meslekdaşları gibi söz konusu özel çıkarları savunmaktan kaçınmak 
zorundadır.» 

Daha önce temsilî vekâlet başlığı altında incelediğimiz seçmen 
seçilen ilişkisinin niteliklerini taşıyan bu yeni temsil anlayışına bazı 
düşünürler vekâlet adının verilmesini uygun bulmamaktadırlar. Bu 
düşünürlere göre artık seçmenleri temsil eden organ, parlâmentonun 
bütünüdür. Bu organ seçimlerden sonra ortaya çıktığına göre seç
menlerin oyları ile, oy verdikleri sırada mevcut olmayan bu organa 
vekâlet verdikleri düşünülemez. Çünkü vekâlet, iki hukuk sujesi ara
sında kurulacak bir ilişkidir. Burada ancak bir yetki verme işlemi 
söz konusu olabilir. Seçilenler de seçmenlerin vekili değil, temsilci
sidirler çünkü seçmenlere karşı, vekâlet ilişkisinde olduğu gibi, hu
kukî bir sorumlulukları yoktur.30 Duruma bu açılardan bakıldığın
da, bu düşünürlerin görüşlerine hak vermemek elde değildir. Ancak 
seçmen-seçilen arasındaki bu yeni temsil ilişkisini kamu hukukunda 
temsilî vekâlet olarak adlandırmanın ve temsilci karşılığı olarak vekil 
terimini kullanmanın çok yaygın bir alışkanlık olduğunu da belirtme
liyiz. Fakat biz bu ilişkiyi, bundan sonra yeni temsil anlayışı olarak 
adlandırmakta bir sakınca görmüyoruz. 

İngiltere'de bu yeni temsil anlayışının biçimlenmesinde egemen
liğin kaynağına ilişkin birtakım kuramlara dayanarak yeni sonuç
lara varmak yerine, doğal bir olay olarak kabul edilen egemenliğin 
toplum yararına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak amacının et
kili olduğunu söylemek gerekir. Bu şekilde biçimlenen temsil anla
yışının İngiltere'de seçmen-temsilci ilişkilerinde ne zaman hâkim ol-

3 0 SARICA Murat, a.g.e., s. 5 
BAŞGİL, A. Fuat, «Esas Teşkilât Hukuku», İstanbul 1960, cilt I, fasikül 2, s. 207 
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duğu konusuna gelince, emredici vekâlet kademeli olarak terkedildi-
ği için bu tarihi kesin olarak bildirmek mümkün değildir. 

Yeni temsil anlayışının sonucu olarak yavaş yavaş parlâmento
nun iradesi, seçmenlerin iradesine hâkim olmaya başlamış ve demok
rasi, toplumun kendisini meydana getiren fertlerin iradelerine göre 
değil fakat yöneticilerin iradelerine göre yönetildiği bir yönetilen 
demokrasi niteliğini kazanmıştır.31 

b — Fransa'da Teni Temsil Anlayışı 

Fransa'da emredici vekâlet, 23 Haziran 1789 tarihinde XVI . 
Louis'nin bildirisi ile devletin yüksek çıkarlarına aykırı olduğu için 
yasaklanmıştır.32 Gerçekten de emredici vekâlet giderek yasama ça
lışmalarını büyük ölçüde aksatmaya başlamıştır. Ancak XVI.Louis'yi, 
emredici vekâleti yasaklamaya iten aslında yasama çalışmalarının 
aksamasını önlemeye çalışmak değil; hazırlanacak yeni anayasa 
tasarısında , emredici vekâlet bağlarından kurtulmuş temsilcileri 
istediği yöne daha kolayca çekebilmek ümididir. 

Kral Louis'nin bildirisinden sonra, seçmen-seçilen ilişkilerinin 
taşıyacağı nitelikler uzun tartışmalara yol açmış ve devrim sonrası 
Fransa'sında bu sorun 1790 tarihli Temsilî Meclislerin Teşkili ile il
gili Yönetmelik'te33 tekrar, emredici vekâletin yasak olduğunun açık
lanması ve 1791 Anayasasının yeni temsil anlayışının esaslarını orta
ya koyması ile çözümlenmiştir. 1791 Anayasasında yer alan bu yeni 
temsil anlayışında, millet egemenliği görüşünün büyük ölçüde etkili 
olduğunu söylemek gerekir. 

Bu görüşe göre egemenliğin sahibi olarak gösterilen millet, ge
nellikle aynı dili konuşan ve aynı soydan gelen, ortak çıkar ve düşün
celere sahip, devletin toprakları üzerinde yaşayan, yaşamış ve yaşa
yacak olan bütün kuşakları içersine alan; kendisini meydana getiren 
kişilerden ve onların iradelerinden farklı ve kendisine özge bir kişi
liği ve iradesi olan bir soyut veya hükmî kişidir.34 Bu hükmî kişinin 

sı BURDEAU George, «Demokrasi», çeviren ESEN B. Nuri, Ankara 1964, s. 26-33 
32 SARICA Murat, a.g.e., s. 167 
™ SARICA Murat, a.g.e., s. 172 vd. 
3" ESEN B. Nuri, a.g.e., s. 118 

BAŞGÎL A. Fuat, a.g.e., cilt I, fasikül 2, s. 207 
O KANDAN R. Galip, «.Umumî Amme Hukuku,» İstanbul 1958, s. 678 
TUNATA T. £afer, «Siyasî Müesseseler ve Anayasa Hukuku,» istanbul 1966, s. 53 
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sahibolduğu egemenlik ise, mutlak, bölünmez ve devredilemez ni
teliktedir. Millet bu egemenliği nasıl kullanacaktır? Milletin somut 
bir varlığının olmaması, onun egemenliği bizzat kullanmasına im
kân bırakmamaktadır. Millet kendisini meydana getiren fertlerden 
farklı ve onlara üstün bir varlık olarak kabul edildiği için kimsenin 
milletin yerine geçerek, onun sahibolduğu hakları kendiliğinden kul
lanması düşünülemez. Bu durumda egemenliği kim kullanacaktır? 
Millet egemenliği görüşünün savunucuları bu sorunu, milletin ege
menliği, milleti temsil eden sözcüler aracılığı ile kullanacağını söyle
mek suretiyle çözümlemeye çalışmışlardır. Toplum yönetimine de 
bu temsilcilerin açıkladığı ve millî irade olarak adlandırılan irade 
hâkim olacaktır.35 

Fransız devrim sonrası ortamında, millî bütünlüğü sağlamak, 
fert karşısında devlet otoritesini korumak ve yasama organının ça
tışan birtakım çıkar ve grupların temsilcisi olmasını önlemek için,36 

egemenliğin millet denilen soyut varlığa ait olduğunu öne süren bu 
görüşten yararlanmak uygun bulunmuş ve 1791 Anayasası bu görü
şün etkisi altında biçimlenmiştir. 

Bu Anayasanın üçüncü başlığının birinci maddesinde, millet 
egemenliği : 

«Egemenlik bölünemez, devrolunamaz ve zaman aşımına uğraya-
maz. Millete aittir, halkın içinden hiçbir zümre ya da fert, bunu kendi 
yararına kullanamaz». 

şeklinde yer almıştır. İkinci maddede ise, kaynağını milletten alan 
bütün yetkilerin ancak vekâlet yoluyla kullanılabileceği belirtilmiştir. 
Anayasasının bu hükümleriyle Fransa'da, milletin bütününün tem
silcilerin bütünü tarafından temsil edildiği varsayımına dayanan yeni 
temsil anlayışına geçilmiştir. Bu temsil anlayışında seçmenler, yet
kilerini anayasadan alan temsilcilere talimat veremeyecekleri gibi; 
temsilcilerle aralarında, temsilcileri kendilerine karşı hukuken so
rumlu kılacak bir bağ olmadığı için, temsilcileri azletmeleri ve onlara 
ücret vermeleri de söz konusu değildir. Seçmen yalnız milletin bir 

s5 SARICA Murat, a.g.e., s. 185-187 
KÜBALI H. Nail, «Anayasa Hukukunun Genel Esasları ve Siyasî Rejimler», İstanbul 
1964, s. 455 vd. 

36 SARICA Murat, a.g.e., s. 198 vd. 
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ferdi olmak hasebiyle, milletin iradesini ortaya koyacak organın mey
dana çıkabilmesi için seçimlerde oy kullanacaktır.37 

Görülmektedir ki bu temsil anlayışında, temsilcilerle seçmenler 
arasında kurulan ilişki bir temsilî vekâlet niteliğindedir Daha önce 
de nedenlerini belirttiğimiz gibi biz, bu ilişkiye vekâlet adının veri
lemeyeceği görüşünde38 olduğumuz için yeni temsil anlayışı adını kul
lanacağız. 

Yönetimde halkın iradesi yerine parlâmentonun iradesini esas 
alarak, demokrasinin İngiltere'de olduğu gibi, bir yönetilen demokrasi 
niteliğini kazanmasına yol açan bu temsil anlayışı, zamanla eleşti
rilmeye başlamıştır. Eleştiriler genellikle bu temsil anlayışının bir 
temsilciler istibdadına yol açması, halk yönetimini ortadan kaldır
ması, millet denilen soyut varlığı kişiler gibi irade sahibi olarak ka
bul etmesi ve onun egemenliği sahibolduğunu öne sürmesi noktala
rında toplanmaktadır. Bu eleştiriler zamanla millet egemenliği gö
rüşünün değerini kaybetmesine yol açmış, Rousseau tarafından sa
vunulan halk egemenliği görüşü önem kazanmaya başlamıştır. Bu 
görüşte, insanların tabiat halinden toplumsal hayata geçerken yap
tıkları varsayılan bir toplumsal sözleşmeden hareket edilerek, vatan
daşların bu sözleşme ile sahiboldukları bütün hak ve hürriyetleri, 
halk adı verilen topluma verdikleri savunulmaktadır. Bundan dolayı, 
egemenliğin sahibi de halktır. Ancak, vatandaşların her birisi, bu ege
menliğin bir parçasına sahiptir. Bu parçaların birleşmesi ile egemen
lik ortaya çıkmaktadır. Toplum yönetiminde ise genel irade denilen, 
toplumu meydana getiren fertlerin iradelerinin toplamından ibaret 
olan bir irade hâkimdir. Ne var ki, toplumu meydana getiren fert
lerin herhangibir konuda oy birliği ile hareket etmeleri mümkün ol
madığından, kararlar yanılmaz olarak kabul edilen çoğunluğun ira
desi yönünde alınmakta ve genel irade uygulamada çoğunluğun ira
desi görünümüne girmektedir. 

Rousseau,z9 toplum yönetimi konusunda, doğrudan demokra
siyi en uygun yol olarak benimsemektedir. Ancak bunun mümkün 
37 SARICA Murat, a.g.e., s. 198 vd. 
as Bkz. s. 18 
3» ROUSSEAU, J . J . «içtimaî Mukavele'», Kitap I - bölüm 6; Kitap 3-bölüm I ; Kitap 

2 - bölüm 3 ; Kitap 4 - bölüm 2 ; Bkz. «6 kitabı ile Birlikte Rousseau», Türkiye 
Yayınevi, İstanbul 1945 
KAPANI Münci, «Kamu Hürriyetleri», Ankara 1970, s. 33-37 
SABİNE G. N. «A History of Political Theory», London 1952, s. 497 
ZABUNOĞLU Yahya, «Devlet Kudretinin Sınırlanması», Ankara 1963, s. 62 
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olmaması halinde, vatandaşların emir ve direktiflerine uygun hare
ket eden, onların görüşlerini yansıtan temsilciler aracılığı ile, doğ
rudan demokrasiye yaklaşan, emredici vekâlet esasına dayalı bir 
temsilî demokrasinin kurulmasını gerekli görmektedir. 

1793 Anayasasının hazırlanışında Rousseau'nun kısaca özetle
diğimiz bu görüşleri ve artık egemenliğin sahibi olarak, zaten uygu
lamada onu kullanmakta olan halk denilen somut varlığı göster
me isteği, büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu anayasanın 7. madde
sinde, egemenliğin fertlerin bütününe ait olduğu belirtilerek, halk 
egemenliği anlayışı benimsenmiş ve temsilî organın iradesi, referan
dum yolu ile, seçmenlerin iradesiyle sınırlandırılmaya çalışılarak, 
bir dereceye kadar emredici vekâlete yaklaşılmıştır. 1795 Anayasasın
da ise yalnız halkın egemen olduğu belirtilmekle yetinilmiştir. Bun
dan dolayı uygulamada ufak değişikliklerle de olsa, millet egemenliği 
anlayışının getirdiği temsilci-seçmen ilişkisi, niteliğini olduğu gibi 
muhafaza etmiştir diyebiliriz. Yalnız giderek, millet denilen soyut 
varlığın yerini, halk denilen somut varlık almıştır.40 

3 — Çağdaş Tems i l Anlayışı 

İngiltere ve Fransa'da, emredici vekâlet döneminden sonra be
nimsenen temsil anlayışı, zamanla değişim göstermeye başlamıştır. 
Bu değişimde, oy hakkının genel nitelik kazanması ve böylece oy 
kullanmak yoluyla siyasete yeni yeni katılmaya başlayan geniş halk 
tabakalarının yönetimde de daha etkin bir rol almak istekleri kadar; 
sanayi devriminden sonra özellikle yoksul halkın, güdülen siyasetin 
tesbitine karşı büyük ilgi duymasının payı olmuştur. Böylece yöneti
me ilişkin konularda bilinçlenmeye başlayan halk, zamanla çıkar-baskı 
grupları, siyasî partiler içerisinde örgütlenerek sesini duyurmaya ça
lışmış; parlâmentonun çalışmalarını denetim altına almış ve güdülen 
siyasetin, seçmenlerin istek ve görüşleri ile sınırlandırılmasını, temsil
cilerin seçmenlerine karşı hukukî olmasa bile siyasî bakımdan sorumlu 
duruma gelmelerini sağlamıştır. Bu gelişimin sonunda demokrasi, 
halkın yöneticilerin iradelerine göre yönetildiği rejimden, çeşitli sı
nıfların yönetime katıldığı bir yöneten demokrasiye dönüşmüştür. 
Seçmen-temsilci ilişkileri ise, anayasal düzenlemede herhangibir de
ğişiklik olmaksızın yavaş yavaş emredici vekâlete yaklaşmaya başla-

4° SARICA Murat, a.g.e., s. 190 vd. 

22 



mıştır. Bu gelişimde büyük payı olan unsurlardan birisi olarak si
yasî partileri gösterdiğimiz için, temsil ilişkilerinin siyasî partilerin 
ortaya çıkışından sonraki durumu üzerinde daha geniş bir şekilde 
durmak istiyoruz. 

a — Siyasî Partilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Tarihî gelişimlerine baktığımız zaman, günümüzde siyasî parti 
adını verdiğimiz, «belli siyasî görüşler etrafında birleşmiş ve bu görüşleri 
gerçekleştirmek üzere, seçmenin oyunu alarak iktidara geçmek amacıyla çalışan 
kişilerin meydana getirdiği, sürekli örgüte sahip kuruluşlardın yüz yıl kadar 
kısa bir geçmişe sahibolduklarını görürüz.41 

Gerçi bazı düşünürler, siyasî partiler için, insanların toplumsal 
yaşantıya geçmeleri ile birlikte ortaya çıkan ve siyasî iktidarı ele ge
çirmeye yönelmiş bütün gruplaşmaları, başlangıç noktası olarak gös
terirler. Fakat tarihteki bütün bu tür gruplaşmaları,42 siyasî parti 
olarak adlandırmak doğru olmaz. Çünkü bunlar, siyasî iktidarı ele 
geçirme amacı bakımından benzerlik göstermelerine karşılık, pek 
çok yönlerde günümüzün siyasî partilerinden ayrılırlar.43 

Bugün siyasî parti adını verdiğimiz ve ilkönce B. Amerika'da 
karşımıza çıkan44 örgütler, temsilî demokrasi anlayışının ve oy hak
kının genişlemesinin bir ürünü olarak siyasî hayatta yer almışlar
dır.45 Tabiî burada, siyasî partilerin hiçbiryerde kanun koyucunun 

41 DE GRAZIA A. «Politics and Government-Vol I-Political Behavior», s. 191-192 
PATASLIOĞLU Arif, «Siyasî Partiler», Ankara 1952, s. 10 
TUN AYA T. Zafer, «Türkiye'de Siyasi Partiler», İstanbul 1955, s. 3. 
ÖZBUDUN Ergun, «Siyasal Sistemler, Anayasa Hukuku Ders Notlan» Ankara 1970-
1971, s. 71 
ABA DAN Nermin, «Siyaset Sosyolojisi ve Siyasî Partiler Ders Notları», Ankara 1968-
1969, s. 28 vd. 
DUVERGER Maurice, «Political Parties», Newyork 1967, s. xxiii 

42 TUN AYA T. Zafer, a.g.e., s. 4-8 
43 DUVERGER Maurice, a.g.e., s. xxiii 
4 4 EPSTEIN LEON D. «Political Parties in Western Democracies», Newyork 1967, 

s. 28 
ABADAN Nermin a.g.e., s.28 
DUVERGER Maurice, a.g.e., s. iii 

« ABADAN Nermin, a.g.e., s. 29 
KARAMUSTAFAOĞLU Tunçer, «Seçme Hakkının Demokratik tikeleri», Ankara 
1970, s. 85 
ÖZBUDUN Ergun, «Batı Demokrasilerinde ve Türkiye'de Parti Disiplini», Ankara 
1968, s. 47 vd. 
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iradesi sonucu ortaya çıkmadığını; siyasî partilere vücut veren ve 
onların niteliklerini tayin eden unsurların toplumsal gerekler, siya
si ve ekonomik koşullar olduğunu söylememiz gerekir. 46 Mo-
narşik iktidarın sınırlandırılması ve yöneticilerin halka karşı sorum
lu olduğu temsili rejime geçilmesinden sonra, yaşama organında 
hizip adı verilen bir takım guruplaşmalar ortaya çıkmıştır. Ancak 
bunlara siyasî partilerin nüvesi olarak bakmak hata olur. Siyasî 
partiler, başlangıçta oy hakkının sınırlı- oluşu nedeni ile seçmenle
riyle sıkı ilişkiler kurarak, kişisel nüfuzuna dayanmak suretiyle oy a-
labilen temsilcilerin; oy hakkının genişlemesinden sonra bu olana
ğı kaybetmeleri ve sayısı çok artan seçmenlere kendilerini tanıtarak 
onların beğenisini kazanmak için birtakım grupların yardımını is
temeleri ile gelişmeye başlamışlardır. Seçim komiteleri adı veri
len bu gruplar zamanla bir takım siyasî görüşleri benimsemiş ve 
parlâmentodaki temsilcilerle bu gruplar arasında, seçim devresinden 
sonra da bağların devam etmesi, süreklilik kazanması ile bugün si
yasî parti adını verdiğimiz örgütler siyasi rejimlerde yer almışlar
dır. " 

İngiltere'de Muhafazakâr ve Liberal Partiler, Amerika'da ki 
Demokrat ve Cumhuriyetçi Partiler, Bismark Almanya'sında Mil
lî Liberal ve Terekkiperver Partiler, Ondokuzuncu Yüzyılda İtal
yan Liberal Partisi, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, Terakki
perver Parti, Serbest Cumhuriyet Partisi, Demokrat Parti'nin ör
gütlenişi, bu tür bir gelişimin sonucudur. 

Fakat siyasî partiler herzaman bu tür bir gelişim göstermemiş
ler ve bazı hallerde siyasî partilerin oluşumunda parlâmento dışı 
bazı gruplaşmalar ve örgütlerin, örneğin dernek, klüp, gazete, dini 
cemaat ve sendikaların rol oynadığı görülmüştür. Fransa ve italya'da 
Hıristiyan Demokrat Partilerin kuruluşu buna örnek olarak göste
rilebilir.48 

Bu çizgiler içersinde gelişen siyasî partiler yapı olarak : 

a — Beşeri unsur olarak adlandırabileceğimiz taraftar, üye, militan 
ve lider topluluğu, 

46 ABADAN Nermin, «Anayasa Hukuku ve Siyasal Bilimler Açısından 1965 Seçimlerinin 
Tahlili», Ankara 1965, s. 7 

4? KARAMUSTAFAOĞLU Tunçer, a.g.e., s. 87 
DUVERGER Maurice, a.g.e., s. xxiv 

48 DUVERGER Maurice, a.g.e., s. xxx-xxxiii 
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b — Bunların meydana getirdiği örgüt, 

c — İktidara geçildiği zaman gerçekleştirilmek istenilen görüşler, 
doktrin ve program, 

unsurlarından meydana gelmektedir. 

Siyasî partilerin siyasî sistem içerisindeki görevleri ise : 

a —- Yönetim sorunlarını, geniş halk topluluklarının anlayacağı biçim 
de açıklayarak, vatandaşların siyasî eğitimini sağlamak, kamu 
oyuna yön vermek, 

b — Seçmenlerin dağınık ve birbirinden farklı durumda bulunan görüş
lerini, parti görüşleri etrafında birleştirerek, kamu yönetimine 
etkin olacak biçimde açıklanmalarını sağlamak, 

c — Millî iradenin oluşumuna, kamu yönetim mekanizmasının kuruluş 
ve işleyişine yardımcı olmak, 

şeklinde gruplandırılabilir.49 

Toplumda bu görevleri yüklenen siyasî partiler, ondokuzuncu 
yüzyıldan bu yana, siyasî görüşlere ve sosyo-ekonomik yapıya bağ
lı olarak değişime uğramak suretiyle günümüze kadar gelmişlerdir. 
Ancak, yüzyıldanberi siyasî sistemlerde faaliyet gösteren ve varlığını 
devam ettiren bu kuruluşların, birer hukuk sujesi haline gelmeleri 
oldukça yakın tarihlere rastlamaktadır. Hatta Kara Avrupası ülke
lerinde, bugün dahi siyasî partilere hukuk kurallarında yer vermemiş 
olanlar vardır. Bu durumu, liberal felsefenin toplumdaki grup
ları, siyasî partileri, ferdin irade özgürlüğünü kısıtlayan kuruluşlar 
olarak nitelendiren demokrasi anlayışının, hukuk düzeninde çok uzun 
süre etkisini devam ettirmesi ile açıklayabiliriz.50 

Siyasî partilerin pozitif hukuka konu oluşu ilk defa seçim işle
rini düzenleyen kanunlarda görülmektedir. Örneğin ingiltere'de, 
Representation of People Act (1867) Trade Union Act (1913) Trade Dispu-
ties and Trade Union Act (1927),51 Amerika Birleşik Devleüeri'nde, 

49 ABADAN Nermin, «Siyaset Sosyolojisi ve Siyasî Partiler Ders Notlan», s. 39-40 
KELSEN Hans, «Demokrasi - Mahiyeti ve Kıymeti», çeviren : Ethem Menemenci-
oğlu, İstanbul 1938, s. 27 

60 PERlNCEK Doğu, «Türkiye'de Siyasi Partilerin iç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi», 
Ankara 1968, s. 12 

51 BUTLER D. E. «Electoral System in Britain», Oxford 1953, s. 4 
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Smith-Connaly Kanunu (1943), Hatch Kanunu (1940) gibi kanunlar, bu 
tip bir uygulamanın örnekleridir.52 

Siyasî partilerin, devletlerin temel kanunları olan anayasalarda 
yer alması ise ancak II . Dünya Savaşından sonra olmuş ve hatta si
yasî partilerin kuruluşlarını, örgütlenişlerini, sona erişlerini düzenle
yen özel kanunlar çıkartılmıştır. 

Örneğin BONN Anayasası 21. maddesinde, ilk defa olarak si
yasî partileri, halk iradesinin oluşumu bakımından bir anayasa or
ganı olarak nitelemiş ve Alman Anayasa Mahkemesi de buna para
lel olarak, «siyasî partilerin, anayasaca düzenlenmiş, siyasî hayatın vazge
çilmez, tamamlayıcı unsurları olduğunu» açıklamıştır.53 

Alman anayasa koyucusunun bu tutumu, başka Avrupa devlet
leri tarafından da benimsenmiş ve 1948 tarihinde yürürlüğe giren 
İtalyan Anayasası, 49. maddesi ile bütün vatandaşların demokratik 
usulle millî siyasetin tesbitine iştirak etmek üzere, partiler halinde 
serbestçe birleşmek hakları olduğunu kabul etmiş; italya'yı 1948 
ve 1956 Anayasaları ile Fransa takibetmiş ve Türkiye, 1961 Anayasa
sının 60. maddesi ile, siyasî partileri demokrasinin vazgeçilmez un
surları olarak göstermek suretiyle bu zincire katılmıştır. 

Bunun yanında Almanya, Türkiye, Arjantin siyasî partilerin 
çalışma düzenlerine ilişkin özel kanunlar da çıkartmışlardır.54 

Siyasî partilerin hukuk sujesi haline gelmeleri, onların siyasî 
iktidarın, birtakım kişi ve kurumların keyfi tasarruflarına konu ol
masını önleyerek; kuruluş, işleyiş ve kapanışlarında hukuk teminatına 
kavuşmalarını sağlamıştır. Ancak bu durum, siyasî partilere birtakım 
haklar sağlar ve teminatlar getirirken, birtakım görevler de yükle
miştir. 

Siyasî partilerin hukuk sujesi haline gelmelerinin, siyasî bilim 
açısından da önemli bir yanı vardır. Çünkü hukukî düzenlemenin 
siyasî partileri temel çalışma biçimleri etrafında toplaması, sistemde 
bir ahenk yaratmışür. Örneğin Türk ve Alman hukuk kurallarına 

52 ABADAN Nermin, «Anayasa Hukuku ve Siyasal Bilimler Açısından 1965 Seçimlerinin 
Tahlili», s. 40-41 

53 ABADAN Nermin, «Siyaset Sosyolojisi ve Siyasî Partiler Ders Notları», s. 41 
54 ABADAN Nermin, a.g.e., s. 41 

ABADAN Nermin, «Anayasa Hukuku ve Siyasî Bilim Açısından 1965 Seçimlerinin 
Tahlili», s. 10 
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göre, siyasî partiler gerek parti içersinde, gerekse parti dışı çalışma
larında, demokratik kurallara uygun hareket etmek zorundadırlar. 

b — Siyasî Partilerin Ortaya Çıkmasından Sonra Seçmen Temsilci 
ilişkileri 

Toplumun, seçmenlerin veya herhangibir sosyal sınıf veya gru
bun değil, toplumun bütününün temsilcisi olarak kendi görüşlerine 
göre görev yapan temsilciler tarafından yönetildiği temsilî rejimlerde, 
temsilci-seçmen ilişkileri, siyasî partilerin ortaya çıkmasından sonra 
oldukça değişmiştir. 

Durum seçmen açısından ele alındığı zaman, eskiden itimat 
ettiği adaya serbestçe oy vererek onun iktidara geçmesini sağlamak, 
başka bir deyişle, temsilcinin kim olacağını tesbit etmek için oy kul
lanmak olarak anlaşılan seçim; siyasî partilerin ortaya çıkmasından 
sonra hem temsilcinin kim olacağnı hem de yönetime esas alınacak 
görüşleri yani hangi partinin iktidara geçeceğini tesbit konusunda 
yetki veren bir işlem niteliğini kazanmıştır. 

Bu durumu ilk nazarda, seçmen için bir yetki genişlemesi olarak 
kabul edebiliriz. Fakat daha dikkatle bakıldığında, durumun bazı 
açılardan bir yetki daralması olduğu ortaya çıkar. Çünkü, seçmenin 
karşısına genel görüşleri, iktidara geldikleri zaman gerçekleştirmeyi 
düşündükleri programla çıkan siyasî partiler, aynı zamanda parlâ
mentoda bu programı gerçekleştirmesini istedikleri kimseleri de parti 
adayı olarak önermektedirler. Parti adaylarının tesbitinde ise genel
likle seçmen değil parti söz sahibi olmaktadır. Bu durumda seçmen, 
iktidara geçmesini istediği partiyi serbestçe tayin etmekte fakat bu 
kararını ancak o partinin adayına oy vermek suretiyle açıklayabil
mektedir. Yani: temsilcinin kim olacağını tesbit konusunda yetki, 
parti ile seçmen arasında paylaşılmakta ; daha doğrusu seçmenin yet
kisi, beğendiği partinin tesbit ettiği isimleri onaylamaktan öteye ge
çememektedir.55 Bu koşullar altında seçmenle temsilci arasındaki iliş
ki: seçmenin temsilciye, partinin görüşlerini uygulaması için verdiği 
bir yetki görünümüne girmektedir. Bu ilişkinin uygulamada seç
menin temsilciye değil, partiye yetki vermesi anlamına geleceği açık
tır.56 

55 Aday tesbiti konusunda seçmenle parti arasındaki yetki dağılımını gösteren çeşitli 
usullere daha sonra değinilecektir. 

56 ÖZBUDUN Ergun, a.g.e., s. 175 
PAYASLIOĞLU Arif, a.g.e., s. 98 
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Durum bu olunca, artık temsilcilerin toplum adına tam bir ira
de bağımsızlığı içersinde hareket ettikleri söylenemez. Çünkü temsil
cilerin iradesi, parti görüşleri ve programı ile sınırlandırılmıştır. Par
tinin ise bu görüşlere uygun hareket etmek ve programını gerçekleş-, 
tirmek için oy aldığı düşünülürse, seçmenle temsilci arasındaki ilişki
nin bir emredici vekâlet niteliğini taşıyıp taşımadığını tartışmak ge
rekir. Bunun için önce şu soruların cevaplandırılması lâzımdır: 

1 — Partinin iktidarda, seçim sırasında seçmene açıkladığı program 
ve görüşlere uygun hareket etmemesi halinde, seçmene tanınmış 
zorlayıcı veya cezalandırıcı bir yetki var mıdır? 

2 — Parti iktidarda, seçim sırasında açıkladığı program ve görüşlere 
uygun bir politika tesbit etse de, parlâmentodaki grubunun, bu 
politikaya uygun hareket etmesi nasıl sağlanacaktır? 

Temsilî rejimlerde, partinin seçimlerde bildirdiği görüşlere ve 
programa uygun bir politika tesbit etmemesi halinde, seçmenin elinde, 
partiyi bundan sorumlu tutmak ve cezalandırmak için herhangibir 
hukukî yetkinin bulunduğu söylenemez. Ancak iki veya çok partili 
rejimlerde, seçmenin bir sonraki seçimde oyunu alamamak korkusu, 
partinin büyük ölçüde seçimlerde açıkladığı görüşlere uygun bir 
politika gütmesini sağlar ve seçmenin başka bir partiye oy verebil
mesi olanağı, uygun politika izlemeyen partiyi cezalandırmak için 
etken bir siyasî yetki niteliğini taşır.57 

Parti iktidara geldiği zaman, meclis grubunun istenilen görüş
ler yönünde hareket etmesinin nasıl sağlanacağı konusuna gelince: 
bu, disiplinli partilerde bir sorun olmaktan çıkar. Çünkü parti içi 
hukuk kuralları, partinin politikası ile ters düşen temsilcinin, ya bu 
görüşlerinden feragat etmesini veya partiden ayrılmak yolunu tut
masını gerektirir.58 Bu değişkenler karşısında, partiden ayrılmakla 
seçimlerde milletvekili seçilmek olanağını kaybedeceği korkusu, tem
silciyi büyük ölçüde kişisel görüşlerinden feragat ederek, parti poli
tikasını benimsemeye iter. Partinin disiplinli yapı göstermemesi ha
linde ise, temsilciyi parti görüşleri dışına çıkmaktan alıkoymak için 

57 ÖZBUDUN Ergun, «Party Cohesion In Western Democracies», California 1970, s. 
303-304 
ÖZBUDUN Ergun, «Batı Demokrasilerinde ve Türkiye'de Parti Disiplini», s. 12-13 
SORAUF F. «Party and Representation», Newyork 1962, s. 3 
EPSTEIN Leon, a.g.c, s. 58-59 

58 ÖZBUDUN Ergun, a.g.e., s. 14 

28 



hukuken yapılacak hiçbirşey yoktur. Ancak tekrar parti tarafından 
aday gösterilmemek endişesi, temsilcinin bir dereceye kadar partinin 
direktiflerine uygun hareket etmesini sağlar. Parti adaylarının tes-
bitinde yetkinin büyük ölçüde partinin liderlerinin, yönetici kadro
sunun elinde toplanmadığı, parti örgütünün ve özellikle parti taraf
tarlarının, parti üyelerinin daha fazla söz hakkına sahibolduğu usul
lerde, bu endişe de büyük ölçüde zayıflıyacağı için, parlâmentodaki 
grubun partinin tesbit ettiği politikaya uygun hareket etmesini sağ
lamak çok zorlaşır. 

Bu açıklamalardan sonra, temsilci ile seçmenler arasındaki iliş
kinin hukuk kuralları açısından tam bir emredici vekâlet niteliğini 
taşımasa bile; siyasî açıdan seçmenin sahibolduğu hakların, bu iliş
kinin dolaylı şekilde bir emredici vekâlet görünümü almasına yol 
açtığı söylenebilir. Yalnız burada tartışılması gereken bir konu daha 
vardır. Bu da, temsilcinin irade serbestliğinin parti mi yoksa seçmen
ler tarafından mı kısıtlandığıdır. Bu soruyu, temsil edilen partinin mi 
yoksa seçmenin görüşleri midir, şeklinde de sorabiliriz. 

Bazı düşünürler, partilerin ortaya çıkmasından sonra parlâmen
toda temsil edilenin ne millet, ne seçmenler, fakat yalnız partiler ol
duğunu öne sürmektedirler. Bu düşünürlere göre artık yönetimde 
halkın iradesine göre hareket edildiğinden veya millî iradeyi tem
silcilerin oluşturduğundan da söz edilemez. Yönetime hâkim olan 
halkın veya temsilcilerin değil, siyasî partilerin iradeleridir. 

Ancak, siyasî partilerin yönetime hâkim olan bu görüşlerinin 
seçmenin oyu ile onaylandığı, partilere bu görüşleri uygulamaları 
için oy verildiği söylenirse, bu düşünürlerin görüşlerine bütünüyle 
katılmak mümkün olmaz. Gerçekte programı ve görüşleri oluşturan 
siyasî partilerdir, fakat seçmen oyu ile bunu onaylamakta, hatta par
tiye bu görüşlere uygun bir politika tesbit etmek ve temsilciye de bu 
politikayı uygulamak görevini vermiş olmaktadır. Bu durumda biz 
temsilcileri, parti tarafından oluşturulan ve seçmenlerce onaylanan 
görüşlerin bağladığını öne sürmeyi daha uygun ve gerçekçi buluyo
ruz. 

Siyasî partilerin ortaya çıkması ile, temsilci-seçmen ilişkilerin
deki değişimi, seçmen açısından kısaca inceledikten sonra şimdi de 
duruma temsilciler açısından bakmak gerekmektedir. Bu ilişkide, 
bir taraftan parti görüşlerine uygun hareket etmek üzere seçmenler 
tarafından görevlendirilmiş olan temsilciler, diğer taraftan da görüş-
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lerinin uygulanması için partice görevlendirilmiş kişiler durumunda
dırlar. Temsilciyi bağlıyan bu ilişkilerden, seçmenle-temsilci arasın
da kurulmuş olanının niteliklerine değinmiş bulunuyoruz. Temsilci 
ile parti arasındaki bağın niteliklerine gelince, bu konuda durum di
siplinli ve disiplinsiz partilerde değişik şekillerde karşımıza çıkmak
tadır. Disiplinli partilerde temsilci, parti içi kurallar gereğince, par
tinin görüşleri dışına çıkmadan görev yapmak zorunda olduğu, aksi 
taktirde partiden ihraç edilmeye kadar varan birtakım cezalarla ce-
zalandırılabileceği için, burada bir emredici vekâletin varlığı söz ko
nusudur. Temsilci parlâmentoda, partinin bir delegesi durumunda
dır. Disiplinsiz partilerde59 ise, temsilciyi parti görüşleri ile bağlı 
tutacak, onu partiye karşı sorumlu kılacak bir iç düzen kurulmadı
ğı için, temsilcilerin irade bağımsızlığı içersinde parti adına görev 
yapacakları ve parti ile temsilciler arasındaki bağın, bir temsil ilişkisi 
olduğu düşünülebilir. Ancak uygulamada, tekrar parti tarafından 
aday gösterilmemek korkusunun, temsilcileri parti politikasına uygun 
biçimde harekete zorlaması; bu ilişkinin de, temsil ilişkisi niteliğini 
kaybederek, bir dereceye kadar emredici vekâlete yaklaşmasına yol 
açmaktadır. 

Seçmen-temsilci ilişkilerini bu şekilde değiştiren siyasî partiler, 
aynı zamanda toplumda dağınık olarak bulundukları için etkin ola
mayan görüşleri de bir örgüt içersinde toplayarak belli amaçlara yö
neltmek suretiyle, seçmenlerin, yönetimde seslerini duyurabilmele-
rine, alınacak kararları etkileyebilmelerine yardımcı olmuştur. Bunun 
sonucunda yönetilen demokrasi, güdülen siyasetin tesbitinde seçmen
lerin de görüşlerinin etkili olduğu bir yöneten demokrasi niteliğini 
kazanmıştır.60 

Halkın, partiler aracılığı ile yönetime etkin bir şekilde katılmak 
olanağına kavuştuğu bu sistemi, bir partiler oligarşisi, demokrasinin 
yozlaşması olarak kabul edenler de vardır. Bu fikirlerin sahipleri,81 

yönetimde hâkim olan görüşlerin siyasî partilerin tesbit ettiği görüş
ler olduğu kanısını temel almakta ve bu noktadan hareket ettikleri 
için tabiî olarak, demokrasinin artık halk tarafından değil fakat par
tiler tarafından yönetim şekline girdiği sonucuna varmaktadırlar. 
Fakat bu görüşlere katılmak mümkün değildir. Çünkü daha önce de 

59 ÖZBUDUN Ergun, a.g.e., s. 175 
e» BURDEAU George, a.g.e., s. 26-33 
« PAYASLIOĞLU Arif, a.g.e., s. 73 
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belirttiğimiz gibi62 partilerin yönetime hâkim olan görüşleri, seçmen
lerin onayını kazanmış olan görüşlerdir. Diğer taraftan siyasî parti
lerin demokratik rejimi yozlaştırdığı hükmüne de katılmak oldukça 
zordur. Çünkü bizce ancak siyasî partilerin ortaya çıkmasından son
ra, yönetimi etkileme gücünden yoksun olan dağınık ferdî iradeler, 
etkin bir görünüm kazanabilmişlerdir. Halk iradesi yönetim sürecin
de söz sahibi olabilmiştir. Bundan dolayı siyasî partiler, demokratik 
rejim için bir tehlike olarak değil, fakat demokrasiyi gerçekleştiren, 
halk iradesinin oluşumunu sağlayan örgütler olarak kabul edilme
lidir. Elbette ki seçmenlerin oylarını kullanırken, yönetime hâ
kim olacak siyasî görüşleri de tesbit ettiklerinin farkında olmadıkları, 
siyasî partilerin programlarını gereğince değerlendiremedikleri kül
tür seviyesi düşük toplumlarda uygulama, yönetime kaynağı yalnız 
siyasî partiler olan bir iradenin hâkim olduğunu gösterebilir. Ancak 
bu gibi, zaman içersinde toplumun kültür seviyesinin yükselmesi ile 
ortadan kalkacak durumların, siyasî partilerin demokratik rejim içer 
sindeki yerlerinin belirtilmesinde ölçü alınması hata olur. 

İk inc i Başlık 

TEMSİLÎ DEMOKRASİNİN NİTELİKLERİ 

Millet denilecek büyüklüğe erişmiş toplumlarda, doğrudan 
demokrasi adını verdiğimiz yönetim şeklinin uygulanmasına imkân 
bulunmamasının, halkın temsilciler aracılığı ile egemenliği kullan
dığı temsilî demokrasiye yol açtığını söylemiştik. Ancak bir rejimin 
temsilî olması, o rejimin demokrasi olarak adlandırılması için elbet-
teki yeterli değildir. Çünkü bir rejim ancak belli ilkelere dayandığı, 
belli niteliklere sahibolduğu zaman demokrasi adını alır. Daha doğ
rusu bu niteliklere sahibolduğu ölçüde demokratik olur. Biz bu ni
telikleri : 

1 — Temsilcilerin halk denetimi altında bulunması, • 
2 — Siyasî eşitlik, 
3 — Hürriyet, 
4 — Çoğunluğun üstünlüğü, 

olarak dört grupta toplayabiliriz.63 

62 Bkz. S. 30 
«s MAYO B. Henry, a.g.e., s. 50 vd. 
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I — TEMSİLCİLERİN HALK DENETİMİ ALTINDA BU
LUNMASI 

Egemenliğin sahibi olan halkın, bu egemenliği temsilciler ara
cılığıyla kullandığı rejimlerde, elinde tuttuğu oyla temsilcilerin kim 
olacağını tesbit etme hakkı, temsilcileri halkın denetimi altına sok
maktadır. Çünkü temsilciler genellikle tekrar seçilememek korkusu 
içersindedirler. Bu korku onları, kamu oyunu yakından izleyerek, 
iktidardaki davranışlarını halkın beğenisine göre düzenlemeye iter. 
Seçim günü seçmenler bu davranışları değerlendirir ve oyları ile ya 
temsilcilere verdikleri muvafakati yenilemek veya bunu geriye al
mak suretiyle kararlarını açıklarlar.84 

Ancak bir demokratik rejimde, seçimin veya oy hakkının, yalnız 
temsilcileri halk denetimi altına sokan bir unsur niteliğini taşıma
dığını, aynı zamanda temsili organın ortaya çıkmasını sağlayan, bu 
organın yetki ve meşruiyetine temel olan bir işlem; seçmenler için 
ise, beğendikleri temsilci lehine oy kullanmak suretiyle iktidara ka
tılmalarına yol açan bir vasıta demek olduğunu da belirtmemiz 
gerekir. 

II — SİYASÎ EŞİTLİK 

Demokrasinin temel ilkelerinden birisi olan eşitlik : 
a — Vatandaşların yönetime katılma konusunda birbirine es kaklara 

sahibolmaları şeklinde siyasi eşitlik, 
b — Kanun önünde vatandaşların birbirinden farksız sayılması şek

lindeki hukukî (kanun önünde) eşitlik, 
c — Gelirlerin dağılımında ve haklardan yararlanma konusunda fert

lerin birbirine eş olanaklara sahibolmaları şeklindeki ekonomik 
ve sosyal eşitlik 

olmak üzere, üç durumu belirtmek için kullanılan bir terimdir. Bu 
üç tür eşitliğin toplumlarda her zaman birlikte gerçekleştiğini söy
lemek mümkün değildir.65 Örneğin Atina Demokrasisinde, yetiş
kin erkek vatandaşların kamu yönetimine ilişkin sorunlar hakkında 
karar vermekte ve tartışmalara katılmakta birbirine eş haklara sahib-

64 FRIEDRICH Karl, «Constitutional Democracy and Government», Newyork 1950, s. 
267 
SARTORY Giovanni, «Democratic Theory», Detroit 1962, s. 74 vd. 
M AW B. Henry, a.g.e., s. 61 
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olmaları şeklinde ortaya çıkan eşitlik anlayışı temsili demokrasiler
de, hukukî eşitliğin sağlanmasından sonra ve uzun mücadelelerle 
elde edilmiştir. 

Bugün : 
a — Yetişkin vatandaşların cinsiyet, dil, din, ırk, servet ayırımı yapıl

maksızın siyasi haklara sahibolması, 
b — Herkesin bir oy hakkının bulunması, 
c — Herkesin oyunun aynı etki gücünde, aynı ağırlıkta olması, 
d — Temsilcilerin aldıkları oylara göre tesbit edilmeleri, 

olarak özetleyebileceğimiz66 siyasî eşitlik ilkesinin, Atina Demokra
sisi ile, temsili demokrasiler arasındaki ortak noktalardan birisini 
teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Fakat burada, Atina Demokrasisinde 
vatandaşların kararlara doğrudan doğruya katılma konusunda eşit 
olmalarına karşın, temsilî demokraside ancak temsilcileri denetlemek 
konusunda yani oy hakkında eşitlikten söz edilebileceğini; buna kar
şılık temsilî demokrasilerde siyasî eşitliğin, Atina sitesinden daha 
geniş bir vatandaş ve seçmen kitlesini kapsadığını, daha genel oldu
ğunu belirtmemiz gerekir. Temsilî rejimlerde, temsilcilerin deneti
minde, vatandaşlara eşit ölçüler içersinde etkili olabilme olanağını 
sağlayan eşitlik ilkesi, elbette ki bu temsilî sistemin demokratik ni
teliğini kazanması için gerekli bir koşuldur. Ancak tek başına yeterli 
değildir. 

i n — HÜRRİYET 
Seçimin temsilciler için gerçekten bir denetim anlamını taşıması 

yani etkinliği, seçmenlerin iktidardaki tutumunu beğenmediği tem
silcileri veya grubu, oylan ile iktidardan düşürüp, yerine başkalarını 
geçirme olanağına sahibolmalarına ve oylarım serbestçe kullanabil
melerine bağlıdır. Seçmenlerin, iktidardaki grup veya kişileri gerçek
ten değiştirme olanağına sahibolmaları, ancak toplumda seçmenin 
oyunu alarak iktidara geçmek için yarışan en az iki grup veya adayın 
varlığı halinde mümkündür. 

Seçmenin serbestçe oyunu kullanabilmesi ise, bu şekildeki bir 
rekabet ortamında, kime oy vereceğini, herhangi bir baskı veya teh
didin etkisi olmaksızın kararlaştırarak, bu kararını çekinmeden açık
layabilmesi demektir. 

«• MAYO B. Henry, a.g.e., s. 52 
KARAMUSTAFAOĞLU Tunçer, a.g.e., s. 129 vd. 
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Ancak bu koşullar gerçekleştiği takdirde seçim şeklî bir işlem 
olmaktan çıkarak, etkin bir halk denetimi niteliğini kazanır. Fakat 
bu koşulların gerçekleşebilmesi de toplumda bir hürriyetler düzeninin 
kurulmasına, özellikle siyasî hürriyetlerin sağlanmasına ve bunlar
dan eşit şekilde yararlanmanın engellenmemesine bağlıdır.67 Çünkü, 
toplanma ve siyasî amaçlarla örgütlenme hakkının bulunmadığı bir 
toplumda, iktidar için değişken olarak gösterilecek grupların örgüt
lenmesinden, adayların ortaya çıkmasından ve görüşlerini gereğince 
açıklayarak, kendilerini seçmene tanıtmalarından söz edilemeyeceği 
gibi; bu hak ve hürriyetlerden kişi ve grupların eşit ölçüler içersinde 
yararlanmalarının engellenmesi halinde kurulacak rekabet ortamı
nın, seçmene geniş ve hür bir seçme olanağı getirmesi düşünülemez. 

Bunların yanında seçmenlerin kararlarını herhangi bir korku
nun, baskının endişesini duymaksızın açıklayabilmeleri için de ör
neğin gizli oy sistemi gibi, uygun bir oylama usulü kullanılmalıdır. 

IV — ÇOĞUNLUĞUN ÜSTÜNLÜĞÜ 

Biz bu niteliği, «temsilciler farklı düşüncelere sahip oldukları zaman, 
çoğunluğun kararı hâkim olur» şeklinde de ifade edebiliriz. Perikles'in 
«.Bizim sistemimiz demokrasidir, çünkü azınlığın değil, fakat çoğunluğun 
elindedir» şeklindeki sözlerine bakılarak, çoğunluğun üstünlüğü an
layışının demokrasinin başlangıcından bu yana kuramın temel nite
liklerinden birisini teşkil ettiği söylenebilir. Gerek Atina demokra
sisinde, gerekse temsilî demokraside ortak olan bu anlayışa dayanarak, 
demokrasiyi «toplumun kaderinin çoğunluğun iradesine göre tayin edildiği 
bir yönetim sekli» olarak tanımlayanlara da rastlanabilir. 

Demokratik rejimlerde, çoğunluğun iradesine tanınan bu üstün
lüğün haklı ve meşru olduğunu göstermek için, tarih boyunca çalı
şılmış ve çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. 

Aristo'ya göre çoğunluk iradesine, çoğunluğun aklı selimine da
yanan kararların, doğruyu bulmak olanağına daha fazla sahip olma
sından dolayı üstünlük tanınmaktadır. Rousseau'nun demokrasi anla
yışını da büyük ölçüde etkileyen bu görüş, uygulamada R. Kippling'in 
« The Village That Voted The Earth Was Flat - Dünyanın Düz olduğuna 

•' MAW B. Henry, a.g.e., s. 53-55 
ARSEL İlhan, a.g.e., s. 74 
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Karar Veren Şehir» adlı kitabında olduğu gibi, çoğunluğun «yanlış 
ve abes» kararlara da varabilmesi gerçeği karşısında değerini büyük 
ölçüde kaybetmiştir.68 

Çoğunluğun görüşlerine uygun olarak alınan kararların, top
lumun bütünü tarafından kabul edilmesinin ve bunlara uyulmasının 
daha muhtemel olduğu kanısı da, birtakım düşünürleri, yönetimin 
çoğunluk ilkesi temeline oturtulmasını haklı bulmaya yöneltmiştir. 

Bazı görüşlere göre ise, çoğunluk ilkesini siyasî eşitliğe dayanarak 
haklı göstermek mümkündür. Eğer toplumda herkesin oy hakkı 
varsa ve bu oylar eşit ağırlıkta ise, kararların çoğunluğun yönünde 
alınması gerekir. Azınlığın iradesine göre hareket, azınlık oylarının 
daha fazla ağırlık taşıması anlamına geleceği için siyasî eşitlik bo
zulmuş olur. 

Çoğunluk ilkesini, yönetimde karar almak için bundan daha 
uygun bir yol bulunamayacağı gerekçesi ile haklı göstermeye çalı
şanlar da vardır. Bu düşünürlere göre, yönetilen toplumun bütünlüğü
nün bozulmaması için uygulanacak en uygun yol, oybirliğidir. Fa
kat toplumun yapısı bunun herzaman gerçekleşmesine imkân verme
diği için, çoğunluk ilkesine göre hareket edilmesi gerekir. 

, Çoğunluk iradesine tanınan üstünlüğe haklılık ve meşruiyet 
dayanağı arayanlar arasında, Newton fiziğinden hareket ederek, küt
lenin, çoğunluğun arzusu olan en büyük kuvvet yönünde hareket et
mesi gerektiğini söyleyenler de vardır. 

Nihayet çoğunluk üstünlüğü, çoğunluğun doğal olarak otorite
ye sahibolduğunu söylemek suretiyle, tabiî hukuk anlayışına göre 
de meşru ve haklı gösterilmeye çalışılmıştır.69 

Meşruiyet ve haklılık temeli olarak bu anlayışlardan hangisi 
alınırsa alınsın, demokratik rejimlerin ortak niteliklerinden birisini 
teşkil eden çoğunluğun üstünlüğü ilkesi, bazan azınlığın hürriyetle
rini yoketmesi veya bunlardan yararlanma olanaklarını ortadan kal
dırması bakımından, bir çoğunluk istibdadına da yol açabilmiştir. 
Bu durum demokratik rejimlerde, çoğunluğun üstünlüğünün bir is-

«s MAYO B. Henry, a.g.e., s. 148 
«s MAYO B. Henry, a.g.e., s. 147-154 
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tibdada dönüşmesinin önlenmesi amacıyla, çoğunluğun yanında 
azınlığın görüşlerinin de değer kazanmasını ve azınlığın çoğunluk 
haline dönüşebilme olanaklarını elinde tutmasını sağlayacak birtakım 
tedbirlerin alınmasının nedeni olmuştur. Çoğunluk ilkesinin, demok
ratik anlayış içersinde, hürriyet ve eşitlikle bağdaştırılarak yer al
ması uygun görülmüştür.70 

Atina demokrasisinde, «yönetime katılan bütün vatandaşların çoğun
luğunun görüşleri jönünde alınacak kararlarla toplumun yönetilmesi» şeklinde 
ortaya çıkan çoğunluk üstünlüğü anlayışı temsilî demokrasilerde, 
yönetime ilişkin kararlarda, temsilcilerin çoğurluğunun görüşlerine 
uygun şekilde hareket edilmesi görünümünü almıştır. Bazı düşünür
ler, çoğunluk üstünlüğü anlayışının temsilî demokrasilerdeki bu gö
rünümünü «eşit oy vermeye dayanan bir seçim sisteminde temsilcilerin ço
ğunluğunun, seçmenlerin çoğunluğu tarafından seçildiğini ve bu organda ço
ğunlukla alman kararların sanki seçmenlerin çoğunluğu tarafından alınmış 
gibi hüküm ifade edeceğini» öne sürerek, açıklamaya çalışmışlardır. An
cak bu görüşe temel olan, temsilcilerin çoğunluğu ile seçmenlerin 
çoğunluğu arasındaki ayniyetin, herzaman gerçekleştiğini söylemek 
mümkün değildir. Çünkü, seçim sistemleri oy eşitliği ilkesine dayan-
salar bile; çoğu kez temsilî organın, seçmen topluluğunun düşünsel 
yapı bakımından küçük bir modelini gerçekleştirmesine elverişli ola
mamaktadırlar ve bazı kereler temsilcilerin çoğunluğu, seçmenlerin 
azınlığı tarafından seçilebilmektedir. Diğer taraftan, seçimde oy kul
lananlar da her zaman oy kullanmaya hak kazanmış olanların, yani 
seçmenlerin bütünü değildir. Onun için uygulamada seçmenlerin 
değil, fakat oy kullananların çoğunluğundan söz etmek daha doğru 
olur ve bu durumda oy kullananların çoğunluğu tarafından seçilen 
temsilcilerin çoğunluğunun, seçmenlerin çoğunluğu ile özdeş oldu
ğunu öne sürmek elbette ki mümkün değildir. 

Bu nedenlerden dolayı bazı düşünürler, temsilî organda, temsil
cilerin çoğunluğunun görüşleri yönünde alınan kararların toplum 
yönetimine hâkim olmasını: temsilcilerin toplum adına karar ver
meye yetkili kılınmış bulunmaları ve bu kararların alınmasında 
dà daha önce açıkladığımız çeşitli nedenlerle, çoğunluk iradesinin 
üstün tutulması ile açıklamak yoluna gitmişlerdir. 

7 o ARSEL İlhan, a.g.e., s. 77 vd. 
SARTORT Giovanni, a.g.e., s. 98-102 
MAYO B. Henry, a.g.e., s. 155-174 
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Fakat biz yine de demokrasinin sağlam temellere oturabilmesi 
için, temsilcilerle seçmenlerin ayniyetini sağlayacak bir seçim siste
minin ve siyasî ortamın kurulmasını, bu şekilde ortaya çıkan temsilî 
organda, temsilcilerin gerek halktan aldıkları yetkiye, gerekse seçmen
lerle ayniyetlerine dayanarak, çoğunluk ilkesi doğrultusunda fakat 
bu ilkeyi hürriyet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaştırarak kararlar almala
rının uygun olduğunu düşünmekteyiz. 

« MAYO B. Henry, a.g.e., s. 55-58, 66-70 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ADAYLIK KAVRAMI 



B i r i n c i Baş l ı i k 

TANIM OLARAK ADAYLIK VE KOŞULLARI 

Milletvekili seçimi teknik olarak ele alındığında bu işlemin : 

1 — Görev almaya istekli ve milletvekili olmaya hukuk kuralları çer
çevesinde yeterli kişilerin tesbit edilerek seçmenin oyuna sunulması 

2 — Seçmenlerce bunlar arasından görev alması uygun olanların ayrıl
ması, 

aşamalarını kapsadığı görülür. 

Temsilci olmaya istekli ve temsilci olmaya hukuk kuralları çer
çevesinde yeterli olduğu tesbit edilerek, seçmenin oyuna sunulan kim
selere «aday» adı verilir. Adaylık sıfatının1 kazanılması için hukuk 
kuralları toplumlara göre değişen birtakım koşullar tesbit etmişler
dir. Bu koşullar genel olarak adayın seçilme yeterliğine ve önerilme-
sinde izlenecek usullere ilişkin koşullar olarak gruplandırılabilir. 

I — SEÇİLME YETERLİĞİ 

Fert hak ve hürriyetlerinin en geniş biçimleriyle yer aldığı ve 
saygı gördüğü rejimler olarak kabul edilen demokratik rejimlerde, 
toplumsal gerekler, seçilme hürriyetinden yararlanmanın yani aday 
olma hürriyetinin sınırlı bir nitelik taşımasını gerektirmiştir. Bunun 
nedeni adayın, toplum için hayatî önemi haiz bir göreve, yani yö
neticiliğe talip olan kişi durumunda bulunmasıdır. Elbetteki toplu
mu yönetecek kişilerin ve onların arasından çıkacağı adayların, yö-

ı Aday sözcüğünün batı dillerindeki karşılığı olan candidate kelimesi, kök olarak, 
Atina Demokrasisinde seçimde aday olan herhangi bir kişinin, giyerek kendisini 
tanıttığı, lekesiz beyaz giysinin adı olan CANDIDA kelimesinden türemiştir. 
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netim işini başarı ile yürütecek ortalama seviyenin üzerinde bir bilgi 
ve yeteneğe sahibolnıası en çok arzu edilecek şeydir. Ancak bu sağ-
lanamasa bile yine de yönetim görevini yüklenecek kişilerin millet
vekilliği ile bağdaşacak yapıda olması için birtakım koşullarla, seçil
me hakkının sınırlandırılması gereklidir. Seçilme yeterliğini meyda
na getiren bu koşullar, her toplumda değişiklikler göstermesine rağ
men, bunları birtakım genel gruplar içersinde toplamak mümkün
dür. Biz bu grupları olumlu ve olumsuz koşullar olmak üzere iki 
kısımda incelemeyi uygun görüyoruz. 

A — OLUMLU KOŞULLAR 

Bunlar vatandaşın seçilme hakkından yararlanabilmesi için sa-
hibolması gereken koşullardır. 

1 — Vatandaşlık 

Kişiyi devlete bağlıyan hukukî ve siyasî bir ilişki olarak tanım
lanabilen vatandaşlık,2 hemen hemen ilkçağlardanberi, siyasî hak
lardan yararlanabilmenin bir koşulu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Milletvekilliğinin toplumun ulusal kaderi üzerinde söz sahibi olma 
hakkını sağladığı düşünülürse, seçilme hakkından yalnız vatandaş
ların yararlandırılmasında isabet olduğu ortaya çıkar. Günümüzün 
demokrasilerinde vatandaşlığın hemen her devlette, seçilme hakkın
dan yararlanabilmek için gerekli olduğu görülmektedir. Örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere, Belçika, Fransa, Almanya mil
letvekili seçilmek için vatandaş olmayı şart koşmuşlardır.3 

2 — Yaş 

Bazı hakların niteliklerinin, bunların kullanılmasında belli bir 
olgunluğa ulaşılmasını gerektirdiği düşüncesi, seçilebilme konusunda 
da kendisini göstermiş ve milletvekili olacak kimselerin, bu olgun
luğun işareti sayılan belli bir yaşa gelmiş olmaları, hemen hemen 

2 FİŞEK Hicri, «.Anayasa ve Vatandaşlık», Ankara 1961, s. 3 
3 A.B.D. Anayasası, madde I, kısım 2,3, bkz. DE GRAZIA, «American Way of Go

vernment», Newyork 1957, s. 59 vd. 
İngiltere için bkz. ROSS J.F.S., «Parliamentary representation», London 1948 s. 126 
SMITH T. E, «Elections in Developing Countries», Newyork 1960, s. 121 
Belçika Seçim Kanunu m. 223-24. bkz. «Türkiye'de ve Tabancı Memleketlerde Se
çim Mevzuatı, Ankara 1949, s. 75 
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bütün toplumların hukuk düzenlerinde şart koşulmuştur. Bu yaşın 
genellikle seçme yeterliğinin kazanılması için gerekli olan yaştan yu
karı seviyede tutulduğu görülmektedir. Almanya için 254 ingiltere 
için 215 olarak tesbit edilmiş bulunan bu yaşın, yasama organı iki 
meclisli olan devletlerde ikinci meclis için daha yüksek tutulduğu an
laşılmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, milletvekili 
seçilebilmek için 30, senatör seçilebilmek için 406 yaşında olmak ge
reklidir. 

Bu düzenlemeye yol açan «toplumu yönetmek için senelerin getire
ceği bilgi ve tecrübelere sahibolmanın gerektiği» yolundaki anlayış, genç
lerin siyasî hayata ilgi duymaya başlamalarından sonra eleştirilere 
hedef olmuş ve gençler seçme yaşının yanında seçilme yaşının da in
dirilmesi için baskı yapmak yoluna gitmişlerdir. Bu baskının özel
likle gelişmekte olan ülkelerde, istenilenlerin elde edilmesini sağla
dığı söylenebilir.7 

3 -T- Okur-Yazarlık ve Öğrenim Derecesi 

Bir milletvekilinin, görevini yerine getirebilmesi için sahibolma-
sı gereken niteliklerden en önde geleni, elbette ki okuyup yazma bü-
mesidir. Bir seçmen, okuyup yazma bilmese de, siyasî olayları izle
yebilir ve siyasî tercihini yapabilir. Ama aynı şeyi bir milletvekili 
için söylemek mümkün değildir. Çünkü milletvekili gerektiğinde 
araştırma yapacak, okuyacak, yazılı önerilerde bulunacak, kısaca 
görevinin her safhasında, okuma ve yazma gereğini duyacaktır. Bu 
durum okuryazarlığın bir seçilme yeterliği koşulu olarak ele alınma
sına yol açmıştır. Ancak ilginç olan nokta okur yazarlığın milletve
kili seçilebilmek için gerekli olduğuna ilişkin hükümlerin genellikle 
az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin hukuk düzenlerinde yer almış 
olmasıdır. Bu konuda Kenya, Uganda, Malaya, Gana, Tanganika 

İsviçre Federal Anayasası m. 63 
Almanya Federal Seçim Kanunu (1956) prg. 16. çeviren: KALPSÜZ Turgut, Ankara 
1961 
Fransız Seçim Kanunu, m. 26, 12; a.g.y, s. 201 

4 Almanya Federal Seçim Kanunu (1956) prg. 16/1 
5 ARSEL İlhan, «Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları», Ankara 1965, s. 195 
«SMITH TE., a.g.e., s. 119-121 
7 A.B.D. Anayasası, m, 1 Kısım m. 2 ve 3 
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Seçim kanunlarını örnek olarak gösterebiliriz.8 Bu durumun nedeni 
sanırız ki, bu tür ülkelerde okuma yazma bilmeyen kişilerin çoğunlukta 
olması ; gelişmiş ülkelerde ise hemen herkesin okuma yazma bilmesi 
ve hiç değilse milletvekili seçilebilmek için bunun gerekliliğinin bi
lincine vardığından artık ortada böyle bir sorun kalmayışıdır. 

Bazı ülkelerde ise milletvekili seçilebilmek için okur yazarlığın 
yanında, belli bir öğrenim seviyesinde bulunmak, hatta yabancı 
dil bilmek te şart koşulmuştur. Buna örnek olarak Kenya'yı göstere
biliriz. Gana ve Uganda da ise okur-yazarlık yanında yalnız ya
bancı dil bilgisi gerekli görülmektedir.9 

4 — İkâmetgâh 

Kişinin bir yerle, bir mahalle ilişkisini anlatan hukukî bir kav
ram olan ve özel hukuk alanında, «kişinin işi ve kişisel ilişkilerinin top
landığı yer» şeklinde tanımlanabilen10 ikâmetgâh, bazı ülkelerde se
çilme yeterliğinin bir koşulu olarak karşımıza çıkmakta; milletvekili 
seçilebilmesi için kişinin adaylığını koyduğu bölgede belli bir süre 
ikâmet etmiş olması veya ikâmetgâhının o bölgede bulunması isten
mektedir. Bu ülkelere örnek olarak Amerika ve Zengibar'ı gösterebi
liriz. İngiltere için ise böyle birşey söz konusu değildir. Seçmenlerin 
adayı daha iyi tanımalarına fırsat vermek amacının ortaya çıkardı
ğını sandığımız bu koşulun, bugünkü demokrasi anlayışı, seçmen 
temsilci ilişkileri açısından pek büyük bir önem taşıdığı söylenemez.11 

5 — Cinsiyet 

Toplumsal hayatta cinsiyet, özellikle siyasî haklara sahibolma 
konusunda bir ölçü olmuş ve kadınlar uzun süre ikinci plânda kal
mışlardır. Bu durumun nedenini gelenekçi ve hemen hepsi, kadının 
gerek fizik gerekse bilgi bakımından erkekten zayıf olduğu varsayı
mına, onun ev işleri dışındaki konularla uğraşmasının başarılı sonuç 
vermeyeceği gibi, aile düzenini de yıkacağı inancına dayanan görüş
lerde bulmak gerekir. 

8 SMITH T. E., a.g.e., s. 122-124 
9 SMITH T. E., a.g.e., s. 123-124 

^ VELİDEDEOĞLU H. Veldet, «Türk Medeni Hukuku», 3. baskı, İstanbul 1963, 
s. 20 

" SMITH T. E. a.g.e., s. 121 
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Ancak kadınlar, birinci Dünya Savaşı sonrası, savaş sırasında 
en az erkekler kadar yetenekli olduklarını ortaya koymanın da ver
diği güçle, siyasî hayatta erkeklerle eşit haklar elde etmek için müca
deleye başlamışlardır. Çetin şartlar altında yapılan ve çok uzun sü
ren bu mücadelenin sonunda kadınlar önce Amerika, sonra Avustral
ya, İngiltere ve iskandinav ülkelerinde olmak üzere bütün ülkelerde 
erkeklerle eşit ölçüler içersinde siyasî haklarına kavuşmuşlardır de
nilebilir. Fakat kadınların bu haklardan, özellikle seçilme hakkın
dan erkekler kadar büyük ölçüde yararlandıkları söylenemez. Bu
nun nedeni,12 milletvekilliği görevini kadınların yapamayacağı yo
lundaki geleneksel inançların toplumda halâ geçerliğini kaybetmemiş 
bulunması ve kadınların oy alamamak endişesi ile zaten pek fazla 
vakit ayıramadıkları siyasî hayatta, seçmenin karşısına çıkmaktan 
çekinmeleri olabilir. 

6 — Irk 

Yeryüzünde ırkların üstün ve aşağı olmak üzere farklı yapı 
gösterdikleri ve bu ayrılığın doğal olduğu yönündeki görüşler, de
mokratlaşma sürecinde de bir süre, siyasî haklardan üstün ırktan 
olanların yararlandırılması eğiliminin hakim olmasına yol açmıştır, 
özellikle ikinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanya'sının siyasî 
hayatını bütün gücüyle etkileyen bu görüşler, 1935 tarihli Nuren-
berg Kanunları ile, vatandaşlık hakkının yalnız Cermen kanından ve 
soyundan olanlara tanınmasına yol açmıştır.13 Irk ayırımına dayanan 
bu eşitsizlikler, ırkların birbirinden yetenek bakımından farklı oldu
ğu inancının değerini kaybetmesi ile büyük ölçüde ortadan kalkmış
tır. Ancak bugün dahi birtakım uygar ülkelerde yine ırk nedeni ile 
siyasî haklardan yararlanamayan kişiler görülmektedir. Örneğin Ame
rika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika Birliği için durum böyledir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, anayasa ve kanunlar, siyasî 
hakların kullanılmasında ırk ayırımını reddetmektedir fakat buna 
rağmen, dolaylı yollardan zencilerin siyasî hakları kullanmaları 
önlenmektedir. 

12 SMITH T. E. a.g.e., s. 120 
KARAMUSTAFAOĞLU Tunçer, a.g.e., s. 24 vd. 

ıs DUVERGER Maurice, «Politikaya Girip,, çeviren: TÎRYAKÎOĞLU S., İstanbul 
1964, s. 26-27 
KARAMUSTAFAOĞLU Tunçer, a.g.e., s. 41 
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Güney Afrika Birliği'nde ise, ırklar arasındaki eşitsizlik, kayna
ğını anayasada bulmaktadır.14 

Birleşmiş Milletler'in 30 Kasım 1963 te, her çeşit ırk ayırımına 
mani olunması konusundaki bildirisine rağmen ve çağımızın eşit
lik, demokrasi anlayışlarıyla bağdaşmayacak biçimdeki bu uygula
maları hoşgörü ile karşılamak elbetteki mümkün değildir.15 

7 — Servete ve Vergiye İlişkin Koşullar 

Temsilî "demokrasinin başlangıcında, seçme hakkının belli öl
çüde bir servete sahip veya vergi veren kişilere tanındığı görülmek
tedir. Bu, serveti egemenliğin temeli ve insanlardaki erdemin ölçüsü 
olarak kabul eden görüşlerin etkisiyle kurulmuş olan bir düzendir. 
Bu düzende ise elbetteki yalnız varlıklılar, asiller milletvekili seçil
mek hakkından yararlanabilmişlerdir. Ancak eşitlik anlayışının top
lumda yer etmeye başlaması, demokrasi inancının ve uygulaması
nın sağlam temellere oturtulması, servet ve verginin seçilme yeter 
ligi için bir ölçü olarak alınmasının anlamsızlığını kabul ettirmiş
tir. Bugün genellikle Batı Demokrasilerinde seçilme yeterliği koşul
ları içersinde, bunun yer almadığı görülmektedir. Fakat yine de Zen-
gibar, Tanganika gibi, seçilme yeterliğine sahibolmak için belli bir 
gelir seviyesinde bulunmayı şart koşan devletler vardır.16 

B — OLUMSUZ KOŞULLAR 

Kişinin seçilme hakkından yararlanmasını imkânsız hale getiren 
birtakım durumlar vardır. Bunlar ülkeden ülkeye değişmektedir. 
Genellikle seçme hakkından yararlanmayı engelleyen bütün halle
rin, seçilme hakkından yararlanmayı da engellediği görülür. Bunun 
yanında seçme hakkından yararlanmayı engellemeyen bazı durum
lar, seçilme hakkından yararlanmayı engelleyebilir. Biz bu durum
ları, şu gruplar içersinde inceleyebiliriz. 

14 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 5 Aralık 1962 de Güney Afrikadaki durumu 
incelemek üzere bir komisyon kurmuş ve bu komisyonun raporunda ırk ayırı
mının anlamsızlığı bilimsel açıdan ortaya konarak ;bu politikanın uluslararası 
barışa zararlı olduğu belirtilmiştir, bkz. KARAMUSTAFAOĞLU Tunçer, a.g.e., 
s. 42 

15 Bu bildirinin Türkçe metni için bkz. ÖZMAN Aydoğan, «İnsan Hakları ile İlgili 
Temel Metinler», Ankara 1967, s. 88-92 

i» SMITH T. E., a.g.e., s. 124 
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1 — Kısıtlılık 

Hemen hemen bütün ülkelerin seçim mevzuatlarına göre, kı
sıtlı kimselerin, siyasî hakları kullanmaları mümkün değildir. Bu du
rum seçme-seçilme yeterliğini ortadan kaldıran bir hal olarak or
taya çıkmaktadır. Kısıtlı kimseler, genellikle akıl hastalığı, akıl za
yıflığı, ayyaşlık, israf gibi nedenlerle siyasî ve medenî haklan kul
lanmalarına imkân kalmamış kimselerle mahcurlar, vesayet altına 
alınmış bulunanlardır. Kısıtlı sayılmayı gerektirecek durumlar bazı 
ülkelerde, örneğin Almanya'da17 Seçim Kanununda gösterilmiş, bazı 
ülkelerde ise yalnız kısıtlilıktan söz edilmekle yetinilerek, bunun kap
samına giren durumlar belirtilmemiştir. Örneğin ingiltere'de durum 
böyledir 

Kısıtlılığın seçilme yeterliğini ortadan kaldıracak bir durum 
olarak görülmesi, elbetteki hiç yadırganmayacak bir anlayıştır. Çün
kü kendi kendisini yönetmekten âciz olan bir kimsenin, toplumu 
yönetmek hakkına sahibolması düşünülemez. 

2 — Kamu Hizmetlerinden Yasaklılık ve Bazı Cürüm
lerden Dolayı Hüküm Giymiş Olmak 

Genel çıkarlar hakkında karar veren, gerektiğinde toplumun 
uyacağı hukuk kurallarını ortaya koyan milletvekillerinin elbetteki 
herkesten önce hukuk kurallarına uygun bir yaşantıya sahibolması 
arzu edilir. Bundan dolayı toplumlar genellikle milletvekilliği için 
birtakım suçlardan dolayı hüküm giymemiş ve özellikle kamu hiz
metlerinden yasaklanmamış bulunmayı şart koşarlar. 

Kamu hizmetlerinden yasaklılık genellikle ceza mahkûmiyet
lerine bağlı olarak ortaya çıkan bir haldir ve bu durumu yaratacak 
mahkûmiyetlerin cinsi ve süresi, toplumlara göre farklılıklar göste
rir. Kamu hizmetlerinden yasaklılık hali, belli bir süre ile sınırlı 
(geçici) olabileceği gibi, sürekli niteklikte de bulunabilir. 

Kamu hizmetlerinden yasaklılık yanında yine her topluma gö
re değişen fakat seçim suçları, sahtekârlık, dolandırıcılık, zimmet, 
hırsızlık, vatana hıyanet, yüz kızartıcı suçlar gibi gruplarda top
layabileceğimiz birtakım suçlardan dolayı mahkûmiyetin de seçilme 
yeterliğini ortadan kaldırdığı görülmektedir. Örneğin ingiltere'de, 

17 Almanya Federal Seçim Kanunu (1956) prg. 13 
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Zengibar, Uganda ve Gana'da, devlete karşı işlenen suçlardan, ci
nayetten, seçim suçlarından hüküm giymiş olmak seçilme yeterliği
ni ortadan kaldırmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde seçilme 
yeterliğini ortadan kaldıran mahkûmiyet halleri her federe devletin 
kendi kanunlarında gösterildiğinden, birbirinden farklı şekilde kar
şımıza çıkmaktadır. Almanya'da ise Federal Seçim Kanununun 13. 
paragrafına göre, hâkim tarafından siyasî haklarından mahrumiyet
lerine karar verilen kimseler, seçilme yeterliğini kaybetmektedirler.18 

3 — Seçilme Yeterliğini Ortadan Kaldıran Diğer Durum
lar 

Bazı ülkelerde iyi ahlâk ve dürüstlük ölçüleri gözönünde tutu
larak tesbit edilmiş birtakım durumlar, seçilme yeterliğini ortadan 
kaldırmaktadır. Bunlar arasında en çok görülen19 iflâs halidir. Bazı 
ülkeler için iflâsın her çeşidi seçilme yeterliğini ortadan kaldıracak 
nitelikte görülmüş, bazı ülkelerde ise yalnız dolanlı iflâsın seçilme 
yeterliğini kaldırması uygun bulunmuştur. 

Kamusal yardım fonlarından yararlanmak suretiyle geçinme ha
linin, seçilmek için bir engel teşkil ettiğine de rastlanmaktadır, örne
ğin Amerika, Sierra Leone, Güney Rodezya için durum böyledir, 
ingiltere'de ise 1918 yılında çıkan Representation of People Act ile, 
bu tür kimselerin durumlarının, seçilme yeterliğini ortadan kaldır
mayacağı kabul edilmiştir.20 Gerçekten de, kişilerin gelir durumla
rına bağlı olarak, siyasî haklardan yararlanma konusunda bir eşit
sizlik yaratan bu anlayışın günümüz demokrasilerinde yer alması 
gariptir. 

Bunun yanında, askerlik hizmetini tamamlamamış olmak, mes
lekî faaliyetten menedilmiş bulunmak, çeşitli ülkelerin hukuk düzen
lerinde seçilme yeterliğini ortadan kaldıran koşullar olarak gösteril
mektedir.21 

4 — Meslek ve Görevlerinden dolayı Seçilme Hakkından 
Yararlanamayacak Olanlar ., 

Bazı kimselere, uğraştıkları işin veya mesleğin özelliğine ve 
önemine bakılarak, seçilme yeterliğini ortadan kaldıracak bir hukukî 

™ ROSS, a.ge., s. 126 
SMITH T. £ . a.g.e,s. 131-133 

i» SMITH T. E. a.g.e., s. 126 
a» SMITH T. E. a.g.e., s. 126 
2i SMITH T. E. a.g.e., s. 130 
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engelleri olmadığı halde, seçilme olanağı tanınmamıştır. Bu kimseler 
genellikle devlet memurları, hâkimler, din adamları, yabancı devlet 
resmî hizmetinde bulunanlar, seçim işlerini yürütmekle görevli kim
seler, savcılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında dev
letle sözleşme yaparak, birtakım taahhüt muamelelerine girişmiş 
kimseler de bazı ülkelerde seçilme hakkından yararlanamamaktadır
lar. Orneğm italya'da, seçim kanunu hükümlerine göre, devletle 
bir taahhüt muamelesine girişmiş olanların, bu süre içersinde seçil
me hakkından yararlanmaları mümkün değildir. İngiltere'de me
murlar, yüksek hâkimler, bir kısım din adamları, milletvekili seçile-
memektedir.22 Kenya, Malaya, Uganda da, devlet hizmetinde bu
lunanlar, seçilme hakkından yararlanamamaktadırlar. Bazı ülke
lerde ise, görevleri bakımından özellik gösteren kişilerin, seçilme hak
kından yararlanabilmeleri, görevden çekilme veya istifa şartına bağ
lanmıştır. Toplumları bu tür bir düzenlemeye iten nedenlerin ba
şında bu gibi kimselerin, görevlerinin özelliğinden dolayı, seçmenler 
üzerindeki nüfuzlarını rahatça kullanarak onlara baskı yapmak su
retiyle oy alabilmek olanağına sahip oluşları gelmektedir.23 

II — ADAYIN ÖNERİLMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 

Adayın önerilmesine ilişkin koşulları, adaylık önerisinde bulun
mak hakkı, önerinin geçerliği ve önerilerin incelenerek yayını devre
leri içersinde ele almak mümkündür. 

A — ADAYLIK ÖNERİSİNDE BULUNMAK HAKKI 

Toplumların hukuk kurallarına bakıldığı zaman, adaylık için 
öneride bulunmak hakkından yararlandırılanların genellikle: 

1 — Aday olmak isteyen kinler, 
2 — Seçmen grupları 
3 — Siyasî partiler 

olduğu görülmektedir. Ancak bazı devletlerde hukuk düzeni, örneğin 
Federal Almanya'da çevre seçimlerinde olduğu gibi,24 hem aday ol
mak isteyen kişileri, hem seçmenleri, hem de siyasî partileri aday 
teklifinde bulunmak için yetkili kılarken ; bazı ülkeler örneğin yine 

22 ROSS, J.F.S., a.g.e., s. 126 
23 SMITH T. E., a.g.e., s. 130 
24 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 19 
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Federal Almanya'da, federe devlet listeleri için olduğu gibi, yalnız25 

siyasî partileri bu haktan yararlandırmakta, ingiltere gibi bazı ül
kelerde ise yalnız aday olmak isteyen kişiler veya onları destekleyenler 
adaylık önerisinde bulunabilmektedir.26 

Aday gösterme hakkı seçmenlere tanınırken, bunların genellik
le belli büyüklükte bir grup olması istenir.27 Fakat bazan bir tek seç
menin de, bir kimseyi aday gösterebileceğinin kabul edildiği görüle
bilir.28 

Siyasî partilerin aday teklifinde bulunabilmeleri için de, genel
likle onların bazı niteliklere sahibolmaları aranır. Örneğin Federal 
Almanya'da, Federal Mecliste veya bir federe devlet meclisinde, son 
defa seçilmelerinden itibaren 5 ten az milletvekili ile temsil edilmiş 
bulunan partiler ancak demokratik esaslara göre seçilmiş bir yöne
tim kurulları ile, yazılı tüzük ve programlan varsa aday gösterebi
lirler. Bunun dışındaki partilerin ise bu koşullara bakılmaksızın, 
aday teklifinde bulunmaları mümkündür.29 

Aday gösterme konusunda seçim bölgeleri bakımından da bazı 
sınırlandırmalara rastlanabilir. Genellikle pek çok devlette bir kişi
nin ancak bir seçim bölgesinden aday gösterilmesi kabul edilmiştir. 
Federal Almanya,30 Belçika,31 bu gibi ülkeler arasında yer alır. 

B — ÖNERİNİN GEÇERLİĞİ 

Bir kimsenin seçmenler, bir siyasî parti veya kendisi tarafından 
aday olarak önerilmesinin hukukî sonuç doğurabilmesi için hemen 
bütün devletlerde, bu önerinin birtakım koşullara uygun olarak ya
pılması istenmektedir. Biz bu koşulları yetkiye ilişkin koşullar, süreye 
ilişkin koşullar, şekle ve kapsama ilişkin koşullar olmak üzere üç ge
nel grupta toplayabiliriz. 

25 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 28 
26 Ancak uygulamada, siyasî partiler adaylarını tesbit etmekte ve bu adaylar par

tiler tarafından önerilmese ve parti adayı olarak seçmene sunulmasa bile; seç
menler oylarını verirken kimin, hangi partinin adayı olduğunu bilmektedirler. 

27 Örneğin îtalya için bu, 500 den az ve 1000 den fazla olmayan bir gruptur. 
28 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 19 
29 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 19 
30 Belçika Seçim Kanunu, m. 118 Bkz. «Türkiye'de ve Tabancı Memleketlerde Seçim 

Mevzuatı», s. 54, 
31 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 21/1, prg. 28/4 
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1 — Yetkiye İlişkin Koşullar 

Bütün toplumlarda adaylık önerilerinin sunulacağı, bu öneri
lere almaya, incelemeye yetkili birtakım kamu makamları gösteril
miştir. Adaylık önerisi bu makamlara sunulmadığı taktirde hukukî 
bir sonuç doğurmaz, yani önerilen kimse aday sıfatını kazanamaz. 
Bu makamlar örneğin İngiltere için,32 iller ve illeri içersine alan 
seçim bölgelerinde Sheriff adı verilen görevliler; ilçe seçim çevrele
rinde ise Belediye Başkanı veya Şehir Bölge Meclisi Başkanıdır. Al
manya'da ise, çevre seçimlerine ilişkin aday önerilerinin Çevre Seçim 
İdaresine, federe devlet listeleri için aday önerilerinin Federe Seçim İda
recisine sunulması gereklidir.33 Çevre Seçim İdarecisi ve Federe Seçim 
İdarecisi, federe devlet hükümeti veya hükümet tarafından yetkili 
kılınan mercilerce tayin edilmektedirler.34 

2 — Süreye İlişkin Koşullar 

Adaylık önerilerinin seçimden önce ve tesbit edilen süreler içer
sinde yapılması da, bu önerilerin geçerlik kazanması için gerekli bir 
koşul olarak hukuk sistemlerinde yer almaktadır. Bunun nedenini, 
adayların topluma tanıtılması için "gerekli bir süre bırakmak isteği 
kadar; bütün adayların seçimden belli bir süre önce bilinerek ilân 
edilmesinde, seçim işlerinin düzenli yürütülmesi bakımından yarar 
•umulmasında bulabiliriz. Bu süreler devletlere göre birbirinden 
farklı olmaktadır. Örneğin Federal Almanya'da, seçimden önceki 
27. gün saat 17 ye kadar adaylık için öneride bulunulması mümkün
dür. Bu süre geçtikten sonra yapılacak öneriler geçerli sayılmamak
tadır.35 

İngiltere'de ise, seçim ilânının yayımlandığı tarihten sonra en 
geç sekiz gün içersinde, adaylık önerilerini kapsayan adaylık kâğıt
larının, seçim memuruna verilmiş olması gerekmektedir.36 Belçika 
Seçim Kanununa göre37 seçimden en az 26 gün önce, seçim işlerini 
yönetmekle görevli büronunun, adaylık önerilerinin kabul edileceği 
yer, saat ve günleri ilân etmesi ve bu ilânda adaylık önerilerinde bu-

32 Ahalinin Temsili Kanunu m. 16., Bkz. «Türkiye'de ve Yabancı Memleketlerde Seçim 
Mevzuatı»-, s. 328 

33 Almanya Federal Seçim Kanunu (1956) prg. 20 
84 Almanya Federal Seçim Kanunu (1956) prg. 9 
35 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 20 
38 Ahalinin Temsili Kanunu, üçüncü ek, bölüm 1. 
37 Belçika Seçim Kanunu, m. 115 
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lunulması için, seçim gününden önceki 21. gün de dahil olmak üzere 
en az iki günün gösterilmesi şarttır. 

3 -— Şekle ve Kapsama İlişkin Koşullar 

Adaylık önerisinin geçerli olabilmesi için önerinin şekli ve kap
samı konusunda da birtakım koşulların öne sürüldüğü görülebilmek
tedir. Çeşitli ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında bu koşulların 
şunlar olduğu söylenebilir : 

a — önerinin Yazılı Olması 

Hemen hemen bütün toplumlarda, adaylık önerilerinin yazılı 
şekilde yapılması istenmektedir. Bu, tarafların sonradan çıkacak bir 
takım anlaşmazlıklarda, durumu kanıtlayan bir belgeye sahibolma-
ları bakımından yarar sağlamaktadır. 

b — Önerinin Adayın Kimliğine İlişkin Bilgileri Kapsaması 

Adaylık önerilerinin, önerilen kişinin adını, ikâmetgâhını, mes
leğini belirtecek yani onun kimliği hakkında bilgi verecek şekilde 
bulunması gereklidir. Bu en azından önerilen kişinin kim olduğunun 
açıkça anlaşılması için yararlı olacaktır. 

c — İmza Koşulu 

Adaylık önerilerinin, öneride bulunan kimse tarafından imza 
edilmesi de, öneriye ilişkin şekil koşullarından birisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı ülkelerde yalnız adaylık öneri
sinde bulunan kimsenin imzası yeterli görülmemiş, önerinin geçer
lik kazanabilmesi için belli sayıda seçmenin de bu öneriyi imzala
ması şart koşulmuştur. Örneğin İngiltere'de, aday teklif kâğıtlarının 
geçerli olabilmesi için adayı öneren ve destekleyen kişilerle buna 
muvafakat eden 8 seçmen olmak üzere 10 kişi tarafından imzalan
ması gerekmektedir.38 

Federal Almanya'da çevre seçimleri için, seçmenler tarafından 
veya aday olmak istiyen kişi tarafından yapılan tekliflerin geçerli 
sayılabilmesi, tekliflerin o seçim çevresi içersinde bulunan seçme ye
terliğine sahip en az 200 kişi tarafından imzalanmasına bağlıdır. 

Ahalinin Temsili Kanunu, üçüncü ek, bölüm II, m. 3. Bkz. «.Türkiye'de ve Yabancı 
Memleketlerde Seçim Mevzuatı», s. 385 
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Çevre seçimi hakkında siyasî partiler tarafından yapılacak aday 
tekliflerinin ise, tüzük gereğince yetkili federe devlet yönetim ku
rulları tarafından imzalanması istenmektedir. Federal mecliste veya 
bir federe devlet meclisinde, bu meclislerin son defa seçilmelerinden 
itibaren beşten az milletvekili ile temsil edilmiş bulunan partiler ise 
bunun yanında önerilerini, o seçim çevresinde bulunan seçme-
yeterliğine sahip 200 kişiye de imzalatmak zorundadırlar. Federe 
devlet listeleri için bu sayı 2000 olarak tesbit edilmiştir.39 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, adaylığını teklif eden kişinin, 
yine bu teklifi belli sayıda seçmene imzalatması gerekmektedir. Bu 
sayı örneğin Newyork için 2000 dir.40 

1929 tarihli Belçika Seçim Kanunu'nun 116. maddesi de, aday
lığını koyacak kişilerin aday tanıtma belgelerinin, Bruxelles arondis-
manmda en az 500, Anvers, Gand Charleroi ve Lîege arondisman-
larmda ise 200 seçmen tarafından imzalanmasını öngörmüştür. 

Bu koşulun genellikle büyükçe bir grup seçmenin desteğini ka
zanmamış kişilerin seçmenleri, aday sıfatı ile meşgul etmemesi, ma
cere meraklılarının adaylığa heveslenmemesi için konulduğu düşü
nülebilir.41 Ancak bu koşul, seçilme hürriyetinden yararlanmayı sı
nırlandırdığı, seçilme yeterliğine sahip kimseler arasında, seçmen 
topluluğunca tanınanların daha imtiyazlı duruma girmelerine yol 
açarak eşitsizlik yarattığı iddiasıyla eleştirilebilir. 

d — Aday Olarak Önerilen Kişinin Muvafakati 

Bu, kişinin kendi kendisini aday olarak önermesi durumunda 
değil, başkaları tarafından aday olarak önerilmesi halinde söz ko
nusudur. Hemen bütün ülkelerde seçim kanunları, kişilerin siyasî 
partiler veya seçmenler tarafından aday gösterilmeleri halinde, aday
lık önerisini taşıyan belgeye, adaylığı önerilen kişinin yazılı muva
fakatinin da eklenmiş olmasını şart koşmaktadırlar. Bu ülkeler arasın
da İngiltere, Almanya da yer almaktadır.42 

9 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 21-28 
0 Belçika Seçim Kanunu, m. 116 

DUVERGER Maurice, «Political Parties», Newyork 1967, s. 354 
1 Seçim kanunumuz hakkında Lord Natham tarafından verilen Mütalaa, bkz. 

«Türkiye'de ve Tabancı Memleketlerde Seçim Mevzuatı, s. XVI. 
12 Ahalinin Temsili Kanunu III. ek, II. bölüm m. 5 
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e — Malî Kofullar 

Bazı toplumlarda adaylık önerisinin geçerlilik kazanabilmesi, 
adayın kanunda belirtilen bir meblağı, adaylık önerisi ile birlikte, 
öneriyi kabul eden makama yatırmasına da bağlanmıştır. Bu ülke
lere bir örnek olarak ingiltere'yi gösterebiliriz, ingiltere'de adaylı
ğını koyan kişinin veya onun adına bir başkasının, adaylık önerile
rinin kabul edileceği süre içersinde, seçim memuruna 150 sterlinlik 
bir meblâğı ödemesi zorunludur. Aksi halde adaylık önerisi geçerli 
kabul edilmez. Ne var ki, seçim sonunda toplam oyların sekizde bi
rini ve daha fazlasını kazanmış olan adaylara, depozito adı verilen 
bu meblâğ iade edilir.43 

Bu koşulun amacının, hemen herkesin yeteneklerine ve seçmen 
tarafından beğenilip beğenilmiyeceğine bakmaksızın adaylığını ko
yarak, seçmenleri gelişigüzel meşgul etmesini önlemek olduğu ileri 
sürülmektedir.44 Ancak daha önce de imza koşulunda belirttiğimiz 
gibi, böylesi koşullar bizce kişilerin seçilme hakkından eşit ölçüler 
içersinde yararlanmasını önleyici niteliktedir ve dolaylı yoldan 
da olsa, seçilme hürriyetinin kısıtlanması anlamını taşımaktadır. 

C —ADAYLIK ÖNERÎLERÎNÎN İNCELENMESİ VE 
ADAYLARIN YAYIMLANMASI 

Genel olarak adaylık sıfatı, adaylık önerilerini kabule yetkili 
makamların, bu önerilerin geçerli olup olmadıklarını araştırması 
ve geçerli olduğuna karar verdiği önerilerde gösterilenlerin aday 
olarak topluma açıklanması ile kazanılır. Ancak bu kesinleşmiş bir 
hukukî durum değildir. Çünkü ilândan sonra, kanunların gösterdiği 
süreler içersinde, bu adaylıklara itirazlar olabilir. Bu itirazların ke
sin bir sonuca bağlanması veya hiçbir itiraz olmaksızın bu sürenin 
geçmesinden sonra adaylık kesinleşir. Aday sıfatını kazanan kimseler, 
seçim kanunlarında gösterilen birtakım haklardan yararlanırlar. Ör
neğin ingiltere'de adayların, posta hizmetlerinden ücretsiz yarar
lanmak, okul veya benzeri yerlerde kapalı salon toplantısı düzen
lemek hakları vardır.45 

43 Ahalinin Temsili Kanunu, m. 15. III . ek, II. bölüm, m. 6 
44 4320 sayılı Türk Seçim Kanunu Hakkında Lord Natham tarafından verilen 

mütalâa, Bkz. «Türkiye'de ve Tabana Memleketlerde Sefm Mevzuatı», s. XVI. 
45 Ahalinin Temsili Kanunu m. 32, 33, 34, 35, 
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İ k i n c i Baş l ık 
A D A Y L I K T Ü R L E R İ 

Çeşitli ülkelerin düzenlemelerine bakıldığında, adaylık öneri
sinde bulunmak hakkına sahibolanların aday olmak isteyen kişiler, 
seçmenler ve siyasî partiler olarak karşımıza çıktığını belirtmiştik. 
Bu önerilere dayanılarak kazanılan adaylıklar ise, iki grup halinde 
incelenebilmektedir. 

I — BAĞIMSIZ ADAYLIK 

Bağımsız adaylık, aday olmak isteyen kişilerin veya seçmenle
rin önerilerine dayanılarak kazanılan adaylık durumudur. Bu aday
lar, seçim çalışmalarını kendi güçleri ile örgütlemek zorunda olduk
ları gibi, seçimin bütün malî yükünü de tek başlarına kaldırmaktadır
lar. Bağımsız adayların oy toplamaları, büyük ölçüde kişisel yete
neklerine bağlıdır ve oy toplamak için yaptıkları çalışmalarda, ken 
di görüşlerini ortaya koyarak, bunları seçmenlerine beğendirmeye 
çalışırlar. 

II — SlYASt PARTİ ADAYLIĞI 
Bu adaylık, parti tarafından hukuk kurallarına uygun olarak 

yapılan öneri sonucu kazanılan adaylıktır. Temelini kişinin değil, 
partinin önerisinde bulan bu adaylığın kazanılması, çok aşamalı bir 
süreçten geçmeyi gerektirir. Bunu, parti adayı olmak isteyenlerin, 
bu konudaki isteklerini partiye bildirmeleri, partinin bu kişiler ara
sından parti adayı olarak önerilecekleri ayırması ve yetkili makam
lara bildirmesi olarak sıralayabiliriz. Kişiler genellikle, görüşlerine 
uygun düşen, programlarını benimsedikleri partilere aday olmak 
için başvurmaktadırlar. Yani aday olmak istiyen kişi, aday olacağı 
partiyi kendisi seçmektedir. Ancak bazı durumlarda partilerin de, ki
şisel yetenekleri bakımından elverişli kimselerin adaylıklarını koy
mak için kendi partilerini seçmelerini sağlamak üzere çalışmalara 
giriştikleri görülebilir. Aday olmak isteyenler belli olduktan sonra 
partiler, ilerde değineceğimiz çeşitli usullerden birisi ile parti tara
fından önerilecek kişileri saptarlar. 

Görülüyor ki, siyasî parti adaylığı bu bakımdan bağımsız aday
lıktan ayrılmaktadır. Çünkü bağımsız adaylığın kazanılması için 
kişinin hukuk kuralları çerçevesinde yaptığı öneri yeterli olurken, 
siyasî parti adaylığının kazanılmasında yalnız kişinin parti adayı 
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olmak isteminin açığa vurulması yetmemekte fakat aynı zamanda, 
partinin de kişinin aday olmasını uygun görerek bu konuda öneride 
bulunması gerekmektedir. 

Siyasî parti adaylığı için genellikle bağımsız adaylığın kazanıl
masında yeterli olan koşullara uygun düşmek kâfi gelmemekte ve 
siyasî partiler, tüzük ve yönetmelikleri ile, seçilme yeterliği yanında 
aday olacak kişilerin sahibolması gereken birtakım nitelikleri de or
taya koymaktadır. Örneğin, aday olmak isteyen kimsenin belli bir 
süredenberi parti üyesi olması, parti üye aidatını ödemesi, parti gö
rüşlerini benimsemesi gibi ... Siyasî parti adaylığı, bu bakımdan da 
bağımsız adaylıktan farklıdır. Ancak bunların yanında parti aday
larının seçim masrafları, onlar için büyük bir yük olmaktan çıkmakta; 
seçime ilişkin işler, propaganda çalışmaları parti tarafından düzen
lenmekte ve malî yükleri parti üzerine almaktadır. Bunun nedeni, 
adaya verilecek oyun aynı zamanda partiye verilecek oy anlamını ta
şımasıdır. Fakat aday da propaganda çalışmalarında parti doktrin 
ve programına uygun görüşler öne sürmek zorundadır. 

IH — BAĞIMSIZ ADAYLARIN VE PARTİ ADAYLARININ 
BAŞARI OLANAKLARI 

Genellikle seçmenlerin, siyasî partilerin adaylarına oy verme
lerinde, adayların kişisel yeteneklerinden çok, seçmenlerin partiye 
olan bağlılıkları rol oynar. Bağımsız adaylar ise, kişisel yetenekleri 
ile oy alırlar ve seçmenlerin parti bağlarını gevşetebildikleri ölçüde 
başarılı olurlar. Ancak gerek siyasî partilerin adaylarının, gerekse 
bağımsız adayların başarı olanaklarını bu kadar basitçe açıklamak 
mümkün değildir. Çünkü seçmenin kararını etkileyen ve adayların ba
şarı olanaklarını değiştiren pek çok etken vardır. Bu etkenleri şu grup
lar altında ele alabiliriz : 

A — H U K U K Î ETKENLER 

Hukuk düzenine ilişkin bu etkenler, seçim sistemleri, seçim çev
releri, adayların oylama için seçmene sunuluş biçimleri, seçmenin 
srçme hakkının kapsamı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1 — Seçim Sistemleri 

Bir toplumda uygulanan seçim sisteminin orantılı temsil veya 
çoğunluk ilkelerine dayanmasının, partilere düşecek temsilcilerin sap-
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tanmasında d'Hondt veya millî bakiye usullerinin kullanılmasının, 
seçimlerin tek veya çok turlu yapılmasının, adayların kazanma ola
nakları üzerinde büyük ölçüde etkisi olmaktadır. 

Çoğunluğa dayanan seçim sistemlerinde, temsilci seçilebilmek 
için en yüksek oyun alınmasının gerekli olması, siyasî parti adayla
rını, bağımsız adaylar karşısında daha şanslı duruma getirmektedir. 
Çünkü güçsüz olanaklarla seçime katılan bağımsız adayların gerekli 
çoğunluğu elde etme olasıllıkları azalmakta; parti olanaklarından 
alabildiğine yararlanan parti adayları, gerekli çoğunluğu rahatça 
alabilmektedirler. 

Orantılı temsil sisteminde kazanılan oyların, kimlerin temsilci 
olacağını saptamak için yapılacak sıralamada miktarlarına göre yer 
alması ise, bağımsız adayların oylarının da değerlendirilerek, çoğun
luk sisteminde aranılan ölçüde oy toplamalarına gerek olmaksızın, 
temsilci seçilmelerine olanak hazırlamaktadır. Orantılı temsilin 
d'Hondt sistemi ile birlikte kullanıldığı toplumlarda büyük ölçüde 
geçerli olan bu varsayım, ulusal artık sisteminin kullanıldığı toplum
larda da öne sürülebilmektedir. Ancak, ulus çapındaki artık oyların 
büyük ölçüde siyasî partilere ait olması nedeniyle artık oylar için 
bağımsız değil, fakat parti adaylarının milletvekili seçilme ihtimal
lerinin daha fazla olduğunu da belirtmek gerekir.46 

Seçimlerde kullanılan çoğunluk usulünün tek veya çok turlu 
olması da, adayların kazanma şanslarını etkilemektedir. Çünkü, tek 
turlu çoğunluk sistemlerinde seçmenler, oyların fazla dağılmasın
dan yana değildirler. Gücünün ne olacağı belli olmayan bir ba
ğımsız adaya oy vererek, oyların dağılmasına yol açmaktansa güçle-
rileri oldukça belli siyasî partilerden birisini desteklemek seçmen-
için daha tutarlı görünmektedir. Bu durum parti adayları
nın başarı olanaklarını arttırırken, bağımsız adaylarmkini azalt
maktadır. Çok turlu çoğunluk sistemlerinde ise, bağımsız adaylar 
biraz daha şanslı durumdadırlar. Çünkü seçmen, bağımsız adayın 
gücünü denemek ve aday güçsüzse, birinci turdan sonra oyunu baş
ka yönde kullanmak olanağına sahiptir. 

2 — Seçim Çevresi 

Seçim çevreleri de, coğrafi ve demografik büyüklükleri bakımın
dan adayların kazanma şansları üzerinde etkili olmaktadır.47 Küçük 

i» DUVERGER Maurice, a.g.e., s. 358 vd. 
" DUVERGER Maurice, a.g.e., s. 359 
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seçim çevrelerinde adaylarla az sayıdaki seçmenler arasında olduk
ça yoğun ilişkiler kurulabileceği ve seçmen, adayı kişisel yetenekleri 
ve nitelikleri açısından değerlendirmek olanağına sahibolacağm için 
buralarda bağımsız adayların, parti adayları ile yarışa girmesi, ba
şarı kazanması mümkündür. Büyük seçim çevreleri ise buna pek 
imkân vermemektedir. Bu gibi yerlerde adaylarla seçmenler arasında 
sıkı ilişkiler kurulamamaktadır. Bunun sonucunda seçmenler, adayları 
gereğince değerlendiremeyecekleri için, genellikle parti bağlarına 
dayanarak oylarını vermek yolunu tutmaktadırlar. Böylece parti 
adaylarının kazanma ihtimali artarken, bağımsız adaylarınki azal
maktadır. 

3 — Liste Usulü ve Seçmenlerin Liste Üzerindeki Yetki
leri 

Dar bölge sisteminin uygulandığı toplumlar dışında, siyasi par
tiler genellikle seçimlerde adaylarını seçmene, listeler halinde sunar
lar. Listeler, ya her partinin adaylarının aynı oy pusulasında fakat 
kendilerine ayrılan sütunlar altında yer alması, ya da her partinin 
ayrı ayrı oy pusulalarında adaylarını sıralaması şeklinde olabilir. 
Bunun yanında, parti bağları belirtilmeksizin bütün adayların yer 
aldığı listeler de hazırlanabilir. 

Liste usulünde, partiye verilen her oyla listedeki bütün isimlerin 
kollektif olarak birer oy kazanması, parti adaylarını bağımsız aday-
lata oranla daha şanslı duruma getirmektedir. Ancak bu şekilde ya 
hiç değişiklik yapmaksızın bir parti listesine veya bir bağımsız adaya 
oy vermek durumunda kalınan rejimlerde seçmen çoğu kez, kendisi
ni siyasî sistemde etkisiz bir parti onaycısı durumunda görmektedir. 
Bu durumlarda seçmenlerden bazıları, güçlerini hissettirebilmek için 
bağımsız adaylara oy vermek yolunu tutmaktadır. Etkisiz olmanın 
seçmende yarattığı hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla bazı sistemler
de seçmene, liste üzerinde tercih hakkını kullanmak suretiyle aday
ların sırasını değiştirmek ya da karma liste yapmak olanağı sağlan
mıştır. 

Seçmenin seçme hakkının sınırlarını genişleten bu yetkilerden 
tercih hakkı, parti listesinde yer alan adayların kazanma şansı ba
kımından birbirine eşit durumdan çıkmalarına yol açmaktadır. Kar
ma liste yapma hakkı ise, seçmenin düzenlediği listede, çeşitli parti
lerin ve bağımsız adayların birlikte oy almasını sağlamaktadır. 
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Ne var ki, yukarda işaret ettiğimiz bu usuller büyük ölçüde-
seçmenin girişim gücüne sahibolmasını gerektirdiğinden ve genellik, 
le seçmenler de bu gücü yeterince değerlendiremediklerinden, etkili 
bir sonuca ulaşılamamaktadır.48 

B — TOPLUMSAL ETKENLER 
Toplumsal etkenleri, partiler sistemi ve seçim bölgesinin sosyo

lojik yapısı olarak iki grupta ele alabiliriz. 

1 — Parti Sistemi 
Genellikle çok partili sistemlerde oyların dağılması olağan sa

yıldığı için, bağımsız adayların başarı kazanma olanakları burada 
tek parti ve iki parti sistemlerinden daha fazladır. 

İki partili sistemlerde ise, özellikle mutlak çoğunluk sistemi uy
gulanıyorsa, bağımsız adayın bir oy bölücü olarak görülmesi, onun 
oy toplama ihtimalini azaltmakta; kutuplaşma sonunda blok halin
de iki partiye verilen oylar, seçimleri parti adaylarının kazanmasına 
yol açmaktadır.49 

Tek parti sistemlerinde bağımsız adaylık genellikle partiye 
muhalefetin ifadesi olarak kabul edilmekte ; ona oy vermek te seçmen 
için, partiyi tasvibetmemek anlamını taşımaktadır. Bu bakımdan 
tek partili sistemlerde bağımsız adaylığa istekli pek çıkmadığı gibi, 
bunların seçmenden oy toplamak konusunda da çok fazla şanslı 
olmaları düşünülemez. 

2 — Seçim Bölgesinin Sosyolojik Yapısı 
Seçim bölgesindeki etnik ve ekonomik tabakalaşmanın belir

ginleştiği ve toplumda ayrılıklara yol açtığı zamanlarda, seçmen
lerde kendi bünyelerinden kişileri seçmek eğilimi başgöstermektedir. 
İdarî bölünüşün ortaya çıkardığı bölgeler arası rekabet ise bu eğili
mi daha da kuvvetlendirir. Bu durumlarda seçim kampanyası «bi
zim ilçemizin veya köyümüzün tuttuğu aday, bizden olan kimse kazansın» te
meline dayanılarak yürütülür. Bu düşüncelerin parti bağlılıklarını 
etkisiz bırakacak bir noktaya ulaşması halinde, seçim çevresi içer
sindeki bölgelerin birinden veya bir etnik gruptan gelen bir bağım
sız adayın, başarı şansı büyük ölçüde artar.50 

« DUVERGER Maurice, a.g.c, s. 358 
49 DUVERGER Maurice, a.g.e., s. 359 
50 MATTHEWS D. R. «The Social Background of Political Decision Makers», Newyork 

1967, s. 25 
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Parti bağlarının bu eğilimleri etkisiz bırakacak kadar güçlü ol
duğu yerlerde ise, parti adaylarının kazanma şanslarının bu neden
lerle azalması düşünülemez. 

C — A D A Y I N KİŞİSEL N İ T E L İ K L E R İ VE SEÇMENLE
RİN DEĞER YARGILARI 

Adayların başarı olanakları, büyük ölçüde onların kişisel nite
liklerine bağlıdır. Örneğin bağımsız olarak adaylığını koyan kimse
ler içersinde, başarıları ile şöhret yapmış olanların, seçim bölgesine 
büyük iyilikleri dokunanların, seçmen oylarının üzerinde din, aile 
bağları veya ekonomik nedenlerle etkili olabilenlerin, parti adayları 
ile hemen hemen eşit koşullar altında oy toplama yarışma girebil
dikleri görülebilir. Bunların yanında, seçim kampanyasının gider
lerini, gereği gibi karşılıyarak kendisini seçmenlere en az parti aday
ları, kadar tanıtabilen bağımsız adayların da başarı olasülıklarırıin 
arttığı söylenebilir. 

Parti listelerinde, seçim bölgesinde sevilmeyen, kötü tanınan 
birtakım kişilerin aday olarak yer almaları, hele seçmenlerin listeler 
üzerinde değişiklik yapmak olanakları yoksa, parti listesine oy ver
meme eğilimin belirmesine yol açar. Bu durum sevilmeyen aday ka
dar, listede yer alan diğer adayların da kazanma şartlarını olumsuz 
yönde etkiler. 

Seçmenlerin parti adaylarını veya bağımsız adayları tercihle
rinde, kişisel düşüncelerinin, değer yargılarının, çıkarlarının da çok 
büyük rolü olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bazı durumlarda seçmenin, oyu
nu verirken kendisini yalnız partinin onaycısı durumunda görmesi, 
onu oy vermemeğe itebileceği gibi, bağımsız adaylara oy vermeğe 
de yöneltebilir. Bunun yanında, parti politikasının kişisel çıkarlarına 
aykırı düşmesi, partiden görülen zararlar, kırgınlıklar, kişisel düş
manlıklar gibi birtakım psikolojik faktörler de, seçmenin parti bağ
larından sıyrılarak, başka partilere veya bağımsız adaylara oy ver
mesine yol açabilir. Hatta seçmen, bunların hiçbirisini düşünmek
sizin, birtakım yakın gelecekteki çıkarları için, oyunu herhangibir 
partiye vermekten çekinmeyebilir.51 

sı MAYO H. B. a.g.e., s. 62 vd. 
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Ü ç ü n c ü Baş l ık 

SEÇİLME HAKKINDAN YARARLANMA 
KONUSUNDA EŞİTSİZLİKLER 

Seçilme hakkına sahibolan kişilerin, günümüzün demokrasile
rinde, bu haktan eşit ölçüler içersinde yararlandıklarını söylemek 
mümkün değildir. Bu eşitsizliğin nedenini, hukuk kurallarının gerek 
doğrudan doğruya, gerekse dolayısıyla kurduğu engeller kadar, uy
gulamanın koşullarında da aramak uygun olur. Seçilme hakkından 
yararlanmak konusundaki bu eşitsizlik özellikle siyasî partilerden aday 
olmak isteyen kişilerle, bağımsız aday olmak isteyen kişiler arasında 
en belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Seçilme hakkından yararlanma konusundaki eşitsizliğin genel
likle aday olacak kişiler arasındaki maddî manevi farklılıklardan 
doğduğu söylenebilir. Genellikle kendilerini tanıtarak oy toplamak 
olanaklarına daha fazla sahibolan servet sahibi kişiler veya büyük 
şöhretler, seçilme hakkından yararlanmak konusunda, diğerlerine 
oranla daha büyük istek duymakta veya isteklerini daha kolayca 
gerçekleştirebilmektedirler. 

Daha özel bir durum olan siyasî partilerden aday olacak kişi
lerle, bağımsız adaylar arasındaki eşitsizlik ise hem hukuk düzeninin 
hem de uygulamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı 
ülkelerde hukuk kuralları, gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı 
yollarla, aday gösterme konusunda yalnız partilere hak tanımakta 
ve parti adayları dışındaki kişilerin bu haktan yararlanmasını im
kânsız denecek ölçüde güçleştirmektedir. Örneğin Federal Almanya'
da, federe devlet listelerinden yapılacak seçimlerde yalnız siyasî par
tilere aday göstermek hakkı tanınmıştır.52 Amerika Birleşik Devlet-
leri'nde, bağımsız adaylar için koşulan imza toplama şartı da bu hak
tan yararlanmayı büyük ölçüde güçleştirmektedir. Ancak aday gös
terme konusunda siyasî partilerin bir tekel kurmasına yol açan bu 
durumun hukuk kuralları dışında, birtakım siyasî - toplumsal et
kenlerle de ortaya çıkabileceğini belirtmeliyiz. Bu etkenlerin başın
da, günümüzde adayların geniş seçmen kütlelerine tanıtılmasının ve 

52 Almanya Federal Seçim Kanunu, prg. 28 
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onların oyunun kazanılmasının, örgütlenmiş bir çalışmaya ve büyük 
malî olanaklara gerek duyurması ve bunların da ancak partiler ta
rafından sağlanabilmesi gelmektedir. Bunun yanında, seçim siste
minin, seçim çevrelerinin, oylama usulünün nitelikleri de çok kere 
bağımsız adayların kazanma şanslarını büyük ölçüde azaltıcı bir rol 
oynamakta ve kişileri adaylık konusunda partilere başvurmaya it
mektedir.53 

Örneğin Fransa'da, herkes cumhurbaşkanlığı için adaylığını 
koymak hakkına sahiptir ama macera meraklısı kişiler dışında kimse 
bu haktan yararlanmaya kalkmamaktadır. Çünkü tecrübeler Fran
sa'da, partilerin ve parti ittifaklarının desteklediği adaylar dışında 
kimsenin seçilme şansı olmadığını göstermiştir. Yine İngiltere'de, 
seçilme yeterliğine sahip herkes, depozito yatırmak ve usulüne uy
gun olarak yetkili makamlara başvurmak suretiyle Avam Kamarası 
için adaylığını koyabilmektedir. Uygulamada ise, parti adayları dı
şındaki adayların kazanma şanslarının yok denecek kadar az oldu
ğu görülür ve bu, bağımsız aday olmak için cesareti kırar.54 

Ancak uygulamanın yarattığı bu tekel herzaman hukuk kural
larının yarattığı tekel kadar kesin karakterde değildir. Çünkü toplum
da daha önce incelediğimiz gibi birtakım koşullar, parti adaylarının 
başarı olasıllığını arttırırken, diğer birtakım koşullar da, bağımsız 
adaylar için başarı olanakları hazırlar. Fakat nedenleri ne olursa 
olsun, sağlam temellere oturan bir demokratik rejimde, seçilme hak
kından yararlanma konusundaki eşitsizlikler, hiç değilse buna yol 
açan hukukî nedenler ortadan kaldırılmak suretiyle bir dereceye 
kadar önlenmelidir. Çünkü seçmenin oy hakkının gerçek bir denetim 
niteliğini kazanması, daha önce de belirttiğimiz gibi, oyunu verir
ken tercih olanaklarına sahibolmasına bağlıdır. Herkesin aday ol
mak hakkını kullanamadığı veya belli niteliklere sahip kişilerin bu 
haktan yararlanabildiği toplumlarda, seçmenin gerçekten hür bir 
ortamda, adaylar arasında tercih yaptığı söylenemez. Hele siyasî 
partilerin bu konuda bir tekel kurduğu siyasî rejimlerde, seçmenin 
adaylar arasında irade hürriyetine dayalı bir seçim yaptığı düşünü
lemez. Çünkü seçmenin iradesi büyük ölçüde partinin iradesi ile sı
nırlandırılmakta ve seçmen, partinin ortaya koyduğu adaylara oy ver
mek zorunda kalmaktadır. 

53 MAYO B. Henry, a.g.e., s. 117 vd. 
5* DUVERGER Maurice, a.g.e., s. 355 vd. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
ADAYLARIN TESBİTİ 



B i r i n c i Baş l ık 

SİYASÎ PARTİLERİN ADAYLARININ 

TESBİTİ 

Siyasî parti adayları, milletvekilliği için parti adına seçime 
girecekleri, parti yetkili makamlarınca, hukuk kurallarına uygun 
şekilde yetkili makamlara bildirilen kişilerin, topluma açıklanması 
ile belli olmaktadır. Siyasî partilerin adaylarının tesbitinde en önem
li aşama, partiye aday olmak üzere başvuran kişiler arasından, par
tice aday gösterileceklerin ayrılmasıdır. Partiler bu ayırımı yaparak, 
kimlerin parti adayı olacağını ve hatta bu kişilerin parti listelerin
deki sıralarını tesbit ederken, çeşitli usuller kullanırlar. Kullanılan 
usuller ne denli değişik olursa olsun, adayların tesbiti sırasında bir
takım unsurlar büyük ölçüde etki yaparlar. 

I — PARTİ ADAYLARININ TESBİTİNDE ETKİLİ OLAN 
UNSURLAR 

A — SEÇÎM BÖLGESİNİN NİTELİKLERİ 

Demografik ve coğrafî bakımdan küçük seçim çevrelerinde, 
seçmen için, adayların kişiliklerinin de büyük önem taşıdığını bili
yoruz. Bu bakımdan partiler, böyle bölgelerdeki adaylarının güçlü 
kişiler olmasına gayret etmek zorundadırlar. Halbuki büyük seçim 
bölgeleri için bu konu üzerinde bu kadar büyük bir dikkatle durmak 
gerekmez. Çünkü seçmen için önemli olan partidir, partinin genel po
litikasıdır. Ancak listelerde yer alan şöhretli kişiler, seçmenleri parti
nin görüşleri yanında, adayın kişiliği üzerinde de durmaya yönel
tebilir. 
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Seçim çevresinin etnik ve sosyo-ekonomik bölünüşü de aday
ların tesbiti sırasında üzerinde durulan noktalardan birisidir. Çünkü 
adayların, sınıflar ve etnik gruplar üzerinde olumsuz etki yaratacak 
kişiler olmaması gereklidir. 

B — PARTİNİN KAZANMA ŞANSI 

Partinin seçim çevresindeki başarı olanakları da, adayların tes
biti ve özellikle listedeki sıraların saptanması sırasında üzerinde du
rulan noktalardan birisidir. Bu konu nisbî temsil sisteminin kullanıl
dığı toplumlarda daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Çünkü 
parti için kazanma olanağı olmayan bir sıraya düşen çok değerli bir 
aday, milletvekili olmak şansını kaybedebilmekte; buna karşılık ba
zen, çekişilen bir sıraya yerleştirilen, seçim çevresinde oy toplama 
yeteneği fazla bir aday, partiye o milletvekilliğini kazandırabilmek
tedir. 

C — ADAY OLMAK İSTEYEN KİMSENİN KİŞİSEL Nİ
TELİKLERİ 

Partiler genellikle seçmenin oyunu daha kolaylıkla kazanabile
ceğine inanılan, başarılı, hakkında kötü söylentiler bulunmayan, 
aday gösterileceği bölge ile iş-doğum-aile bağlan ile ilişkili olan 
kimselerin, listelerinde yer almasını isterler. Ancak bunların yanında 
birtakım başka nitelikler de kişilerin parti adayı olmalarını sağlaya
bilir. Bu niteliklerin en önemlilerinden birisi, parti örgütünde çalış
mış olmak hatta daha önce başarılı bir milletvekilliği yapmış bulun
maktır. Bu gibi kişiler parti yöneticileri ve üyeleri tarafından yakın
dan tanınacakları için, aday olmak konusunda diğerlerine oranla daha 
şanslı durumdadırlar. Ancak, parti örgütünde çalışmasa bile parti 
çevresinde tanınan ve seçim çevresine etkili olabilecek kişilerin de, 
bunlar kadar seçilme şansına sahiboldukları muhakkaktır.1 

Adaylık için başvuran kişilerin malî olanakları da, onların parti 
içersindeki seçim şansları üzerinde büyük ölçüde etkili olabilmek
tedir. Partiler, malî olanakları geniş ve gereğinde seçim masrafları 
konusunda partiye yardımcı olabilecek kişilere karşı daha çok yakın
lık duyarlar. Bu, bazı kimselerin siyasî partileri «listedekiyerleri ve dola
yısıyla parlâmentodaki koltukları satılığa çıkarmakla» suçlandırmasına yol 

1 ESHENBURG, «Staat und Gesellschaft in Deutschland-», 1962, s. 520 
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açar. Birçok ülkede, bu gibi durumların önüne geçmek için partilere 
yapılacak bağışların sınırlandırılması,2 adayların seçim masraflarının 
denetlenmesi, partilere devlet hazinesinden yardım yapılması yol
larına gidilmiştir. Fakat bu tedbirlerin partileri, adaylarını tesbit eder
ken, yine bu noktaya değer vermekten alıkoyamadığı da bir gerçek
tir. 

D — PARTİ İÇİ ETKİLEŞİM 

Parti adaylarının tesbiti sırasında, yukarıda açıkladığımız un
surlar kadar, parti içi etkileşim diye adlandıracağımız, merkez yö
netici kadrosu ile, seçim çevresindeki yöneticiler, üyeler ve taraftar
lar arasındaki çekişmeler, tartışmalar da etkili olabilmektedir. Çoğu 
kez, parti genel merkezinin görüşleri ile, bölgesel yöneticilerin gö
rüşleri ve çıkarları karşı karşıya gelmekte; adayın bu çatışmaları bağ
daştırıcı nitelikte olmasına gayret edilmektedir. Ancak yine de ada
yın kim olacağını, sözünü geçirebilen taraf tayin etmektedir. Sözünü 
geçiren taraf ta genellikle lider kadrosudur. Lider kadrosunun bu 
üstünlüğü yalnız aday tesbiti konusunda değil, parti içi bütün ka
rarlarda kendisini gösterir. Bunu, büyük ölçüde demokratik örgüt
ler içersindeki oligarşik eğilimlere bağlayabiliriz. Yüzyılımızın ba
şından bu yana, toplumbilimcileri ilgilendirmiş olan bu konu, özel
likle Ostrogorsky ve Michels tarafından incelenmiştir. 

Ostrogorsky: «Siyasî partiler demokrasiye yaklaştıkları ölçüde, siyasî 
ilişkileri ilerici bir şekilciliğe sürüklemişlerdir. Demokrasi bütün vatandaşla
rın faal katılmasını şart koşmaktadır. Oysa ki, geniş kütleler yaradılış itiba
riyle pasiftirler. Bu durum, partinin içinde sevk ve idare makamında olanla
rın, gruplaşmasına ve bütün kararların bu azınlık tarafından alınmasına yol 
açmaktadır.» sözleriyle görüşlerini özetlemektedir.3 

Robert Michels ise, Political Parties adlı eserinde, siyasî parti
lerdeki oligarşik eğilimlerin teorisini kurmuştur. Michels'e göre, na
sıl ki şerefpayeler sisteminin yürürlükte olduğu sosyal düzenlerde, 
doğal yoldan türeyen bir seçkinler tabakası hâkim bulunuyor ise, 
demokratik ve bürokratik esasları kabul etmiş olan modern toplum
lara has kurum ve siyasî partilerde de yönetim bir azınlığın elinde 
bulunmaktadır.4 Örgütlenme demek, oligarşiye eğilim demektir. 

2 ROSS J.F.S., a.g.e., s. 129 
3 ABADANNermin, «Siyaset Sosyolojisi ve Siyasî Partiler Ders Notlan», s. 110 
4 MICHELS Robert, «Political Parties», Newyork 1959, s. 377 
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Michels, bunu : «örgüt, seçilenlerin seçenler, görevlendirilenlerin görevlen
direnler, delegelerin, onları tâyin edenler üzerinde kurdukları hâkimiyetin ana-
sıdır.» şeklinde ifade etmektedir.5 Michels'e göre, bu şekilde demokra
silerin kucağında türeyen oligarşiler, organik bir şekilde varlık ka
zanmaktadırlar. Bundan dolayı liberal ve hatta sosyalist partilerde 
de aynı eğilimler görülebilmektedir. Siyasî partilerdeki bu oligarşik 
eğilimlerin kökenleri üzerine de eğilen Michels, bunları teknik-idarî 
psikolojik ve entellektüel nedenler olmak üzere üç grupta toplamıştır. 
Teknik nedenler başlığı altında inceleyebileceğimiz örgütlenme güç
lükleri, doğrudan doğruya yönetimin mekanik ve teknik yönden 
imkânsızlığı, yönetime ilişkin yetkilerin yetenekli bir grubun elinde 
toplanmasına yol açmaktadır. Yığının önderlere ihtiyaç duyması, 
önderlerin seçimlerde değişmezlik niteliğini kazanması şeklinde özet
leyebileceğimiz psikolojik nedenler de yığın içersinde bir grubun ön 
plâna geçmesine sebebolmaktadır. Kitlenin yetersizliği, bürokrasinin 
yerleşmesi ve ihtisaslaşmayı gerektirmesi ise, oligarşik eğilimleri güç
lendiren entellektüel nedenler olmaktadır. Michels'in «Oligarşinin 
Tunç Kanunu» olarak siyasal bilim alanına mâlolan bu düşünce
leri, kendisinden sonra gelen pek çok bilim adamını da meşgul etmiş 
ve farklı nedenlere dayandınlsa da, partilerde oligarşik eğilimlerin 
varlığı bir gerçek olarak ele alınmıştır. 

II — SÎYASÎ PARTİLERİN ADAY TESBİTİNDE KULLAN
DIKLARI USULLER 

Siyasî partilerin adaylarını tesbit için kullandıkları usuller, ol
dukça değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bazı siyasî sistemler
de aday tesbiti işlemi bütünüyle bir parti içi sorun olarak görül
mekte ve hukuk kurallarına konu yapılmamakta; bazı hukuk sis
temlerinde ise genel seçimlerin bir parçası olarak hukuk kurallarına 
konu olmaktadır. Örneğin; İngiltere'de aday tesbiti, parti iç düze
nini ilgilendiren bir konu olarak görülürken, Amerika Birleşik Dev-
letleri'nde, genel seçimlerin bir parçası olarak hukuk kurallarınca 
düzenlenmektedir.6 Bunların yanında bu işlemi parti içi bir eylem 
kabul etmekle beraber, hukuk kuralları ile düzenleyen örneğin Fe
deral Almanya gibi ülkeler de vardır. 

6 MICHELS Robert, a.g.e., s. 21-80 
5 A.B.D inde bu konuda Federal Yüksek Mahkeme 1941 de bir karar vererek önse

çimlerin, genel seçimlerin ayrılmaz bir unsuru olduğunu ortaya koymuştur. United 
States V. Classic, 313 U.S. 299 (1941). 
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Siyasî partilerin adaylarını tesbit konusundaki yetkileri, adayın 
kimliğini ve listedeki yerine tesbit etmek şeklinde iki cepheli olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ancak adayların listedeki sıraları, tek isim 
usulünün kabul edildiği seçim sistemlerinde bir önem taşımamaktadır 
çünkü burada tesbit edilecek aday zaten tek kişidir. Bunun yanında 
çoğunluk usulünün kabul edildiği seçim sistemlerinde de adayların 
listedeki sıraları bir önem taşımayacaktır. Çünkü, partinin kazandığı 
millet vekilliklerinin listedeki adaylar arasında dağıtımı diye bir so
run yoktur. Gerekli çoğunluğu sağlayan partinin listesinde yer alan 
bütün adaylar, milletvekili olacaklardır. Fakat nisbî temsil usulünün 
kabul edildiği seçim sistemlerinde, adayların listedeki sıraları büyük 
önem taşımaktadır. Bunun nedeninin partinin kazandığı milletvekil
liklerinin, listedeki sıraya göre adaylara dağıtılması olduğu açıktır. 

Bundan dolayı biz burada adayların kişi olarak tesbit edilmesi 
yanında, (yalnız nisbî semsil sisteminde önem taşısa da), adayların 
listedeki sıralarının tesbiti konusuna da değinmek istiyoruz. 

A — KİŞİ OLARAK PARTİ ADAYLARININ TESBİTİ 

Partilerin, adaylarını tesbit etmek için, partiye başvuranlar ara
sında, yetkinin lider kadrolarından örgüte ve giderek taraftarlara 
yayıldığı birtakım usullerle ayırım yaptıklarını söyleyebiliriz. Bu usul
leri: parti liderlerince adayların tesbiti, parti örgütünce adayların 
tesbiti ve parti taraftarlarınca adayların tesbiti olmak üzere üç grup
ta inceleyebiliriz. 

1 — Adayların Parti Liderleri Tarafından Tesbit Edi lmesi 

Parti adaylarının parti önderi tarafından tek başına veya sınırlı 
bir yönetici kadrosu ile işbirliği yapmak suretiyle tesbit edilmesi şek
linde somutlaşan bu usul, genellikle siyasî partilerin başlangıç zaman
larında uygulama alanı bulmuştur. Bu usulün 1800 yılma kadar 
CAUCUS adı altında, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıldığını 
söyleyebiliriz. Amerika'da caucus, legislative caucus ve informal cau
cus olarak iki ayrı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Infamai caucus'-
ta, adaylar bölgesel parti önderleri tarafından seçilmekte; legislative 
caucus'ta ise, adayların tesbitinde yasama organı üyeleri söz sahibi 
olmaktadır.7 Bu usul, parti adaylarının tesbitinde yöneticilerden iba-

7 BONE, «American Politics and The Party System», London 1955 s. 396 
BINKLEY and MOOS, «A Grammar of American Politics», Newyork 1950, s. 205 
KET V. O, «Politics Parties and Pressue Goups», Newyork 1957, s. 407 
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ret çok sınırlı bir kadroya söz hakkı tanıması bakımından, parti içer
sinde üyelerle yöneticiler arasında büyük bir yetki farklılaşmasına yol 
açan, demokratik kurallardan uzak, oligarşik bir uygulama olarak nite
lendirilebilir. Bu usulün kullanıldığı sistemlerde, demokrasinin bir 
parti liderleri oligarşisi görünümüne girdiğinden söz edilebilir. 

Adayların parti liderlerince tesbiti usulü, parti örgütlerinin güç
lenmesi ve partinin her sorununda olduğu gibi, aday tesbiti konusun
da da örgütün ve üyelerin söz sahibi olmak ve yetkileri paylaşmak 
isteminde bulunmalarından dolayı terkedilmeye başlamıştır. 

2 — Adayların Parti örgütünce Tesbiti 

Bu usulde, parti üyeleri ve yöneticiler ya bizzat veya seçtikleri 
delegeler aracılığı ile, adayların tesbiti işlemine katılmaktadırlar. 

a — Adayların Delegeler Tarafından tesbiti 

Bu usulde adaylar, parti üyelerinin aralarından seçerek görev
lendirdiği delegelerden oluşan kongrelerde seçilmektedir. COJVVEN 
TION adı altında da karşımıza çıkabilen ve ilk uygulama örneklerine 
Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlayabildiğimiz bu usul, bugün de 
Amerika Birleşik Devletleri'nin8 Connecticut, New Mexico, Rhode 
Island, Indiana gibi eyaletleri yanında,9 Avrupa'nın pek çok ülke
sinde de kullanılmaktadır. 

Parti adaylarını tesbit edecek kadronun Caucus'a. oranla daha 
genişlemiş olması ve bu kadroya parti üyelerince görevlendiril
miş delegelerin de katılması; bu usulün parti içi demokrasinin gerçek
leşmesine daha uygun bulunmasına yol açmaktadır. Ancak, delege
lerin seçiminde parti liderlerinin rolünün büyük oluşu, delegelerin 
baskı altında tutulabilmelerinin ve bunlara istenilen istikamette oy 
kullandırtmanm mümkün bulunuşu; görünüşte caucus'a. oranla 
daha demokratik olan bu usulün, yine de sonuç olarak parti üst ka
deme yöneticilerinin kontrolü altında oligarşik bir uygulamayı ger
çekleştirdiğini ortaya koymaktadır. 

8 Amerika'da Convention usulü ilk defa Anti Masonic Party tarafından ortaya 
atılmış ve 1831 tarihinde kullanılmaya başlamıştır. Bkz. FERGUSON and MC 
HENRY, «.The American Federal Governments», London 1950, s. 232 

9 Bazı eyaletlerde ise, örneğin Windsor ve Vermont gibi, kanunlar partilere aday
larını isterlerse Convention ile seçmek konusunda seçimlik bir hak tanımaktadır. 
Bkz. KET V. O, a.g.e., s. 418 
DIAMOND-FISK-GARFINGEL, «The Democratic Repubtic», Chicago 1966, s. 358 
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Seçmenler açısından ise Convention usulünün Caucus'a. oranla 
bir yenilik getirdiği düşünülemez. Caucus'ta. parti üst kademe yöne
ticilerinin, liderlerinin kararlarının onaycısı durumunda olan seç
menler, bu kere de delegelerden meydana gelmiş bir kurulun daha 
demokratik ölçüler içersinde tesbit ettiği adayların onaycısı durumun
dadırlar. 

b — Adayların Parti Üyelerinin Bütünü Tarafından Tesbiti 

Parti adaylarının tesbitinde yetkinin, önderlerden üyeler tara
fından seçilmiş delegelere geçmesi ile başlayan parti içi demokratlaş
ma süreci, partiye kayıtlı bütün üyelere bu konuda söz hakkının tanın
ması, ile gelişimine devam etmiştir. Burada artık parti üyeleri ara
sında, adayların tesbiti konusunda, yetki bakımındanbir eşitlikten de 
söz edilemez. Bu sistemde bazı partilerin, aday tesbitine katılacak 
üyelerinde belli bir süreden beri partiye kayıtlı bulunmak veya üye 
aidatı ödemiş olmak gibi koşullar aradığı; bazı partilerde ise, yal
nız parti üyesi olmanın aday tesbitine katılmak için yeterli sayıldığı 
görülmektedir. 

Parti içi demokrasi bakımından en ileri aşama sayılabilecek 
bu usul, düzgün üye kayıt defteri tutmayan partilerce, kimlerin aday 
tesbitine katılacağının sıhhatli şekilde bilinemiyeceği ; çok üyesi olan 
partilerce de, bu üyeleri bir araya getirerek, karara varmanın güç
lüğü bakımından eleştirilebilmektedir. 

Bu usulün, seçmenleri parti kararlarının onaycısı durumundan 
kurtardığı da söylenemez. Ne var ki bu kere onaylanan, diğer 
usullere oranla çok daha demokratik koşullar altında alınmış olan 
kararlardır. 

e — Adayların Yönetici ve Üyelerin İşbirliği ile Tesbiti 

Adayların parti üyeleri veya delegeler tarafından seçildiği sis
temlerde de parti içi oligarşik eğilimlerin bir sonucu olarak parti 
yöneticilerinin, delege ve üyelerin kararlarını büyük ölçüde etkile
mek olanağına sahibolacağını biliyoruz.10 Ancak bazı partilerde tü
zük ve yönetmeliklerle yöneticilere, örgütün kararlarını veto etmek 
yetkisinin verilmesi veya örgütün, yöneticilerin tesbit ettiği isimler 
arasından parti adaylarını seçmek zorunda bırakılmaları; bu oli-

io Bkz. s. 67 
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garşik eğilimlerin, hukukî kurallar aracılığıyla somutlaşma olanağını 
bulmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak ortaya caucus, con
vention ve üyelerce tesbit usullerinin karışımı birtakım karma usul
ler çıkmaktadır. Aday tesbitinde oligarşik usullere bir dönüş nite
liğindeki bu uygulama; seçmenler açısından da, son sözü büyük 
ölçüde yöneticilerin söylediği kararlan onaylamaktan başka bir an
lam taşımamaktadır. Fakat günümüzde pek çok ülkede siyasî parti
lerin bu tür usulleri kullandıkları da belirtilmeden geçilmemelidir. 
Biz burada bu karma usullerin ne şekilde somutlaştığını birkaç ör
nek vererek göstermeye çalışacağız. 

aa — ingiltere'de Siyasî Partilerde Aday Tesbiti 

aaa — ingiliz Muhafazakâr Partisi (British Conservative Party) 

Muhafazakâr Partide adayların tesbitinde, Partinin Genel Sek
reteri (Vice Chairmen of Party), Partinin Daimi Danışma Kurulu (Stan
ding Advisory Committee), Seçim Komitesi (Election Committee), Bölgesel 
Örgütün Yönetim Kurulu (Executive Committee), Kongre Üyeleri ile 
birlikte söz sahibidirler. Aday tesbiti yetkisi, kuramsal olarak bölge
sel örgütün Yönetim Kuruluna verilmiştir. Ancak bu kurul, aday
ları Daimi Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış listeden, Seçim 
Komitesince ayrılmış kişiler arasından seçmek zorundadır. Daimi Da
nışma Kurulu, listesine partinin merkez yöneticilerinin, bölgesel ör
gütün başkanı ve Bölge Temsilcisi ile birlikte tesbit ettikleri niteliklere 
uygun düşen kişileri, partinin Genel Sekreteri ile işbirliği yapmak 
suretiyle seçerek almaktadır. Seçim Komitesi, bu listeden uygun gör
düğü kişileri ayırmakta; bölgesel örgütün Yönetim Kurulu toplantı
sında bu kişilerle teker teker konuşulmakta, sorulan sorulan cevap
landırmaları istenmekte ve yaptıkları kısa konuşma dinlenmektedir. 
Bundan sonra kurulda yapìlacak oylama ile aday olacak kişi seçil
mektedir. Bu kişinin kesinlikle parti adayı sıfatını kazanması; 
parti üyelerinin bütününün katılacağı ilk kongrede, kongre üyeleri
nin onayının alınmasına bağlıdır. Kongre, parti adayı olmak üzere 
kendisine sunulan ismi onaylamazsa süreç tekrarlanmaktadır. Par
tinin Daimi Danışma Kurulunun, aday tesbitine ilişkin kararları veto 
yetkisi vardır, fakat bu yetkinin kullanıldığı pek görülmez. 

Adayların tesbiti sırasında bölgesel örgütlerle, merkez yöneti
cileri arasında bir etkileşim mevcuttur ve bölgesel örgütler, adaylarının 
Danışma Kurulunun hazırlayacağı listede mutlaka yer alması için ça-

72 



lışırlar.11 Gerçi teorik olarak Maxfell-Fyfe raporunda belirtildiği gibi, 
Daimi Danışma Kurullarının, adayın kişisel karakterinin, parti sada
katinin, siyasî tecrübesinin ve geçmişinin, kültürünün, konuşma ye
teneğinin, malî olanaklarının partiye uygun düştüğüne ve yarar sağ
layacağına inanmadıkça, onu listeye almayacağı söylenir. Fakat bu 
niteliklere sahip herkes, bölge tarafından beğenilmeyeceği için, böl
gesel örgütlerin kendi adaylarının listede yer alması konusunda parti 
üst kademelerinde taraftar toplamaya kalkışmaları olağan karşılan
malıdır.12 

bbb — İngiliz îşçi Partisi (British Labour Party) 

ingiliz îşçi Partisi'nde parti adayı olarak gösterilmek üzere par
tiye, partinin bölge veya merkez kademesindeki yönetim kurullarının 
( Ward Committee ve National Executive Committee) veya partiye üye olan 
kuruluşların isim önermek haklan vardır. Ancak önerilecek kişilerin 
bu makamlara, parti ilkelerine ve programına uyacaklarını ve aday
lığa muvafakat ettiklerini, önceden hazırlanmış formları doldurmak 
suretiyle bildirmeleri gerekmektedir.13 Bu kişiler arasından kimlerin 
parti adayı olarak önerileceği ise, Merkez Yönetim Kurulu (National 
Executive Committee) Bölgesel Yönetim Kurulu (Constitutional Executive 
Committee), Danışma Kurulu (National Advisory Committee) Partinin Ge
nel Sevk ve idare Kurulu (General Management Committee) ve Seçim 
Kurulu (Selection Conférons) 'nun işbirliği ile tayin edilir. 

Kuramsal olarak parti adaylarının tesbitinde yetki, bölgesel 
örgüt üyelerinden ibaret olan ve parti merkez büro temsilcisinin gö
zetiminde toplanan Seçim Kurulunundur. Ancak Seçim Kurulu, aday* 
lan tesbit ederken seçim hakkını Genel Sevk ve idare Kurulunun dü
zenlediği liste ile sınırlı bir şekilde kullanmak zorundadır. Adı bu lis
tede bulunmayan kimseleri aday seçemez. Bu liste ise, parti adayı 
olmak isteyen kimselerle yapılan görüşmeler sonunda Seçim Kurulu, 

11 Bkz. «Notes on Procedurfor the adoption of Consevative Candidates in England and Wales», 
published by the Conservative and Unionist Central Office, London 1970 
EPSTEIN Leon, a.g.e., s. 215 
BEER S. «From Governing Elite to Organized Mass Parties», bkz. NEUMAN, 
«Modern Political Parties», Chicago 1956, s. 25 
MC KENZIE, «British Political Parties», London 1963, s. 248 vd. 
ÖZBUDUN Ergun, «Party Cohesion in Western Democracies», s. 339 

« MC KENZIE, a.g.e., s. 216 
« EPSTEIN L. a.g.e., s. 215 

BEER S. «Selecting jour Parliament Candidate», Labour Organizer, April 1965 
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Merkez Yönetim Kurulu ve bölgesel Yönetim Kurulu'nun uygun 
gördüğü kimseler arasından, Danışma Kurulu tarafından yapılan 
ayırıma dayanılarak Genel Sevk ve İdare Kurulunca hazırlanmak
tadır. 

Seçim Kurulunda, Genel Sevk ve İdare Kurulunun ortaya koy
duğu listede yer alan kişiler birer birer çağırılmakta, haklarında ge
niş bilgi verildikten sonra oylama yapılmaktadır. Her delegenin bir 
oy hakkına sahibolduğu bu seçimde, mutlak çoğunluk elde edilinceye 
kadar oylamaya devam edilmekte ve böylece adaylar tesbit edilmek
tedir. Ancak, bu adayların merkez Yönetim Kurulu tarafından onay
lanması da gerekmektedir. Merkez Yönetim Kurulunun genellikle 
Seçim Kurulunun tesbit ettiği adayları veto yoluna sapmadığı 
görülmektedir. Örneğin; 1945-1964 yılları arasında veto edilen aday 
sayısı yalnız 12 dir.14 

İngiliz Muhafazakâr Partisene oranla, parti üyelerinin biraz 
daha geniş söz hakkı bulunan bu aday tesbiti usulünde de parti üye
lerinin, seçim haklarını, merkez organları ve yöneticiler tarafından 
hazırlanan listelerle sınırlı şekilde kullanmak zorunda bırakılmış ol
maları ve Merkez Yönetim Kuruluna verilen veto hakkı; aday tesbiti 
işleminde yöneticilerin tercihlerinin büyük önem taşıdığını ortaya 
koymaktadır. Ancak uygulamada, yöneticiler tarafından desteklen
diği anlaşılan kişilerin, üyelerin beğenisini kazanmak şansını genel
likle kaybettiğini de belirtmek gerekir.15 

bb — Federal Almanya'da Aday Tesbiti 

Federal Almanya'da, parti adaylarının nasıl tesbit edileceği, 
büyük ölçüde Federal Seçim Kanununda gösterilmiş ve siyasî par
tilere ancak seçim kanunda gösterilen usullerin ayrıntılarını düzen
lemek işi bırakılmıştır. 

Federal Seçim Kanunu'nun 22. paragrafına göre adaylar, par
ti içersinde yapılacak bir önseçim (Vorwahl) ile tesbit edileceklerdir. 
Önseçimde : 

1 — Partinin seçim çevresi içersindeki seçme yeterliğine sahip üyele
rinin bütünü, 

14 RANNET Austin, «Candidate Selection and Party Cohesion in Britain and United Sta
tes», 1965 eylülünde American Political Science Association'in düzenlediği yıllık 
toplantıya verilen tebliğ, Sheraton Park Hotel, Washington D. C. 

15 MC KENZIE, a.g.e., s. 549 vd. 
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2 — Veya bu üyelerin, seçim gününden bir yıldan fazla bir zaman önce 
seçilmiş olmamak şartıyla, kendi aralarından seçecekleri temsil
ciler, 

önceden tâyin ve ilân edilen gün, saat ve yerde toplanarak, gizli oyla, 
aday adayları arasından, parti adayı olacak kişileri seçeceklerdir. 
Toplantının yeri, saati, davetin şekli ve toplantıya katılanların sa
yısı bir tutanakla tesbit edilecek ve bu tutanak, seçilen adayların lis
tesi ile birlikte, Seçim Çevresi Yöneticisine verilecektir. Toplantının yö
neticisi ve toplantıda seçilmiş olan iki kişi, adayların gizli oyla tesbit 

Seçim Kanunu, 
yönetmeliklerinde 

edildiklerini yeminle teyid etmek zorundadırlar. 
önseçimlerde alınan kararlara, parti tüzük ve 
gösterilen üst organların itiraz hakkı olduğunu da belirtmiştir. Bü 
itirazların vukuu halinde, oylama bir kere daha yapılmakta ve alınan 
sonuç kesin nitelik taşımaktadır.16 

Seçim kanununun bu ayrıntılı hükümleri kari ısında 
tilere, Alman Siyasî Partiler Kanunu'nun 17. ma ddesind 
diği gibi, tüzük ve yönetmeliklerinde hangi tip bir 
ile önseçim yapacaklarını ve bu kurulun nasıl topi; 
lemek işi kalmıştır. 

siyası par-
e belirtil -

yoklama kurulu 
anacağını düzen-

Alman Sosyal Demokrat Partisi (Sozial Demokratischen Partei 
Deutschland, S.P.D.J, 21 Mart 1968 tarihli tüzüğünün II . paragrafın
da aday listelerinin, partinin mahalle, ocak veya il başkanları ile 
yetkili örgüt birimlerinin işbirliği sonucunda ve çevre seçim çevre
lerinden gelecek delegelerin gizli oyu ile tesbit edileceğini kabul 
etmiştir. 

Hıristiyan Demokrat Birliği (Christlich Demokratische Union, 
C.D.U.) ise 1970 tarihli tüzüğünün 20. paragrafine a, parti adayla
rının, seçim çevresi içersindeki il ve ilçe birliklerinin uygun şekilde 
temsil edilmeleri gerekli bir Seçim Kurulu, (Wahl kreise Versammung) 
tarafından yani seçim çevresindeki parti birimlerinden gelecek de
legeler aracılığı ile seçilmesi esasını ortaya koymuştur.17 

Bu durumda, Federal Almanya'da parti adaylarır 
meydana gelen seçim kurullarında tesbit edildikl 
Bu uygulama İngiltere'deki uygulamadan farklı olarak 

in, delegelerden 
söyleyebiliriz. 
, yetkinin bü-

16 Almanya Federal Seçim Kanunu prg. 22 
17 «Die CDU, stellt sich vor Gesenkte, Idee, Statut, Programm», 3. auf, 1970, s. 51 
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yük kısmını parti örgütüne bırakmaktadır. Üst kademedeki yönetici
lere ancak belli durumlarda seçim kurulunun kararlarını bir defaya 
mahsus olmak üzere bozmak hakkı verilmiştir. Bunun dışında parti 
üst kademelerinin, yöneticilerin, aday tesbiti konusunda herhangi-
bir yetkileri yoktur. Halbuki ingiltere'de üyelerin aday tesbiti konu
sundaki yetkileri, üst kademelerdeki yöneticilere tanınan yetkilerle 
büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. 

cc — Diğer Ülkelerden Örnekler 

Çeşitli ülkelerde parti örgütlerinin aday tesbiti işlemi, değişik 
görünümlerle karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Norveç'te milletve
kili adayları, bölgesel ünitelerden seçilen delegelerle, o seçim bölge
sindeki partinin Yönetim Kurulunun işbirliği sonucunda tesbit edil
mekte ve nihaî karar, Parti Bölgesel Yönetim Kurulu tarafından veril
mektedir.18 İsveç'te sosyalist olmayan partilerde, üye aidatı ödeyen 
bütün parti üyelerine, adaylar hakkındaki görüşleri mektupla 
sorulmakta ve parti yönetim kurulları buna göre adayları tesbit etmek
tedir. Sosyalist partilerde ise, partinin aday listesi, bütünüyle parti 
üyeleri veya üyelerin seçtiği delegeler tarafından tesbit edilmektedir.19 

Belçika'da parti adayları, üye aidatı ödeyen parti üyeleri tara
fından, parti liderlerinin hazırladığı listelerden seçilmektedir.20 Yeni 
Zelanda'da, her seçim bölgesinde Parti Genel Yönetim Kurulundan, 
ve bölgesel örgütten seçilen üçer kişiden ibaret altı kişilik bir komite, 
parti adaylarını tesbit etmektedir. Ancak bu tesbit, bölgesel liderler 
ve üyelerle gerekli temaslar kurulduktan sonra yapılmaktadır.21 

3 — Adayların Parti Taraftarlarınca Seçimi (Primary) 

Parti içi bir işlem niteliğini taşıyan aday seçimleri, yüzyılımızın 
başında Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde uygu
lanmaya başlayan PRIMARY sistemi ile değişik bir görünüm kazan
mıştır. Çünkü bu sistem, aday tesbiti yetkisini parti üyelerine bırak
tığı gibi; aday tesbiti işlemini de kamu makamlarının yönetimi altı
na sokarak, parti içi işlem niteliğinde olmaktan çıkartmıştır. Parti 
adaylarının, parti üyeleri tarafından tesbiti olarak özetleyebileceği
miz bu sistemde, parti üyeliğinin, Avrupa ülkelerindeki parti taraf-

18 EPSTEIN L. a.g.e., s. 227 
w EPSTEIN L., a.g.e., s. 227-228 
20 EPSTEIN L., a.g.e., s. 228 
2i EPSTEIN L., a.g.e., s. 229 
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tarlığı-parti seçmenliğinden bir farkı olmadığını belirtmek gerekir. 
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde parti üyeleri, Avrupa ülke
lerinde olduğu gibi partiye kayıtlı değildirler. Üye aidatı ödemek 
zorunlulukları yoktur, parti toplantılarına katılmamaktadırlar ve par
ti disiplini içersinde hareket etmek mecburiyetinde değildirler.22 Bunun 
için biz konuyu, adayların parti taraftarlarınca testiti, başlığı altında 
ele almakta bir sakınca görmüyoruz. 

Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre uygula
ma çeşitlenmeleri gösteren primary sistemi, genel olarak açık (open) 
ve kapalı (closed) primary olmak üzere iki genel grupta toplanabilir. 

Kapalı primary'de, aday tesbiti için oy kullanacak olan kimse, 
hangi partinin aday tesbiti işlemine katılacağını ve hangi partiye 
mensubolduğunu açıklamak zorundadır. Parti mensubiyeti ya seç
menin, parti seçmen listesine kaydolması (enrollment system) veya o 
partinin adaylarını geçmiş seçimlerde desteklediğini ve gelecek se
çimlerde de destekleyeceğini bildiren bir beyanda bulunması (Chal
lenge system) ile açıklanmış olur.23 Böylece her partinin üyeleri, kendi 
partilerinin adaylarını seçmek üzere primary'e katılırlar. Ancak ge
rek kayıt gerekse sözlü taahhüt, seçmeni hukuken bağlayıcı bir nitelik 
taşımamaktadır. Texas İstinaf, Mahkemesinin bu konudaki bir ka
rarında da, bu taahhüdün ancak «seçmenin vicdanı ve şeref duygusu öl
çüsünde bağlayıcı nitelik taşıyan, ahlâkî bir kayıtlama» dan ibaret olduğu 
belirtilmiştir.24 

Açık Primary'de ise, seçmenlerin primary'e katılırken, parti bağ
larını açıklamak zorunlulukları yoktur. Eğer parti adayları farklı 
listelerde yer alıyorsa, seçmene bu listelerin hepsinden birer tane ve
rilir ve seçmen bunlardan birisini kullanır. Eğer partilerin primary 
adaylarının adları tek bir pusulada fakat partiye ayrılan sütunlarda 
yer alıyorsa, seçmen bu pusulayı alır ve aday tesbitine katılmak is
tediği partiye ait sütun üzerinde gerekli işaretlemeleri yapar. Bu arada 
diğer sütunlarda da işaretleme yapacak olursa oyu geçerli kabul edil
mez. Ancak Washington eyaletinde, seçmenlerin seçim yapılacak mev
kiler için partilerin herhangi birisinden aday seçmek hakkı vardır. 
Minnesota ve Nebraska eyaletlerinde ise partisiz primary (nonpartisan 
primary) kabul edilmiştir. Bu eyaletlerde, pusulada aday adaylarının 

22 KEY V. O., a.g.e., s. 390-394 
ÖZBUDUN Ergun, «Türkiye ve Bah Demokrasilerinde Parti Disiplini» s. 33 

23 COUSENS, «Politics and Political Organizations in America», Newyork 1948, s. 350 
24 ÖZBUDUN Ergun, a.g.e., s. 34 
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bağlı oldukları partiler gösterilmemekte ve genel seçime de, bu aday 
adaylarının içersinde primary'de en çok oyu almış olan iki kişi katıl
maktadır. 

Primaryde seçmenler tercihlerini, ya seçim yapılacak her mevki 
için listede yer alan aday adaylarının arasından beğendiklerinin 
isimlerini, pusulada o mevkinin karşısında boş bırakılan yere yazmak 
veya aday adayının ismi karşısındaki yere işaret koymak suretiyle 
belirtmektedirler.25 

Seçmen açısından aday tesbitine katılmak konusunda en geniş 
yetkileri getiren bu sistemin de, çeşitli açılardan eleştirisi yapılabilir. 
Eleştirilerden en önemlisini, böyle bir sistem içersinde partilerin mec
lis gruplarını parti disiplini içersinde tutamayacakları teşkil etmekte
dir. Çünkü adayların seçiminde partinin değil, partiye karşı hiçbir 
yükümlülüğü bulunmayan üyelerin, daha doğrusu parti taraftarla
rının söz hakkı vardır. 

Eleştirilerden bir diğeri de, primary'daki oy pusulalarının kar
maşıklığı ve uzunluğu nedeniyle oy kullanmanın zorlaştırılmış ol
masına yöneltilenidir.26 

Bunların yanında primary'de çok geniş olan seçmen kütlesinin, 
adayların tesbiti konusunda zorluk çektiği ve genellikle toplumun 
geniş kesimlerince rahatlıkla tanınan şöhretli kişilerin, diğer aday 
adaylarına oranla daha şanslı duruma geçtikleri için aday adayla
rının eşit koşullar altında yarışmaya katılmadıklarından söz açıla
bilir. Ancak primary'de de, seçmenlerin kararlarına yön vermek 
amacıyla, siyasî partilerin ve baskı gruplarının birtakım çalışmalara 
giriştiklerine değinmek gerekir. Örneğin bazı eyaletlerde partiler, prepri-
mary convention- primary öncesi kongreler düzenlemekte ve oyların 
belli bir yüzdesini toplamış olan aday adayları, parti desteğini kazanmış 
kişiler olarak primary'ye girmektedirler. Ayrıca partiler taraftarla
rının rakip partilerin primary'sine katılmalarını sağlayarak, onların 
listelerini zayıf isimlerle doldurtmak yoluna da sapabilmektedirler.27 

25 BONE H. a.g.e., s. 403 
as MERRIAM and GOSNELL, «The American Party System», Newyork 1950, s. 305 

vd. 
27 HARRIS P. J. «A Model Direct Primary System», bkz. TURNER, «Politics in The 

United States», London 1955, s. 292-298 
SORAUF, «Party and Representation», 1963 Newyork, s. 52 
EPSTEIN, a.g.e., s. 203 vd. 
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B — PARTİ ADAYLARININ LİSTEDEKİ SIRALARININ 
TESBİTİ 

Parti adaylarının listedeki sıralarının ya siyasî partiler tarafın
dan tesbit edildiği veya bu konuda seçmenlere de birtakım yetkiler 
tanındığı görülmektedir. 

1 — Listedeki Sıranın Parti Tarafından Tesbiti 

Siyasî partiler genellikle listelerinde yer alacak adayların kim 
olacağına karar verirken, onların listedeki sıralarını da tesbit etmek
tedirler. Bundan dolayı, siyasî partilerin adayların listedeki sırala 
rını tesbit için kullandıkları usullerin; adayların kim olacağını tayin 
etmek için kullandıkları usullerden hemen hemen farksız olduğunu 
söylemek gerekir. Adayların listedeki sıraları da; 

1 — Partinin Lider Kadrosu, 

2 — Partinin üyeleri ve delegeler, 

3 — Delegelerle veya üyelerle birlikte Yöneticiler, 

tarafından tesbit olunabilmektedir.28 Bazı siyasî sistemlerde seçme
nin oyunu verirken, parti tarafından hazırlanan bu listede herhangi 
bir değişiklik yapmak hakkı yoktur. Seçmen yalnız parti konusunda 
seçim hakkını kullanacak ve onun tesbit ettiği adayları da onaylaya
caktır. Bloke Liste adını verdiğimiz bu usulde, partinin kazandığı 
milletvekillikleri, baştan başlamak üzere listede yer alan adaylar arasın
da dağıtılacaktır. Bu durumda, nisbî temsilin uygulandığı siyasî sis
temlerde, listenin ilk sıralarında yer alan adayların, şanslı durumda 
bulunacakları açıkça görülmektedir. 

Bu usul, seçmenin tercih hakkını kısıtlamak ve seçimleri parti 
ve yöneticilerin birlikte seçimi değil, yalnız partilerin seçimi şekline 
sokarak; yöneticileri seçme yetkisinin, siyasî partilere devredilmesine 
yol açmakla suçlandırılmakta ve bu gibi sistemler, siyasî partiler is
tibdadı olarak adlandırılabilmektedir.29 

2 — Listedeki Sıranın Tesbitinde Seçmenlerin Söz Hakkı 

Seçmenlere, siyasî partilerin tesbit ettikleri adayların sıraları 
üzerinde değişiklik yapmak ve yeni bir sıralamaya gitmek hakkı ta-

28 Bu konuda, kullanılan bu usullerin ayrıntıları için bkz. s. 68 vd. 
29 ARMAOĞLU Fahir, a.g.e., s. 161 
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nıyan sistemler mevcuttur. Bunları, tercih oyu usulü ve isim çizme 
usulü olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

a — Tercih Oyu Usulü 

Bu usulde partiler, adaylarını, uygun gördükleri şekilde sıra
lamaktadırlar. Seçmenler ise, her adayın adının karşısında bulunan 
yere özel bir işaret koymak suretiyle tercihlerini belirtecek ve böy
lece adayları kendi beğenilerine göre sıraya dizmiş olacaklardır. 

Seçmenin sahibolacağı tercih oyu sayısı çeşitli kanunlara göre 
değişmektedir. Seçmen bazan yalnız bir tek aday için tercih oyu 
kullanabilmekte, bazan da tercih oyunun sayısı, seçilecek milletve
kili sayısının belli bir oranı olarak tesbit edilmektedir. Seçmenlere, 
seçilecek milletvekili sayısı kadar tercih oyu hakkının tanındığı dev
letler de vardır. 

Tercih oyu usulünde seçmen, partinin aday listesini hiçbir ter
cih işareti yapmaksızın oy sandığına atarsa, seçmene tanınan tercih 
oyu sayısı ne kadar ise, listenin başından itibaren o kadar aday için 
için tercih oyu kullanılmış demektir. Bu usulde partinin kazandığı 
milletvekilliklerinin adaylar arasındaki dağılımına gelince: oy san
dığından çıkan her parti listesi, partiye verilmiş bir oy kabul edil
mekte ve milletvekilliklerinin partiler arasındaki dağılımında bu oy 
miktarı esas alınmaktadır. Bundan sonra adaylar, almış oldukları 
tercih oyları bakımından en büyükten küçüğe doğru sıralanmakta 
ve baştan itibaren, partinin kazandığı yer sayısı kadar aday, milletve
kili seçilmiş olmaktadır. 

Bu sistem seçmenlere adayların sırası konusunda, parti kararı
nın üzerinde değişiklik yapma olanağını bahşetmesi bakımından seç
menler tarafından beğenilmekte fakat partiler, adayların sıralarını 
tesbit konusunda kesin söz hakkını kaybetmiş olmalarından dolayı, 
bu sistemi uygun bulmamakta ve parti adayları arasında gereksiz 
bir rekabete yol açmakla suçlandırılmaktadırlar.30 

b — İsim Çizme Usulü 

Tercih oyunun bir başka biçimi olan bu usulde seçmenlere, 

partinin hazırladığı listede beğenmedikleri bir veya birkaç adayın is

so ARMAOĞLU Fahir, a.g.e., s. 219 
MAC KENZIE W. J. «Free Elections», London 1958, s. 81 vd. 
LAKEM AN Enid, «How Democracies Vote», London 1970, s. 98 vd. 
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mini çizmek hakkı verilmektedir. Oy pusulasında adı çizilmiş olan 
adaylar eksik oy alacakları için, partiye verilmiş oylara göre tesbit 
edilecek milletvekilliklerinin dağıtımında şanssız duruma girecek
lerdir. Böylece geniş bir kütlenin hoşnutsuzlukla karşıladığı adaylar, 
listede yer alsalar bile kazanma şansını kaybedeceklerdir. 

Görülmektedir ki bu usul de, tercih oyu usulü gibi, seçmenin 
partinin düzenlediği listede birtakım sıra değişiklikleri yapmasını 
sağlamaktadır. 

İÜ — SİYASÎ PARTİLERİN ADAY TESBİTİ KONUSUN
DAKİ HAKLARI ÜZERİNDE DÜŞÜNCELER 

Demokrasinin bir partiler demokrasisi niteliğini kazandığı 
çağımızda, siyasî partiler için adayların kim olacağını ve parti liste
sindeki sıralarını tesbit konusunda söz sahibi olmak; temsil ilişkileri 
ve sorumlu hükümet anlayışı bakımından bir gerek haline gelmiş
tir.31 Çünkü siyasî partilerin seçmene sundukları program ve görüş
lerin doğrultusunda ve tam bir parti disiplini içersinde hareket edecek 
bir meclis grubu kurmaları, büyük ölçüde adayların seçiminde söz 
sahibi olmalarına bağlı görünmektedir. 

Adayların tesbitinde ve milletvekillerinin seçiminde, parti ör
gütünün söz sahibi olmaması halinde, seçilme konusunda parti ör
gütüne karşı bağımsız duruma geçecek milletvekillerinin, parlâmen
toda partiye bağımlı bir politika uygulamaları kolayca sağlanamaz 
ve özellikle disiplinsiz partilerde milletvekilleri, parti görüşleri doğ
rultusunda değil, kişisel inançları doğrultusunda hareket etme yo
luna kolayca sapabilirler. 

Bundan dolayı çağımızda siyasî partilerin, parti adaylarının se
çiminde söz sahibi olmaları olağan karşılanmalıdır. 

Fakat bu konuda güçlük, siyasî partilerin hakları ile seçmenin 
seçim haklarının çatışmasından doğmaktadır. Çünkü kimin yöne
tici olacağı konusunda seçmene verilen seçim hakkı büyük ölçüde 
partilerin kararı ile sınırlandırılmakta ve hatta ortadan kaldırılmak 
tadır. Bu durumda seçmen yalnız parti konusunda seçim hakkını 
kullanabilmekte ve kimlerin yönetici olacağını partiler tesbit etmek-

31 ÖZBUDUN Ergun, «Party Cohesion In Western Democracies», s. 337 
SCHATTSCHNEIDER, «Party Government», Newyork 1942, s. 64 
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tedir. Bu, seçmenin seçim hakkının kapsamının daraltılması anlamı
na geleceği gibi; adaylar arasında tercihini yaparak, kimin yönetici 
olacağını özgürce tesbit etmesini önlemektedir. 

Bu durum, demokrasinin bazı düşünürler tarafından bir parti
ler oligarşisi olarak nitelendirilmesine yol açmaktadır. 

Adaylarını tesbit ederken siyasî partilere hâkim olan oligarşik 
eğilimleri, parti adaylarının seçmenlere oranla çok küçük bir partili 
kütle tarafından tesbit edilebilmesini ve seçmenlerin bu kütlenin tes
bit ettiği adayları onaylamak durumunda bırakılmasını, demokra
sinin temel ilkesi olan çoğunluğun üstünlüğü prensibine aykırı 
bulanlar da vardır.32 

Bu görüşler büyük ölçüde haklılık taşımaktadır. Ancak siyasî 
partilerin ortaya çıkması ile görünümü değişen demokrasinin, hal
kın görüşlerinin yönetimde gerçekten etkili olduğu bir rejim karak
terini muhafaza edebilmesi ve partilerin parlâmentoda, halkın onay
ladığı politikayı yürütebilmeleri için daha önce de nedenlerini açık
ladığımız gibi milletvekili adaylarının seçiminde partilerin söz sahibi 
olması gerekmektedir. Bunun için seçmen,güdülen politikanın tes-
bitinde daha etken bir rol alabilmek uğrunda, yöneticilerin kim ola
cağını tesbit yetkisini siyasî partilere bırakmak zorundadır. 

Fakat, bu bırakış ne ölçüde olacaktır? Parti adaylarını tesbit 
konusunda bütün yetkileri siyasi partilere vermek ve seçmene aday
lar tesbit edilirken veya aday listeleri üzerinde herhangi bir söz hak
kı tanımamak, seçmenlerin milletvekillerinin kim olacağını seçmek 
konusundaki haklarından yoksun bırakılmaları veya bu konuda ira
de özgürlüğüne sahibolmamaları sonucunu verecektir. 

Bu konuda bütün yetkiyi seçmenlere bırakmak ise, partiler de
mokrasisinin ve parti disiplinin gereklerine uymayacaktır. 

Bize göre yapılacak en uygun iş, yetkilerin parti ve seçmenleri 
uzlaştıracak şekilde dağıtılmasıdır. Bu da bizce, parti içersinde en 
demokratik biçimde tesbit edilen listelerde yer alan adaylar ve bun
ların sıraları konusunda seçmene söz hakkı tanıyan bir sistemle ger
çekleşebilir. Böyle bir sistem ise sanırız ki, parti adaylarının partiye 

32 PATASLIOĞLU Arif, a.g.e., s. 73 v.d. 
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kayıtlı bütün üyelerin eşit söz hakkına sahibolduğu toplantılarda tes-
bit edilmesi ve bunlar hakkında seçmene tercih oyunun tanınması 
ile kurulabilir. 

Bu sistem içersinde siyasi partilerin meclis gruplarını disiplin 
çizgisinde tutmaları mümkün olabileceği gibi; seçmenlerin de, si
yasî iktidara hangi görüşlerin hâkim olacağını ve toplumu kimlerin 
yöneteceğini birlikte tesbit etmeleri sağlanabilir. 

Bu durumda artık seçmenlerin yöneticileri etkin şekilde denet-
leyemedikleri, adaylar arasından kimlerin milletvekili olacağını 
özgürce ayıramadıkları da iddia edilemez. 

İ k i n c i Baş l ık 
BAĞIMSIZ ADAYLARIN TESBİTİ 

Bağımsız adayların tesbiti, siyasî parti adaylarında olduğu gibi 
birtakım uzun işlemlerin yerine getirilmesini gerektirmemektedir. 
Çünkü burada önemli olan, aday olacak kişinin iradesi, istemidir. 
Kişi, kazanma olanaklarını da inceleyerek, aday olma istemini gerekli 
hukuk kuralları çerçevesinde ilgili makamlara bildirmekle adaylı
ğını açıklamış olur. Burada aday olmaya karar veren de, aday olma 
isteminde bulunan da, kişinin kendisidir. Ancak bu durum, seçmen 
gruplarınca aday gösterilme halinde değişmekte; bir kimseyi beğe
nen seçmenlerin, onun da rızası ile ilgili makamlara başvurması 
sonucunda, o kimsenin adaylık sıfatını kazanması mümkün olabil
mektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE MİLLETVEKİLİ 
ADAYLIĞI 



B i r i n c i Baş l ık 

TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI 

DÜZENLEYEN YASALAR 

Türkiye'de, gerek Osmanlı imparatorluğu zamanında, gerekse 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, adaylığı düzenle
yen yasaları şu şekilde sıralamak mümkündür.3 

1 — 1 Mayıs 1293 tarihli Kanun-u Esası 

2 — 10 Şevval 1293 tarihli Meclis-i Mebusan Azasının Suret-i inti
hap ve Tayinine dair Tâlimat-ı Muvakkate 

3 — 20.7.1324 fi908,) tarihli întihab-ı Mebusan Kanun-u Muvak
kati, 

Bu kanun: 

a — 320 sayı ve 3.4.1339 fl923J tarihli, întihab-ı Mebusan Kanu
nunun bazı mevaddını muadil kanun ve 

b — 2598 sayı ve 5.2.1934 tarihli, întihabat-ı Mebusan-Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna bir madde ilâvesine 
dair kanun ile değişikliğe uğramıştir..2 

4 — 1924 Esas Teşkilât Kanunu 
5 — 4320 sayı ve 14.12.1942 tarihli Mebus Seçimi Kanunu, 
6 — 4928 sayı ve 5.6.1946 tarihli Milletvekili Seçimi Kanunu, 

1 ERDEM Tarhan, «Millet, Vekillerini Nasıl Seçiyor? Seçimler ve Kanunlar», Bkz. Bel
gelerle Türk Tarihi Dergisi, Ocak 1970, sayı 28, s. 22 

2 Kanun değişikliklerinden yalnız konumuzla ilgili olanları almış bulunuyoruz. 
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Bu kanun; 5258 sayı ve 9.7.1948 tarihli kanunla değiştirilmiştir. 

7 — 5545 sayı ve 16.2.1950 tarihli Milletvekili Seçimi Kanunu 

Bu kanun : 

a — 17.2.1954 tarih ve 6272 sayılı 
b — 30.6.1954 tarih ve 6428 sayılı 
c — 9.9.1957 tarih ve 6428 sayılı 
d — 11.9.1957 tarih ve 7053 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir. 

8 — 158 sayı ve 13.12.1960 tarihli Temsilciler Meclisi Seçimi Kanu
nu, 

9 — 298 sayı ve 1961 tarihli, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun 

10 — 304 sayı ve 24.5.1961 tarihli, Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
Seçimi Kanunu 

11 — 306 sayı ve 25.5.1961 tarihli Milletvekili Seçimi Kanunu 

Bu kanun : 

a — 16.8.1961 tarih ve 347 sayılı 
b — 16.8.1961 tarih ve 348 sayılı 
c — 16.8.1961 tarih ve 349 sayılı 
d — 25.8.1961 tarih ve 356 sayılı 
e — 17.4.1964 tarih ve 447 sayılı 
f— 13.2.1965 tarih ve 533 sayılı kanunlarla değişikliğe 

uğramıştır. 

12 — 13.7.1965 tarih ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu, 

Bu kanun : 

a — 14.7.1965 tarih ve 656 sayılı 
b — 20.3.1968 tarih ve 1036 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir 

13 — 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

Bu yasaların getirdiği düzen içersinde Türkiye'de Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde 1877 yılında, ilk defa Meşrutî rejimin ge
reği olarak başlıyan seçimler, günümüze kadar devam etmiştir. 



Osmanlı imparatorluğu yıkıldıktan sonra kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nde de, Osmanlı imparatorluğu devresinde 
yürürlükte olan kanunların, bir süre daha uygulandığı görülmektedir. 
Ancak bu kanunlar, yeni Türk Devleti'nin ihtiyaçlarına cevap vere
mez duruma gelince, toplumun yapısına uygun yeni düzenlemelere 
gidilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, 1920 yılından bu yana, 
1946 yılına kadar seçimler tek partili bir siyasî düzende yapılmış; 
1946 yılından sonra ise çok partili siyasî hayata geçilmiştir. 

Çok partili hayata geçiş yılı, tek dereceli seçime geçiş yılı olarak 
ta gösterilebilir çünkü Türkiye'de 1946 yılına gelinceye kadar seçim
ler iki dereceli olarak yapılmıştır. 

1920-1960 yılları arasında yapılan bütün seçimlerde, çoğunluk 
usulünün kullanıldığı, 1961 den sonra ise nisbî temsil sistemine ge
çildiği görülmektedir. 1961-1964 yılları arasında nisbî temsil, «barajh 
D'Hondt usulü» ve «tercihli oy sistemi» ile birlikte uygulanmış; 1965 
yılında barajh D'Hondt sistemi, yerini «ulusal artık sistemarne bırak
mış ve birleşik oy pusulası kabul edilmiştir. 

1969 milletvekili seçimleri ile 1968 kısmî senato seçimlerinde 
ise, tercihsiz oy hakkı, birleşik oy pusulası ve barajsız d'Hond sistemi, 
seçimlere hâkim olmuştur. 

İ k i n c i Baş l ık 

TARİHÎ GELİŞİM İÇERİSİNDE 

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI 

I — YASALARA GÖRE ADAYLIK VE KOŞULLARI 

A — SEÇİLME YETERLİĞİ 

1 — 1876 Kanun-u Esasis i ve Seçilme Yeterliği 

1876 Kanun-u Esasisi 67, 68 ve 72. maddelerinde, seçilme ye
terliğine ilişkin koşulları ortaya koymaktadır. Memurların duru
munu ele alan 67. madde ve ikâmetgâh koşulunu getiren 72. madde 
yanında; 68. maddede sayılan, mebus seçilmeyi engelleyici durum
lar, seçilme yeterliğinin koşullarını da belirlemektedir. 68. maddede 
zikredilen milletvekili olmaya engel durumlar şunlardır : 
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1 — Osmanlı vatandaşı olmamak : 

Genellikle bütün seçim kanunlarında yer alan bu koşul, Osman
lı İmparatorluğu'nda da, vatandaş olmayanlara yasama organının 
kapılarını kapatmıştır. Kimlerin Osmanlı vatandaşı olduğu veya va
tandaş kabul edildiği, Kanun-u Esasinin 9. maddesinden anlaşıl
maktadır. Bu maddeye göre, din ve mezhepleri ne olursa olsun, Os
manlı tâbiyetinde bulunan kişiler, Osmanlı vatandaşıdırlar. 

2 — Tabancı devlet hizmetinde bulunmak, 

3 — Türkçe Bilmemek : 

Osmanlı imparatorluğu zamanında devletin ülkesi üzerinde 
çeşitli ırklardan gelen ve birbirinden farklı dilleri konuşan kimse
lerin yaşaması, hiç değilse devlet işlerinde dil birliğini sağlamak gere
ğini ortaya çıkartmış ve Kanun-u Esasinin 18. maddesinde çözümlenen 
bu durum, 68. maddeyi etkileyerek; Türkçe bilmemeyi, seçilme yeterli
ğini ortadan kaldıran bir koşul haline getirmiştir.8 

4 — 30 yaşından küçük olmak, 

5 — Seçim zamanında bir kimsenin hizmetinde bulunmak: 

Kanun-u Esasinin, bir kimsenin hizmetinde bulunmayı, millet
vekili seçilmek için neden engel olarak gösterdiğini açıklamak müm
kün değildir. Çünkü günümüz için, bir kimsenin hizmetinde çalış
mayı, bir kimsenin seçilme hakkından mahrum edilmesi için yeterli 
gören antidemokratik zihniyet oldukça yabancıdır.4 

6 — İflâs etmiş olup ta iade-i itibar etmemiş bulunmak : 

İflâs ederek, kendisine karşı duyulan güven duygularını sarsan 
kişilerin, eski güveni kazanmadıkça milletvekili olmasını uygun 
görmeyen bir düşüncenin eseri olarak anayasaya giren bu koşul; if
lâsın bütün şekillerinde seçilme yeterliğini ortadan kaldırıcı nitelik
tedir. Çünkü 68. maddede, âdi ve dolanlı iflâs ayırımı yapılmamıştır. 

3 ARMAĞAN Servet, «Türkiye''de parlâmento Seçimleri», Î.H.F.M, cilt 33, sayı 3-4, s. 49 
1876 Kanun-u Esasisi, bkz. TAMÖR Bülent, -BETGO Taner, «Türk Anayasaları 
ve Anayasa Mahkemesi Kararlan», İstanbul 1966, s. 8 

4 TUN AYA T. Zafer, «Türkiye Tarihinde Seçimler»,bbz. TUN AY A T. Zqfer-ÜLKER 
Reşit, «Mufassal Fihristli, Özetli Milletvekili Seçimi Kanunu ve llgiti Mevzuat», 
İstanbul 1954 s. 6 
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7 — İyi ahlâklı olarak tanınmamak : 

Kanun-u Esasinin 68. maddesinde, «sui ahval ile müstehir olmamak» 
şeklinde ifade edilen bu koşul, milletvekili seçilecek kimsenin, toplumun 
saygısını kazanmış bir kişi olmasını sağlamak amacına yönelmiştir. 

8 — Hacrine karar verilip te, bu karar kaldırılmamış olmak, 

9 — Bu koşullar yanında Kanun-u Esasî 72. maddesinde, «seç
menlerin seçecekleri milletvekillerini, mensup oldukları vilâyet ahalisinden seçmek 
zorunda olduklarını» hüküm altına alarak; bir ilden milletvekili seçile
bilmek için, o ilde ikâmet etmeyi, bir seçilme yeterliği unsuru haline 
getirmiştir. 

10 — 67. maddede ise memurların durumuna değinilmiş ve 
padişah tarafından tayin edilen vekiller dışında, memurlukla millet 
vekilliğinin bir kişide birleşemeyeceği belirtilmiştir. Ancak aday ol
mayı memuriyetten istifa koşuluna bağlamayan anayasa; seçime gi
rerek milletvekilliğini kazanan memurlara, milletvekilliği veya me
murluk arasında bir seçim yapmak hakkını tanımıştır. Anayasada 
askerler ve subayların milletvekili seçilme yeterliğine ilişkin herhangi-
bir özel hüküm yer almamaktadır. 

2 — Tâlimat-ı Muvakkate ve Seçilme Yeterliği 

Türkiye'de ilk seçimler, Kanun-u Esasi hükümlerine değil, 
1293 tarihli Tâlimat-ı Muvakkate hükümlerine göre yapılmıştır. 
Geçici nitelik taşıyan ve günün ihtiyaçlarına cevap vermek için ha
zırlanan fakat uzun süre uygulanan bu talimatta, seçilme yeterli
ğinin koşulları şu şekilde ortaya konulmuştur : 

1 — Her hali ile emin ve itimada lâyık olmak, 
2 — 25 yaşından, küçük olmamak, 
3 — Devletin resmî dili olan Türkçe'yi bilmek, 
4 — Cinayet sebebi ile veya siyasî bir suçtan mahkûm olmamak, 
5 — Türkiye'de az çok emlâk sahibi olmak, 
6 — Osmanlı vatandaşı olmak, 
7 — Erkek olmak.5 

5 Bu koşul talimatın birinci maddesinde, seçilecek milletvekillerinin erkek olaca
ğının belirtilmesinden anlaşılmaktadır. Bkz, «Türkiye'de ve Tabancı Memleketlerde 
Seçim Mevzuatı», s. 3 
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Bu koşulların yanında, yine 1876 Kanun-u Esasisinde olduğu 
gibi, milletvekili adaylığı için memuriyetten ayrılmak şart koşul
mamış; fakat padişah tarafından tayin edilen vekiller hariç olmak 
üzere, seçimi kazanan memurların, milletvekili olmak veya memuri
yette kalmak konusunda bir seçim hakları bulunduğu ortaya konul
muştur.6 

Bu hükümlere bakıldığında, seçilme yeterliğinin koşulları ko
nusunda, 1876 Kanun-u Esasisi ile Tâlimat-ı Muvakkatenin bir
birinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Kanun-u Esaside, 
seçilebilmek için 30 yaşında olmak şart koşulduğu halde, Tâlimat-ı 
Muvakkate bunu 25 e indirmiştir. Kanun-u Esasi, siyasî bir cürüm 
ve cinayetle mahkûm olmayı seçilme yeterliğini ortadan kaldıran 
koşullar arasında ele almadığı halde, Talimat buna da değinmiştir. 
Bunların yanında Kanun-u Esasî, seçilebilmek için emlâk sahibi ol
mayı şart koşmadığı halde, Talimat bunu bir gerek haline getirmiştir. 

3 — 20.7.1324 (1908) Tarihli Intİhab-ı Mebusan Kanunu 
Ve Seçi lme Yeterliği 

19 Mart 1877 de açılarak çalışmalarına başlayan Birinci Mec
lis-i Umumî, çeşitli çalışmaları yanında bir de Intihab-ı Mebusan 
Kanunu hazırlamıştır. Fakat. Meclis-i Mebusan'ın bu kanun daha 
kesinleşmeden dağılması üzerine aynı yıl yapılan ikinci seçimlerde 
de Tâlimat-ı Muvakkate hükümlerine göre hareket edilmiş; ancak 
1908 seçimlerinde, 20.7.1324 tarihinde padişah tarafından onay
lanan, Birinci Meclis-i Umumî'nin hazırladığı Intihab-ı Mebusan 
Kanunu uygulanabilmiştir.7 

Bu kanunda, seçilme yeterliğinin 17. maddede ele alındığı ve 
seçilme yeterliğini ortadan kaldıran durumlar sayılmak sureti ile, 
bu yeterliğin koşullarının ortaya konulduğu görülmektedir. 

6 Bkz. «Talimat-ı Muvakkate» m. 3, Talimatın metni için bkz. «Türkiye'de ve Tabancı 
Memleketlerde Seçim. Mevzuatı», s. 4 

7 Bazı düşünürlere göre kanun, padişah tarafından tasdik edilmediği için kesin-
leşememiştir. (Bkz. KÜBALI H. N. «Esas Teşkilât Hukuku», İstanbul 1960, s. 88). 
Bazı düşünürlere göre ise hükümet, hazırlanan teklifi kabul ve tasdik etmemiştir. 
(OSMAN NURİ, «Abdül-Hamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı», İstanbul 1327, s. 236). 
1908 seçimleri sırasında Dahiliye Vekâletinden Başvekâlete yazılan tezkerede ise 

kanun lâyihasının padişahın tasdikinden geçip geçmediğinin bilinmediği belir
tilmektedir. Fakat bütün bu düşünce ve belgelerin ortaya koyduğu bu lâyihanın 
kanun haline gelmediğidir. Bu konudaki tartışmalar için daha geniş bilgi için Bkz. 
OKANDAN R. Galip, «Amme Hukukumuzun Anahatları» İstanbul 1968 s, 240 
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Bu maddede yer alan seçilmeye engel durumlar şunlardır : 

1 — Osmanlı Tâbiyetinde bulunmamak, 
2 — Bir yabana devletin hizmetinde bulunmak, 
3 — Türkçe bilmemek, 
4 — 30 yaşından küçük olmak, 
5 — Seçim sırasında bir başkasının hizmetinde bulunmak, 
6 — İflâs ile mahkûm olup ta iade-i itibar etmemiş bulunmak, 
7 — Hacrine karar verilip te bu karar kaldırılmamış olmak, 
8 — Medenî haklarını kullanmaktan yasaklanmış olmak, 
9 — Yabancı tâbiyet iddiasında bulunmak, 

10 — Kadın olmak* 

Bunların yanında, dört yıl sonra yapılacak seçimlerde Türkçe 
okuyup yazmanın da şart koşulacağı belirtilmiş ve memurların du
rumu, bundan önceki yasalardaki esaslar içersinde düzenlenmiştir. 

Ancak 320 sayı ve 3.4.1369 (1923) tarihli kanunla yapılan de
ğişiklik, memurların seçilme yeterliği konusunda da bir yenilik ge
tirmiş ve öğretmenler hariç olmak üzere merkezden tâyin edilen bü
tün memurlar, müftüler, hâkimler, savcılar ve belediye reislerinin, 
görevlerini yerine getirdikleri seçim çevresinden milletvekili seçile
bilmeleri için, seçimlerin başlamasından iki ay önce görevlerinden 
istifa etmiş olmaları şart koşulmuştur. Kanunda, görevlerini yerine 
getirdikleri seçim çevresi dışından milletvekili seçilecek olanlar için, 
herhangi bir kayıtlama yapılmamıştır. Bundan dolayı bu kimselerin 
görevlerinden istifa etmeksizin memuriyetlerinin bulunduğu seçim 
çevresi dışındaki seçim çevrelerinden adaylıklarını koyabilecekleri 
ve milletvekili seçilebilecekleri sonucuna varabiliriz. 

Aynı kanun ordu, kolordu, fırka kumandanları ile bütün asker 
alma şube ve kalem başkanları, jandarma alay, tabur ve bölük ku
mandanlarının, hiçbir şekilde memuriyet görevlerini yerine ge
tirdikleri seçim çevresinden milletvekili seçilemeyecekleri esasını da 
ortaya koymuştur. Bu hükümler çerçevesinde, maddede sayılan9 

ordu mensuplarının, görevlerinden istifa etseler dahi, görevli bulun
dukları seçim çevresinden milletvekili olmaları mümkün değildir. 

8 Bu koşul, Intihab-ı Mebusan Kanunun 2. maddesinden anlaşılmaktadır. 
9 3.4.1339 tarih ve 32 sayılı kanun, m. 3 
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intihab-1 Mebusan Kanunu, 320 sayılı kanun dışında, birkaç 
kere daha değiştirilmiştir. Fakat bu değişikliklerden konumuz ile ilgili 
olanını, 5 Şubat 1943 tarih ve 2598 sayılı kanunla yapılan değişiklik 
teşkil etmektedir. Bu kanunla, kadınların da milletvekili olabileceği 
kabul edilmiştir. 

4 — 20 Nisan 1340 (1924) tarihli T e ş k i l â t ı Esasiye Kanu
nu ve Seçi lme Yeterliği 

1924 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, seçilme yeterliğine l i v e 
12. maddelerinde değinmiştir. Bu maddelere göre : 

1 — Tabancı devlet resmi hizmetinde bulunmak, 
2 — Yüz kızartıcı suçlardan veya hırsızlık, dolandırıcılık, emniyet-i 

suistimal, hileli iflâs gibi cürümlerden birisi ile mahkûm olmak, 
3 — Mahcur olmak, 
4 — Yabancı devlet tâbiyeti iddiasında bulunmak, 
5 — Medenî haklardan yasaklanmış olmak, 
6 — Türkçe okuyup yazma bilmemek, 
1 — 30 yaşından küçük olmak, 

seçilme yeterliğini ortadan kaldırmaktadır.10 Bunun yanında 1924 
tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanununun, 1934 yılına kadar, yalnız 
erkeklerin milletvekili olabileceğini kabul ettiğini; 1934 yılında 2599 
sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra, kadınların da seçilme hak
kına sahibolduğunun, hüküm altına alındığını söylemek gerekir. 

Seçilme yeterliğini ortadan kaldıracak mahkûmiyet durumla
rını ayrıntılı bir şekilde düzenleyen; seçim sırasında bir başkasının 
hizmetinde bulunmayı, milletvekili seçilmek için engel olarak kabul 
etmeyen, iflâsın ancak dolanlı olanının seçilme yeterliğini kaldıracağını 
hüküm altına alan 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanununun, İntihab-ı Mebu
san Kanunundan farklı olan bu yanları, İntihab-ı Mebusan Kanununda 
bu ayrılıkları ortadan kaldıracak değişikliklerin yapılmaması yüzün
den, ufak ta olsa kanunla anayasa arasında bir çelişkiye yol açmış
tır. Durumun anayasa hukuku konusunda herhangi bir tartışmaya 
yol açmaması ve 4320 sayılı kanunun kabulüne kadar bu ikili 
düzenlemenin devam etmesi oldukça ilginçtir. 

10 20 Nisan 1340 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, m. 11 
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5 — 4320 sayı ve 14.12.1942 tarihli Mebus Seçimi Kanunu 
ve Seçilme Yeterliği 

İntihab-ı Mebusan Kanunu ile ek ve tâdillerini kapsayan 320, 
385, 1079, 1760, 2598 ve 2631 sayılı kanunları, 54. maddesi ile yü
rürlükten kaldıran bu kanun; seçilme yeterliğine ilişkin koşullar ba
kımından 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunun bir tekrarı niteliğini 
taşımaktadır. Bu kanunda da : 

1 — Tabancı devlet resmî hizmetinde bulunmak, 
2 — Ağır hapis cezası ile veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, 

emniyeti suistimal ve hileli ijtâs suçlarından birisi ile mahkûm 
olmak, 

3 — Mahcur olmak, 
4 — Tabancı devlet tâbiyeti iddiasında bulunmak,' 
5 — Kamu hizmetlerinden yasaklanmış olmak, 
6 — Türkçe okuyup yazma bilmemek, 
7 — 30 yaşından küçük olmak, 

milletvekili seçilme yeterliğini ortadan kaldıran haller olarak ele alın
mıştır.11 

Memurların durumuna gelince, kanun 11. maddesi ile memurla
rı, askerî ve askerî olmayan memurlar diyebileceğimiz bir ayırıma 
tâbi tutmuş ve 320 sayılı kanunda olduğu gibi, öğretmenler hariç 
merkezden tâyin olunan bütün memurlarla, müftülerin, hâkimlerin, 
Cumhuriyet Savcılarının, belediye reislerinin, görevli bulundukları 
seçim çevresinden milletvekili seçilebilmeleri için, seçimlerin başla
masından iki ay önce ; seçimin yenilenmesi halinde de, yenilemenin 
ilânından itibaren üç gün içersinde, görevlerinden istifa etmiş ol
malarını şart koşmuştur. 

Kara, deniz, hava ve jandarma sınıflarına mensup subaylarla, 
askerî memur ve hâkimlerin durumu ise 320 sayılı kanundan daha 
farklı şekilde ele alınmış ve bu gibi kimselerden istifa hakkına sahi-
bolanların veya olabileceklerin, gerek görevli bulundukları seçim 
bölgesinden gerekse bunun dışındaki seçim bölgelerinden milletve
kili seçilebilmelerinin; bunların genel seçimlerin ilânından itibaren 
en çok 10 gün ve ara seçimlerinde, seçim gününden önce istifa etmiş 
veya tekaütlüklerini talep etmiş bulunmaları şartına bağlı olduğu 

11 Bkz. 4320 sayılı Mebus Seçimi Kanunu, m. 10 
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belirtilmiştir. îstifa etmek veya tekaütlüklerini talep etmek hakkına 
sahibolmayanların ise hiçbir şekilde milletvekili seçilemeyecekleri 
kabul edilmiştir. 

Görülüyor ki, 4320 sayılı kanunda, 320 sayılı kanundan farklı 
olarak, askerî kişilerin süresi içersinde istifa etmiş veya tekaütlüklerini 
talep etmiş olmak şartı ile, görevli oldukları seçim çevrelerinden de, 
bunun dışındaki seçim çevrelerinden de milletvekili seçilebilmeleri 
mümkün kılınmıştır. Oysa ki 320 sayılı kanuna göre bu kişilerin, is
tifa etmiş olsalar bile, görevli bulundukları seçim çevrelerinden millet
vekili seçilmeleri mümkün değildir. 

6 — 4918 sayı ve 5.6.1946 tarihli Milletvekili Seçimi Ka
nunu ve Seçilme Yeterliği 

Milletvekili seçilme yeterliğine ilişkin koşulları 10, 11 ve 12. 
maddelerinde düzenlemiş olan bu kanuna bakıldığında, 4320 sayılı 
kanundan hiçbir şekilde farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bundan do
layı bu kanunun ilgili maddelerine teker teker değinmeyi gereksiz 
bulmaktayız. 

7 — 5545 sayı ve 16.2.1950 Tarihli Milletvekili Seçimi 
Kanunu ve Seçi lme Yeterliği 

Seçilme yeterliğinin koşulları bu kanunun 34. maddesinde ele 
alınmış ve : 

1 — Kısıtlılar, 
2 — Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, 
3 — Tabancı devlet uyrukluğunu ileriye sürenler, 
4 — Müebbed ve muvakkat ağır hapis, beş seneden fazla hapis veya 

müebbed sürgün cezalarından birisi ile hüküm giymiş olanlar, 
5 — Tabancı devlet resmî hizmetinde bulunanlar, 
6 — Hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve 

dolanlı iflâs suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar, 
7 — Kamu hizmetlerinden yasaklılar, 

in milletvekili seçilemeyeceği esası ortaya konulmuştur. Görülüyor 
ki bu madde, kendisinden önceki kanunların, seçilme yeterliğine iliş
kin hükümlerinin bir tekrarı gibidir. Ancak, ağır hapis cezasını ge
rektiren durumlar teker teker sayılmak suretiyle gösterilmiştir. Fakat 
burada zikredilen müebbed sürgün cezasının, 3038 sayılı Türk Ceza 
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Kanununda yer almamış bulunması ve yalnız altı aydan beş seneye 
kadar olan muvakkat sürgün cezasından bahsedilmesi; Seçim Kanu
nunda bir yanlışlık yapıldığı kanısını uyandırmaktadır.12 

5545 sayılı kanunda, memurların seçilme yeterliğine ilişkin 
koşullar ise, 35. maddede yer almaktadır. Bu maddeye göre memur
ları şu gruplar içersinde toplayarak, seçilme yeterliğine ilişkin koşul
ları incelemek mümkündür : 

a — Seçim Kurulu Başkanı Yargıçların Adaylığı 

Bu kanuna göre, î l ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan Yargıçlar
la, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeliklerine seçilen Yargıtay 
ve Danıştay mensupları, yurdun hiçbir seçim çevresinden adaylık
larını koyamayacak ve milletvekili seçilemeyeceklerdir. Bu gibi kim
selerden adaylığını koymak isteyenlere, görevlerinden istinkâf etmek 
ve memurların tâbi olduğu koşullar içersinde seçime katılmak hakkı 
verilmiştir. Ancak adaylığı tercih ve görevden istinkâf hakkı, görevin 
kabulünden sonra kullanılamamaktadır. 

b — Memur ve Belediye Balkanlarının Adaylığı 

illerin genel yönetim örgütünde görevli, millî irade ile tayin 
edilmiş memurlarla, belediye başkanlarının genel ve ara seçimlerinin 
başlangıcından iki ay önce; vaktinden önce yapılmasına karar veri
len seçimlerde ise yenilenmenin ve kararın ilânından itibaren 7 gün 
içersinde, istifa etmedikçe görevli bulundukları seçim çevrelerinden 
adaylıklarını koymaları ve milletvekili seçilmeleri mümkün değil
dir. 

c — Ordu Mmsuplarının Adaylığı 

Bu kanunda da 4320 sayılı kanunda olduğu gibi, yalnız istifa 
etmek veya tekaütlüğünü istemek hakkına sahip olan her sınıftan 
muvazzaf subaylarla, askerî memur, askerî yargıç, gedikli subay 
ve gedikli erbaşların milletvekilliği için adaylıklarını koyabilecekleri 
belirtilmiş ve bu gibi kişilerin adaylıklarını koyabilmeleri için genel 
ve ara seçimlerin başlangıcından iki ay önce; seçimin yenilenmesine 
veya vaktinden önce yapılmasına karar verilmesi halinde yenilen
menin veya kararın ilânından itibaren 7 gün içinde, görevlerinden 
ayrılma isteminde bulunmaları şart koşulmuştur. Bu koşullara uy-

12 TÜZMEN Şemsettin, «.Günün Mevzuları», Kudret Gazetesi, 23 Kasım 1950 
T ARM AN N. «Şerhli Seçim Mevzuatı», Ankara 1953, s. 115 
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muş olan kimseler, görevli oldukları veya emirleri altındaki askerî 
birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim çevrelerinden adaylıklarını 
koyabileceklerdir. 

Bu gibi kimselerin görevli bulundukları veya emirleri altındaki 
askerî birlik ve müesseselerin bulunduğu seçim çevreleri dışındaki 
seçim çevrelerinden adaylıklarını koyabilmeleri için, oy verme gü
nünden en az bir ay önce, görevlerinden ayrılma isteminde bulun
maları gereklidir. 

İlk muvazzaf askerliğini yapmakta plan kısa hizmete tâbi yedek 
subayların ise adaylıklarını koymaları ve milletvekili seçilmeleri, 
hiçbir şekilde mümkün görülmemiştir. Yalnız, talim ve manevra 
amacıyla veya harp sebebi ile silâh altına alınmış bulunan yedek 
subaylar, bu hükmün dışında bırakılmıştır. 

Görülmektedir ki, 5545 sayılı kanunla gerek ordu mensupla
rının, gerekse memurların, görevli oldukları seçim çevrelerinden mil
letvekili seçilmeleri, görevlerinden istifa etmeleri şartına bağlanmakta 
ve istifa için gerekli süreler de birbirine eş olarak düzenlenmekte
dir. Ancak memurların, görevli oldukları bölge dışındaki seçim çev
relerinden milletvekili seçilmeleri hiçbir şarta bağlanmazken; ordu 
mensuplarının görevli bulundukları seçim çevresi dışındaki seçim 
çevrelerinden milletvekili seçilebilmeleri ve adaylıklarını koyabil
meleri için, oy verme gününden en az bir ay önce görevlerinden is
tifa etmeleri öngörülmektedir. Bu bakımdan 5545 sayılı kanunun, 
ordu mensuplarının görevli oldukları seçim bölgeleri ile bunun dı
şındaki seçim bölgelerinden adaylıklarını koyabilmeleri için istifa 
etmeleri gerekli süreleri birbirinden farklı şekilde tutmayan 4320 sa
yılı kanundan ayrıldığını söyleyebiliriz. 

5545 sayılı kanun birçok değişikliklere uğramış ve 30.6.1954 
tarih ve 6428 sayılı kanunla yapılan değişiklikte, memurların aday
lıklarını koyabilmeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından 6 ay 
önce ve şayet seçimler yenileniyorsa, yenileme kararının ilânından 
itibaren 7 gün içersinde istif aetmiş olmaları şartına bağlanmıştır. Bu 
durum, memurların seçilme hakkından yararlanmalarını büyük öl
çüde güçleştirmiştir. 
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8 — 9.7.1961 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 
Seçilme Yeterliği 

1961 Anayasasında yasama organı, Senato ve Millet Meclisi ol
mak üzere iki kısımlı kurulduğundan; seçilme yeterliğine ilişkin 
hükümleri de, Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyeleri için iki 
ayrı grupta ele almak gerekir. 

a — Milletvekili Seçilme Yeterliği 

Anayasanın 68. maddesinde, 30 yaşını dolduran her Türk'ün 
kadın veya erkek ayırımı yapmaksızın, milletvekili seçilebileceği be
lirtilirken; seçilme yeterliğini ortadan kaldıran durumlar da şu şe
kilde gruplandırılmıştır : 

1 —• Türkçe okuyup yazma bilmemek : 

Anayasamız bu şartı ortaya koyarken, belirli bir öğrenimden 
geçmiş olmayı aramamıştır. Bunun için okuyup yazma bilen kimseler, 
ilköğrenimden geçmemiş olsalar bile, milletvekili seçilmek hakkın
dan yararlanabilmektedirler. Ancak, milletvekili seçilecek kimselerin, 
okuyup yazmayı gerçekten bilip bilmediğinin incelenmemesi; gereğince 
okuyup yazamayan kişilerin de Millet Meclisinde yer alabil
melerini mümkün hale getirmektedir. Bu bakımdan biz, milletvekili 
seçilecek kimselerde hiç değilse ilkokul diplomasının aranmasını, ge
rekli görmekteyiz. 

2 — Kısıtlı olmak 

3 — Muvazzaf askerlik hizmetini yapmamış bulunmak veya yapmış 
sayılmamak 

4 — Kamu Hizmetinden yasaklı olmak : 

Kamu hizmetlerinden yasaklılık, hukuk sistemimize göre ya ceza 
mahkûmiyetinin kanuni bir sonucu veya hükmolunan mütemmim 
bir ceza olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza mahkûmiyetinin kanunî 
sonucu olarak kamu hizmetlerinden yasaklılık, Türk Ceza Kanununun 
31. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre : «Beş seneden fazla ağır 
hapse mahkûmiyet, müebeden veya üç seneden beş seneye kadar ağır hapse 
mahkûmiyet, hükmolunan cezaya müsavi bir müddetle hidemat-ı âmmeden 
memnuiyeti müstelzimdir.» 
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5 — Belirli suçlardan dolayı hüküm giymiş olmak : 

Anayasa bunu : 
a — Taksirli suçlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla hapis 

cezası ile herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmak, 
b — Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin ola

rak hüküm giymiş bulunmak, 
c — Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 

sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz 
kızartıcı suçlardan birisi ile kesin olarak hüküm giymiş 
olmak şeklinde gruplamıştır. 

68. maddeye göre, bu suçlardan birisi ile hüküm giymiş olanlar, 
affa uğrasalar bile milletvekili seçilemeyeceklerdir.13 

b •— Cumhuriyet Senatosuna Üye Seçilme Yeterliği 

Bu konuyu 72. maddesinde ele alan Anayasaya göre, Cumhuri
yet Senatosuna üye seçilebilmek için şu koşullar gereklidir : 

1 — W yaşını doldurmuş olmakt: 

Anayasanın Kurucu Meclisteki müzakerelerinden, ikinci meclise 
daha az aşırı eğilimli ve tecrübeli kişilerin girmesini sağlamak ama
cıyla, ikinci meclis için seçilme yeterliğinin 40 yaştan itibaren başla
tıldığını anlamak mümkündür.14 

2 — Yüksek öğrenim yapmış olmak : 

Anayasamız ikinci meclisin gerek yaşça, gerek kültürce daha 
yüksek seviyedeki kimselerden meydana gelmesi amacıyla; Cumhu
riyet Senatosuna üye seçileceklerin, 40 yaşını bitirmiş olmaları ya
nında, yüksek öğrenimlerini tamamlamış bulunmalarını da şart 
koşmuştur. Ancak bilgi seviyesinin yaş ve öğrenim seviyesi ile ölçül
mesi bizce pek doğru değildir. Çünkü, 40 yaşından küçükler arasında 
olduğu gibi yüksek öğrenim görmemişler arasında da, hilgili, tecrü
beli ve bu görevi gereğince yerine getirecek kimseler bulunabilir. 

13 Bu hüküm «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68. maddesinin değiştirilmesi ve 
11. geçici maddesinin kaldırılması hakkında Kanun» ile kaldırılmak istenmiştir. 
Ancak T.Î.P.nin açtığı dâvaya dayanarak Anayasa Mahkemesinin, bu kanunun 
iptaline karar vermesi ; bu hükmün yine 68. madde içerisinde yer almasına imkân 
vermiştir. Bu konuda Bkz. Resmi Gazete 12 kasım 1969 Çarşamba, sayı 13349, 
Bkz. Anayasa Mahkemesinin Esas 1970/1, Karar 1970/31 sayılı kararı, bu karar 
7.6.1941 tarih ve 13888 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

14 ÖZTÜRK Kâzım, «Türkiye Cumhuriyeti Anayasası», Ankara 1966, s. 2446 vd. 
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3 — Milletvekili seçilmeye engel bir durumu olmamak : 
I 

Anayasamız burada, milletvekili seçilme yeterliğini ortadan 
kaldıran durumları ifade etmek istemiş ve 68. maddede gösterilen 
bu durumların, Senato üyesi seçilmeyi de engellediğini ortaya koy
muştur. 

Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanları tarafından seçile
cek üyelerinde ise, 40 yaşını bitirmiş olmak, milletvekili seçilmeye 
engel bir durumu bulunmamak koşullan yanında; memlekete bilim, 
ilim, sanat, askerlik, idare, v.s. gibi sahalarda, büyük hizmetleri do
kunmuş olmak gibi niteliklerin aranacağı belirtilmiş fakat bu üye
ler için yüksek öğrenim yapmış olmak gerekli görülmemiştir. 

c — Seçilme Yeterliğine Sahip olup ta Millet Meclisine veya Cumhu
riyet Senatosuna üye Seçilemeyecek Olanlar 

Anayasamızın 68. maddesine göre, hâkim, subay, askeri me
mur, astsubay ve memurların, belli şartları yerine getirmedikçe, 
seçilme yeterliğine sahibolsalar da, milletvekili veya Cumhuriyet Se
natosu üyesi seçilemeyeceklerini söylemek mümkündür. 

Anayasa, memurlar için seçim güvenliği düşüncesiyle ortaya ko
nacak bu şartların, kanunla düzenleneceğini söylemekle yetinmek
tedir. Hâkim, subay, askerî memur ve astsubayların aday olabilme
leri ve milletvekili seçilebilmeleri ise, meslekten çekilme şartına bağ
lanmıştır. Buradaki çekilme, çekilme konusunda yapılacak müracaatı 
değil fakat çekilme işleminin tamamlanmasını ifade etmektedir. 

9 — 306 sayı ve 25 5 1961 tarihli Milletvekili Seçimi Ka
nunu ve Seçilme Yeterliği 

a — Seçilme Yeterliğinin Koşulları 

Seçilme yeterliğinin koşullarına 306 sayılı kanunun 9, 10, 16, 17, 
18. maddelerinde değinilmiştir. Kanunun 9. maddesinde, Anayasa
nın 68. maddesine paralel olarak, seçilme yeterliğini ortadan kaldı
ran durumlar belirtilmiş ve anayasanın saydığı hallere, izinsiz olarak 
yabancı devlet hizmetinde bulunmak ta eklenmiştir. Anayasada yer 
almayan bu durumun, 306 sayılı kanunda seçilme hakkını kısıtlaması 
oldukça garip ve anayasanın üstünlüğü ilkesine aykırı bir vaziyettir. 

Kanunun 10. maddesinde ise, seçilme yeterliğine sahip her va
tandaşın, milletvekilliğine adaylığını koyabileceği belirtilmektedir. 
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b — Seçilme Yeterliğine Sahibolduklan Halde Bu haktan Yararlan
maları Sınırlandırılanlar 

Seçilme hakkına sahibolduklan halde bu haktan yararlana
bilmeleri birtakım şartlara bağlanmış olan bu kişileri, Seçim Kurulu 
başkan ve üyeleri, memurlar ve ordu mensupları olarak üç grupta 
toplamak mümkündür. 

aa — Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri 

306 sayılı kanunun 16. maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulu 
başkan ve üyeleri, İl Seçim Kurulu başkan ve üyeleri ile İlçe Seçim 
Kurulu başkanları, Türkiye'deki hiçbir seçim çevresinden adaylık
larını koyamazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. Fakat bu 
kişilerden adaylıklarını koymak isteyenlerin, bu görevlerinden çekil
meye hakları vardır. Görevlerinden çekilenler, memurlar hakkındaki 
kayıtlara uyarak adaylıklarını koyabilirler. Ancak adaylıklarını ko
yacak olanların, İl ve İlçe Seçim Kurullarında, görev kabul ettikten 
sonra çekilme hakkını kullanmaları düşünülemez. Bu yasaklanmıştır. 

bb — Memurlar 

306 sayılı kanunun 17. maddesinde, memurların adaylıklarını 
koyabilmeleri için gerekli koşullar ele alınmıştır. 17. maddeye göre: 
devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara 
bağlı müesseseler, iktisadî devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları 
müesseseler, ortaklıkları ile kamu tüzel kişiliklerinde, memur ve hiz
metli olarak çalışanlar ve belediye başkanları, aday olmak için istifa 
etmek zorunda değildirler. Ancak, bunların görevli bulundukları se
çim çevresinden adaylıklarını koymaları için, genel veya ara seçimle
rin başlangıcından iki ay önce ve seçimin yenilenmesine karar veril
mesi halinde, yenileme kararının ilânından başlayarak yedi gün içer
sinde istifa etmeleri gereklidir. 

Hâkimlerin adaylığı için ise meslekten çekilme şart koşulmuş
tur.15 

15 Yüksek Seçim Kurulu, 23.8.1961 gün ve 135 sayılı kararı ile, 306 sayılı kanunun 
hâkimlerin adaylığı için meslekten çekilmelerini şart koşan 17. maddesinin son 
fıkrasının Cumhuriyet Savcıları hakkında da uygulanmasına karar vermiştir. 
Bkz. Resmi Gazete 29.8.1961 gün ve 10893 sayı 
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ce — Ordu Mensupları 

306 sayılı kanunun 18. maddesinde, ordu mensuplarının aday
lığına ilişkin koşullara değinilmiştir. Bu maddeye göre her sınıftan 
muvazzaf subaylarla, askerî memur, askerî hâkim ve astsubaylar
dan, ordudan ayrılmak hakkını kazanmış olanların, görevli oldukları 
veya emirleri altındaki askerî birlik ve müesseselerin bulunduğu se
çim çevrelerinden adaylıklarını koyabilmeleri için; genel ve ara se
çimlerin başlangıcından iki ay önce, seçimin yenilenmesine karar 
verilmesi halinde ise, yenileme kararının ilânından itibaren yedi gün 
içersinde, görevlerinden ayrılma isteminde bulunmuş olmaları şart 
koşulmuştur. 

Bu gibi kimselerin, görevli oldukları seçim çevresi dışındaki 
seçim çevrelerinden adaylıklarını koyabilmeleri ise, oy verme gü
nünden en az kırk gün önce ayrılma isteminde bulunmaları şartına 
bağlanmıştır. Bu maddede 14.7.1965 tarih ve 656 sayılı kanunla 
yapılan değişiklikte, bu kırk günlük süre, altmış güne çıkarılmış
tır. 

10 — 24.5.1961. tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu 
Üyelerinin Seçimi Kanunu ve Seçilme Yeterliği 

Seçilme yeterliğine ilişkin koşullar, bu kanunun 5,6 ve 7. mad
delerinde ele alınmıştır. Bu maddelere göre Cumhuriyet Senatosuna 
üye seçilebilmek için : 

a — 40 yaşını bitirmiş olmak, 
b — Yüksek öğrenim yapmış olmak, 
c — Türk vatandaşlığında bulunmak, 
d — Anayasanın 68. maddesi gereğince milletvekili seçilmek yeterli

ğine sahibolmak, 
gereklidir 

304 sayılı kanun ordu mensuplarının, Seçim Kurulu başkan ve 
üyelerinin, memurların adaylık koşulları için ise, 306 sayılı kanunun 
16.17.18. maddelerindeki esasları kabul etmiş ve bunu 9. maddesinde 
de belirtmiştir. 

B — ADAYLIK ÖNERİSİNDE BULUNMA HAKKI 

Başlangıçtan bu yana Türkiye'de seçimleri düzenleyen yasa
lara bakıldığında, adaylık önerisinde bulunma hakkına sahip olan
ların : 
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1 — Aday olmak isteyen kişiler, 
2 — Seçmen grupları 
2 — Siyasi partiler, 

şeklinde üçe ayrılabileceğini görmek mümkündür. Ancak bu üç gru
bun adaylık önerisine bulunma koşullan, çeşitli kanunlarda bir
birinden farklı biçimlerde ele alınmıştır. 

1 — Kişilerin, Adaylıklarını ö n e r m e k Hakkı 

Türkiye'de, seçimleri düzenleyen yasaların hepsi, aday sıfatını 
kazanmak isteyen kişilerin, seçilme yeterliğine sahip olmak şartıy
la, kendi adaylıklarını önerebileceklerini kabul etmektedir. Ancak 
1293 tarihli Tâlimat-ı Muvakkate ve 1908 tarihli İntihab-ı Mebusan 
Kanunu, bu konuda ilginç bir durum ortaya çıkarmaktadır. Çünkü, 
Tâlimat-ı Muvakkatede, kimlerin adayhk önerisinde bulunma hak 
kına sahibolduklarına ilişkin açık bir hüküm yoktur. Talimatın 
4. maddesinden, «bir vilâyete merbut olan sancaklar dahilindeki kazaların 
ve merkez-i vilâyet idare meclislerinin, seçimle tesbit edilmiş üyelerinin herbi-
rinin, vilâyet hudutları içersinde olan ve hal ve sıfatı, üçüncü maddenin tari-
fatına muvafık bulunan, müslim ve gayr-ı müslim zevattan, matlub olan sı
nıf ve adede müsavi kimleri görürlerse oy pusulasına yazacakları» anlaşıl
maktadır. Bu durumda 3. maddenin koşullarına uyan herkes, aday
lığını önermemiş bile olsa, aday muamelesi görebilecektir. Talimatın 
bu hükmüne bakılarak, kişilerin de kendilerini aday olarak öner
mek hakkına sahiboldukları sonucuna varılabilir. 

Intihab-ı Mebusan Kanununda da, Talimatta olduğu gibi, 
adaylık önerisinde bulunma hakkına sahibolanlar konusunda açık 
bir hüküm yoktur. Fakat kanunun 45. maddesinden, kişilere adaylık
larını önermek hakkının tanındığı fakat ikinci seçmenlerin, ister 
Heyet-i Teftişiye tarafından bildirilen bu adaylar arasından uygun 
gördüklerine, isterlerse Talimatta gösterildiği gibi, aday olmayan 
fakat «dirayet ve hamiyetine» güvendikleri kimselere oy verebilecekleri 
anlaşılmaktadır. Bundan dolayı bu kanunun da, seçilme yeterliğine 
sahip herkesi aday kabul ettiği gibi; kişilerin, kendi adaylıklarını öner
melerine de izin verdiğini söylemek mümkündür. 

Ancak burada, gerek Talimat gerekse Intihab-ı Mebusan Ka
nununun, adaylık önerisi konusunda, yalnız seçilme hakkına sahi-
bolmak koşulu ile yetinmediklerini fakat ikâmetgâh konusu üzerinde 
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de durmak suretiyle, bir kimsenin ancak ikâmet etmekte olduğu il
den adaylığını koyabileceğini öngördüklerini de belirtmek gerekir, 
întihab-ı Mebusan Kanunundan sonra çıkartılan kanunlarda ise. 
böyle bir koşula rastlanmamaktadır. 

2 — Seçmen Gruplarının Aday ö n e r m e k Hakkı 

Seçim hukukumuzda, seçmen gruplarına aday önermek hakkı
nın 4320 sayı ve 1942 tarihli Mebus Seçimi Kanununda, 4918 sayı 
ve 1946 tarihli Milletvekili Seçimi Kanununda ve 5545 sayı ve 1950 
tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanununda tanındığı görülmektedir. 
Bu kanunların dışındaki kanunlarda, seçmen gruplarının aday öner
mek hakkına ilişkin hükümler yer almamaktadır. 

4320 ve 4918 sayılı kanunlar, bir seçim çevresinde, o seçim çev
resinde bulunan 300 seçmenin, yazılı olarak müracaat etmek sure
tiyle aday gösterebileceklerini hüküm altına almışlardır.16 

5545 sayılı kanunda ise, aday göstermek hakkına sahip olan 
seçmen grubu 50 kişiye indirilmiş17 ancak bu 50 seçmenin, oturduk
ları yerin muhtarhğınca onaylanmış imzalarını taşıyan yazılı bir 
belge ile müracaat etmeleri istendiği gibi; adaylığı önerilen kişinin 
da yazılı ve noterce onaylanmış muvafakati aranmıştır. 

3 — Siyasî Partilerin Aday ö n e r m e k Hakkı 

Siyasî partilerin aday önermek hakları 4320, 4918, 5545 sayılı 
kanunlarla, 1961 tarih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda, 
1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Ka
nununda yer almaktadır. 

4320 sayılı kanun ile 4918 sayılı kanunlarda yalnız siyasî parti
lerin de aday gösterebileceği belirtilmekte ancak bunun ne koşullar 
altında olacağına ilişkin herhangi bir kayıt yer almamaktadır. 

5545 sayılı kanunda ise, siyasî partilerin adaylarının yetkili mer
kez organları tarafından gösterileceği belirtilmekte ve bir seçim çev
resinden aday göstermek haklan, o seçim çevresinde örgüt kurmuş 
olmaları şartına bağlanmaktadır.18 

16 Bkz. 4320 sayılı Kanun m. 43. 
4918 sayılı Kanun m. 33 

17 Bkz. 5554 sayılı Kanun m. 35 
18 Bkz. 5545 sayılı kanun m. 35 
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5545 sayılı kanun bu koşullar yanında, mensup olduğu partinin 
aday listesinde yer alan kişilerin, bir başka parti tarafından bir başka 
seçim çevresinde aday gösterilmeleri veya siyasî partilere mensub 
olmayan kişilerin, bir siyasî parti tarafından aday gösterilebilmeleri 
için de, bu kişilerin yazılı muvafakatlarını istemektedir. Ancak 5545 
sayılı kanunu değiştiren 30.6.1954 tarih ve 6428 sayılı kanunla, bir 
kimsenin aynı seçim çevresinde iki ayrı siyasî partiden aday gösteril
mesi yasaklandığı gibi; bir parti listesine bağımsız olarak girmek ola
nağı da kaldırılmıştır. 13.9.1957 tarih, 7053 sayılı kanunla da, seçim
den altı ay önce bir partiden istifa etmiş olan bir kimsenin, bir başka 
partiden aday olması yasaklanmıştır. 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun kurduğu düzene 
gelince; bu kanuna göre, siyasî partilerin milletvekili seçimlerinde 
aday gösterebilmeleri için : 

1 — En az 15 ilde, altı aydanberi il ve ilçe örgütü kurmuş bulunmaları, 
2 — Kendi genel tüzüklerine göre, ilk genel kurul toplantılarını yapmış 

bulunmaları 

gerekmektedir.19 Ancak bu koşullara uygun olan siyasî partilerin aday 
gösterme hakkından, örgütleri bulunan bu 15 ilin her birisinde, o 
çevrenin çıkartacağı milletvekili sayısı kadar aday göstermek suretiyle 
yararlanabilmeleri mümkündür.20 15 ilden fazla ilde aday göstermek 
elbette ki mümkündür. Fakat partilerin, bu 15 ilden az ilde aday 
göstermeleri veya bu 15 ilde, seçim çevresinin çıkartacağı milletvekili 
sayısından az aday göstermeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından bu eksiklerin tamamlanması istenmekte ve bu istemden iti
baren iki gün içersinde, eksiklerini tamamlayamayan partiler, bütün 
seçim çevrelerinde seçime katılmak hakkını kaybetmektedirler.21 

15 ilden fazla ilde seçime katılan siyasî partilerin, örgüt kurmuş 
olmaları gerekli bu 15 ilden başka illerde, eksik aday göstermiş ol
maları halinde ise, yine Yüksek Seçim Kurulu adayların tamamlan
masını istemekte ve iki günlük süre içersinde eksiklerini tamamlaya
mayan partiler, eksik aday gösterdikleri illerde seçime katılmak hak
kını kaybetmektedirler.22 

19 Bkz. 306 sayılı kanun m. 40 
20 Bkz. 306 sayılı kanun m. 12 
21 Bkz. 306 sayılı kanun m. 11 
22 Bkz. 306 sayılı kanun m. 12 
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306 sayılı kanun siyasî parti adaylarının, siyasî partilerin genel 
merkezlerindeki yetkili organları tarafından Önerileceğini de belirt
tikten sonra;23 siyasî partilerin, müşterek liste düzenlemek suretiyle 
aday göstermelerini yasaklamıştır.24 Bu büyük ölçüde, kabul edil
miş bulunan nisbî temsil sisteminin bir gereğidir. 

Bu koşulların yanında 306 sayılı kanunda da 5545 sayılı kanun
da olduğu gibi, herhangibir partiye kayıtlı olmayan kimselerin, bir 
siyasî parti tarafından aday gösterilmelerinin, o kimsenin yazılı mu-
vafakatına bağlandığı fakat 5545 sayılı kanundan farklı olarak, bir 
sîyasî partinin aday listesine girmiş bulunan kimselerin, diğer bir 
siyasî parti tarafından, herhangibir seçim çevresinde aday gösteril
mesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 

306 sayılı kanunun, bu hükümleri getiren 10, 11, 12 ve 13. madde
lerine karşı, Türkiye îşçi Partisi tarafından Anayasaya aykırılık id
diası ile iptal davası açılmıştır. Davacı, bu maddelerin Anayasaya 
aykırı olduğunu belirtmiş ve Özetle, 15 ilde tam aday gösteremeyen 
ve Yüksek Seçim Kurulunun istemine rağmen bu eksikleri tamamla
yamayan siyasî partilerin bütün seçim çevrelerinde; 15 ilin dışındaki 
seçim çevrelerinde eksik aday gösteren ve tamamlayamayan siyasî 
partilerin ise eksik aday gösterdikleri seçim çevrelerinde, seçime 
katılma hakkını kaybetmelerinin, büyük partilere üstünlük tanımak 
anlamına geldiği, partiler arasındaki eşitliği bozduğu, partilerin ser
bestçe faaliyette bulunmalarını önlediği, seçim serbestliğini daralt
tığı, siyasî partilerin seçime girme hak ve hürriyetlerinin özüne do
kunulmasına yol açtığı, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun düş
mediği iddialarını öne sürmüştür. 

Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasada seçme ve seçilme hakkı
nın kayıtsız ve sınırsız olarak tanınmadığı, bu hakkın kanunda gös
terilen koşullara uygun düşmesi gerektiği noktasından hareketle; 
seçimlerin serbest, eşit, gizli ve tek dereceli, genel oy-açık sayım, 
döküm esasları dışındaki bütün koşul ve niteliklerinin kanunla düzen
leneceği hükmüne dayanarak, 306 sayılı kanunun sözü geçen hüküm
lerinin, Anayasanın bu hükmüne uygun olarak çıkartıldığını belirt
miştir. Anayasa Mahkemesine göre, siyasî partileri temel alan nisbî 
seçim sisteminde, seçime girecek siyasî partilerde belli koşullar aran-

23 Bkz. 306 sayılı kanun m. 10 
24 Bkz. 306 sayılı kanun m. 14 

107 



ması, seçmenin oyunu korumak ve değerlendirmek amacına yönel
miştir. Bu yapılmadığı taktirde, bazı şüpheli kişiler seçim çevrele
rinde, parti adı altında birtakım kuruluşlar meydana getirebilecekler 
ve kısa zamanda içyüzleri anlaşılamayacağı için, seçmeni aldatabile-
ceklerdir. Böyle bir durumun, partiler arasında eşitsizlik yarattığı 
da düşünülemez. Çünkü öne sürülen ölçüler, ayırım yapılmaksızın 
bütün partiler için uygulanacaktır. 

Anayasa Mahkemesi kısaca özetlediğimiz bu görüşlere dayana
rak, 306 sayılı kanunun 10-11-12 ve 13. maddelerinin Anayasaya 
aykırı olmadığına karar vermiştir.25 

306 sayılı kanunun büyük ölçüde bu tartışmalara kaynak olan 
10. maddesi, 13.3.1965 tarih ve 533 sayılı kanunla değiştirilmiştir. 
533 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen bu değişiklikte, siyasî 
partilerin merkezlerindeki yetkili organların yalnız parti örgütünün 
bulunduğu seçim çevrelerinde aday göstermesi koşulu kaldırılarak, 
partilerin genel merkezlerindeki yetkili organların bütün seçim çev
relerinde aday gösterebileceği kabul edilmiştir. Bunun yanında si
yasî partilerin : 

1 — Kendi tüzüklerine göre ilk genel kongrelerini yapmış ve en az altı 
ay önce 15 ilde il ve ilçe örgütü kurmuş bulunmaları, 

2 — Veya ilk genel kongrelerini yapmış olmak şartı ile T.B.M.M. 
birleşik toplantısında grupları olması, 

şartı ile, örgütleri olsun veya olmasın, 15 ilde, o seçim çevrelerinin 
çıkartacağı milletvekili sayısına eş sayıda aday göstermiş olmak şar
tıyla seçime katılabilecekleri esası getirilmiştir. 

Ancak 306 sayılı kanunun 10. maddesi, bu değişiklikten sonra 
da, Anayasaya aykırılık suçlamalarından kurtarılamamıştır. Bu konu
da Sosyal Demokrat Parti tarafìndan iptal davası açılmıştır. Sosyal 
Demokrat Parti bu davada, 306 sayılı kanunun 10. maddesinin, si
yasî partilerin seçime katılabilmeleri için en az 15 ilde altı ay önce 
il ve ilçe örgütü kurmuş olmalarını şart koşmasının ve siyasî partilerin 
örgütleri bulunsun veya bulunmasın en az 15 ilde, o ilin çıkartacağı 
milletvekili sayısına eş sayıda aday göstermek suretiyle seçime katıl
mak zorunda bırakılmalarının, Anayasaya aykırı olduğunu öne sür
müştür. Sosyal Demokrat Partiye göre bu hüküm, siyasî partilerin 

25 E 5 1963/171, K. 1965/13, Karar günü 5.3.1965, 
Bu karar 13.XI. 1965 tarih ve 12 150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 
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seçime katılma hakkından serbestçe yararlanmalarını önlemekte; 
vatandaşın seçme ve seçilme haklarını kısıtlamaktadır. Bu durumun 
ise gerçek demokrasiyi yok ederek, bir zümreler oligarşisi yaratacağı 
açıktır.26 

Anayasa Mahkemesi bu davada, sözü geçen hükmü Anayasaya 
aykırı görememiştir. Çünkü Yüksek Mahkemeye göre, Anayasa, 
vatandaşlara, seçme ve seçilme hakkını birtakım kayıtlamalarla ver
miştir. Bu durum, Anayasanın 55. maddesinden açıkça anlaşılmak
tadır. Ortada, eşit ve serbest oy ilkesi ile bağdaşmayan bir durum olma
dığı gibi, vatandaşların seçime katılma ve seçme hakları da zedelenme-
mektedir. Çünkü pek çok siyasî parti, kanunlardaki koşulları yerine 
getirmek suretiyle seçime katılabildiği gibi, kişiler de siyasî partilerce 
veya bağımsız olarak aday gösterilmek suretiyle seçilme hakkından 
yararlanabilmektedir. 

Siyasî partilerin seçime katılmalarının birtakım koşullara bağ
lanması: seçme ve seçilme haklarını zedeleyici değil fakat partilere 
dayalı nisbî seçim sisteminde, seçmenin oylarının değerini kaybet
mesini önlemek amacına yönelmiş tedbirler olarak ele alınmalıdır.27 

Fakat Anayasa Mahkemesinin kararında yer alan bu görüş
leri, Yüksek Mahkemede de uygun görmeyen kişilerin bulunduğu, 
muhalefet şerhlerinden anlaşılmaktadır. 

Gerçekten de Anayasa Mahkemesinin bu kararda yer alan 
görüşlerinden bazılarına katılmak oldukça güçtür. 

Anayasa Mahkemesinin, siyasî partileri nisbî temsil sisteminde 
temel unsur olarak kabul eden görüşleri, elbette ki günümüzün par
tiler demokrasisi haline gelmiş rejimleri için geçerlidir. Ancak siyasî 
partileri, fertlerden de üstün bir nitelikte görmek ve kişi haklarını 
siyasî partilere ezdirmek mümkün değildir. 

Siyasî partilerin demokratik rejim içersindeki yerini bu şekilde 
ortaya koyan Yüksek Mahkemenin, siyasî partilerin ancak belli nite
liklere sahibolmak şartıyla seçime katılabilmelerini nasıl haklı göre
bildiği, bizim için anlaşılması zor olan noktalardan birisidir. Çünkü 

26 EFEM A. Şükrü-KÖKNAR Nejat, «Bütan Değişiklikleriyle Seçim Kanunları», İstanbul 
1968, s. 164 vd. 

27 Ê. 1965/12, K. 1964/34, karar günü 28.5.1965, Karar metni için Bkz. EFEM 
Ş. - KÖKNAR N. a.g.e., s. 164 vd. 
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bizce, 306 sayılı kanunun 10 maddesinde yer alan koşullar, kısa 
zamanda örgütlenen büyük partilerle, yeni kurulmuş küçük par
tiler arasında, seçilme hakkından yararlanmak konusunda eşitsizlik-
yarattığı gibi, küçük partilerin gelişme olanaklarını da ortadan 
kaldırmaktadır. Oysa ki günümüzün demokrasilerinde seçime ka
tılmak, siyasî partiler için, kendilerini tanıtmak konusunda bir fırsat 
olarak görülmektedir. Öyle ki, birçok Batı Demokrasilerinde siyasî 
partilerin, propaganda olanaklarından yararlanarak, taraftarlarını 
arttırmak amacıyla, kazanma şanslarının olmadığı seçim bölgelerinde 
de aday gösterdiklerine rastlanmaktadır. Halbuki Türkiye'de 306 
sayılı kanun hükümlerine göre, küçük siyasî partilerin bu olanaktan 
yararlanabilmeleri imkânsızdır. 

Anayasa Mahkemesinin, seçime katılacak partilerde birtakım 
nitelikler aranmasının, seçmenin oylarını değerlendirmek ve koru
mak amacına yöneldiğini savunan görüşleri de, bizce pek tutarlı bir 
nitelik taşımamaktadır. Çünkü, bir siyasî partinin seçime katılma 
yeterliğinin, onun örgütlenme gücü ile ölçülmesi anlamsızdır. 
Henüz gereğince örgütlenmemiş bir parti yurt sorunlarını, ge
niş bir örgüte sahip bir partiye oranla çok daha olumlu açılar
dan ele alabilir, Bu bakımdan, siyasî partilerin örgütlerinin 
genişliğine bakılmaksızın, seçime katılmalarını sağlamak uygun olur. 
Zaten, seçmenlerin partiye vereceği oylar, o parti hakkındaki değer 
yargılarını ortaya koyacaktır. Seçimden önce, örgütlerin genişliğine 
bakarak, bu konuda peşin hükme varmak gereksizdir. 

Siyasi partilerin milletvekili seçimlerinde aday gösterme hak
larına ilişkin 306 sayılı kanunun hükümlerine ve bunlar üzerindeki 
tartışmalara bu şekilde değindikten sonra, 304 sayı ve 24.5.1961 ta
rihli Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununda konunun 
nasıl ele alındığını incelemek gerekmektedir. 

304 sayılı kanun 7. maddesinde, seçimlerde siyasî partilerin mer
kezlerindeki yetkili organları tarafından aday gösterilebileceğini be
lirttikten sonra, partilerin bu haktan yararlanabilmelerini birtakım 
koşullara bağlamıştır. Bu koşullar : 

1 — Partilerin kendi tüzüklerine göre ilk genel kurullarım toplamış 
olmaları, 

2 — En az 15 ilde, altı aydanberi il ve ilçe örgütlerini kurmuş bulun
maları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Görülüyor ki 304 sayılı kanunla 306 sayılı kanunun, değişiklik
ten önceki hükümleri arasında büyük ölçüde benzerlik vardır. An
cak 306 sayılı kanunda, 15 ilde aday göstermemiş bulunan veya bu 15 
ilin herhangi birisinde eksik aday gösterip te tamamlamamış olan 
partilerin, Türkiye'nin bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hak
kını kaybedeceklerinin, 15 ilden fazla ilde aday gösteren partilerin 
ise, eksik sayıda aday gösterdikleri ve tamamlamadıkları illerde seçime 
katılamıyacaklarının belirtilmiş olmasına karşın; 304 sayılı kanunda 
bu tür koşullar yer almamıştır. Fakat 304 sayılı kanunun 7. madde
sini yürürlükten kaldıran 17.4.1964 tarih ve 447 sayılı kanundan 
sonra, bu kanunun. birinci maddesi ile, Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin seçiminde de 306 sayılı kanunun 10. maddesinin son fıkrası ile 
11. maddesinin uygulanacağı hükmünün getirilmesi; adaylık öneri
sinde bulunma hakkı konusunda 304 ve 306 sayılı kanunlar arasında 
tam bir ayniyet kurmuştur. 

4 — Aday ö n e r m e k Hakkından Yararlanmak Konusun
da Eşitsizlikler 

Türkiye'de kişi ve partiler, bütün ülkelerde olduğu gibi, birta
kım hukukî ve toplumsal nedenlerle, aday önerisinde bulunmak hak
kından, eşit ölçülerde yararlanamamaktadırlar. 

Buna yol açan toplumsal nedenlerin başında, kişilerin kendi
lerini tanıtmak ve seçim çalışmalarının yükünü kaldırmak ko
nularındaki güçsüzlüğü gelmektedir. Bu nedenlerle seçimlerde ba
şarılı olamayacaklarını düşünen kişiler, meydanı siyasî partilere bı
rakmak gereğini duymaktadırlar. 

Hukuk düzeninin ortaya koyduğu koşullar ise, bu eşitsizliğin 
daha da belirginleşmesine yardım etmektedir. Ancak burada seçim 
kanunlarının, hiçbirzaman, kişilerin aday önermek hakkını ortadan 
kaldıran hükümler getirmediğini de belirtmeliyiz. Bu durum daha 
ziyade, bağımsız adaylara güçlük çıkartan birtakım hükümler do
layısıyla meydana gelmektedir. 

Örneğin 6428 sayılı kanun, kişilerin parti listelerinden bağım
sız aday gösterilmelerini önlemek suretiyle; bağımsız adayların, parti 
seçmenlerine dayanarak oy toplamak imkânını ortadan kaldırmıştır. 
306 ve 304 sayılı kanunlarda, 656 sayı ve 14.7.1965 tarihli kanunla 
yapılan değişiklikte ise, siyasî parti adaylarının yer alacağı birleşik oy 
pusulalarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından bastırılacağı be-
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liriltmek suretiyle partilere imkân sağlanırken ; bağımsız adaylardan, 
oy pusulası bastırmak külfeti kaldırılmamıştır.28 Hat ta bu pusu
laların dağıtımı işi de bağımsız adaylara bırakılmıştır.29 Bağımsız 
adayların cesaretini kıran ve parti adayları ile bağımsız adaylar ara
sında, koşullar açısından eşitsizlik yaratan bu hükümlerin arasında, 
306 sayılı kanunun 24 /b maddesinin de yer aldığım öne sürenler 
vardır. 

24/b de seçmenlerin, ya parti listesine veya bir tek bağımsız 
adaya oy vermesi kabul edilmiştir. Seçmene Senato seçimlerinde, 
dilediği adayları oy pusulasına yazabilme hakkını veren 304 sayılı 
kanunun 12. maddesi ise, 447 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmış 
ve 306 sayılı kanunun 24. maddesindeki esaslar, Senato seçimlerinde 
de uygulamaya sokulmuştur. 

T.İ .Pve S.D.P bu hükümlerin Anayasaya aykırı olduğunu öne sür
müşlerdir. Dava gerekçelerinden30 her iki partiyi de bu görüşe iten ne
denlerin, 306 sayılı kanunun 24. maddesinin seçilme hakkından ya
rarlanmak konusunda, siyasî partilere üstünlük tanıyarak, partilerle 
kişiler arasında eşitsizlik yaratması ve seçme özgürlüğünü kısıtlaması 
olduğu anlaşılmaktadır. Partiler, karma liste usulünü bu eşitsizliğin 
çözümü için uygun yol olarak görmektedirler. 

Anayasa Mahkemesi, partilerin bu görüşleri karşısında olumsuz 
bir tavır takınmıştır. Yüksek Mahkemeye göfe, burada seçme hak
kının kısıtlanmasından söz etmek mümkün değildir. Çünkü seçmen, 
çeşitli partilerden veya bağımsız adaylardan birisini tercih etmek 
imkânına sahiptir. Bu tercih sırasında seçmene hiçbir baskı ve kanun 
dışı müdahale yapılmamaktadır. Seçme hakkının kısıtlandığı, seçme 
özgürlüğünün kaldırıldığı yalnız, bu gibi baskı ve müdahaleler kar
şısında söz konusu olabilir. Oy eşitliği ise ancak, herkesin bir oya sa-
hibolması ile gerçekleştiğinden; 24. maddenin, eşitlik anlayışına da 
aykırı düşmesi mümkün değildir. 

28 Bağımsız adaylar için ya basılı veya el ile yazılı oy pusulası kullanmak gereklidir, 
bkz. 306 sayılı kanun m. 24/b 

a» Bkz. 278 sayılı Kanun, m. 78 
3 0 Bkz. Esas sayısı 1963/171, Karar sayısı 1965/13, karar günü 5.3.1965, Anayasa 

Mahkemesinin bu kararının metni için bkz. EFEM-KÖKNAR, a.g.e., s. 155 
Bkz. Esas sayısı 1965/12, karar sayısı 1964/34, karar günü 28.5.1965. Anayasa 
Mahkemesinin bu kararının metni için Bkz. EFEM - KÖKNAR, a.g.e., s. 164 
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Kişilerle partiler arasındaki eşitsizliğin, örgütlere kişiler karşı
sında üstünlük kazandıran hayat şartlarından doğduğunu öne süren 
Anayasa Mahkemesi, görüşlerinde daha da ileriye giderek, 24. madde 
aracılığı ile eşitlikçi bir düzene kavuşulduğu sonucuna varmaktadır. 
Mahkemeyi bu görüşe iten : seçmene karma liste yapabilmek imkânı ve
rildiği taktirde, seçim çevresinde kanunun öngördüğü sayıda aday çı-
kartamayan siyasî partilerin bu yoldan yararlanarak, bağımsız adaylar 
çıkartmak sureti ile, seçime girmeye çalışacakları inancıdır. Anayasa 
Mahkemesinin görüşlerine göre, 24. madde bu imkânı ortadan kal
dırmakta ve kanuna uyacak partilerle, kaçamak yollara başvuracak 
partiler arasında doğacak eşitsizlikleri önlemektir. 

Anayasa Mahkemesinin bu görüşlerinin bütününe katılmak 
mümkün değildir. Çünkü bize göre seçme hürriyeti, Anayasanın be
lirttiği unsurlar yanında, seçmenin oyunu, adaylar arasında dilediği 
gibi bir ayırım yaparak kullanması unsurunu da taşımaktadır.31 24. 
maddede ise seçmenin ya bir siyasî partinin adaylarına veya bir ba
ğımsız adaya oy vermek zorunda bırakılması, bu hürriyeti büyük ölçüde 
kısıtlamaktadır. Ne var ki günümüzün nisbî temsile dayalı partiler 
demokrasisi ile, seçmene karma liste yapmak olanağını veren bir 
sistemi bağdaştırmak ta mümkün değildir. Çünkü partiler demokra
sisinde parti listesine oy veren seçmen, kimin milletvekili olacağı ile 
birlikte güdülecek politikayı da tayin etmektedir. Bu politikayı da 
ancak, o partinin listesinde yer alan adaylar arasından çıkacak mil
letvekilleri yürüteceklerdir. Karma listede ise, seçmenin hangi po
litikanın yönetime hâkim olmasını uygun bulduğu anlaşılamaya-
cağı gibi; her liste birbirinden farklı düşüncelere sahip birtakım mil
let vekillerinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu bakımdan 24. mad
denin kurduğu düzenin, günümüzün demokrasisinin koşullarına uy
gun düştüğünü kabul etmek gerekir. 

Anayasa Mahkemesinin oy eşitliği hakkındaki görüşlerine ge
lince, bunlar bize noksan gözükmektedir. Çünkü oy eşitliği, herkesin 
oy hakkına sahibolması yanında, bu oyların eşit etki gücünde bulun
ması unsurunu da kapsayan bir kavramdır.32 Fakat oy eşitliği kavra
mının kapsamı bu şekilde genişletilse de, 24. maddenin kurduğu sis
temde, partiye verilen oyla listedeki bütün adayların birer oy kazan

cı MAYO B. Henry, a.g.e., s. 53-55 
32 MAYO A. Henry, a.g.e., s. 52 
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masının; buna karşılık bağımsız adayların teker teker oy toplaması
nın, oy eşitliği ilkesine aykırı düştüğü noktasında T.Î.P ve S.D.P nin 
görüşlerine katılmak oldukça güçtür. Bunun nedeni, siyasî par
tilere verilen oyların, sayım-döküm sıralamasında, parti adayla
rının grup halinde bir kademede yer almasına; bağımsız adayların 
ise teker teker kademelere yerleşmesine yol açmasıdır. Partiye verilen 
oylardan fazla oy toplayan bağımsız adayların, parti adaylarının 
önünde bir sıra almaları herzaman için mümkündür. 

Fakat siyasî bilim alanında bu görüşlerin aksini savunarak, 
24. maddenin kurduğu düzenin, T.Î.P ve S.D.P nin iddia ettiği gibi 
oy eşitliği ilkesini zedelediği öne sürenler de vardır.33 

Ancak şurası da muhakkaktır ki, bu madde hukuk kuralları 
açısından parti-kişi eşitliğini bozsa da, bozmasa da, kişileri bağımsız 
olarak adaylıklarını koymaktan kaçınmaya zorlamaktadır. 

C — ADAYLIK Ö N E R Î L E R Î N Î N GEÇERLÎĞÎ 

Adaylık sıfatının kazanılması için, adaylığın hak sahiplerince 
önerilmesi kadar, bu önerinin, hukuk kurallarında gösterilen koşul
lara uygun düşmesi de gereklidir. Adaylık önerilerine geçerlilik ka
zandıran bu koşulları, şu gruplara ayırmak mümkündür. 

1 — Yetkiye İl işkin Koşullar 

Adaylık önerileri, bunları kabule yetkili makamlara yöneltil-
medikçe geçerli olamazlar. Türkiye'de, adaylık önerilerini kabul ede
rek değerlendirecek olan bu makamlar, kanunlarda değişik adlar 
ve yapılarla karşımıza çıkmaktadır. 

Bu konuda Tâlimat-ı Muvakkatede bir hükme rastlandığı söy
lenemez. Ancak seçimlerin, en yüksek mülkî amirler tarafından yü
rütülmesi, bizi, adaylık önerilerinin de bu makamlara yöneltileceği 
sonucuna götürebilir. 

Adaylık önerilerini kabul edecek makamlar hakkında, întihab-ı 
Mebusan Kanununda da açık bir hüküm yoktur. Fakat 45. madde
nin lâfzından, bu makamın Heyet-i Teftişiye olduğu anlaşılmakta
dır. 10. maddeye göre bu organ, birinci seçmen defterlerinin düzen-

33 ARSEL tlhan, «Anayasa Mahkemesinin Bazı Eğilimleri üzerine görüşler ve Anayasa 
Mahkemesi'nin Kararlarından Özetler», Ankara 1970, s. 155-158 vd. 
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lenmeye başladığı tarihten itibaren, Belediye Meclisi üyeleri ve idare 
Meclisinin halk tarafından seçilmiş üyeleri arasından ayrılacak 4-10 
kişi ile kurulacaktır. Bu organın başkanı ise, Belediye Reisidir. 

Bu kanunda 16.6.1927 tarih ve 109 sayılı kanunla yapılan deği
şiklikte, bu heyetin kuruluşu biraz daha açıklığa kavuşturulmuştur. 
Buna göre Heyet-i Teftişiye adı verilen organlar, Belediye Reis
lerinin başkanlığında, il merkezi olan kazalarda, il Daimi Encümeni 
üyeleri ile Belediye Meclisi üyeleri arasından seçilecek kimselerden; 
diğer kazalarda ise, yalnız Belediye Meclisi üyeleri arasından seçi
lecek kimselerden kurulmaktadırlar. Gerektiği taktirde bu üyelerin 
çoğunluğunun karan ile tesbit edilecek sayıda üye de dışardan seçi
lerek, bu heyetlere alınabilmektedir. 

9 Mart 1931 tarih ve 1760 sayılı kanunla yapılan değişiklikte 
de, lntihab-ı Mebusan Kanununun 10. maddesine yeni bir fıkra ek
lenerek «fesih, iptal veya herhangibir nedenle meclis heyetini teşkil edecek 
sayıda üye kalmamasından dolayı Belediye Meclisi teşekkülü mümkün olmayan 
yerlerde, belediye hudutları içersindeki mahalle ihtiyar Heyetlerinin, Belediye 
Reisinin başkanlığı altında toplanarak aralarından veya dışardan, Belediye 
Meclisi üyesi seçilme şartlarına sahip, istenilen sayıda Heyet-i Teftişiye üyesi 
seçebilecekleri» kabul edilmiştir. 

4320 sayılı kanunda, adaylık önerilerinin verileceği Vilâyet Tef
tiş Heyetlerinin ise, yapı bakımından Heyet-i Teftişiyeden farklı 
olmadığı anlaşılmaktadır.34 

Bu konuda ancak 4918 sayılı kanun yeni bir düzen ile kar
şımıza çıkmakta ve kendisinden önceki kanunlardan farklı olarak, 
adaylık önerilerini kabul yetkisini il Seçim Kurulu Başkanlarına 
bırakmaktadır. Adaylık önerilerinin yöneltileceği bu başkanlar ka
nunun 14. maddesine göre, Vali tarafından yapılacak tebliğ ile, Be
lediye Meclisi Üyeleri, il Genel Meclisi üyeleri, Mahalle Muhtarları, 
Meslek Teşekküllerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasından kur'a 
ile ayrılacak birer kişi, siyasî partiler arasından kur'a ile tesbit edi
lecek birer temsilci ve Belediye Reisi olmak üzere kurulacak 7 kişilik 
il Seçim Kurulunda, gizli oyla tesbit edilmektedirler. 

5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda da adaylık için, mil
letvekili seçilmek istenilen ilin il Seçim Kurulu Başkanlığına bas

sa 4320 sayılı Kanun, m. 13 
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vurulacağı kabul edilmektedir. Ancak siyasî partilerin, muhtelif 
seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini, Yüksek Seçim Kuruluna da 
verebilecekleri belirtilmiştir. 

Fakat bu kanunda i l Seçim Kurulunun, 4918 sayılı kanundan 
daha farklı bir yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin; başkanı il 
merkezindeki en yüksek dereceli hâkim olarak kabul edilmekte, üye
leri ise Belediye Meclislerinden gelen 3, İl Genel Meclislerinden gelen 
2, siyasî partilerden gelen 5 kişi olmak üzere 10 kişiden ibaret bulun
maktadır.35 

Siyasî Partilerin, muhtelif seçim çevrelerine ilişkin aday liste
lerini verebilecekleri organ olarak gösterilen36 Yüksek Seçim Kurulu 
ise, bir başkan ve 6 üyeden meydana gelmektedir. Bu kurulun teş
kili için altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulu üyesi olmak üzere, 
genel kurulların üyeleri arasından gizli oyla 11 kişi seçilmektedir. 
Bu 11 kişi aralarından gizli oyla bir başkan ve bir başkanvekili seç
mekte ve geriye kalan üyelerden ikisi de kur'a ile yedek üyeliğe ay
rılmaktadır.37 

306 ve 304 sayılı kanunlar da 5545 sayılı kanunda olduğu gibi, 
bağımsız adayların, adaylık önerilerini i l Seçim38 Kurulu Başkan
lığına; siyasî partilerin ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına yö
neltmeleri gerektiğini belirtmiştir. Bu kurulların yapıları hakkında 
bilgi almak üzere 298 sayılı kanuna bakıldığında, Yüksek Seçim Ku
rulu konusunda 5545 sayılı kanundan farklı bir düzenlemeye gidil
memiş olduğu anlaşılmaktadır.39 Fakat 298 sayılı kanunda, i l Seçim 
Kurullarının yapı bakımından bir değişiklik gösterdiği ve karşımıza 
il merkezindeki en yüksek dereceli üç yargıçtan kurulu bir organ ola
rak çıktığı görülmektedir. Bu kurulun başkanı, yargıçlar içersinde 
derecesi en yüksek olanıdır. 

2 — Süreye İl işkin Koşullar 

Adaylık, seçimden önce, belli süreler içersinde önerilmelidir. Ancak, 
bu süreler konusunda Türk Hukukunda karşılaştığımız hükümler 
birbirinden oldukça farklıdır. Örneğin: Tâlimat-ı Muvakkate, Inti-

35 5545 sayılı kanun m. 63, 64 
36 5545 sayılı kanun m. 35 
38 306 sayılı kanun m. 19 
a« 298 sayılı kanun m. 11, 15 
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hab-1 Mebusan Kanunu, 4320 sayılı Mebus Seçimi Kanunu, 4918 
sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu, bu konuya ilişkin herhangi bir 
hükme yer vermemişlerdir. 5545 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu
nunda ise, milletvekili adaylığı için, oy verme gününden önceki 20. 
gün saat 17. ye kadar, ilgili makamlara başvurulacağı esası ortaya 
konmuş ; bu müddet geçtikten sonra yapılacak müracaatların hükümr 
süz sayılacağı belirtilmiştir.40 Bu süre, 304 ve 306 sayılı kanunlarda 
«oy verme gününden önceki 30. gün saat 17» olmuş, fakat 447 sayılı kanun
la yapılan değişiklikten sonra, «oy verme gününden önceki 37. gün saat 17» 
şekline girmiştir. 

3 — Şekle ve Kapsama İlişkin Koşullar 

Türk Hukuk sisteminde 4320 sayılı kanuna gelinceye kadar, 
adaylık önerilerinin şekline ve kapsamına ilişkin koşulların, hukukî 
düzenlemeye konu olmadığı görülmektedir. Ancak 4320 sayılı Me
bus Seçimi Kanununda, milletvekili adaylığı konusundaki önerilerin 
yazılı şekilde yapılması gerektiği yolundaki hüküm, bu konudaki 
koşullara bir başlangıç teşkil etmiştir.41 

4918, 5545, 304 ve 306 sayılı kanunlarda da, adayların yazılı 
şekilde bildirilmesi istenmek suretiyle, 4320 sayılı kanunun koyduğu 
esasa sadık kalınmıştır.42 Fakat 306 sayılı kanun 19. maddesinde ko
nuyu daha ayrıntılı şekilde düzenleyerek; adaylık isteminde buluna
cak kişilerin, dilekçelerinde kanunun adaylık için aradığı şart ve ni
teliklere sahibolduklarını da belirtmelerini; siyasî partilerin ise aday 
listelerini, bir alındı belgesi karşılığında Yüksek Seçim Kuruluna 
vermelerini istemiştir. 

Bu konu içersinde, kişilerin en çok kaç seçim çevresinden aday
lıklarını koyabilecekleri noktasına da değinmek gerekir. 

5545 sayılı kanuna gelinceye kadar, bu konuda hukuk kural
larının herhangi bir hüküm getirmemiş olması bizi, bu devrede bir
den fazla seçim çevresinden aday olmanın mümkün bulunduğu dü
şüncesine götürmektedir. 5545 sayılı kanunda ise, 36. madde ile 
bir kimsenin en çok iki seçim çevresinden adaylığını koyabileceğinin 

40 5545 sayılı kanun m. 37 
41 4320 sayılı kanun m. 43 
42 4918 sayılı kanun m. 33 

5545 sayılı kanun m. 35 
306 sayılı kanun m. 19 
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belirtilmesi, bu duruma son vermiştir. Bu hükme göre, ikiden fazla 
seçim çevresinden adaylıklarını koyanların aldıkları oylar, bütün seçim 
çevreleri için geçersiz kabul edilmektedir. 

304 ve 306 sayılı kanunlara gelince, bunlarda da, bir kimsenin 
ancak bir seçim çevresinden adaylığını koyması mümkün görülmüş
tür.43 

D —ADAYLIK ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ VE 
İLÂNI 

5545 sayılı kanuna gelinceye kadar seçime ilişkin kanunlarda, 
adaylık önerilerini inceleyecek ve bunlar üzerindeki itirazları karara 
bağlayacak makamlara ve bunların çalışma düzenlerine ilişkin hü
kümlere rastlanmamaktadır. Bu devrede adayların seçim günü veya 
seçimden bir gün önce ilân edilmeleri karşısında, adaylara itiraz diye 
birşeyin de maddeten mümkün olamayacağı açıktır. 

5545 sayılı kanunda ise, bu konuya ilişkin hükümler ayrıntılı şekilde 
yer almaktadır. Örneğin adaylığın, yapılacak müracaat üzerine gerek 
il Seçim Kurulu gerekse Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafın
dan ilân edileceği; adaylığa ise, bu ilândan itibaren iki gün içersinde 
itirazda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Adaylığın ve bu 
itirazların red veya kabulü konusunda da yetki, il Seçim Kuruluna 
bırakılmıştır, il Seçim Kurulu, oy verme gününden önceki onbeşinci 
güne kadar, bu konulardaki kararlarını ilân ve ilgililere tebliğ etmek zo
rundadır. Ancak kanun gerek itirazların gerekse il Seçim Kurulu
nun adaylık üzerinde yapacağı incelemelerin, kanunun 35, 36 ve 
37. maddelerinde yer alan hususlara dayanabileceğini de belirtmiştir. 
Bu maddelerde adaylık koyma usulüne ilişkin hükümler yer almak
tadır. Ilgililerinll Seçim Kurulu kararlarına karşı, ilândan itibaren 
iki gün içersinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurma hakları da 
saklı tutulmuştur. Yüksek Seçim Kurulunun vereceği kararlar kesin 
niteliktedir. 

298 sayılı kanuna gelince, bu konudaki hükümlerin esas olarak 
5545 sayılı kanundan pek farklı olmadığını söyleyebiliriz. Bu kanunda 
da, il Seçim Kurulu tarafından ilân edilecek adaylıklara, ilândan iti
baren iki gün içersinde itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. 
Ancak bu kanun, adaylıklara kimlerin itirazda bulunabileceği konu
suna da değinmiş ve bunları: 

43 306 sayılı kanun m. 20 

118 



1 — Seçme yeterliğine sahip yurttaşlar, 

2 — Siyasî partilerin, tüzüklerine göre kurulmuş kademelerinin başkan 
ve başkanvekilleri, 

3 — Müşahitler, 

4 — Adaylar, 
5 — Milletvekilleri, 

olarak gruplandırmıştır.44 Bu kimselerin yapabileceği itirazlar ise 
ancak, aday olarak ilân edilen kişinin adaylık şart ve niteliklerine 
sahibolmadığı iddialarını kapsayabilecektir. 

306 sayılı kanun da, 298 sayılı kanunun hükümleri yanında, 
İl Seçim Kurullarının, kendi seçim çevrelerinden adaylıklarını ko
yanların : 

1 — Seçilebilme yeterliğine sahip olup olmadıklarını araştırmak, bu 
konudaki belgeleri gözden geçirmek, 

2 — Başka seçim çevrelerinden aday olup olmadıklarını incelemek, 

3 — Varsa haklarındaki ihbarları değerlendirmek, 

yetki ve görevinde olduklarını da belirtmiştir.45 Bu incelemeler so
nunda tesbit edilecek noksanlık veya kanuna aykırılık halleri, aday
lık ilânından itibaren iki gün içersinde, ilgili adaylara, itiraz sahip
lerine, partilere ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirilecektir, ti Seçim 
Kurulunun kararlarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna başvurmak 
mümkündür. Yüksek Seçim Kurulunun bu itirazları en geç kesin 
aday listelerinin ilânına kadar ve 3 gün içersinde karara bağlaması 
gerekmektedir.46 Fakat aday listelerinin ne zaman kesinleşeceği ko
nusunda kanunda kesin bir hüküm yoktur. 306 sayılı kanunun 22. 
maddesine dayanarak, aday listelerinin oy verme gününden önceki 
21. günün akşamına kadar kesinleşmesi gerektiği sonucuna varabi
liriz. 356 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra ise, aday liste
lerinin oy verme gününden önceki 28. günün akşamına kadar kesin
leşmesi gerektiği söylenebilir. 

44 298 sayılı kanan m. 125 
45 306 sayılı kanun m. 21 
46 306 sayılı kanun m. 39 
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n — MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ TESBİTİ 

A — SİYASÎ PARTİ ADAYLARININ TESBİTİ 

1 — Yasalar Açısından Siyasî Parti Adaylarının Tesbit i 

Türkiye'de kanunların siyasî partilerin aday tesbiti konusundaki 
tutumları, bu konunun birbirinden farklı dört dönemde incelenmesini 
gerektirmektedir. 

a — 1876-1942 Dönemi 

1876 Kanun-u Esasisi, Tâlimat-ı Muvakkate, lntihab-ı Mebusan 
Kanunlarının yürürlükte olduğu yılları kapsayan bu dönemde, sözü ge
çen kanunların hiçbirisi, siyasî partilerin adaylarını tesbitine ilişkin 
hükümler taşımamakta hatta siyasî partilerden söz etmemektedirler. 
Buna dayanarak, bu dönemin siyasî partilerde aday tesbiti açısından 
mutlak bir hürriyet dönemi olduğunu söyleyebiliriz. 

b — 1942-1961 Dönemi 

4320, 4918, 5545 sayılı kanunların yürürlükte olduğu süreyi kap
sayan bu dönemde, siyasî partilerin aday gösterme yetkileri, kanun
larda yer almıştır. Ancak bu adayların nasıl tesbit edileceğine ilişkin 
hükümlere rastlanmamaktadır. Bu dönemde aday tesbiti işlemi, par
tiler tarafından tesbit edilen esaslar içersinde ve bundan önceki dev
reden farklı olmayan bir mutlak hürriyet içersinde yürütülmüştür. 

c — 1961-1965 Dönemi 

Bu devre 306 ve 304 sayılı kanunların 1961 yılında kurdukları 
düzeni kapsamaktadır. Bu devrede de siyasî partilerin seçimlerde aday 
göstermek hakkı olduğu kanunlarca kabul edilmiş fakat gerek 306 
sayılı kanunun 15. maddesi, gerekse 304 sayılı kanunun 9. maddesi, 
bu adayların tesbiti konusunda da birtakım kurallar koymuştur. 

Bu maddelere bakıldığında, bu dönemde senato üyeliği ve mil
letvekilliği için partilerin göstereceği adayların, birbirinden farklı iki 
gruba ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi parti örgütünün 
seçim çevrelerinde tesbit ettiği adaylar, ikincisi ise parti merkez or
ganlarının tesbit ettiği adaylardır. 306 ve 304 sayılı kanunlar, bu aday
ların seçimlerini birbirinden farklı esaslara bağlamışlardır. 

aa — Seçim Çevrelerinde Tesbit Edilecek Adaylar İçin Usul 
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306 sayılı kanunun 15. maddesi, siyasî partilerin adaylarını 
seçim çevrelerinde, kendi tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan esas
lara uyarak : 

1 — Demokratik kurallar çerçevesinde, 
2 — Oy verme gününden önceki 35. gün ve mutlaka ilgili seçim çevresinde 

yapılacak 
yoklamalarla tesbit edeceklerini hüküm altına almıştır. 

Görülüyor ki, 15. madde ile siyasî partilerin adaylarını tesbit 
konusunda kendi tüzük ve yönetmeliklerinde birtakım usuller ortaya 
koymaları önlenmemekte; ancak bu usullerin, demokratik kurallar 
çerçevesinde yapılacak bir yoklama niteliğini taşıması istenmektedir. 
Bu demokratik kuralların neler olduğu kanundan anlaşılmamaktadır. 
Fakat bunun, «yoklamaların önceden tesbit edilerek ilân edilen günde 

yapılması», «oyların baskı ve etki yapılmaksızın, gizlilik ilkesine uygun şe
kilde kullanılması», «yetkinin yöneticilerle parti üyeleri arasında, oligarsik 
eğilimlere sapılmadan dağıtılması», «sayımın açık olması» gibi unsurları 
kapsaması gerektiğini söylemek mümkündür. 

15. madde partilerden, adaylarını tesbit edecekleri günü ser
bestçe tayin edebilmek yetkisini de almakta ve aday yoklamaları
nın yapılacağı günü kesin olarak belirtmektedir. 

Burada, tüzüklerinde aday yoklamasına ilişkin hükümlerin bu
lunmadığı partilerin durumunun ne olacağı düşünülebilir. Bu tür 
partilerin, genel kurullarını toplantıya çağırarak tüzüklerindeki boş
lukları doldurmaları bizce en uygun yol olarak gözükmektedir. Çün
kü kanunun lâfzından, yoklamaya esas olacak bir tüzük hükmünün 
bulunmasının gerektiği anlaşılmaktadır. Ne var ki bu, kuram
sal alanda kalmaya mahkûm bir endişedir. 306 sayılı kanun yürür
lüğe girdiği zaman, mevcut bütün partilerin tüzüklerinde, aday 
tesbitine ilişkin hükümlerin bulunması, uygulamada böyle bir sorunla 
karşılaşılmasını önlemiştir. 

bb — Merkez Organlarınca Tesbit Edilecek Adaylar için Usul 

306 sayılı kanunun 15. maddesinin ikinci fıkrası, merkez organ
larının aday tesbiti konusuna değinmektedir. Bu maddeye göre, 
siyasî partilerin merkezlerindeki yetkili organlar, parti tüzüğünde 
merkezden aday gösterilmesine ilişkin bir hüküm bulunması veya 
tüzükte açıklık yoksa partinin genel kongresinde bu konuda karar 
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verilmiş olması şartı ile, aday tesbit edebileceklerdir. Ancak bu aday
ların sayısının hiçbir şekilde, o siyasî partinin seçime katıldığı illerde 
göstereceği adaylarının toplam sayısının % 10 unu geçmesi mümkün 
değildir. Görülmektedir ki, 306 sayılı kanunun sözü geçen maddesi, 
siyasî partilerin merkez organlarının aday gösterme yetkisini büyük 
ölçüde sınırlandırmaktadır. Bu tutumda, partiler içersinde demok
ratik usullerin yerleştirilmesi ve yoklamada kazanma şansı az fakat 
değerli kişilerin yoklamalara girmeksizin aday olmasının sağlanması 
amaçlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

d — 1965-1971 Dönemi 

Bu dönem, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun kabul edildiği 
13.7.1965 tarihinde başlamıştır ve günümüzde de devam etmekte
dir. Bu dönemi başlatan 648 sayılı kanunda, sîyasî partilerin aday 
tesbiti konusuyla ilgili çok ayrıntılı hükümlere yer verilmiş ve aday 
tesbiti bir parti içi eylem olmaktan çıkartılmıştır. 648 sayılı kanunun 
bu konu ile ilgili bu ayrıntılı hükümlerine bakıldığında, 306 ve 304 
sayılı kanunlara paralel olarak adayların yine, seçim çevrelerinden 
tesbit edilecek adaylar ve merkez organlarınca tesbit edilecek aday
lar şeklinde iki gruba ayrılabildiği görülmektedir. 

aa — Seçim Çevrelerinde Tesbit Edilecek Adaylar için Usul 

648 sayılı kanun seçim çevrelerinde parti adaylarının tesbiti 
konusunda, 29 ve 30. uncu maddelerinde, birbirinden farklı iki usule 
yer vermiştir. 

«önseçim» kenar başlığını taşıyan 29. maddede; «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerde, siyasî partilerin gösterecek
leri adayların, her seçim bölgesinde, parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan 
bütün parti üyelerinin katılacağı bir önseçimle tesbit edileceği» kabul edilmiş
tir. 

«İl Yoklamaları» kenar başhğını taşıyan 30. maddede ise, siyasî 
partilerin adaylarını, kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre tesbit 
edecekleri üyelerin katılacağı ve Seçim Kurullarının denetimi altında 
yapılacak bir önseçimle tesbit edecekleri hüküm altına alınmıştır. 

Bu maddelerden hangisinin uygulanması gerektiği sorununa ise 
kanunun geçici birinci maddesi çözüm getirmektedir. Bu maddeye 
göre, kanunun 29. maddesinde yer alan usulün ayrıntılarını düzen
leyecek kanun yürürlüğe girinceye kadar' önseçimlerde bu kanunun 
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30 ve 32 ilâ 50 maddelerinde yer alan hükümler uygulanacaktır. 
Burada geçici olarak uygulandığı belirtilen yoklamalara ilişkin hü
kümlerin, kanunun 32-50 maddeleri arasında yer alan geniş bir kıs
mı kapsaması; buna karşılık süreklilik taşıdığı söylenilen 29. maddeye 
ait en ufak bir ayrıntının yer almayışı, anlaşılması güç bir durumdur. 
Ancak kanunun bu garip görünüm içersinde ortaya çıkışının birta
kım nedenleri vardır. 

1961 seçimleri ile işbaşına gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
kısa zamanda Anayasanın öngördüğü Siyasî Partiler Kanununu ha
zırlamak zorunda kalmıştır. Bunun için önce Ankara Hukuk Fakül
tesine başvurularak, Siyasî Partiler Kanununa temel olacak görüşler 
öğrenilmek istenmiş; sonra da İçişleri Bakanlığı tarafından bir rapor 
hazırlanarak bu, 2.10.1963 tarih ve 1560 sayılı hükümet tasarısı ola
rak Başbakan İ. inönü'nün imzası ve tezkeresi ile T.B.M.M ne veril
miştir. Bu tasarıda, siyasî partilerin çalışmalarına ilişkin birtakım gö
rüşler yanında, aday tesbit sorununa da değinilmiş ve bütün parti 
üyelerinin katılacağı bir önseçimin yararları belirtilmiştir.47 

Tasarıda öne sürülen bu önseçim usulü, Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu tarafından d a kabul edilmiştir. Ancak tasarı üzerin
de birtakım görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla kurulan parti-
lerarası komisyon, bu tür bir önseçimi uygun görmeyerek; siyasî 
partilerin, adaylarını kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre tesbit 
etmeleri fikrini öne sürmüştür. Bu fikir, adayların parti üyelerinin 
bütünü tarafından seçilmesini öngören tekliften, muntazam üye ka
yıt defterlerinin tutulmamasından doğacak güçlükler nedeni ile üs
tün tutulmuş ve tasanda yer almıştır. Tasarı bu şekli ile 1965 Mayı
sında Millet Meclisinden geçmiş ve Senato Geçici Komisyonunca 
da uygun görülmüştür. Ne var ki aday tesbitine ilişkin hüküm, Cum
huriyet Senatosunda da tartışmalara yol açmış; Kars Senatörü Sırrı 
Atalay ile Yozgat Senatörü Sadık Artukmaç'ın ortak önergeleri üze
rine tasarıya, parti adaylarının, parti üyelerinin bütününün katıla
cağı bir önseçimle tesbit edilmesini öngören bir madde daha eklenmiş
tir. Tasarı bu haliyle 1965 Temmuzunda tekrar Millet Meclisine gel
miştir. Her iki meclisin ilgili komisyonlarından seçilen üyelerden mey
dana gelen Karma Komisyon, geniş bir önseçimin ayrıntılarını dü
zenlemek için gerekli zamanın bulunmayışına dayanarak, Senatoda 
eklenen hükmün tasarı metninden çıkartılmasını uygun görmüş-

« Bkz. M.M.T.D. cilt 26 S. Sayısı 527, s. 3 vd. 

123 



tür. Fakat Meclislerin 13 Temmuz 1965 tarihindeki toplantısında, 
Karma Komisyonun bu görüşüne uyulmamış ve maddenin kanunda 
yer alması uygun bulunmuştur.48 Böylece kanunda birbirinden farklı 
usulleri düzenliyen iki madde ortaya çıkmıştır. 

Bu görünüm içersindeki kanunun yürürlüğe girişinden bu yana, 
geçici 1. maddenin söz konusu ettiği, «29. maddede gösterilen usulün ay
rıntılarını düzenleyecek kanun» çıkartılmadığı için; siyasî partiler, aday
larını 30. madde hükmüne dayanarak seçmişlerdir. 30 maddede il 
yoklamaları adı altında yer alan önseçime ilişkin bilgileri, ön seçim 
adaylığı, önseçim seçmenleri ve önseçim başlıkları altında vermek 
daha doğru olacaktır. 

aaa — Önseçim Adaylığı 

648 sayılı kanun 33. maddesinde, önseçimde aday olabilmek 
için; adaylığın kazanılması durumunda, girilecek seçimde, seçilme 
yeterliğine sahibolmayı gerekli görmüştür. Bunun yanında, bir si
yasî partinin önseçimine aday olarak katılan bir kimsenin, bir 
başka siyasî partinin önseçiminde de aday olması yasaklanmış fakat 
belli bir seçimle ilgili önseçim veya yoklamada aday olmanın, aynı 
zamanda yapılacak başka bir seçimle ilgili önseçimde aday olmayı 
engellemeyeceği belirtilmiştir.49 

Kanunun 34. maddesi, belli bir seçim için bir seçim çevresinde
ki önseçimde aday olan kimsenin ise, ancak diğer bir tek seçim çev
resinde daha önseçim adayı olabilmesine izin vermiştir. 

Bu kuralların yanında, il ve ilçelerin parti yönetim kurullarında 
Başkan veya üye durumunda bulunanların, önseçimde, görev yap
tıkları seçim çevresinden aday olabilmeleri için de, bunların önseçim 
gününden doksan gün önce bu görevden çekilmiş olmaları zorunlu 
görülmüştür. 

648 sayılı kanun adaylar hakkındaki bu kayıtlamalardan son
ra, siyasî parti Genel Başkanlıklarına, önseçim adaylarının listelerini, 

48 T.B.M.M. Tutanak Dergisi c. 4. s. 2 
M.M. Tutanak Dergisi, c. 39 s. 207-211 

49 Bkz. m. 34 
648 sayılı kanun, önseçime katılacak aday deyimini kullanmaktadır. Ancak bu 
deyimin anlamdaşı olarak günlük hayatta aday adayı deyiminin kullanıldığı da 
görülmektedir. 
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seçim çevrelerini de belirtmek suretiyle, ön seçimin yapılacağı gün
den en az beş gün önce Yüksek Seçim Kuruluna bir alındı belgesi 
karşılığında vermek görevini de yüklemiştir.50 

bbb — Önseçim Seçmenleri 

Biz burada, il yoklamalarına, illerde yapılacak önseçimlere, parti 
adaylarını tesbit etmek üzere katılacak parti üyelerini, önseçim 
seçmenleri başlığı altında ele alıyoruz. 

Siyasî Partiler Kanunu, önseçim seçmenlerini tesbit konusunda 
yetkiyi siyasî partilere bırakmıştır. Kanunun 36. maddesine göre, 
partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre tesbit aedecekleri bu 
kişilerin isimlerini kapsayan listeler,51 önseçimden 30 gün önce ilçe 
Seçim Kurullarına bildirilecektir. İlçe Seçim Kurulları tarafından İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığının ve ilgili partilerin İlçe Yönetim Kurulu 
başkanlıklarının kapılarına asılarak 7 gün bırakılacak olan bu listelere, 
ilgililerin bu süre içersinde itiraz etmeleri mümkündür. İtirazlar 
İlçe Seçim Kurulları tarafından incelenerek üç gün içersinde karara 
bağlanır ve listeler kesinleşir. 

Bir kimsenin birden fazla partinin kesinleşmiş seçmen kütüğün
de yer alması mümkün değildir. Eğer böyle bir durum varsa, o 
kimseye bildirilir ve tercihini İlçe Seçim Kuruluna haber ver
mesi istenir. Seçmen kütüğünde yer almak istediği partiyi bildiren 
kimselerin, bu parti dışındaki partilerle ilgisi kesilmiş olur. Bu bil
dirimde bulunmayan kimselerin adları ise bütün partilerin seçmen 
kütüklerinden silinir. 

ccc — Önseçim 

Parti seçmen kütüklerinde yer alan kimseler, önseçim için tes
bit edilen günde, İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, seçim 
çevresindeki parti önseçim adayları arasından ayırım yaparak, parti 
adaylarını tesbit etmektedirler. 

Önseçime katılan adaylar arasında yapılacak tercihler, Yük
sek Seçim Kurulu tarafından bastırılan özel filigranlı oy pusulasında, 

50 Bu süreden sonra adaylıktan çekilme bir anlam ifade etmez, ancak adaylıktan 
çekilen kişinin önseçimde aday olması halinde, kendisinden sonraki sırada bu
lunan kişiye aday sıfatı verilir. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanmaktadır. 
Bkz. m. 33 

61 Kanun bu listelerden, parti seçmen kütüğü olarak bahsetmektedir. 
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pusulaya yazılması zorunlu aday sayısına eşit adette, alt alta yer alan 
sıra numaralarının karşısına, aday adlarının el yazısı ile yazılması 
suretiyle belirtilir.52 

Pusulada yazılması zorunlu aday sayısı, 40. maddenin ikinci 
bendinde: «belli bir seçim çevresinden gösterilmesi gerekli aday sayısından, 
merkez yoklaması ile gösterilecek aday sayısının düsülmesiyle bulunacak sa

yısının yarısından bir fazlası» olarak tesbit edilmiştir. Seçim çevresinde 
seçilecek aday sayısı 2 olduğu takdirde, 1 aday adı yazılmasının veya 
seçim çevresinde, yazılması zorunlu aday sayısına eşit sayıda veya bu 
sayıdan az önseçim adayı bulunması halinde, aday sayısının bir ek
siği kadar aday adı yazılmasının mümkün olduğu da kabul edil
miştir. Ancak eksik aday adı yazılan oy pusulaları hükümsüz kabul 
edilmekte; fazla isim yazılan oy pusulalarında ise, gerekli sayıdan 
sonraki aday adlarına oy verilmemiş gibi işlem yapılmaktadır. 

Oylama işlemi bittikten sonra sayım döküme geçilmekte ve 
sonuç bir tutanakta belirtilerek, evrak î l Seçim Kuruluna gönderil
mektedir, i l Seçim Kurulunda, ilçe Seçim Kurullarından gelen bu 
evrakın birleştirilmesinden sonra, kimlerin ve hangi sıralarda parti 
adayı olduğu açıklanmaktadır.53 

bb — Yetkili Merkez Organlarınca Tesbit Edilecek Adaylar 
için Usul 

648 sayılı kanunun 31. maddesinde, siyasî partilerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelikleri seçimleri için gösterecekleri adayların 
yüzde beşinin, parti tüzüğündeki esaslara göre, bu partilerin merkez 
organları, veya merkez yönetim organları veya merkez yoklama ku
rullarınca tesbit edileceğini öngörmektedir. Ancak bunun dışında 
da, bir seçim çevresinde, partinin göstermesi gerekli aday sayısından 
az sayıda istekli bulunması veya herhangibir sebeple önseçimde bazı 
adayların eksik kalması durumlarında, bu adayların gerekli sürede 
seçimle tamamlanması mümkün olmadığı taktirde, bu eksik adaylık
lar için aday göstermek konusunda, merkez organlarına yetki tanın
maktadır.54 

52 40. maddede, okuma yazma bilmeyenlerin oy pusulalarının İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı veya görevlendireceği partili olmayan kurul üyesi ile, partili seçmenin 
istediği ve aynı partiye mensup bir şahısla veya böyle bir kişi yoksa partinin ku
ruldaki temsilcileri veya müşahidi ile birlikte; seçmenin arzusuna göre doldu
rulabileceğini de kabul etmiştir. 

53 Sayıma ilişkin koşullar hakkında bkz. m. 41-49 
54 Bkz. m. 33 
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Bu organların tesbit edeceği ve merkez adayları adını alan bu 
adayların seçimi ile ilgili koşulları, önseçim adaylarında olduğu gibi 
üç kısımda inceleyeceğiz. 

aaa — Merkez Yoklamalarında Adaylık 

Siyasî Partiler Kanununun 33. maddesinde, önseçim adaylığında 
olduğu gibi, merkez yoklamalarmdaki adaylık için de, adaylığın ka
zanılması halinde girilecek seçimlerde, seçilebilme ve adaylık yeter
liğine sahip bulunmak gerekli görülmüştür. 

Bir kimsenin, birden fazla siyasî partinin merkez yoklamasına 
katılması yasaklanmış ancak bir kimsenin belli bir seçim için hem 
önseçim hem de merkez yoklamasında aday olabileceği55 kabul edil
miştir. Bunun yanında 34. maddeden, bir kimsenin belli bir seçim 
için yapılacak yoklamada aday olmasının, o kimsenin aynı zamanda 
yapılacak başka bir seçim için düzenlenecek yoklamada aday olmasını 
engellemeyeceği de anlaşılmaktadır. 

33. madde, il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin merkez 
yoklamalarına katılmaları konusunda, önseçimde olduğu gibi gö
revden çekilmeyi de şart koşmamaktadır. 

bbb — Yoklamayı Yapacak Olan Organ 

648 sayılı kanunun 31. maddesinden merkez adaylarının: 

1 — Merkez karar organı, 
2 — Merkez yönetim organı, 
3 — Merkez yoklama kurulu, 

tarafından tesbit edilebileceğini anlamaktayız. Siyasî partiler tüzük
lerinde, bu organlardan hangisine yetki verdiklerini belirteceklerdir. 
Bu konuda partilere bir seçim hakkı bırakılmıştır. Ancak kanun, tü
züklerinde bu yetkiyi yoklama kurullarına bırakan partilerde, bu 
yoklama kurullarının kimlerden meydana geleceğini teker teker say
mak suretiyle bildirmiştir. 

31. maddeye göre bu kurulları meydana getirecek olanlar : 

1 — Partinin örgütü bulunan her ilden tüzük hükümlerine göre seçilecek 
birer delege, 

55 Bkz. m. 33, 34 
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2 — Merkez karar ve yönetim organları, 

3 — Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu üyeleri 
dir. Fakat bu kurulun, yetkilerinin kullanılmasını merkez karar veya 
yönetim organlarına devretmesi mümkündür. 

ccc — Merkez Yoklaması 

648 sayılı kanun, merkez yoklamalarının nasıl yapılacağı konu
sunda pek ayrıntılı hükümlere yer vermemektedir. 

Yalnız 31. maddede, bu adayların hangi seçim çevrelerine ait 
aday listelerinde yer alacaklarının parti tüzüğünde veya genel kongre
de alınacak kararlarda ortaya konulan esaslar içersinde tesbit edileceği 
belirtilmiş; bu adaylarının sırasının tayininde ise yetkili organa özgür
lük tanınmıştır. Ancak 31. madde bu adayların listesinde yer alacağı 
seçim çevrelerinin ve sıralarının tayininde, ilgili îl Yönetim Kurulla
rının istişarî mütalâasına başvurulmasını gerekli görmüştür. Bu esaslar 
dışında, merkez yoklamasının nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir 
bilgiye bu kanunda rastlamak mümkün değildir. 

648 sayılı kanunun kurduğu bu düzen, 306 ve 304 sayılı kanun
larda da birtakım değişiklikler gerektirmiş ve 656 sayılı kanunla 
değiştirilen 306 sayılı kanunun 15. maddesinde, 648 sayılı kanunun 
30. maddesindeki esaslar yer almış, Senato Seçimlerinde de bu hük
mün uygulanması kabul edilmiştir. 

2 — Yasalar Açısından Seçmenin Parti Adayları Üzerin
de Söz Hakkı 

Türkiye'de başlangıçtan bu yana yasaların kurduğu aday tesbiti 
düzeninde, partiler tarafından adayların kim olacağı ve bunların 
sıraları tayin edilirken, seçmenlerin herhangi bir söz haklarının bu
lunmadığı görülmektedir. Ancak seçmenler, herzaman partilerin 
hazırladığı bu aday listelerini olduğu gibi kabule mecbur bırakıl
mamışlar ve bunlar üzerinde birtakım değişiklikler yapmak imkâ
nına kavuşmuşlardır. 

Seçmenlere bu imkânı sağlayan usullerden birincisi, karma 
liste olmuştur. Bu usulde seçmen, seçim çevresinden seçilecek millet
vekilleri için, gerek bağımsız adaylardan, gerekse parti adaylarından, 
dilediklerine oy vermekte serbest bırakılmaktadır. 
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Intihab-1 Mebusan Kanununun 45 ve 46. maddelerinden, Tür
kiye'de seçmenlerin ilk seçimlerde dahi bu usulü kullanmak olana
ğına sahiboldukları anlaşılmaktadır. 

4320 sayılı kanunun 33 ve 38. maddeleri, 4918 sayılı kanunun 
24. maddesi, 5545 sayılı kanunun 89. maddesi de, bu usulü devam 
ettirmişlerdir. Ancak 5545 sayılı kanunda, 6428 kanunla yapılan de
ğişiklikte, seçmenin yalnız kendi el yazısı ile karma liste yapmasının 
mümkün olduğunun kabul edilmesi; 7053 sayılı kanunla da, elle 
veya herhangi bir şekilde çoğaltılmış karma oy pusulalarının yasak
lanması, bu haktan yararlanmayı büyük ölçüde güçleştirmiştir. 

Karma liste usulü, 27. Mayıs Devriminden sonra, 304 sayılı 
Senato Üyelerinin Seçimi Kanununda da kabul edilmiş fakat bu 
kanunu değiştiren 1964 tarih ve 447 sayılı kanun, Türkiye'de karma 
liste uygulamasına son vermiştir. 

Seçmene parti adayları üzerinde söz hakkı tanıyan ikinci usul 
ise tercih oyu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu usulde seçmen, 
parti listesinde yer alan adayların adlarının karşısındaki boş yerlere 
işaretler yapmak suretiyle, partinin düzenlediği aday sırasını değiş
tirebilmektedir. Bu usul seçim sistemimize, 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunu ile girmiştir. 306 sayılı kanunun 25. maddesinde, 
seçmenlerin bir siyasî partinin oy pusulası üzerinde adları yazılı olan 
adaylarm yarısı için tercih işareti kullanmak hakkına sahiboldukları 
kabul edilmiştir. 

Seçmene karma listeye oranla daha sınırlı imkânlar tanıyan bu 
hükümler de, 13.2.1965 tarih ve 533 sayılı kanunun 11. maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmış; seçmenlerin, parti listeleri üzerinde en ufak 
bir değişiklik yapmak olanakları kalmamıştır. Seçmenler, ya bağım
sız adaylara oy verecek veya bir partinin listesinde yer alan adaylar 
için, değişiklik yapmaksızın oy kullanacaklardır. 

3 — Adayların Tesbiti Konusunda Yasaların Getirdiği 
Hükümler Üzerinde Eleştiriler 

Aday tesbiti konusunda Türkiye'de yasaların getirdiği hüküm
lerin, aday tesbiti yetkisini tamamen bir parti içi işlem olarak kabul 
etmek veya bunu birtakım kurullara bağlamak şeklinde iki eğilimin 
etkisi altında biçimlendiği anlaşılmaktadır. 
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Biz, siyasî partilerin toplum içersindeki önemlerinin artmasından 
sonra, bunların aday tesbitlerine ilişkin koşulların da yasalarla düzen
lenmesi gerektiği görüşündeyiz. Çünkü bu konuyu partilerin özgür 
düzenlemesine bırakmak, demokratik rejimlerin kucağında, antide
mokratik uygulamaların gelişmesine yardım edebilir, her partinin 
kendisine özge bir usul kullanması, siyasî sistemin ahengini de 
bozabilir. 

Olayların ortaya çıkardığı gerekler de, seçim sistemimizin, taraf
tar olduğumuz yönde gelişmesine yol açmıştır. 1961 yılına kadar 
siyasî partilerin aday tesbitine ilişkin hükümler getirmeyen kanunlar; 
1961 yılından sonra bu konuda, siyasî partileri birtakım ortak kural
lara bağlamak yolunu tutmuşlardır. Bu düzenleme şekli üzerinde 
herhangi bir tartışmaya rastlanmamaktadır. Ancak aynı şeyi, kanun
ların getirdiği kurallar konusunda tekrarlamak mümkün değildir. 
Çünkü gerek306 sayılı kanunun gerekse 648 sayılı kanunun aday tesbi
tine ilişkin hükümleri, büyük ölçüde eleştirilere hedef olmuştur. Bu 
eleştirilerin en başlıcaları, aday tesbiti yetkisinin siyasî partilere bı
rakılması noktası üzerinde toplanmaktadır. 

Bu durum, seçimlerin iki dereceli hale getirilmesine yol açıcı nitelik
te bulunmakta ve özellikle 648 sayılı kanunun 29, 30, 31. maddeleri ile 
306 sayılı kanunun 15. maddesi, 1961 Anayasasının 55. inci madde
sinde yer alan tek dereceli, serbest seçim ve genel oy ilkeleri ile bağ-
daştırılamamaktadır. Çünkü bu görüşlerin sahiplerine göre,56 bu
rada iktidar yarışı birisi parti içersinde, diğeri asıl seçimde geçen iki 
dereceli bir yarış haline gelmekte ve iki dereceli seçimlerde, parla
mento üyeleri ile birinci seçmenler arasındaki ikinci seçmenlerin ye
rini parti üyeleri alarak, milletvekillerini tesbit etmektedir. Bu du
rumun, seçmenin irade özgürlüğünü de büyük ölçüde sınırlandıra
cağı ve serbest seçim ilkesine aykırı' düşeceği açıktır. 

Fakat Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına, 648 sayılı ka
nunun 29. maddesi hakkında Anayasa Mahkemesine açılan iptal 
davası dilekçesinde de büyük ölçüde yer verilmiş bulunan bu görüş
ler,57 Anayasa Mahkemesi tarafından kabule değer bulunmamıştır. 

56 TÜRK H. Sami, «Türk Seçim Sisteminde oy hakkı», A.Ü.H.F.D. cilt XXVI sayı 
3-4, 1969 s. 79-114 
TÜRKEŞ Alpaslan, Bkz. Anayasa Mahkemesinin 18.10.1967 tarih ve E 965/36, K. 
867/12 sayılı kararı, Resmi Gazete, 28 Ekim 1967, sayı 12737 

57 Bkz. a.g.k. 
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Anayasa Mahkemesine göre tek dereceli seçim, seçmenlerin yasama 
meclisi üyelerini, aracı olmadan doğrudan doğruya seçmeleri de
mektir. Partilerin aday tesbiti işleminde ise kimse, kimseyi milletve
kili seçmek üzere görevlendirmediğine ve aday seçimi, milletvekili 
seçimi demek olmadığına göre; burada seçimin tek dereceli olmaktan 
çıkması söz konusu edilemez. 

Anayasa Mahkemesinin, seçmenlerin irade özgürlüğünün kı
sıtlandığı ve seçimlerin serbest yapılmadığı noktalarına ilişkin görüş
leri ise aday tesbitine ilişkin usullere göre değişmektedir. Yüksek 
Mahkeme, aday tesbiti konusunda liderlerin veya sınırlı bir delege 
topluluğunun yetki sahibi olması halinde, seçmenlerin bu sınırlı 
kadronun iradesine bağlı kalacağı sonucuna varmaktadır. Bu durum
da da seçmenin irade özgürlüğünden ve seçimin serbest yapıldığından 
söz açmak anlamsız olur. 

Buna karşılık adayların parti üyelerinin bütünü tarafından se
çildiği bir sistem, Anayasa Mahkemesince, seçmenin irade serbestli
ğini sınırlayıcı nitelikte görülmemiştir. Mahkemeyi bu sonuca gö
türen neden, bu kere parti iradesinin daha büyük bir çoğunluğa da
yalı olarak ortaya çıkması ve bu usulün eskisine oranla daha demok
ratik bulumasıdır.58 

Anayasa Mahkemesinin iki dereceli seçime ilişkin iddialar kar
şısındaki görüşlerine, pozitif hukuk açısından katılmamak mümkün 
değildir. Fakat adayların parti iç bünyesinde tesbit edilmesinin; parti 
milletvekillerinin parti üyelerince tesbiti gibi, iki dereceli seçime çok 
benzeyen bir görünüm yarattığını da belirtmemiz gerekir. 

Seçmenlerin irade serbestliği ve serbest seçim ilkesi konusuna 
gelince: bizce adayların partiler tarafından tesbiti, hangi usul kul
lanılırsa kullanılsın, seçmene kimin milletvekili olacağını tayin ko
nusunda pek büyük imkânlar bırakmamaktadır. Ancak bu konuda, 
seçmenlerin irade özgürlüğü ile, adayları tesbit eden parti grubunun 
genişliği arasında, Anayasa Mahkemesinin yaptığı gibi bir bağlantı 
kurmak da oldukça anlamsızdır. 

Çünkü serbest seçim, seçmenin baskıdan uzak, korkusuzca, ik
tidar için yarışanlar arasından birisini seçmesi demektir. Partili de
mokrasilerde ise, iktidar için yarışanların, aday listeleri ile seçmenin 
karşısına çıkan siyasî partiler olduğu ortadadır. Seçmen seçimde, 
bu partilerden birisini tercih edecektir. Adayları partilerin seçmesi, 

58 a.g.k. 
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partili demokrasinin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.59 Bu 
durumun, seçmenin partilerden birisini tercih konusundaki özgür 
lüğünü sınırlandırdığı söylenemez. 

Fakat partinin tesbit ettiği adaylardan hangisinin milletvekili 
olacağını tesbit konusunda, seçmenin gerçek bir irade özgürlüğüne 
sahip olup olmadığı da tartışılabilir. Biz burada, Anayasa Mah
kemesinin bir ayırıma gitmiş olmasını arzulardık. 

Çünkü seçimde, seçmene parti adayları üzerinde herhangi bir 
söz söyleme imkânının tanınmaması halinde, seçmenin kimin millet
vekili olacağını tesbit konusundaki hakkı, bütünüyle ortadan kalkmış 
olmakta ve iradesi, parti içersinde adayları tesbit eden bir azınlığın 
iradesi ile sınırlandırılmaktadır. Bu, seçmenlerin bütününün, parti 
içi bir azınlığın hükmü altına girmesine yol açmaktadır. Bir ön
seçimden rastgele alınacak rakamlar da bununun gerçekliğini 
kanıtlayabilir. Örneğin Kırklareli'nde 1969 seçimlerinde yapılan 
önseçimlerde, A.P. listesindeki üç aday sırasıyla 672,603, 579 oy al
mışlardır. C.H.P listesindeki ilk aday ise 634 oy toplamıştır. 

Ancak bu kişiler, CHP de 21 704, AP de 33554 vatandaştan oy 
almak suretiyle milletvekili seçilmişlerdir. Şu halde bu seçimlerde or
talama 630 kişinin iradesi, seçmenlerin iradesini sınırlandırmış ve 
ortalama 30.000 kişi, milletvekillerinin kim olacağı konusunda, 630 
kişinin verdiği karara uymak zorunda bırakılmıştır.60 Bu rakamlar, 
azınlığın çoğunluğa tahakkümünü en açık şekilde ortaya koymak
tadır. 

Bunun için biz burada, seçmene siyasî partilerin tesbit ettiği aday
lar üzerinde bir söz söylemek imkânının tanınmadığı sistemlerde, 
seçmenin irade özgürlüğünün sınırlandırıldığı sonucuna vararak, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin görüşlerini paylaştığımızı 
söylemek durumundayız. 

Seçmene, siyasî partilerin tesbit ettiği adaylar üzerinde söz 
söylemek imkânının tanındığı rejimlerde ise, seçmen bu imkânlardan 
yine siyasî partilerin hazırladığı listelerin sınırları içersinde yarar
lanmaktadır. Bu bakımdan seçmenin yine mutlak bir özgürlüğü yoktur. 
Fakat bu daha önce de belirttiğimiz gibi, partiler demokrasisinin 
gereği olarak yetki ve özgürlüklerin, siyasî partilerle seçmenler ara-

59 Bu konuda, bu zorunluğun gerekleri hakkında s. 77. de bilgi verilmiştir. 
60 Bkz. Resmî Gazete, 20 Ekim 1969, sayı 13 331 

TÜTENGİL Cavit Orhan, «.Demokrasimizin Geleceği», Cumhuriyet Gazetesi, 28 
Eylül 1969 
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sında paylaşılması şeklinde kabul edilmelidir. Burada, seçmen için öz
gürlüğün ortadan kalkması değil; özgürlükten yararlanmanın sınır
landırılması söz konusudur. Bu durumda ise Anayasa Mahkemesinin 
görüşlerine katılarak, siyasî partilerin aday tesbitini, seçmenlerin 
irade özgürlüğünü ve seçim serbestliği ilkesini zedeleyici nitelikte 
bulmadığımızı belirtebiliriz. 

Bugün 648 sayılı kanunun 29, 30, 31. maddeleri ile 306 sayılı 
kanun, seçmenlere parti adayları üzerinde söz imkânı bırakmamış 
olduğuna göre, Türkiye'de, seçmenlerin milletvekillerini seçmek 
konusunda mutlak bir irade özgürlüğüne sahiboldukları da iddia edil
memelidir. 

306 ve 648 sayılı kanunların kurmuş olduğu bu düzen, seçim 
yapılmadan önce, kimlerin milletvekili olacağının, aşağı yukarı ön
seçimden sonra anlaşılması gerekçesi ile de eleştirilmektedir.61 

Ancak bütün bu eleştirilere konu olan sakıncalar, birtakım 
usullerden yararlanılmak suretiyle hemen herzaman giderilebilir. 
Bunlara dayanarak, adayların partiler tarafından tesbit edilmesi usu
lüne karşı çıkmak anlamsız olur. 

648 ve 306 sayılı kanun hükümlerinin, bu genel eleştiri dışında, 
partiler için ortaya koydukları aday tesbiti usulleri açısından da eleş
tirildiğini görmekteyiz. Bu eleştirileri, bu maddelerin ortaya koyduğu : 

a — Adayların partiye kayıtlı bütün üyelerce tesbiti 
b — Adayların tesbit edilecek bir kısım parti üyesi tarafından seçimi 
c — Adayların merkez organları tarafından tesbiti 

usullerine yöneltilmiş eleştiriler olarak, üç gruba ayırmak mümkündür. 

a — Adayların Partiye Kayıtlı Bütün Üyelerce Tesbiti Konusunda 
Eleştiriler 

648 sayılı kanunun 29. maddesinin ortaya çıkardığı bu usul, 
birtakım uygulama güçlükleri nedeniyle eleştirilere hedef olmak
tadır. Bu uygulama güçlüklerinin başında, partilerin muntazam 

61 Bu konuda Nihat Erim ve Hıfzı Oğuz Bekata'mn görüşleri için Bkz. Ulus Gaze
tesi, 15 Eylül 1969, Milliyet Gazetesi, 13 Eylül 1969 
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üye kayıt defterlerinin bulunmayışı gelmektedir. Böyle muntazam 
kayıt defterleri bulunmadığı taktirde, düzenlenecek parti seçmen 
kütüklerinin sıhhatli olması ve önseçimin istenilen biçimde gerçek
leştirilmesi mümkün değildir.62 Ancak, giderilmesi herzaman müm
kün olabilecek böyle bir aksaklığa dayanarak, parti içi demokrasi 
açısından varılacak en ileri aşamayı kapsayan bu usulün kabul edil
memesi, bize çok garip görünmektedir. 

Uygulama güçlüklerine yol açan nedenlerin diğerleri ise: 

1 — Üye sayısı çok olan partilerde önseçimin çok uzun sürmesinin ge
rekeceği, 

2 — Bu sistemde, yetenekli kişilerin aday teshiline katılmalarını sağlayan 
delege sistemine oranla, okuma yazma bilmeyenlerin daha büyük 
sayılarla önseçime katılacağı, halbuki bunların yanıltılmalarının 
mümkün oluşu, 

şeklinde özetlenebilir.63 

Üye sayısı çok olan partiler hakkındaki görüşler, bir ölçüde haklılık 
taşimaktadır. Fakat okuma yazma bilmeyenler hakkındaki endişeler 
yersizdir. Çünkü delege sistemi, herzaman en üstün yetenektekilerin 
görevlendirilmesini sağlamadığı gibi; seçme hakkından yararlandı
rılan okuma yazma bilmeyen kişilerin, partilerin aday tesbiti işlemine 
katılmasında sakınca görmenin de bir anlamı yoktur. 

Bu sistem, uygulama güçlükleri dışında : 

1 — Seçimlerin gizliliği ilkesine aykırı olması,6* 
2 — Seçim sonuçlarının seçim yapılamadan ortaya çıkmasına yol aç

ması, 
3 — Aday olacak kişileri, partiye üye kaydetmek suretiyle fazla oy 

toplamaya itmesi65 

noktalarından da eleştirilmiştir. 

Bu görüşlere göre, bu sistemde her partinin seçmen kütüğü, o 
partinin gücünü ortaya koyacak ve seçim sonuçları daha seçim ya-

62 M.M.T.D. c. 39, S. 207-211 
63 Bu konuda Nemin Abadan'm görüşleri için bkz. ÖNSEÇİM, Ekonomik ve Sosyal 

Etütler Konferans Heyeti tarafından 25 Mart 1969 da düzenlenen açık oturum
daki konuşmaların metni, s. 30 vd. 

64 AKDOĞAN İsmail Hakkı, M.M.T.D. c. 25, 1964, s. 507 
65 ERTEM İlhamı, M.M.T.D. c. 39, 1965, s. 212 
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pumadan belli olacaktır. Ancak burada, parti seçmen kütüklerine 
kaydolanların seçmenlerin bütünü demek olmadığını gözden kaçır
mamak gerekir. Durum bu olunca da, seçim sonuçlarının önceden 
belli olduğundan», söz edilemez. Çünkü burada belli olan yalnız 
partilerin üye sayısıdır. 

Adayların, taraftarlarını önseçimden önce, oy kazanmak amacıy
la partiye üye kaydettirmeleri ise, herzaman için rastlanabilecek bir 
olaydır. Bunun, bu sistemin ortaya çıkardığı bir durum olarak nite
lendirilmesi haksızlık olur. Bu tür üye kayıtlarının önseçim yolsuz
luklarına yol açması da oldukça uzak bir ihtimaldir. 

29. maddenin getirdiği sistemin aleyhinde yer alan bu eleştiri
lerin karşısında, bu sistemi: «yoklamaya sıhhat, hilelere nihayet verecek», 
«politikacıları teşkilâtın zebunu olmaktan kurtaracak», «seçenle seçilen ara
sındaki mesafeyi kapatacak»™ «Türk siyaset hayatını entrikalardan kurta
racak»,67 «Türk siyaset hayatında fazileti ahtâkı hâkim kılacak»68 bir çare 
olarak nitelendiren görüşlerin de yer aldıığından söz etmek gerekir. 

Bu konuda Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti ta
rafından 25 Mart 1969 da, İstanbul'da düzenlenen açık oturumda 
da Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, bu usulün parti içi demokrasi açısın
dan ve günün koşulları içersinde, uygulanacak en uygun yol olduğunu 
öne sürmüştür.69 

Biz de bu görüşlere büyük ölçüde katıldığımızı belirtmek isteriz.70 

b — Adayların Parti Üyelerinin Bir Kısmı Tarafından Testiti Ko
nusunda Eleştiriler 

Bu usulde parti adayları, parti tüzüğünde gösterilen esas
lara göre tesbit edilecek parti üyeleri tarafından seçilmektedir. 306 
sayılı kanunun 15. maddesinde ve 648 sayılı kanunun 30. maddesinde 
yer alan bu usulde, önseçime katılacak parti adaylarının tesbiti 
yetkisinin partilere bırakılması; partileri, üyelerin /bütününün veya 
içlerinden bir kısmının aday tesbiti işlemine katılması, değişkenlerinden 

66 OĞUZ Talât, M.M.T.D c. 39 s. 212, 1965 
67 ÖNAL Sakıp, T.B.M.M.T.D., c. 4, 1965, s. 262 
68 KÜRELÎ Faruk, M.M.T.D. c. 25, 1964, s. 515 
69 Bu açık oturumdaki konuşma için ÖNSEÇİM adlı kitaba bkz., s. 40 
70 Ancak biz bu usule de yer veren daha başka bir sistemi savunmaktayız. Bu sis

teme, «Yeni bir öneri denemesi» başlığı altında yer vermiş bulunuyoruz. 
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birisini seçmekte serbest bırakmıştır. Bu durumun sonucunda, par
tilerin hemen hepsi, tüzüklerinde gösterdikleri usullerle seçilecek de
legelerin katılacağı önseçimlerde aday tesbiti yoluna gitmişlerdir. 
306 ve 648 sayılı kanunların uygulandığı devre içersinde yalnız Tür
kiye işçi Partisinin, adaylarını parti üyelerinin bütününün katıla
cağı toplantılarda seçmek yolunu tuttuğu görülmektedir. Biz bu tür 
bir uygulamanın hedef olacağı eleştirilere bir önceki bölümde değin
diğimiz için, burada yalnız delege sistemine ilişkin görüşleri ortaya 
koymakla yetineceğiz. Bu konudaki aleyhte görüşler, «delegelerin se
çiminde yolsuzluklar yapılması», «delegelerin etki ve baskı altında bırakılması», 
«adaylar arasında dürüstlükle bağdaşmayacak bir rekabetini başlaması», 
«parti üyeleri arasında eşitliğin bozulması», «yetkileri bir azınlığın kullanma
sı» noktalarından hareketle, sistemin elverişli olmadığı kanısında 
birleşmektedirler. 

aa — Delegelerin Seçiminde Yapılan Yolsuzluklar 

Bu sistemde genellikle, delegelerin seçiminde etkili olabilecek 
parti yöneticilerinin veya herhangi bir önseçim adayının taraftar
larının, beğendikleri kimsenin aday olmasını sağlamak amacıyla, 
oylarını bu yönde kullanacak partililerin delege seçilmesine çalış
tıkları görülmektedir. Bu amaca yönelen çalışmalar bazen dürüst
lük ölçülerinden uzaklaşmakta, hatta örgüt yetkilileri, masa başında 
delege seçmek gibi antidemokratik usullere başvurabilmektedirler. 
Bu durumda, istenilen kimsenin milletvekili adayı seçtirilebilmesi için 
hiçbir engel kalmamaktadır.71 

bb — Delegelerin Etki ve Baskı Altında Bırakılması 

Delege sisteminde delegelerin iradelerinin, gerek önseçim aday
ları gerekse parti yöneticileri ve baskı grupları tarafından hizmet 
- i ş - para vaadi veya tehdit ile istenilen yönlere yöneltilmesinin kolay 
olacağı yolundaki inançlar, bu sistemin uygun bulunmamasına yol 
açmaktadır.72 

Bu konuda, cebine para doldurarak yoklama sırasında ocak 
larda, bucaklarda para dağıtmak suretiyle iş görenler olduğu, yüz 
tane milyonerin isterlerse ortaya beşer milyon koymak suretiyle bü-

' i KARASAPAN Celâl Tevfik, C.S.T.D. c. 29, 1965, s. 58 
72 Adayları tesbit edecek delegelerin küçük bir topluluk olması, bu kişilerin etki 

altında bırakılmasını kolaylaştırmaktadır. 
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tün listelerin baş taraflarını, siyasetle ilgisi olmıyan kimselerle dol
durabileceği dahi söylenmektedir. Hatta Cumhuriyet Senatosu tu
tanaklarında, dışarıda paraları ortadan kesip, yarılarını cebine at
tıktan sonra, diğer yarılarını da delegelere veya onlara etkili olacak 
kişilere dağıtarak, «sandıktan istediğim yönde kaç oy çıkarsa, o kadar pa
ranın yansını yapıştırıp vereceğim» demek suretiyle oy toplayanların bu
lunduğuna dair iddialar da yer almaktadır.73 

cc — Adaylar Arasında Dürüstlükle Bağdaşmayacak Bir Reka
betin Başlaması 

Bu sistemde önseçim adaylarının başarı şanslarının, delegelerden 
ibaret küçük bir topluluğun beğenisini kazanmalarına bağlı oluşu, bu 
adayları delegelerle sıkı ilişkiler kurmaya itmektedir. Ne var ki aday 
ların, bu şekilde kurulan ilişkilerde, özel sohbetler sırasında birbirle
rini kötülemek yoluna saptıkları, birtakım sahte belgeleri bile öne 
sürmekten çekinmedikleri, bazı olaylardan anlaşılmaktadır.74 Bu du
rum ise parti bütünlüğünü bozmakta, seçimlerde gereksiz kırgın
lık ve dargınlıklara yol açmaktadır. 

dd — Parti Üyeleri Arasında Eşitliğin Bozulması 

Delege sisteminde, parti üyelerinin ancakbir kısmının aday tesbiti 
işlemine katılması; parti üyeleri arasında yetki bakımından bir eşit
sizliğin doğduğu iddialarının ortaya atılmasına sebebolmaktadır. 
Üyelerin bir kısmı, parti için büyük önem taşıyan bu konuda söz 
sahibi olmakta; diğerleri ise onların alacağı kararları kabul etmek
tedir. Böyle bir eşitsizliğin, parti bütünlüğü bakımından tehlike ar-
zedeceği açıktır. 

ee — Yetkileri Bir Azınlığın Kullanması 

Delege sistemi aday tesbiti yetkisini, parti içersindeki bir azın
lığın eline bırakmaktadır. Bu azınlığın, diğer parti üyelerinin çoğun
luğunun görüşlerine uymayan adayları tesbit etmesi halinde ise, ço
ğunluğun bu kararlara uymaktan başka çaresi kalmamaktadır. Bu 

"» AĞIRNASLI Niyazı, C.S.T.D. c. 29, 1965, s. 338 
ÖNAL Sakıp, T.B.M.M.T.D. c. 4, 1965, s. 262 
CÖMERT Bahri, M.M.T.D. c. 4, 1965, s. 98 

74 Bu konuda örnekler için bkz. 
KOÇAŞ Sadi, «Bir Seçim Böyle Geçti», Truva Yayınları, Ankara, 1970 
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durumda, parti kararı olarak seçmene sunulan aday listeleri, azın
lığın çoğunluğa hükmetmesi gibi, demokratik rejimde garip kaçacak 
bir durumun ürünü niteliğini kazanmaktadır. 

c — Adayların Parti Merkez Organları Tarafından Tesbiti Konu
sunda Eleştiriler 

306 sayılı kanunun 10. ve 15. maddelerinde, 648 sayılı kanunun ise 
31. maddesinde yer alan bu usulde, parti adaylarının belli bir mik 
tarım tesbit konusunda yetki, partilerin merkez organlarına bırakıl
maktadır. Merkez organları, bu yetkiye dayanarak adayları tesbit 
ederken Seçim Kurullarının denetimi altında bulunmamaktadır. 
Gerek bu durum, gerekse parti yüksek kademelerindeki az sayıda 
yöneticinin, bu hükme dayanarak tesbit edeceği adaylarla, seçim 
çevrelerinde düzenlenen listeleri tamamen değiştirme olanağına sa-
hibolması, birtakım eleştirileri davet etmiştir. 

Merkez organlarına, önseçime katılmasında" sakınca görülen 
fakat parlâmentoda yer alması gerekli, uzman niteliğindeki kişilerin 
aday olabilmelerini sağlamak amacıyla verilen bu yetkinin, genellikle 
amaçtan uzak biçimde kullanılması da, bu eleştirilerin yoğunlaşması
na yol açmıştır. Gerçekten de siyasî partilerde bu yetki genellikle, 
yoklamada kaybetmiş veya listelerde alt sıralara düşmüş parti yük
sek kademelerindeki yöneticiler ve bunların yakınları için kullanıl
makta; hatta bazan merkez adaylarının tesbitinde yetenekler değil, 
partiye yapılan bağışlar ölçü olmaktadır.75 

Fakat bizce, bu sisteme bu nedenlerle yöneltilen eleştirilerin, 
partilerin merkez organlarından bu yetkinin alınması sonucuna var-
dırılması uygun olmaz. Çünkü bir hakkın amacına uygun şekilde 
kullanılmaması, o hakkın ortadan kaldırılması için gerekçe olarak 
kabul edilmemelidir. Kaldı ki, parlâmentoda partinin kimlere ihtiyacı 
olduğunu en iyi şekilde bilecek organlar, yine bir partinin kendi mer
kez organlarıdır. 

Örneğin 1969 seçimlerinde, bir uzman olan Ayhan Çilingiroğlu'nun C.H.P. istan
bul listesinin tehlikeli sıralarından olan 13. sırada merkez adayı sıfatı ile yer 
almasında sakınca görülmemiştir. 
1969 seçimlerinde Millet Partisinde ise, Ankara listesinin kinci sırasına merkez 
adayı olarak, partiye 150 000 lira bağışta bulunan Arif Ulu'nun; dördüncü sı
raya, 50 000 lira bağışta bulunan Abdülhamit Önalp'in getirildiği görülmek
tedir. Bkz. Yeni Gazçte, 25 eylül 1969 
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4 — Partilerin Tesbit Ettiği Adaylar Üzerinde Yasaların 
Seçmene Tanıdığı Söz Hakkı Konusunda Eleştiriler 

Başlangıçtan bu yana Türkiye'de seçmenlerin, parti listeleri 
üzerinde karma liste usulü ve ondan sonra da tercih oyu usulü ile 
söz sahibi olduklarını; fakat 1964 te bu haklarını bütünüyle kaybet
tiklerini biliyoruz. Şimdi burada bu sistemlere ilişkin eleştirileri de
ğerlendirmeye çalışacağız. 

a — Karma Liste Usulü Konusundaki Eleştiriler 

Türkiye'de seçmenler, 1961 yılına gelinceye kadar milletvekili 
seçimlerinde; 1961-1964 yılları arasında ise senato üyesi seçimlerinde, 
karma liste yapmak olanağına sahibolmuşlardır. 

Bu sistem seçmene, hem iktidara geçecek partinin hem de kimin 
milletvekili olacağının tesbiti yetkisini birlikte tanımaktadır. Seçmen 
bir partiye oy verdiği zaman, onun listesinde yer alan adayların hep
sini ve sıralarını kabul zorunda değildir. Oy pusulasına dilediği par
tiden, dilediği adayı yazmakta serbesttir. Fakat burada, seçmenin bu 
irade özgürlüğünün de bir sınırı olduğunu belirtmek gerekir. Bu sı
nır, seçmene ancak partilerin listelerinde yer alan adaylar arasında 
bir seçim hakkı tanımak suretiyle çizilmektedir. Seçmenin araların
dan bir seçim yapacağı parti adaylarını tesbit eden, yine siyasi par
tilerdir. 

Bu usul, partiler demokrasisi gerçeği ile bağdaştırılamadığı için 
terkedilmiştir. Gerçekten bu sistemde partilerin, kendilerinden bek
lenen görevleri parlâmentoda yerine getirmeleri, parti disiplinini 
kurabilmeleri oldukça güçtür. 

b — Tercih Oyu Usulü Konusundaki Eleştiriler 

306 sayılı kanunun 25. maddesinde kabul edilen fakat 306 sayılı 
kanunu değiştiren 533 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılan bu usul
de seçmene, daha önce de belirttiğimiz gibi,76 oy vereceği partinin 
listesinde yer alan adayların parti tarafından tesbit edilen sıralarında, 
bir değişiklik yapmak olanağı verilmektedir. Karma listeye oranla 
seçmene daha sınırlı imkânlar sağlayan bu sistemde, seçmenin parti 
listesinden herhangi bir adayı çıkartarak yerine başka parti listesinde 

'« Bkz. s. 129 
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yer alan bir adayı yazması veya bir adayın ismini çizmesi mümkün 
değildir. Seçmenin hakkı, oy vereceği partinin listesindeki adayların 
sırasını değiştirmekten ibarettir. 

Fakat partiler demokrasisi gerçeği ile bağdaşırken, seçmeni de 
memnun etmeyi başaran bu sistem, uygulamada pek fazla sonuç 
vermemesi ve parti adayları arasında gereksiz bir rekabete yol aç
ması bakımından eleştirilerek, uygulamadan kaldırılmıştır. 

c — Parti Adayları Üzerinde Seçmene Söz Hakkı Tanımayan Usul 
Konusundaki Eleştiriler 

306 sayılı kanunun, 533 sayılı kanunun 25. maddesini yürürlük 
ten kaldırmasından sonra bu konuya ilişkin tek maddesi olarak kalan 
24. maddesinde yer alan bu usulde seçmene, oy verdiği partinin lis
tesinde herhangibir değişiklik yapmak olanağı bırakılmamış ve seç
men oy verdiği partinin listesinde yer alan adayları ve onların listedeki 
sıralarını olduğu gibi kabul mecbur tutulmuştur. Bloke üste usulü 
adını verdiğimiz bu durumun seçmenleri, milletvekilinin kim ola
cağı konusundaki parti kararının bir onaycısı haline getireceği açık
tır. 

Bu usulde ortaya çıkan bu durumu, azınlığın çoğunluğa hük
metmesine, seçimlerin iki dereceli şekle girmesine, seçim serbestli
ğinin ortadan kalkmasına, milletvekillerinin çoğunun seçimden ön
ce belli olmasına yol açmakla suçlayanlar olmuştur. Ancak biz bu 
konulardaki eleştiriler ve bunlar üzerindeki görüşlere daha önce 
değindiğimiz için, bunlara burada tekrar yer vermek istemiyoruz.77 

Fakat bu sisteme yöneltilen eleştirilerden bir tanesi, bize gerçekten 
üzerine eğilmeyi gerektirecek kadar ilginç gelmektedir. Bu eleş
tiri, bloke liste usulünün, seçmeni sandık başına gitmekten alıkoy
duğu görüşüne dayanmaktadır. Bu görüşü savunanlar78 Türkiye'de, 
milletvekili ve senato üyesi seçimlerinde, kanunların seçmenlere par
ti listeleri üzerinde değişiklik yapmak olanağını tanıdığı devrelerde, 
seçime katılma oranının yüksek; bu hakkın daraltıldığı ve ortadan 

" Bkz. s. 130-133 
78 Hikmet Sami Türk, « Türk Seçim Sisteminde oy hakkı» adlı makalesinde bu görüşü 

savunmaktadır, bkz. A.Ü.H.F.D. C. XXVI, 1969, sayı 3-4, s. 70 vd. Cavit 
Orhan Tütengil'in de bu görüşe katıldığı anlaşılmaktadır. Bkz. «Seçimlerden çıkan 
sonuçlar», Cumhuriyet gazetesi, 23 Ekim 1969. Bu konuda Bülent Ecevit'in 
görüşleri için ise bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 1 kasım 1969 
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kaldırıldığı devrelerde ise düşük oluşunu, görüşlerinin kanıtı olarak 
ortaya koymaktadırlar. Söz konusu edilen seçime katılma oranları, 
şöyle bir tablo meydana getirmektedir :79 

Seçim Yılı 

1950 Milletvekili Seçimi 
1954 Milletvekili Seçimi 
1957 Milletvekili Seçimi 
1961 Milletvekili Seçimi 
1961 Senato Üyeleri Seçimi 
1964 Senato Üyeleri Seçimi 
1965 Milletvekili Seçimi 
1966 Senato Üyeleri Seçimi 
1968 Senato Üyeleri Seçimi 
1969 Milletvekili Seçimi 

Seçime Kat ı lma Oranı 

% 83 
% 88.6 
% 76.6 
% 81.0 
% 81.4 
% 60.2 
% 71.3 
% 56.2 
% 53.5 
% 64.3 

Katılma oranının en yüksek olduğu 1950 ve 1954 seçimlerinde, 
seçmenler karma liste yapmak olanağından alabildiğine yararlan
mışlardır. Seçime katılma oranının düşmeye başladığı 1957 seçim
leri ise, seçmenlerin karma liste yapmak hakkından çok güç 
koşullar altında yararlandığı yıllara rastlamaktadır. Seçmenlere 
tercih oyunun tanındığı 1961 seçimlerinde oya katılma oranı 
tekrar yükselmiştir. Ancak bu oranın, bloke liste usulünün kabul 
edildiği 1965 yılından sonra, büyük bir hızla düşmeye başladığı da 
görülmektedir. Bu veriler ilk bakışta, iddia sahiplerinin görüşlerini 
doğrulamaktadır. Ne var ki, seçmeni sandık başına gitmeye yönelten 
nedenlerin çok karmaşık bulunması; 1950 den bu yana ise, seçimlerin 
birbirinden çok farklı siyasî ortamlarda yapılması, bizi Türkiye'de 
seçilme katılma oranının düşmesinin tek nedeni olarak, seçmenin 
listeler üzerindeki söz hakkının daraltılmasını kabul eden görüşlere 
katılmaktan alıkoymaktadır. Kanımızca bu durum, oya katılma ora-

79 1950-1965 seçimleri için kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye İstatistik Yıllığı 
1968, Ankara 1969, s. 133, Tablo 107. 
1969 seçimlerine katılma oranı ise % 64.4 olarak Yüksek Seçim Kurulunca açık
lanmıştır. Bkz. Resmî Gazete, 20 ekim 1969, s. 13, sayı 13 331 
1961-1966 senato seçimleri için kaynak: a.g.e. s. 135, tablo 111. 
1968 seçimlerine katılma oranı % 53.47 olarak Yüksek Seçim Kurulunca açıklan
mıştır. Bkz. Resmî Gazete, 12 Haziran 1968, sayı 12 922 
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nındaki düşmenin ancak çeşitli nedenlerinden bir tanesi olabilir. 
Çünkü elimizde bunun tek neden olduğunu veya etkisinin ölçüsü
nü kesinlikle ortaya koyacak veriler yoktur. 

5 — Aday Tesbiti Konusunda öner i l er 

Bugün uygulanmakta olan 306 ve 648 sayılı kanunların getir
miş olduğu siyasî partilerin aday tesbitine ilişkin usullerin, sakıncalı 
yanlarının ortadan kaldırılması, eleştirilere hedef olan noktaların 
düzeltilmesi için ortaya çok çeşitli fikirler atılmıştır. Bunları şu şe
kilde sıralayabiliriz : 

d — Dar Bölgeli Çoğunluk Sisteminin Kabulü 

Bu konudaki görüşler, seçim kanununu değiştirerek, dar böl
geli çoğunluk sistemini uygulamak suretiyle seçmene, hem partiler 
hem de adaylar arasında birlikte tercih yapabilme olanağını sağla
mak amacına yönelmişlerdir. Ancak bu önerilerin, partilerin aday 
tesbiti sırasındaki yolsuzlukları ortadan kaldıracak bir çare getirme
diği görülmektedir. Yapılan, yalnız seçmenin seçme hakkına daha ge
niş bir görünüm kazandırmaktır. Bu usulün kullanılması halinde de 
siyasî partilerin aday tesbiti safhasında karşılaşılan güçlükler, yolsuz
luklar yine karşımıza çıkabilecektir. Bunun yanında bu usulün, bir
birine yakın bölgelerde oturan seçmenlerin çift seçim çevresinde oy 
kullanmalarına imkân hazırlamak gibi bir sakıncası da vardır. Ne 
var ki, herkesin nüfus kâğıdında seçimler için bir kısım ayırmak ve 
oy kullanıldığında buradaki ilgili hanenin damgalatılması mecbu
riyetini koymak, bu sakıncayı ortadan kaldırabilecektir. 

b — Adayların Seçmenler Tarafından Tesbit Edilmesi 

Bu görüşte olanlara göre önseçimin kaldırılması, siyasî partiler 
den aday olmak isteyen kişilerin alfabetik bir sıra içersinde seçmenlere 
sunulması ve bunlar arasından kimlerin aday olacağının seçmenlerin 
bu listelerde yapacakları işaretler ile tesbit edilmesi en uygun yol 
dur. Burada, seçmenler parti listelerini düzenlemektedirler.80 An
cak bu usul, parti disiplini zayıflatması ve seçmeni çok uzun lis
telerle karşı karşıya getirerek, aday tesbiti işlemini güçleştirmesi 
açısından eleştirilebilir. Gerçekten de bu sistemin, parti disiplinin 

8o Yaşar Gürbüz, Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti taraiından düzen
lenen açık oturumda bu görüşte olduğunu belirtmiştir. Bkz. ÖNSEÇİM, s. 22 vd. 
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kurulmasını büyük ölçüde zorlaştıracağı açıktır. Ancak uzun aday 
listeleri dolayısı ile aday tesbit edilmesinin güç olacağı düşüncesine 
katılmak zordur. Çünkü önseçimde, parti üyeleri de aynı ölçüdeki 
önseçim adayı arasından ayırım yapmaktadır ve bu, uygulamada 
herhangibir güçlük yaratmamaktadır. 

c — Adayları Tesbit Edecek Parti Üyelerinin Sayısının Arttırılması 

Adayların seçmen tarafından tesbitinin parti gerçeği ile bağda
şamayacağı ve okuma yazma bilmeyen seçmenler için güçlük yarata
cağı gerekçesinden hareket eden bir kısım düşünürler , adayların da
ha geniş bir delege - üye topluluğu tarafından parti içersinde tesbit e-
dilmesini önermektedirler. Prof.Dr. Abadan81 tarafından savunulan 
bu görüşte, önseçim seçmenlerinin, bugünkünden daha geniş tutul
masının daha önce sözünü ettiğimiz yolsuzlukları önleyeceği kamsı 
esas'olmaktadır. Prof. Dr. Aldıkaçtı82 ise bu önseçim seçmenlerinin, 648. 
sayılı kanunun 29. maddesinde yer alan şekilde, bütün parti üyelerini 
kapsayacak kadar genişletilmesini savunmaktadır. Ancak burada, 
önseçim seçmenlerinin sayısının arttırılmasının, mevcut aksaklıkları-
rının hiçbirinin giderilmesine yardımcı olamayacağını ve belki de, yok
lama düzenbazlıklarını daha iyi bilen veya maddi gücü daha fazla ki
şilerin milletvekili olmalarına yol açabileceğini de belirtmemiz ge
rekir. 

Önseçim seçmenlerinin bütün partili üyeleri kapsayacak kadar 
genişletilmesi de, belki ilk nazarda parti içi demokrasi bakımından 
uygun görülecektir. Fakat bu sistemde, partinin tesbit edeceği aday 
listeleri üzerinde seçmene herhangi bir söz hakkının tanınmaması 
halinde, seçmenlerin parti kararlarının bir onaycısı durumunda oy 
kullanacakları unutulmamalıdır. Böyle bir durumun ise, seçmenler 
tarafından hoş karşılanmadığı anlaşılmaktadır. 

d — Ocak Bucak Örgütlerinin Kurulmasına İzin Verilmesi 

Bazı düşünürler ise, günümüzün demokrasilerinde aday tesbi-
ti konusunda parti faktörünün ortadan kaldırılmasının uygun düşün
meyeceği noktasına değinerek; bugünkü sistemin en uygun yol olduğu 
görüşünü öne sürmektedirler. Bu düşünürlere göre, günümüzdeki 

81 Bkz. ÖNSEÇİM, s. 30 vd. 
83 Bkz. ÖNSEÇİM, S. 40 vd. 
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uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar, aday tesbiti usulünün yeter
sizliğinden değil; parti üyelerinin gerekli siyasî kültüre sahibolmayış-
larından doğmaktadır. Bu düşünürlere göre, siyasî parti üyelerinin 
bu yetersizlikleri ancak ocak bucak örgütlerinin83 kurulmasına izin 
verilmesi suretiyle giderilebilir. Çünkü bu örgütlerin kurulması ha
linde, birbirinden çok uzak yerlerde bulunan parti üyeleri, günün 
siyasî konuları üzerinde haber almak olanağına kavuşacaklar ve olay
lara, parti içi sorunlara, bu örgütlerde oluşturdukları fikirler sayesin
de daha bilinçli bir açıdan. bakabileceklerdir. Bu seviyeye ulaşmış 
parti üyelerinin, birtakım yolsuzluklara âlet olması ise düşünülemez.84 

e — Tercihli Oy Usulünün Kabulü 

Aday tesbiti usulleri konusundaki huzursuzlukların, tercih oyu
nun kabul edilmesi ile ortadan kalkacağına ve hem partiyi hem seç
meni memnun etmenin mümkün olacağına inanan düşünürlerin 
tercihli oyun kullanılış şekli bakımından önerdikleri usuller, şu grup 
lara ayrılabilmektedir : 

aa — Dar Tercihli Oy Usulü 

Türkiye'de 1961 milletvekili seçimlerinde uygulanan bu usul
de seçmen tercih oyunu, daha önce parti içersinde yapılan önseçimde 
ortaya çıkan aday listeleri üzerinde kullanmakta ve bu oyla, par
tinin tesbit ettiği aday sıraları değiştirilebilmektedir. Ancak bu usu
lün, parti içersinde huzursuzluk yaratarak, dayanışma ahlâkına ay
kırı davranışlara yol açabilmekle suçlandırıldığını daha önce görmüş 
bulunuyoruz.85 Ne var ki bu usulün, bu sakıncalar yanında, millet
vekilinin seçiminde hem partiye hem de seçmenlere söz hakkı tanı
mak suretiyle, her iki tarafı da memnun ettiği görülmektedir. Fakat 
seçmenlerin hepsinin aynı yönde oy kullanmalarının mümkün olma 
ması bu usulde de, aday tesbiti konusunda partilerin kararlarının 
güç kazanmasına yardım etmektedir.86 

83 Türkiye'de siyasî partilerin il ve ilçe merkezleri dışında örgüt kurmaları, 5312 
sayılı Cemiyetler Kanuna Ek, 8 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 1.7.1960 tarihinde 
yasaklanmıştır. 

84 BOSUTER Kudret, «Aday Seçimleri», Milliyet Gazetesi, 5 Temmuz 1969 
« Bkz. s. 139 
86 Bu konuda Emin Paksüt'ün görüşleri için bkz. ÖNSEÇİM s. 46 
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bb — Yoklamasiz Geniş Tercihli Oy Usulü 

Bu sistemde, aday gösterilmek üzere partilere başvuran, seçil
me yeterliğine sahip, parti tüzük ve yönetmelikleri bakımından aday 
olmalarında bir sakınca bulunmayan bütün kimselerin adları, parti
nin oy pusulasına yazılacak ve seçmen bu adaylar arasından işaret
leme yapmak suretiyle beğendiklerine oy verecek; sonuç ta millet
vekillerinin kim olacağını ortaya koyacaktır. Bu esastan hareket eden
ler arasında en önde gelenlerden birisi Saadettin Bilgiç'tir. Bu ko
nuda bir kanun teklifi de hazırlamış olan Bilgiç'in önerisinde yer alan 
usul şöyledir : Partilerin oy pusulalarında, aday olarak seçime katıl
masında gerek parti tüzük ve yönetmelikleri gerekse seçim kanunları 
açısından bir sakınca bulunmayan kişiler alfabetik sıraya göre yer 
alacaklardır. Aday sayısı bakımından bir sınırlandırma yapmak ge
reksizdir. Yalnız alt sınırın, her seçim çevresinden çıkacak milletve
kili sayısı olarak tesbit edilmesi şarttır. Seçmenler oy kullanırken, ilk
önce birleşik oy pusulasında seçmek istedikleri partinin amblemi al
tına evet damgasını vuracak; sonra o parti listesinden seçmek istedik
leri kimselerin adları önündeki kare veya daireye çarpı işareti koya
caklardır. Seçmenlerin işaret koyabileceği adayların sayısının alt ve 
üst sınırları kanunlar tarafından tayin edilecektir. Ancak seçmenler, 
adaylar arasında bu tercih hakkını kullanıp kullanmamakta serbest
tirler. Sandık açıldığında önce parti oyları sayılarak, her partinin kaç 
milletvekili çıkartacağı hesaplanacaktır. Sonra parti listelerindeki 
adayların aldıkları oylar sayılacak ve en çok oy alanlardan başlamak 
üzere, parti milletvekillikleri bu adaylar arasında bölüştürülecektir. 

Bilgiç, oy verme işleminin uzun süreceğini dikkate alarak, seçim 
bölgelerinin 200-250 kişilik sandık bölgelerine ayrılmasını da teklif 
etmektedir.Büyük illerde seçime çok sayıda adayın katılmasmın,listelerin 
çok geniş ve uzun bir hal almasına yol açacağı da düşünülmüş ; buna, 
büyük illeri birden çok seçim çevresine ayırmak suretiyle çare buluna
bileceği belirtilmiştir. 

Görülmektedir ki bu usulde, önseçim adı verilen aday tesbit 
işlemi tamamen ortadan kaldırılmakta ve parti adayı olmasında tüzük 
ve kanunların sakınca görmediği herkesin, parti listesinde yer alması 
sağlanmaktadır. Önseçimin yol açtığı bütün sakıncaları ortadan kaldı 
ran bu usulün, seçmenlere de hem iktidara geçecek partiyi hem de millet
vekillerinin kim olacağını tayin konusunda söz hakkı tanıdığı ortadadır. 
Bu sistemde, listede yer alan kimsenin seçilme konusunda bir garantisi 
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olmadindan, listenin başında veya sonunda yer alan bütün adaylar, 
seçim sırasında hem kendileri hem de partileri için büyük bir gayret
le çalışacaklardır. Seçim ve önseçim birlikte yürütüldüğü için, ayrı 
ayrı masraf ve işlem yapmak ta gerekmemektedir. Dr. Türk'ün de 
katıldığı bu öneri, okuma yazma bilmeyenlerin tercih işareti koya
mayacakları ve bu nedenle oy haklarının kısıtlanacağı; okuma yaz 
ma bilmeyenlerle, bilenler arasında bir eşitsizliğe yol açacağı gerekçe
siyle eleştirilmiştir. Ancak burada bir hak değil, belki bir fırsat eşit
sizliğinden söz edilebileceği açıktır. Çünkü herkese oy kullanmak hak
kı tanınmıştır. Bundan yararlanmamak, hangi nedene bağlı olursa 
olsun, sübjektif bir durumdur. 

Fakat bu sistemde, partilerin milletvekili olacak kimseler üze
rindeki söz haklarını büyük ölçüde kaybettikleri ve bunun, parti disip
linin kolaylıkla kurulamamasına yol açacağı açıkça anlaşılmaktadır. 
Sistemin sakıncalı yanlarından diğeri de, bu sistemde seçmen toplu
luğu tarafından rahatça tanınabilen şöhretli kişilerin daha şanslı 
duruma girmeleridir.87 

cc — Yoklamalı Geniş Tercihli Oy 

Bu usulde, bugün olduğu gibi, aday olmak üzere partilere baş
vuranlar arasından, o ilden çıkacak milletvekili sayısı kadar adayın 
önseçimle tesbit edilmesi; ancak herhangi bir sıralama yapılmaksızın 
bu adaylarının isimlerinin alfabetik şekilde parti oy pusulasına yazıl
ması, seçmenlerin de o ilden çıkacak milletvekili sayısının yarısı kadar 
adayın ismini işaretlemek suretiyle partiye oy verirken, kimlerin mil
letvekili olacağını da tesbit etmesi önerilmektedir.88 Bu şekilde yet
kiler parti ile seçmenler arasında paylaştırılmış olmaktadır. Ancak 
parti listesinde yer alacak adayların kimler olacağının bugünkü usul
ler çerçevesinde tayin edilmesi, öne sürülen usulün bizce sakıncalı 
yanını teşkil etmektedir. Çünkü bu şekilde de yoklama kurullarının, 
eleştirilere hedef olan yolsuzlukları önlenememektedir. 

f — Yeni Bir Öneri Denemesi 

Buraya kadar olan açıklamalarımızda, aday tesbiti konusunda
ki önerilere değinmiş bulunuyoruz. Bu önerilerde yer alan usulle-

8' BİLGİÇ Saadettin, «Teklif Ediyorum», Milliyet Gazetesi, 9 aralık 1966, 
TÜRK H. Sami, a.g.m., s. 111 

88 ESENGİN Kenan, «Önseçimler Islâh Edilmeli», Cumhuriyet Gazetesi, 19 Haziran 1968 
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rin de birtakım sakıncalarının bulunması; bizi hem hukuk tekniği 
hem de demokrasi kuralları açısından noksansız ve seçmenlerle par
tileri birlikte memnun edecek bir usulün bulunamayacağı sonucuna 
götürdü. Ancak noksansız olmasa bile sakıncaları az veya amaca uy
gunluk açısından, göz yumulması mümkün bir sistemin kurulabile
ceğine olan inancımızı henüz yitirmedik. Bundan dolayı biz de bir 
öneri denemesinde bulunmaktan kaçınmayacağız. Önerimizin esas
larını açıklamaya geçmeden önce, seçmen ile partinin isteklerini bağ
daştıracak bir usulü ortaya koymak amacında olduğumuzu belirtmek 
istiyoruz. Aday tesbiti usulünün ıslahı konusundaki önerimiz ise 
şöyledir : 

Partiler, her ilde aday olmak üzere partiye başvuranların tüzük 
ve kanun hükümlerine göre aday olmalarında bir sakınca bulunup 
bulunmadığını inceleyecek ve aday adayı olmasında bir sakınca bu
lunmayanlar tesbit edilecektir. İlçelerde, bütün partiye kayıtlı üye
lerin katılması ile toplanacak yoklama kurulları, bu aday adayları 
arasından, o ilden çıkacak milletvekili sayısı kadar parti adayını tes
bit edeceklerdir. Bu adayların adları, birleşik oy pusulasında, parti 
amblemi altında alfabetik sıraya göre yer alacaktır. Seçmen kapalı 
oy hücresine girdiği zaman, önce arzu ettiği partinin amblemi altına 
evet mühürünü basacak; bundan sonra o partinin listesinde yer alan 
isimlerden, o ilin çıkartacağı milletvekili sayısının yarısından bir fazla 
sayıda olanının karşısına işaret koymak suretiyle, adaylar arasından 
kimin milletvekili olacağını tayin edecektir. Sandıklar açıldığında, 
ilkönce partiye verilen oylar sayılacak ve partinin kazandığı millet
vekillikleri tesbit edilecektir. Bundan sonra her partinin listesinde 
yer alan adaylar, aldıkları oy sayısına göre sıralanacak ve en fazla 
oy alanlar baştan itibaren sıra ile milletvekili sıfatını kazanacaklardır. 

Büyük ölçüde Esengin'in önerisine benzeyen bu önerimizde 
Esengin'den, parti adaylarının yoklama kurulları yerine partinin 
bütün • üyelerinin katılacağı toplantılarda tesbit edilmesini kabul 
etmemiz bakımından ayrıldığımız görülebilir. 

Bu usulle, bütün parti üyelerine aday tesbitinde söz hakkı ta
nımak ancak bunlar arasından kimlerin milletvekili olacağı konu
sunda da seçmene yetki vermek sureti ile, seçmen - parti ikilisini 
birlikte memnun edebileceğimiz kanısındayız. 
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B — PARTİLERİMİZDE ADAY TESBÎTÎ UYGULAMASI 

Başlangıçtan bu yana Türkiye'deki siyasî partilerin, seçim ka
nunlarına ve siyasî ortamın koşullarına bağlı olarak değişen aday 
tesbiti usullerini; Türkiye Cumhuriyetinden önceki ve Türkiye Cum
huriyetindeki siyasî partilerde olmak üzere, iki kısımda incelemek 
mümkündür. Bu iki devre içersinde kullanılan usullerde, aday tes-
bitine ilişkin yetkilerin, merkezden üyelere doğru genişleyen bir ge
lişim gösterdiğini söyleyebiliriz. 

1 — Türkiye Cumhuriyeti 'nden ö n c e k i Devrede, Siyasî 
Partilerde Aday Tesbiti 

Cumhuriyetten önceki Türkiye'de siyasî partilerin ortaya çık
masına, 1908 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile cemiyet kur
ma hakkının düzenlenmesi büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Ana
yasada yer alan kurallara uygun olarak çalışmalarına başlayan bu 
partilerin, 1908 den, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılına kadar ya
pılan bütün seçimlerde yer aldıkları görülmektedir. 

Ancak seçime katılan başlıcalarını : İttihat ve Terakki Cemiyeti 
(fırkası),89 Ahrar Fırkası,90 Hürriyet ve İtilaf Fırkası,91 Osmanlı 
Demokrat Fırkası, İttihadı-ı Muhammedi Fırkası,92 Milli Meşruti
yet Fırkası,93 Osmanlı Çiftçiler Derneği, Teceddüt ve Millî Türk 
Fırkası94 olarak sıralayabileceğimiz bu partilerin, 1908-1923 yılları 
arasında yapılan seçimlerde, adaylarını nasıl tesbit ettiklerini öğren
mek oldukça imkânsızdır. Bu konuda yalnız 1913 kongresinde de-

89 Bu örgüt, 1859 yılında İstanbul'da, ibrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak 
Sükûtî, Mehmet Reşit gibi Askerî Tıbbiye öğrencileri tarafından kurulmuş 
Türkçü ve merkeziyetçi bir cemiyettir. Bu örgüt için bkz. TU NAY A T. Zafer. 
«Türkiye'de Siyasî Partiler», s. 174 vd. 

90 Prens Sabahattin ve arkadaşları Nurettin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, 
Celâlettin Arif ve Mahir Sait tarafından kurulan bu örgüt, 14 Eylül 1908 de ça
lışmaya başlamıştır. Daha geniş bilgi için bkz. TU NAT A T. Zafer, a.g.e., s. 239, 
SATUR H. «Türk inkılabı tarihi», istanbul 1940 c. 2 kısım I, s. 265 

91 Damat Ferit paşa ve arkadaşları tarafından, 21 kasım 1911 de kurulan bu örgüt 
için bkz. TUN AY A T. Cafer, a.g.e., s. 315 

92 Bu örgütlerle ilgili bilgi için bkz. TU NAY A T. Zafer^ a.g.e. s. 254 
93 Bu örgütle ilg li bilgiler için bkz. TU NAY A T. Zafer, a.g.e., s. 358 
94 Bu örgütlerin 1919 seçimlerindeki rolleri için Bkz. TUN AY A T. Zafer, «Osmanlı 

İmparatorluğu'ndan T.B.M.M.'ne geçiş», Muammer Raşit Sevig'e Armağan, istan
bul 1959, s. 376 
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ğiştirilen tüzüğüne dayanmak suretiyle İttihat ve Terakki Fırkası 
hakkında sınırlı bir bilgi vermek mümkün olabilecektir. İttihat ve 
Terakki Fırkası'nın 1913 kongresinde değiştirilen tüzüğünde, 7. mad
de, milletvekili adaylarını tesbit yetkisini Meclis-i Umumi adı verilen 
organa vermiş fakat bu yetkinin kullanılması sırasında il merkez
leriyle istişare edilmesini de şart koşmuştur. Meclis-i Umumi adı ve
rilen bu organın ise, tabii üyeler adı verilen, kongrede tâyin edilmiş 
Kâtib-i Umumî, Reis-i Umumî ve 9 kişilik merkez-i Umumî üyeleri 
ile, reis tarafından seçilmiş Kalem-i Umumî üyelerini ve kabinede 
bulunan fırkaya mensup azalan, seçilmiş üyeler adı verilen ve yine 
kongrede tesbit edilmiş 20 kişiden ibaret Meclis-i Umumî üyelerini 
kapsadığı anlaşılmaktadır.95 

Bu hükümlerden, adı geçen örgütte milletvekillerinin, parti 
üst kademe yöneticileri tarafından tesbit edildiği yani oligarşik bir 
uygulamanın hâkim olduğu sonucuna varabiliriz. 

2 — Türkiye Cumhuriyeti Devresinde, Siyasî Partilerde 
Aday Tesbiti 

1919 yılında seçilen Meclis-i Mebusan'm, 5 Nisan 1920 de, 
İstanbul'un işgalinden sonra çalışmalarına son vermesi, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun çöküşüne bir işaret olmuş; Müdafaa-iHukuk Ce
miyeti'nin yürütme organı olan Heyet-i Temsiliye, 19 Mart 1919 da, 
illere, kolordu kumandanlıklarına, Mustafa Kemal'in imzası ile 
bir bildiri göndererek, yeni Türk Devletine temel olacak bir kurucu 
meclisi toplama çalışmalarına girişmiştir.96 Bu bildiride yer alan esas
lara uygun olarak seçilen 349 milletvekili, İstanbul'dan Anadolu'ya 
geçen 92 milletvekilinden hazır bulunanlarla, 23 Nisan 1920 de An
kara'da birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu şe
kilde kurulan Türkiye Devleti, 1923 yılında cumhuriyetin ilânı ile, 
bir cumhuriyet niteliğini kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devre
sinde, 1923 ten günümüze gelinceye kadar; 1923, 1927, 1931, 1935, 

95 Bu devrede yapılan seçimler hakkında geniş bilgi içinBkz. DEVEREUX R.«The 
First Ottoman Costitutional Period», Baltimor 1966, s. 120 vd. 
KOÇU R. E., «Türkiye'de Seçimin Tarihi», Resimli Tarih Mecmuası, 1950 cilt 1, 
sayı 5-6 
KURAN A. B. «Bizde Demokrasi Tarihi», Tarih Dünyası 1950, sayı 7 
RAGIP M. «Meşrutiyet Devrinde întihab Mücadelesi», Akşam Gazetesi 18 Mart 1943 

96 Bu bildirinin metni için bkz. KEMAL Gazi Mustafa, «Nutuk», Ankara 1934, 
cilt I, s. 301-302 
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1939, 1943, 1946, 1950, 1954, 1957, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 
yıllarında olmak üzere 16 seçim yapılmıştır. Bu devrede yapılan bu 
seçimlerde ise, seçim mücadelesine katılan siyasî partiler olarak, Cum
huriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi, Cumhuriyetçi 
Millet Partisi, Hürriyet Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü 
Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye işçi Partisi, Millî Güven 
Partisi, Birlik Partisi, Millî Hareket Partisi karşımıza çıkmaktadır. 
Şimdi bu partileri birer birer ele alarak, milletvekili adaylarını tesbit 
için kullandıkları usullerin gelişim ve değişimini incelemeye çalışa
cağız. 

a — Cumhuriyet Halk Partisînde Aday Tesbiti (C.H.P) 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak, yeni Türk Devletinin ku
ruluşunda büyük rol oynayan örgüt, 11 Eylül 1923 tarihinde Cumhu
riyet Halk Fırkası adı altında Türk siyasî hayatına girmiştir. Ancak 
1923 Seçimlerinde seçime katılan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, 
CHP den farklı birşey olduğu söylenemez. Çünkü Mustafa Kemal, 
1923 seçim beyannamesinde, bu cemiyetin Cumhuriyet Halk Fır-
kası'na dönüşeceğini açıklamıştır. Bu bakımdan 1935 yılından sonra 
da Cumhuriyet Halk Partisi adını alan siyasî örgütte aday tesbiti 
usullerini, 1923 seçimlerindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti devre 
sinden başlayarak incelemekte yarar buluyoruz. Bu örgütte 1923 ten 
bu yana kullanılan aday tesbiti usullerinin 1923-1947 ve 1947-1969 
olmak üzere, birbirinden esasta farklı iki devre ortaya çıkarttığı gö
rülmektedir.97 

aa — 1923-1947 Yılları Arasında Aday Tesbiti 

Bu devrede, 1923 milletvekili seçimlerinde Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti'nin milletvekili adayları, cemiyetin başkam olan Mustafa 
Kemal tarafından tesbit edilmiştir. Bu seçimde, kimlerin milletvekili 
olacağı konusunda, cemiyet içersinde ortaya çıkan birinci ve ikinci 
gruplar arasındaki çekişmenin büyük ölçüde etkili olduğu söylenebi
lir. Adayların çoğunluğunu, Mustafa Kemal'in içersinde yer aldığı 
birinci gruba mensup kimseler teşkil etmiştir.98 

97 Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya çıkışı hakkında daha geniş bilgi için bkz. 
TUNAYA T. Zafer, «Türkiye'de Siyasî Partiler», s. 559 vd. 

»» FREY W. Frederick, «Turkish Political Eliten, 1965, s. 430 

150 



Bu uygulamadan sonra 1927-1947 yılları arasında ise, parti 
tüzüklerinin aday tesbiti yetkisini, Parti Başkanlık Divanına verdik
leri görülmektedir." Parti Başkanlık Divanı100 adı verilen organ, Parti 
Genel Başkanı, Parti Genel Başkanı tarafından seçilen parti Genel Baş-
kanvekili ve Parti Genel Başkanı ile Başkanvekilinin birlikte, Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçtikleri Parti Genel Sekreterle
rinden meydana gelmektedir. 

Adayların tesbitinde parti üyelerine söz hakkı tanımayan ve yet
kinin çok sınırlı bir yönetici kadrosu elinde toplanmasına yol açan 
bu durumların, parti içi demokrasiye aykırı, oligarşik bir uygula
maya temel olacağı açıktır. Bunun dışında 1923-1946 yılları arasında 
Türkiye'de tek partili bir siyasî rejimin hüküm sürdüğü ve kişilerin 
bağımsız aday olmaktan çekindikleri; seçmenlerin de bağımsız aday
lara oy vermekten kaçındıkları düşünülürse, bu usulün uygulamada 
milletvekillerinin partideki sınırlı yönetici kadro tarafından tesbit 
edildiği görünümünü yaratacağı ortadadır. Ancak CHP de, 1927-
1946 yılları arasında yapılan seçimlerde bu antidemokratik görü
nümü ortadan kaldıracak ve aday tesbiti işlemine parti örgütünün de 
bir katkıda bulunmasını sağlayacak, seçmenlere bu adaylar arasında 
bir tercih imkânı hazırlayacak birtakım usullerin bulunmasına çalı
şıldığını da söylemek gerekir. Bu usulleri tarihî gelişim içersinde ele 
almadan önce, bu devrede aday tesbiti yetkisinin, hem adayların 
kimler olacağım hem de bunların hangi seçim bölgelerinden seçime 
katılacaklarını tayin yetkilerini kapsadığını ve listelerin seçmenle
re Parti Genel Başkanı tarafından açıklandığını da söylemeliyiz. 

Aday tesbitini oligarşik bir uygulama olmaktan çıkartmaya yö
nelmiş olan usullere gelince, bunların şöyle bir sıra takibettiği görül
mektedir : 

aaa — Başkanlık Divanı Üyelerinin, Örgütün Görüşlerini Al
ması 

1927 seçimlerinde, Başkanlık Divanı üyelerinin, parti adaylarını 
tesbit etmeden önce, aday olmayı arzulayan kişiler ve bunlar üzerinde 

99 CHP Büyük kongresinin 22 Teşrin-i evvel 1927 tarihli oturumunda kabul edilen 
CHF Nizamnamesi, m. 23 
CHP 4. büyük kurultayında kabul edilen tüzük, m. 26 (1935) 
CHP 5. büyük kurultayında kabul edilen tüzük, m. 32 (1938) 
CHP 6. büyük kurultayında kabul edilen tüzük, m. 27 (1943) 

100 Bu tüzük 1946 seçimlerinde de uygulanmıştır. 
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örgütün görüşlerini tesbit etmek üzere, çeşitli illerde örgüt yetkili
leri ile görüşmek yolunu tuttukları anlaşılmaktadır.101 Fakat istişarî 
nitelikte olan bu görüşmelerin, parti örgütünün, aday tesbiti işleminde 
faal rol oynadığı anlamına gelmeyeceği ortadadır. 

bbb — Başkanlık Divanı Üyelerinin, ikinci Seçmenlerin Gö
rüşlerini Alması 

1939 seçimlerinde Başkanlık Divanının kararı ile, tüzük hüküm
lerinde yer almamasına rağmen uygulanmaya başlayan bu usulde;102 

illerde, parti ikinci seçmenlerinin katılacağı toplantılar düzenlenmiş 
ve ikinci seçmenlerin, partiye aday olmak üzere başvuran kişiler ara
sından uygun gördükleri isimleri işaretlemeleri istenmiştir. İkinci 
seçmenlerin kararları, Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan aday 
listelerinde büyük ölçüde dikkate alınmıştır. 

Bu toplantıların 1939 seçimlerinde 28 ilde yapıldığı ve partiye 
aday olmak üzere başvuran 4500 kişi arasından 290 ismin tesbit 
edildiği görülmektedir.103 

Ancak bu usulün, 1939 seçimlerinden sonra kullanılmadığı an
laşılmaktadır.104 

ccc — Başkanlık Divanının, Parti Grup Yönetim Kurulları ile 
Parti Genel Yönetim Kurulunun Görüşlerini Alması 

Bu usul, partinin 6. büyük kurultayında kabul edilen tüzüğün 
27. maddesinde ortaya konulmuştur. Tüzüğün bu maddesinde, Parti 
Başkanlık Divanının aday tesbiti konusunda, Parti Grup Yönetim Ku-

101 Bu konuda 28 Temmuz 1927 tarihli Milliyet Gazetesinde, Parti Genel Başkan 
Vekili İnönü'nün Bursa da; Genel Sekreter Saffet Bey'in Ankara'da aday olmak 
isteyen kişiler hakkında örgütün görüşlerini tesbit etmeye çalıştıkları yönünde bir 
haber bulmak mümkündür. 

102 Tüzük hükümleri, Başkanlık Divanı'nın adayları nasıl bir usulle tesbit edeceğini 
bildirmediği için, bu usulü tesbit etmek yetkisini de bu organın elinde bulun
durduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Başkanlık Divanının birtakım usuller tesbit 
etmesine yol açmıştır. 

103 İkinci seçmen toplantılarının düzenlendiği bu iller: Afyon, Amasya, Ankara, 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 
Denizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, izmir, İsparta, Kastamonu, Kayseri, Kır
şehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Samsun, Maraş, Konya'dır. 
Bkz. 23 Mart 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. 

104 Bu hakkı ikinci seçmenlere açıklayan bildiri için bkz. Ek 1 
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rullan ile Parti Genel Yönetim Kurullarının reyine başvurabileceği 
hükmü yer almaktadır. Ancak tüzük hükmünün lafzından da anla
şılabileceği gibi; bu konuda adı geçen kurulların görüşleri, Parti Baş
kanlık Divanı için bağlayıcı bir nitelik taşımamaktadır. Bu usul 1946 
seçimlerinde kullanılmıştır. 

ddd — Başkanlık Divanının İllerde, Çıkacak Milletvekili Sa
yısından Fazla Aday Göstermesi 

Seçmene, partinin hazırladığı listeyi olduğu gibi kabul etmemek 
ve bu listede yer alan adaylar arasında bir tercih yapmak imkânını 
veren bu usulün yalnız 1943 seçimlerinde kullanıldığı anlaşılmak
tadır. Bu seçimlerde CHP Başkanlık Divanı, 485 milletvekilliği için 
569 aday tesbit etmiştir.105 

1923-1947 yılları arasında kullanılan bu usullerin yanında, Parti 
Başkanlık Divanının adayları tesbit ederken uyulacak birtakım ölçü
ler ortaya koymak sureti ile; kendi kendisini sınırlandırmak yolunu 
tuttuğu da görülmektedir, örneğin 1961 seçimlerinde, Başkanlık 
Divanı : 

1 — Parti adayı olmak için partiye başvuran askerî ve mülkî memur
lardan mümkün olduğu kadar az aday gösterilmesi, 

2 — Mazideki hizmetlerinden dolayı, birtakım kimselere milletvekilliği 
sıfatının verilmesini sağlamak için bunların aday gösterilmemesi, 

3 — Amele ve çiftçi sınıflarından da adaylar tesbit edilmesi, 
yolunda bir karar almıştır.106 

Bundan başka kadınların seçilme hakkına kavuştuğu zaman 
yapılan ilk seçimlerde de, aday listelerinde kadınlara oldukça fazla 
yer verilmesine gayret edilmiştir.107 

105 Fazla aday gösterilen iller: Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Antep, 
Hatay, İçel, İstanbul, Izmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Ma
nisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Seyhan, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yozgat, 
Zonguldak'tır. Bu konu için bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 24 Şubat 1943 

106 Bkz. Yeni Gazete, «.Türkiye'de Seçimler», 30 Eylül 1969 
107 Genellikle öğretmen olan bu kadın adaylar şu illerin listelerinde yer almıştır : 

Afyon (Mebrure Gönenç), Ankara (Satı Karamehmet), Antalya (Türkân Baş
buğ), Balıkesir (Sabiha Gökçü), Bursa (Şekibe İşel), Denizli (Hayriye iş), Er
zurum (Nakiye Elgün), Konya (Bediz Aydilek), Malatya (Mihri Pektaş), Sam
sun (Meliha Ulaş), Seyhan (Esma Nayman), Sivas (Sabiha Görkey), Trabzon 
(Seniha Hızal), İzmir (Benal Nevzat) Bkz. KOÇU, R. E. a.g.m. 
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bb — 1947-1969 Yılları Arasında Aday Tesbiti 

Bu devrede, aday tesbiti konusundaki yetkilerin tüzük hüküm
lerince, parti merkez organları ile, partinin il örgütünde görevli yö
neticiler ve parti üyeleri arasında dağıtıldığı görülmektedir. 

aaa — Parti Merkez Organlarının Yetkileri 

1947 yılından sonra karşımıza çıkan CHP tüzüklerinde, merkez 
organlarının aday tesbit yetkisinin, illerde partinin göstereceği aday 
sayısının belli bir oranı ile sınırlandırıldığı görülmektedir. 

Bu oran, CHP nin 7. büyük Kurultayında kabul edilen 1947 
tarihli tüzüğün 148. maddesinde, adayların % 30 u olarak ortaya 
konulmuştur. Bu tüzükten, adayları bu oran içersinde tesbit edecek 
merkez organının, Parti Divanı olduğu anlaşılmaktadır. Parti Divanı, 
Genel Başkanlık Dîvanı, Büyük Millet Meclisi Reisi, partinin kabine 
üyeleri, Genel Yönetim Kurulu ve Parti Meclis Grubu üyelerinden 
meydana gelmektedir. Tüzüğün bu maddesine dayanarak, merkez 
yöneticilerine tanınan bu aday tesbiti yetkisinin, 1923-1947 devresine 
oranla, daha geniş bir gruba dağıtılmış bulunduğunu söyleyebiliriz. 
1950 seçimlerinde adaylar, bu hükümler çerçevesinde seçilmişlerdir. 

Bu tüzükten sonra, CHP nin 1951 yılında yapılan 9. Kurulta 
ymda kabul edilen tüzükte ise; merkez organlarının aday tesbiti 
yetkisine ilişkin bir hüküm yer almamakta, bu konuda yetki, bütü
nüyle il örgütlerine bırakılmış görünmektedir.108 

Ancak bu tüzükte, 1954 yılında toplanan 11. büyük Kurultayda 
yapılan değişiklikten sonra, tüzüğün 55. maddesi ile Parti Meclisi 
adı verilen organa,109 bu organın teklifi veya il Yönetim Kurulları
nın talebi ile, illerde Kurultay Delegeleri ve îlçe Başkanlarından 
meydana gelecek bir heyet uygun bulduğu taktirde ; bu heyetin, o il için 
tesbit edeceği oranda, partiye kayıtlı olmayan kimseler arasından aday 
göstermek yetkisi verilmiştir. 1961 yılına kadar uygulanan tüzüklerde 
yer alan bu kurala dayanarak; CHP de, 1954-1961 yılları arasında, 
merkez organlarının birtakım kayıtlamalarla yalnız partili olmayan 
kimseler arasından aday tesbit etmek yetkisine sahibolduğunu söy
leyebiliriz. 

108 Bkz. 9 Kurultayda kabul edilen 1951 tarihli Tüzük, m. 54 
109 Bu organ, Genel Başkan, Genel Sekreter ve Kurultayca seçilen 30 üyeden mey

dana gelmektedir. Bkz. m. 24 
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1961 yılında çıkartılan 304 ve 306 sayılı kanunlar ise, bütün 
partilerin merkez organlarına, tüzüklerinde bu yolda hüküm bulun
mak şartı ile, partinin illerde göstereceği aday sayısının % 10'u ora
nındaki adayları ve bunun yanında da, parti listelerinde herhangi bir 
sebepten dolayı boş kalan yerler için gerekli adayları tesbit etmek 
yetkisini bırakmıştır.110 1961 tarihli, CHP 15. Kurultayında kabul 
edilen tüzüğe baktığımız zaman, 8. maddede, aday tesbitine iliş
kin kuralların, bu hükme dayanılarak çıkartılacak bir yönetmelikte 
yer alacağının belirtildiği görülmektedir. Yine 15. Kurultayda kabul 
edilen ve «CHP Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekilliği Adaylık 
Yönetmeliği» adını taşıyan yönetmelikte ise, eksik kalan adaylıklar 
için aday tesbiti yetkisinin Parti Meclisine bırakıldığı; bu adayların 
tesbitinde salt çoğunluk esasına dayalı bir seçim usulünün kullanıl
masının gerekli olduğu, 25. maddede ortaya konulmaktadır. 

Bu konuya ilişkin 26. maddede de, Parti Genel Başkanına, Parti 
Meclisinin tesbit edeceği usuller çerçevesinde bütün Türkiye'de sa
yıları 15'i geçmemek üzere merkez adayı tesbit etmek yetkisi bırakıl
maktadır. Bu adaylar, adı geçen maddeye göre, esnaf veya sendikalı 
işçiler arasından seçilecektir. Yalnız İstanbul'dan gösterilecek aday 
lar için meslek şartı aranmamıştır. Bu yetkinin ancak Genel Başkamn 
istemi ve i l Yönetim Kurullarının muvafakati ile kullanılması ve bu 
adayların il listelerindeki sayılarının ve sıralarının ilgili İl Yönetim 
Kurullarına danışılarak tesbit edilmesi de şart koşulmuştur, 1965 Senato 
ve milletvekili seçimleri ile, 1964 kısmî Senato seçimlerinde, C.H.P 
adaylarının merkezde, bu esaslara uyularak seçildiğini belirtmeliyiz. 
Bu hükümleri getiren, C.H.P nin 15. Kurultayında kabul edilmiş 
olan tüzük, 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra değiştirilmiş ve bu kere tüzüğün 55. maddesinde, partice 
gösterilecek adayların % 5 inin, Parti Meclisince seçileceği; bunların 
listelerdeki yerlerinin ve sıralarının ilgili İl Yönetim Kurullarının is-
tişarî mütalâasına başvurulduktan sonra tesbit edileceği hüküm al
tına alınmış, eksik kalan adaylıklar için listedeki boş yerleri aday 
göstermek suretiyle doldurmak yetkisi yine Parti Meclisine bıra
kılmıştır.111 

"o Bkz. 306 sayılı kanun m. 12,15 
Bkz. 304 sayılı kanun m. 9 

111 Ancak Parti Meclisinin eksik kalan adaylıklar için aday göstermesi, bu adaylık
ların süresinde yapılacak önseçimlerle doldurulmasına imkân bulunmaması 
halinde söz konusudur. 
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Bunun yanında Parti Meclisinin de; 
1 — Bir önseçimde aynı miktarda oy almış olanların listedeki sıra

ların tesbit etmek, 
2 — Partinin millî seçim çevresinde kazandığı üyelik sayısının 1 /3 üne 

eşit sayıdaki adayların kimler olacağını tesbit etmek, 

yetkilerine sahibolduğu da görülmektedir. Bu hükümlerin uygulandığı 
1965 ve 1966 seçimlerinden sonra, 18.KurultaydaC.H.P tüzüğünün bir 
kere daha değiştirildiğine işaret etmek gerekir. Bu değişiklikten sonra, 
aday tesbitine ilişkin hükümler, tüzüğün 54. maddesinde yer almıştır. 

Bu maddede, ulusal artık sistemi uygulamadan kaldırıldığı için, 
Parti Meclisinin, milli seçim çevresinden kazanılan milletvekillikle
rinin % 3'ü oranındaki aday tesbiti yetkisine yer verilmediği görül
mektedir. Fakat buna karşılık, iki seçim çevresinde önseçimi kazana
rak aday listelerine girmiş olanların, genel sekreterlikçe gösterilen süre 
içersinde hangi seçim çevresinden seçime gireceklerini bildirmemeleri 
halinde, bu kimselerin hangi seçim çevresinden seçime gireceklerini 
kararlaştırmak, Parti Meclisine bırakılmıştır. 

Parti Meclisinin, % 5 oranındaki merkez adaylarını tesbit et
mek ve listelerdeki boş yerleri doldurmak konularındaki yetkileri ise, 
54. maddede, 1965 tarihinde değişikliğe uğrayan tüzüğün, 55. madde
sinde yer alan koşullara bağlanmıştır. 

1968 Senato seçimlerinde uygulanan bu tüzüğün, 19. Kurultayda, 
1969 tarihinde bir kere daha değişikliğe uğradığı görülmektedir. Bu 
değişiklikte, tüzüğün 54. maddesinde Parti Meclisine tanınan, «önse
çimde belli bir seçim çevresinde adaylık için istekli saysınm, o çevreden çıkacak 
T.B.M.M üyesi sayısından az olması halinde uygun görülecek sayıda önse

çim adayı tesbit yetkisi»nin, Parti Meclisinin toplantı halinde bulun
madığı zamanlarda, Parti Merkez Yönetim Kurulunca kullanılma
sına izin verilmiştir. 

Parti Meclisinin 4.8.1969 tarihindeki toplantısında değiştirilen 
27.7.1965 tarihli CHP Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekilliği 
Adaylık Yönetmeliğinin 5. maddesi ise; partiye aday olmak üzere baş
vuranların, kanunlar, tüzük, program, yönetmelik ve Kurultayın bağ
layıcı kararları veya partinin genel tutumu açısından niteliklerinin, 
Merkez Yönetim Kurulunca incelenebileceğini hüküm altına almıştır. 
5. maddeden, bu incelemelerin gizlilik içersinde yürütüleceği; gerekli 

156 



görülürse veya müracaat üzerine ilgililerin dinleneceği anlaşılmaktadır. 
Bu incelemenin sonunda, önseçim adayı olmasında sakınca görü
len isteklilerin durumu, varsa kendi beyanları ile Parti Meclisine 
sunulacak ve Parti Meclisi bu kimsenin aday olup olamayacağı konu
sunda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verecektir. 

Bu hüküm herhangi bir isteklinin önseçime' girmesinin önlenmesi 
için kullanılmamıştır. 

bbb — Parti Örgütünün Yetkileri 

CHP de, 1947 yılında kabul edilen tüzükle birlikte, aday tesbiti 
işlemine parti örgütünü de katmak eğilimi başlamıştır. Bu katılma, 
partinin illerde göstereceği milletvekili sayısının belli bir oranında 
adayı tesbit etmek yetkisinin, seçim çevrelerinde toplanacak yoklama 
kurullarına bırakılması suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

Yoklama kurulları tarafından tesbit edilecek adayların oranının, 
tüzük hükümlerine göre değiştiği anlaşılmaktadır. Örneğin 1947 
tarihinde toplanan CHP 7. Kurultayında kabul edilen tüzüğün 48. 
maddesinde bu oran, partinin göstereceği milletvekillerinin % 70'i 
olarak tesbit edilmiştir. 

1951 yılında 9. Kurultayda kabul edilen tüzüğün 55. maddesin
den ise bu oranın % 100 olduğunu çıkartmak mümkündür. 

1954 yılında II . Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğinde ise, 
bu % 100 lük oranın, partili olmayanlardan örgütün tesbit edeceği 
sayıda aday gösterme yetkisinin Parti Meclisine verilmesi ile bir 
ölçüde düşürüldüğü görülmektedir. Ancak, Parti Meclisinin bu yet
kiyi örgütün uygun bulması halinde kullanabilmesi hükmü karşısında,112 

yine örgütün yetkisinin % 100 olarak kaldığını söyleyebiliriz. 

Bu oran, 1961 tarihinde CHP nin 15. Kurultayında kabul edi
len tüzük ve ona bağlı olarak hazırlanan adaylık yönetmeliğinin hü
kümlerinde ise, Parti Genel Başkanı tarafından tesbit edilecek 15 
aday hariç olmak üzere, partinin illerde göstereceği bütün adaylar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.113 

112 Bkz. 11. Kurultayda değiştirilmiş parti tüzüğü m. 55 
113 15. kurultayda kabul edilen CHP Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekili Aday

lığı Tönetmeliği, m. 26 
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15. Kurultay tarafından kabul edilen tüzükte, 648 sayılı kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan değişiklik ise, partinin gös
tereceği adayların % 95 ini tesbit yetkisini, illerde toplanacak yok
lama kurullarına bırakmıştır. Bu oran, günümüzde de muhafaza 
edilmektedir. 

Bu ölçüler içersinde parti adaylarını tesbit edecek yoklama ku
rullarına kimlerin katılacağı konusuna gelince; bu konuda, kabul 
edilen her tüzük, sınırlı sayıdaki örgüt yöneticilerinden, parti üyele
rine ve birtakım sıfatları taşıyan partililere doğru genişleyen kurullar 
saptamıştır. 

7. büyük Kurultayda kabul edilen 1947 tarihli tüzük ve C.H.P 
Divanının 10 Şubat 1950 tarihli toplantısında onaylanan C.H.P 
Milletvekili Adaylık Yönetmeliğine göre bu kurulların : 

1 — İl ve ile bağlı ilçelerin Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden 

2 — Bucak Başkanlarından 

3 — Her ilçede, İlçe Yönetim Kurulunca kur'a ile tesbit edilecek beşer 

Ocak Başkanından, 

4 — // Yönetim Kurulu yedek üyelerinden, 

5 — Partili Halkevi Başkanlarından, 

6 — II, üçe, bucak ve köy partili Belediye Başkanları, Belediye Meclis 

üyelerinden, 

7 — // Genel Meclisinin partili üyelerinden, 

8 — İl ve ilçelerde Cemiyetler Kanununa veya kendi kanunlarına göre 
fiilen kurulmuş meslekî teşekküllerin partili başkanlarından, 
oluşacağı anlaşılmaktadır.114 

10. büyük Kurultayın 25.6.1953 günlü oturumunda kabul edi
len C.H.P Milletvekili Adaylık Yönetmeliğinin birinci maddesinde 
ise; yoklama kurulları, il ve ilçe yoklama kurulları olarak iki kısma 
ayrılmıştır. Bu yönetmeliğin 3. maddesine bakıldığı zaman ilçelerde 
toplanacak yoklama kurullarının : 

1 — İlçe ve Bucak Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinden, 

2 — Ocak Başkanları, İlçe Gençlik ve Kadıntar Kolu Başkanları ile 
Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu üyelerinden, 

114 Bkz. C.H.P. Milletvekili Adaylık Yönetmeliği (1950) m. 3 
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3 — Danışma Kurutu Başkan ve üyelerinden, 
4 — Kurultay Delegelerinden, 
5 — İlçe sınırtarı içersindeki mahalle ve köylerin partili muhtartarından, 
6 — İlçenin partili Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri ile 

II Genel Meclisi üyelerinden, 
7 — Yoklamadan en az altı ay önce kurulmuş meslekî teşekküllerin 

partili başkan ve üyeleri ile parti gazetesinin başyazarı ve gün-
detik gazetelerde devamlı olarak imza ile yazı yazan partili yazar 
ve karikatüristlerden, 

oluşacağının hüküm altına alınmış olduğu görülür. Aynı yönetme
liğin 2. maddesinde de il yoklama kurullarına değinilmektedir. Bu 
kurullarda, merkez ilçede diğer ilçelerde yoklama kuruluna katılan
ların taşıdığı sıfatları taşıyan kimseler yanında; İl Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerinin, İl Danışma Kurulu ve Haysiyet Divanı Başkan 
ve üyelerinin, i l Denetçilerinin, İl Kadınlar Kolu Başkan ve Sekreteri 
ile İl Gençlik Kolu Başkanının, İl Belediye Başkanı ve Belediye Mec
lisi üyelerinin, İl Genel Meclisi üyeleri ile Kurultay Delegelerinin de 
yer aldığı anlaşılmaktadır. 

1953 ve 1950 tarihli yönetmelikleri karşılaştırdığımız zaman, 
1953 tarihli yönetmelikte yoklama kurullarına Haysiyet Divanı ve 
Danışma Kurulları Başkan ve üyelerinin, bütün Ocak Başkanlarının, 
Kurultay Delegelerinin, partili yazarların, yardımcı kol başkan ve 
üyelerinin alınması suretiyle, bu kurulların daha genişletildiğini söy
lemek mümkündür. Ancak 1953 tarihli yönetmelikte, yoklama ku
rullarında Halkevi Başkanlarının yer almamış olması ilginçtir. Bunun 
nedeni Halkevlerinin kapatılmış olmasıdır. 1953 tarihli yönetmelikte, 
yoklama kurullarına, yoklamadan 6 ay önce kurulmuş meslekî teşek
küllerin başkanlarının alınacağına işaret edilmiş olmasını ise, yok
lamadan önce birtakım uydurma örgütler kurmak suretiyle yokla
maya katılınmasını önlemek amacına bağlayabiliriz. 

11. Kurultayın 25.2.1954 tarihli oturumunda bazı maddeleri 
değiştirilen 1953 tarihli yönetmelikte, değişiklikten sonra da 1,2 
ve 3. maddelerde ortaya konulan yoklama kurullarının, 1953 tarihli 
yönetmelikten farklı olmadığını; yalnız il ve ilçe yoklama kurullarında, 
Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine de yer verildiğini belirtmek 
gerekir. 1954 ve 1957 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde uy
gulanan bu yönetmelik, 15. Kurultayda kabul edilen 27.8.1961 tarihli 
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C.H.P Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekilliği Adaylık Yö
netmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni yönetmeliğin 1, 2 
ve 3. maddelerinde yer alan il ve ilçe yoklama kurullarının, birtakım 
değişiklikler arzettiğini söyleyebiliriz. Bu değişiklikler, bu kurullarda 
1950, 1953 ve 1954 yönetmeliklerinde yer verilmeyen il ve ilçelerin 
partili eski başkanlarına, bir önceki ilçe Yönetim Kurulu başkan ve 
üyeleri ile bir önceki Haysiyet Divanı Başkan ve üyelerine, bir önceki 
İl ve İlçe Denetçilerine, bir önceki İl Yönetim Kurulu üyelerine, köy 
ve mahalle muhtarlıklarından ilçe kongresine seçilen delegeler ile 
il merkezine bağlı muhtarlıklardan ve köylerden il kongresine delege 
seçmek için seçilen delegelere, Parti Meclisinin il merkezine bağlı çev
rede ikâmet eden üyelerine, partili üniversite öğretim üyelerine ve 
yalnız 1961 seçimlerine mahsus olmak üzere 26 Mayıs 1960 da Mil
letvekili olan partililere, il ve ilçe yoklama kurullarında yer verilmiş 
olmasıdır. 

1961 tarihli yönetmeliğin ilgi çeken bir yanı da, bu yönetmelikte 
yoklama kurullarında yer alacak parti kurullarında birtakım nite
likler aranmasıdır. Örneğin ; İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolu Yönetim 
Kurulu üyelerinin ve başkanlarının, yoklama kurullarında yer al
maları, bu kolların kongrelerini ana kademe kongresinden önce ya
parak, ana kademe kongresine katılma hakkını kazanmış olmalarına 
bağlanmıştır. Danışma Kurulları ise, ancak yoklamadan üç ay önce 
kurulmuş olmak şartı ile yoklama kurullarında yer alabilmektedir. 
Bu koşulların, yetkililerin Kadın ve Gençlik Kollarını, Danışma 
Kurullarını yoklamadan önce istediği şekilde kurarak, yoklamalarda 
destekledikleri adayların kazanmasını sağlamak gibi yollara sap
malarını önlemek amacına yöneldiği söylenebilir. 

Görülmektedir ki, yoklama kurulları, 1961 tarihli yönetmelik
te, 1954'e nazaran daha da genişletilmiştir. Bu yönetmelikte 32.4.1965 
tarihli ve 4.8.1969 tarihli parti Meclisi toplantılarında yapılan de
ğişikliklerin de, yoklama kurullarının yapısını pek değiştirmediğini 
söylemek gerekir. 

b — Demokrat Partîde Aday Tesbiti (D. P) 

1946 yılında, demokratik devletlerin çok partili rejimleri öz
gürlüklerin teminatı olarak kabul ve ilân ettiği bir ortamda, C.H.P 
nin içersinde başgösteren demokratlaşma isteminin ve batı dünyası-
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nın etkisi ile ortaya çıkmak olanağını115 bulan bu partide ; parti aday
larını tesbit yetkisine sahibolan ve bunu kullanan organlarla, bu aday
ların tesbitinde izlenen usuller, iki devrenin ortaya çıkmasına yol aç
maktadır. 

aa — 1946-1947 Yılları Arasında Aday tesbiti 

Bu devrede yürürlükte olan 1946 tarihli D.P tüzüğünün116 13. 
maddesinin, aday tesbiti yetkisini Genel İdare Kuruluna verdiği 
görülmektedir. 

Genel İdare Kurulu, iki yılda bir yapılacak büyük kongrede 
seçilmesine ve parti büyük kongresinden sonra en yetkili organ ni
teliğini taşımasına karar verilmiş olan bir kuruldur.117 Ancak aslında 
1947 yılında yapılması gerekirken, C.H.P yöneticilerinin karaii ile 
1946 yılında yapılan seçimlerde, D.P henüz büyük kongresini top
lamak ve Genel İdare Kurulu adı verilen organı seçmek olanağına ka
vuşmadığından ; bu seçimlerde D.P adayları, D.P Yönetmeliğinin 
43. maddesine dayanılarak parti kurucuları tarafından tesbit edilmiş
tir. Sözü geçen 43. madde, büyük kongre yapılıncaya kadar, parti 
kurucularının, Genel İdare Kurulunun görevlerini yerine getireceğini 
hüküm altına almaktadır. Kurucuların Adnan Menderes, Celâl 
Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü olmak üzere dört kişiden 
ibaret bulunduğu düşünülürse; bu seçimde ortaya konulan D.P 
adaylarının, C.H.P nin ilk yıllarında olduğu gibi, parti içi demok
rasiye pek aykırı biçimde tesbit edildiği sonucuna varılabilir. Demok
ratik yaşantıda, iki partili hayata geçiş gibi bir aşamayı kapsayan 
1946 yılında, parti içersinde antidemokratik bir uygulamaya yer 
verilmesi oldukça ilginçtir. 

bb — 1947-1960 Yılları Arasında Aday Tesbiti 

1946 tarihli Demokrat Parti Tüzüğü'nde yer alan aday tesbi-
tine ilişkin hükümler, D.P'nin 7 Ocak 1947 tarihinde Ankarada 
toplanan büyük kongresinde büyük ölçüde eleştirilmiş ve bu konu
daki yetkilerin bütünüyle parti örgütüne bırakılması gerektiği; parti 
merkez organlarının aday tesbiti yetkisine sahibolmalarının demok-

115 AVCIOĞLU Doğan, «Türkiye'nin Düzeni», Ankara 1965, dördüncü Baskı, s. 351 
EROĞUL Cem, «Demokrat Parti», Ankara 1970, s. 12 vd. 

116 Bkz. D.P. Tüzük ve Programı, Ankara 1946 
i " Bkz. 1946 tarihli D.P. Tüzüğü m. 43 
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rasi kuralları ile bağdaşmayan oligarşik bir uygulama olduğu öne 
sürülmüştür. Ancak yetkilerin parti merkez organlarında toplanma
sını uygun bulan bir kısım delegenin tepkisi ile karşılaşan bu fikir
lerin büyük çatışmalara sebebolması, Celâl Bayar'ın hazırladığı bir 
önerge ile önlenmiştir. Bayar'ın bu önergesinde öne sürdüğü, yetki
leri örgütle, Genel İdare Kurulu arasında paylaştıran ortalama yol 
derhal benimsenmiş ve 1. Kurultayca kabul edilen 1947 tarihli D.P 
tüzüğünün 20 ve 92. maddelerinde, illerde gösterilecek parti aday
larının 1 /5 ini Genel İdare Kurulunun, 4 /5 ini ise illerde toplanacak 
yoklama kurullarının tesbit edeceği hüküm altına alınmıştır.118 Par
tiye kayıt tarihinden itibaren 6 ay geçmemiş olan parti üyelerinin 
milletvekili adayı olamayacaklarını da belirten bu tüzük hükümle
rinde119 yer alan esaslar, 3. büyük kongrede kabul edilen tüzükte de 
değiştirilmemiş ve D.P nin 1950-1960 yılları arasında katıldığı seçim
lerde,120 adaylar, bu esaslar içersinde tesbit edilmişlerdir.121 

c — Millet Partisi'nde Aday Tesbiti (M.P) 

20 Temmuz 1948 de Mareşal Fevzi Çakmak, Enis Akaygen 
Hikmet Bayur, Kenan Öner, Mustafa Kentli, Osman Bölükbaşı, 
Osman Nuri Koni, Sadık Aldoğan tarafından kurulan bu parti; yal
nız 1950 seçimlerine katılmış ve 27 Ocak 1954 te kapatılmıştır. Bu 
partide aday tesbiti yetkisinin, Parti Genel Yönetim Kurulu ile, iller
de toplanacak yoklama kurulları arasında paylaştırıldığı görülmek
tedir. 

1948 tarihli tüzüğün 21. maddesi, parti adaylarının 1/4 ünün 
Parti Genel Yönetim Kurulu tarafından, 3/4 ünün ise İl ve İlçe Yöne
tim Kurulu üye ve başkanlarını kapsayacak yoklama kurulları tara 
fından, seçim çevrelerinde tesbit edileceğini ortaya koymaktadır. 

d — Cumhuriyet Millet Partisi'nde Aday Tesbiti (C.M.P) 

10 Şubat 1954 te, kapatılan Millet Partisi'nin kurucuları tara
fından, Millet Partisi program ve tüzüğüne bağlı kalınmak suretiyle 

118 Bu yoklama kurullarının nasıl ve hangi sıfatı taşıyan parti üyelerinden meydana 
geleceğine ilişkin bir tüzük hükmü olmadığı gibi; bütün aramalarımıza rağmen 
bu konuya değinen bir yönetmeliği tedarik etmemiz de mümkün olamamıştır. 

119 Bkz. I. Kurultayda kabul edilen D.P. tüzüğü, m. 96 
120 D.P.; 1946, 1950, 1954, 1957 tarihlerinde yapılan seçimlere katılmıştır. 
121 Demokrat Parti'nin kuruluş yıllarına ilişkin geniş bilgi için Bkz. EROĞUL Cem, 

a.g.e., s. 26 vd. 
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kurulan bu partiye,122 Millet Partisinin bir devamı nazarı ile bakıla
bilir. 1954 ve 1957 seçimlerinde seçim mücadelesine katılan bu par
tide, aday tesbitinde yetkinin, merkez ve il örgütlerince paylaşıldığı 
görülmektedir. Merkezde aday tesbiti yetkisini kullanan organ, Umu
mî İdare Heyeti adını taşımaktadır. Umumî idare Heyeti, parti ge
nel kongresince seçilen ve kongreden sonra, parti içersinde en yetkili 
olan organdır. Tüzüğün 34. maddesinden, bu organın kendisine 
verilen aday tesbiti yetkisini, illerde gösterilecek adayların 1 /4 ü için 
kullanabileceği anlaşılmaktadır. Parti adaylarının 3 /4 ü ise, her 
seçim bölgesinde, Ocak ve Bucak Başkanları ile İl ve İlçe Yönetim Ku
rulu üyelerinden meydana gelecek yoklama kurullarında seçilmekte
dir.1^ 

e — Hürriyet Partisi'nde Aday Tesbiti (H.P) 

İlk defa 1957 seçimlerine katılan Hürriyet Partisi'nde, millet
vekili adaylarını tesbit yetkisi, H.P Ana Nizamnamesi ile, ilçe mer
kezlerinde toplanacak yoklama kurullarına verilmiştir. Bu ana ni
zamnameden, ilçelerde kurulacak yoklama kurullarının : 

1 — İlçe Yönetim Kurulları tarafından, Ocak Yönetim Kurulu üyeleri 
arasından kur'a ile tesbit edilecek, üye sayısı 50 ye kadar olan 
ocaklarda 1, üyesi 51-200 olan ocaklarda 2, üyesi 201-500 olan 
ocaklarda 3, üyesi 510-750 olan ocaklarda 4 kişiden, 

2 — Ocak, İlçe ve İl Yönetim Kurulları başkan ve üyelerinden, 
3 — Partili İl ve İlçe Belediye Reisleri ile Belediye Meclisi, İl Genel 

Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerinden 
meydana geleceği anlaşılmaktadır.124 

/ — Adalet Partisi'nde Aday Tesbiti (A.P) 

13 Şubat 1961 tarihinde, Ragıp Gümüşpala ve arkadaşları ta
rafından kurulmuş olan bu partide, adayları tesbit konusunda, mer
kez organları ile parti bölgesel örgütüne birlikte yetki verildiği gö
rülmektedir. Bu yetkilerin kapsamlarını ayrı ayrı incelemek mümkün
dür. 

i22 EROĞUL Cem, a.g.e., s. 88 
i23 Bkz. C.M.P. 1954 tarihli Tüzüğü, 
124 Bkz. H.P Ana nizamnamesi, m. 77 
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aa — Merkez Organlarının Yetkileri 

A.P de, kuruluştan bu yana çıkartılan bütün tüzük ve yönet
meliklerde, Genel idare Kurulu adı verilen organa:125 

1 — Seçim kanunlarının tesbit ettiği oranlar içersinde merkez adayı 
seçmek, 

2 — Parti aday listelerinde herhangi bir şekilde boş kalan yerler için 
aday göstermek yetkilerinin tanındığını söyleyebiliriz. 

1965 tarihli A.P tüzüğü: merkez adaylarının, Merkez Temsilciler 
Meclisinin onayını kazanmış kimseler arasından seçileceği ve bunların 
ancak sekiz ile sekizden fazla milletvekili çıkartan illerin aday lis
telerine yerleştirileceği hükmünü126 getirmek suretiyle; Genel İdare 
Kurulunun 1961 seçimlerinde kullandığı sınırsız taktir yetkisini bir
takım kurallara bağlamıştır. 

Ancak 1965 tarihli tüzüğün, Genel idare Kuruluna birtakım 
yeni yetkiler getirdiği de belirtilmelidir. Bunlar: aday olmak üzere 
partiye başvuran partiye kaydolmamış kimselerle, memurların, 
önseçime katılıp katılamayacağına karar vermek;127 yine aday olmak 
üzere partiye başvuran ve Seçme Komintesinin, kanunlarla, parti 
tüzüğü açısından durumlarını incelediği kimselerin,128 yoklamalara 
katılıp katılamayacağını kararlaştırmak konusunda tanınan yetki
lerdir. 

1969 tarihli tüzük ve aday tesbit yönetmeliklerinin ise T.B.M.M. 
üyeleri hariç, partiye başvuran ve aday olmak istemini belirten kim
selerin önseçime katılmalarını, Genel İdare Kurulunun iznine bağ
ladıkları görülmektedir.129 

bb — Parti Örgütünün Yetkileri 

A.P tüzük ve yönetmeliklerinden, seçim kanunlarında da be
lirtildiği üzre, merkez adayları dışındaki parti adaylarının, il ve il-

125 Genel îdare Kurulu; Parti Genel Başkanı, C. Senatosu Grup Başkanı, Millet 
Meclisi Grup Yönetim Kurulunun seçeceği Grup Başkanvekillerinden biri ve 
kongrece seçilen üyelerden meydana gelmektedir. 

12« Bkz. 1965 tarihli A.P Tüzüğü m. 118 
127 Bkz. 10 Ekim 1965 Pazar günü yapılacak Milletvekili seçimlerine ait Aday Yönetmeliği, 

m. 5 
1 2 8 Bkz. 1965 tarihli A.P Tüzüğü m. 10 
i2» Bkz. 1969 tarihli tüzük m. 118-119 
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çelerde toplanan yoklama kurulları tarafından tesbit edildiği anlaşıl
maktadır. İlçelerde kurulan yoklama kurullarına katılacak partili 
üyeler : 

1 — İlçe Yönetim Kurutu başkan ve üyeleri, 
2 — Partili İlçe Belediye Başkam ve Belediye Meclisi üyeleri, 
3 — İlçeden seçilmiş partili İl Genel Meclisi üyeleri, 
4 — Kongrelerini yapmış olan Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yö

netim Kurulu üyeleri, 
5 — İlçeye bağlı köy ve mahallelerin partili muhtarları, 
6 — İlçeye bağlı köy ve mahallelerden, en son milletvekili seçimlerindr ' 

partinin aldığı oy sayısına göre tesbit edilecek Delegelerdir130'131 

Merkez ilçelerde kurulacak yoklama kurullarında ise, bu sıfat
ları taşıyan kimseler yanında, ile ait Temsilciler Meclisi üyeleri, il 
Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, ana kademe kongresinden önce 
kongresini yapmış olmak şartı ile İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkan 
ve Yönetim Kurulnu üyeleri, il Haysiyet Divanı başkan ve üyeleri de 
yer almaktadır. 

g — Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde Aday Tesbiti (C.K.M.P) 

C.K.M.P de kurulduğu zaman, diğer partilerde olduğu gibi, 
aday tesbiti yetkisini merkez organları ile bölgesel örgüt arasında 
paylaştıran bir sistem ortaya koymuştur. Bu sistemde merkez ve 
örgüte verilen »yetkileri şu şekilde açıklayabiliriz : 

aa — Merkez Organlarının Yetkileri 

CKMP de merkez organlarının, aday tesbiti yetkisine 1965 yı
lında hazırlanan tüzük ve adaylık yönetmeliği ile kavuştuğuna; 1961 
tarihli tüzüğün, parti adaylarının yalnız ilçelerde toplanacak yokla
ma kurullarınca tesbit edilmesini uygun gördüğüne işaret etmek ge
rekir. 1965 yılında ortaya konulan tüzük ve CKMP Cumhuriyet 
Senatosu Üyeliği ve Milletvekili Aday Yönetmeliğinde ise, seçim ka-

130 Bkz. 1961 tarihli A.P Tüzüğü m. 19,122 
1965 tarihli A.P Tüzüğü m. 120-121 
Aday Tesbit Yönetmeliği m. 19 (1961, 1965, 1969) 

131 Bu delegeler, partinin aldığı her 100 oy için 1, bundan sonraki her yüz oy için 
birer ve küsurlar için de 1 olmak üzere seçilir. Aday Tesbit Yönetmeliği (1965) 
m. 19 

165 



nunlarının gösterdiği % 5 lik oran içersinde merkez adayını tesbit 
yetkisinin, Parti Genel İdare Kuruluna bırakıldığı görülmektedir.132 

1965 tarihli aday yoklama yönetmeliği bunun yanında, herhangi bir 
şekilde eksik kalan parti aday listelerindeki boşlukları doldurmak 
için gösterilecek adayların tesbitf için de, Genel İdare Kurulunu görev
lendirmektedir. Ancak Genel İdare Kurulunun bu yetkisini kullanır
ken birtakım kurallara dikkat etmesi de gerekmektedir. Bunlar sözü 
geçen yönetmelikte, merkez adaylarının yerleştirileceği illerin Yöne
tim Kurullarının istişarî mütalâasına başvurmak ; bir seçim çevresine 
birden fazla merkezden tesbit edilecek senato üyesi adayı koymamak, 
1-10 milletvekili çıkaracak seçim bölgelerinde 1, 10-20 milletvekili 
çıkartacak seçim bölgelerinde en çok 2, yirmiden fazla milletvekili 
çıkartan seçim bölgelerinde ise en çok 3 merkez adayı göstermek 
şeklinde özetlenebilir. 

bb — Parti Örgütünün Yetkileri 

C K M P de 1961 tarihli tüzük, aday tesbiti konusunda yalnız 
parti örgütünü yetkili kılmış ve parti adaylarının, ilçelerde toplana
cak yoklama kurullarınca seçileceğini hüküm altına almıştır. İlçe
lerde toplanan yoklama kurullarında : 

1 — İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
2 — ilçe kongresine katılmak üzre muhtarlık ve köylerden seçilen De

legeler, 
3 — İlçe Gençlik ve Kadın Kolu Başkanları, 
4 — Partili İl Genel Meclisi üyeleri, 
5 — Partili Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyelerinin, 

yoklamaya katılmak hakkına sahiboldukları görülmektedir. 
Merkez ilçede toplanan yoklama kurullarında ise, merkez il

çelerde bu sıfatları taşıyan kimseler yanında, İl Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, İl Gençlik ve Kadın Kolu Başkanları, İl Belediye Baş
kan ve Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Haysiyet 
Divanı Başkan ve üyeleri, üst kademe kongresine seçilmiş Delegeler 
yer almaktadır. 

1965 tarihli yönetmelikte ise bu üyeler yanında, partili senato 
üyeleri ile milletvekillerine de yer verilmiştir.133 

132 Bkz. a.g.y., m. 12 
133 Bkz. C.K.M.P. C. Senatosu Üyeliği ve Aday Yoklama Yönetmeliği (1965), m. 3 
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n — Yeni Türkiye Partisinde Aday Testiti (T.T.P) 

Yeni Türkiye Parti'sinde kullanılan aday tesbit usulleri, aday 
tesbiti yetkisinin verildiği organlar temel alınarak iki devrede ince
lenebilir. 

aa — 1961-1963 Yılları Arasında Aday Tesbiti 

YTP nin 1961 tarihli tüzüğünde, parti adaylarının kimler ola
cağı ve bunların seçim çevrelerinin listelerindeki sıraları konusunda 
Parti Genel İdare Kuruluna yetki verildiği görülmektedir.134 

Diğer partilerle karşılaştırıldığında çok oligarşik ve parti içi demok 
rasiye aykırı bir uygulama niteliğini taşıyan bu usul, 1963 tarihli 
tüzükle değiştirilmiştir. 

bb — 1963-1969 Yıllan Arasında Aday Tesbiti 

Bu devrede 1963 tarihli parti tüzüğü ve bu tüzüğün 44. madde
sine dayanılarak çıkartılan «Önseçim Talimatnamesi» aday tesbiti 
yetkisinde, diğer partilerde olduğu gibi parti bölgesel örgütü ile mer
kez organlarını birlikte hak sahibi olarak göstermiştir.135 Bu yetkileri 
şu şekilde inceleyebiliriz : 

aaa — Merkez Organlarının Yetkileri 

1963 tarihli tüzüğün 66 ve 44. maddeleri ile, 4.8.1965 tarihli 
Önseçim Talimatnamesinin 8-10. maddelerinden, Genel İdare Kurulu 
adı verilen organın, kanunda tayin edilen % 5 lik sınırlar içersinde 
merkez adaylarını göstermek ve herhangi bir şekilde aday listelerinde 
boş kalan yerler için aday tesbit etmek konusunda yetki sahibi ol
duğu anlaşılmaktadır. Ancak bu organın bu yetkileri kullanırken ria
yet edeceği kurallar hakkında herhangi bir hükümle karşılaşılmadığı 
da belirtilmelidir. Bu durum bizi, gerek merkez adaylarının kim ola
cağını, gerekse bunların listelerinde yer alacağı seçim çevreleri ile 
sıralarının tesbitinde, Genel İdare Kurulunun mutlak bir özgürlük 
içersinde bulunduğu sonucuna götürmektedir. Bu durum 1969 tarihin
deki Önseçim Talimatnamesi değişikliğinde de ortadan kaldırılma
mıştır. 

134 Genel idare Kurulu, büyük kongre tarafından seçilmiş 25 asıl üyeden meydana 
gelen bir organdır. 

135 B u talimatname 4.8.1965 gün ve 1462 sayıh yazı ile parti örgütüne dağıtılmıştır. 
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bbb — Parti Örgütünün Yetkileri 
4.8.1965 tarihli Önseçim Talimatnamesi, merkez adayları dı

şındaki adayların tesbiti konusunda, ilçelerde toplanacak olan yok
lama kurullarına yetki vermiş ve Önseçim Yönetmeliğinin 4. madde
sinde, ilçelerde parti seçmen kütüklerine yazılacak olan partililer : 

1 — İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 
2 — Partili olan ilçe, bucak, köy Belediye Başkanları ile, Belediye Mec

lisi üyeleri, 
3 — ilçeden seçilmiş partili İl Genel Meclis üyeleri, 
4k— İlçe Gençlik ve Kadın Kolu Başkanları 
5 — İlçeye bağlı her muhtarlıktan seçilecek bir partili üye, 

olarak yer almıştır. 
Merkez ilçelerde toplanacak yoklama kurullarında ise, bu sıfatı 

taşıyan üyelere, îl Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, İl Gençlik ve 
Kadınlar Kolu Başkanları, İl Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üye
leri ve İl Genel Meclis üyeleri136 eklenmiştir. 

i — Türkiye İşçi Partisi'nde Aday Tesbiti (T.l.P) 

13 Şubat 1961 tarihinde kurulan bu parti, gerek parti adaylı
ğını birtakım koşullara bağlaması, gerekse aday tesbiti konusundaki 
değişik uygulaması ile diğer partilerden ayrılmaktadır. 

T.İ.P de bir kimsenin aday seçilmek için önseçime katılabilmesi, 
parti üyesi olmasına veya parti üyesi değilse, Merkez Yürütme Kuru
lunun onayını almasına bağlanmıştır. 

Parti adaylarının tesbiti konusuna gelince, burada da yetkilerin 
merkez organı ile parti örgütü arasında bölüştürüldüğü görülmek
tedir. 

aa — Merkez Organlarının Yetkileri 
Türkiye İşçi Partisi'nde, seçim kanunlarında belirtilen oranlar 

içersinde merkez adayı göstermek ve aday listelerinde herhangi bir 
şekilde boş kalan yerler için aday tesbit etmek yetkisi, Merkez Yürüt
me Kurulu ile Genel Yönetim Kurulu arasında dağıtılmıştır.137 

136 Elbetteki bu üyelerin partili olması gereklidir. 
137 Genel Yönetim Kurulu adı verilen organ, parti büyük kongresinde seçilen 41 

asıl üyeden meydana gelmektedir. Partinin en yüksek yürütme organı olan Mer
kez Yürütme organı ise, Genel Yürütme Kurulu tarafından seçilen 12 asıl üye 
ile, Parti Genel Başkanından kurulmaktadır. 
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1964 tarihli T.I .P tüzüğünde,138 merkez adaylarını tesbit yet 
kişinin, Merkez Yürütme Kurulu tarafından kullanılacağı hükmü 
yer almaktadır. Bu tüzük hükümlerine göre, Merkez Yürütme Ku
rulu tarafından tesbit edilen merkez adaylarının; seçim çevrelerine 
ancak senato seçimlerinde o ilin çıkartacağı senato üyesi sayısının 
1 /3 ini, milletvekili seçimlerinde ise o ilin çıkartacağı milletvekili 
sayısının 1 /6 ini geçmemek üzere ve her seçim çevresinde en az bir 
kişi olarak dağıtılması mümkündür. Merkez adaylarının ve bunların 
listedeki sıralarının tesbiti konusunda ise, Merkez Yürütme Kuru
lunun ilgili il Yönetim Kurulları ile istişarede bulunması uygun gö
rülmüştür. 

1 Haziran 1969 tarihli, T.İ.P Milletvekili Adayları Seçim Yö
netmeliğine gelince, bu yönetmeliğin 18. maddesinde merkez aday
larının hangi illerde ve hangi sıralarda yer alacağını tesbit yetkisinin, 
Merkez Yürütme Kurulunun bu konudaki tavsiyesini de göz önünde 
bulundurmak şartı ile, Genel Yönetim Kuruluna bırakıldığı görül
mektedir. 

Bu hükümlere bakarak, merkez adaylarını tesbit konusunda 
Merkez Yürütme Kurulunun sahibolduğu yetkilere, giderek Genel 
Yönetim Kurulunun ortak olduğunu söyleyebiliriz. 

bb — Parti Örgütünün Yetkileri 

T.Î.P de merkez adayları dışındaki parti adayları, seçim çev
relerinde, partiye kayıtlı bütün asıl üyelerin katılacağı önseçimlerde 
tesbit edilmektedir. T.I.P ne, aday tesbitinde parti içi demokrasinin 
en ileri aşamasına ulaşan parti niteliğini kazandıran bu uygulama, 
Siyasî Partiler Kanununun 29. maddesinde yer alan usulü de yü
rürlüğe sokmuş olmaktadır.139 

j — Millet Partisi'nde Aday Tesbiti (M.P) 

13 Haziran 1962 yılında, Osman Bölükbaşı tarafından kurulan 
bu partide, 1965 tarihli tüzüğün 15. maddesi ile, seçimlerde aday 
tesbiti yetkisi, merkez organları ve parti örgütü arasında dağıtılmış
tır. 

ıs« Bkz. 1964 tarihli T.I.P Tüzüğü m. 50 
Bkz. 1969 tarihli T.Î.P Tüzüğü m. 51 

139 Bkz. T.I.P. Milletvekili Adayları Seçim Yönetmeliği m. 10 
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aa — Merkez Organlarının Yetkileri 

Millet Partisi tüzük ve yönetmelikleri, seçim kanunlarında or
taya konulan oranlar içersinde merkez adaylarını tesbit etmek ve 
herhangi bir şekilde listelerde meydana gelen boşluklar için aday 
göstermek yetkisini Parti Genel İdare Kuruluna bırakmıştır.140 Ge
nel idare Kurulu adı verilen organ, parti büyük kongresi tarafından 
seçilen 29 üyeden meydana gelmektedir. Millet Partisi tüzük ve 
yönetmeliklerinden, bu organın merkez adaylarını tesbit ederken 
birtakım kurallara uymak zorunda bırakılmadığı ve geniş bir hareket 
özgürlüğüne sahibolduğu anlaşılmaktadır. 

bb — Parti Örgütünün Yetkileri 

M.P tüzüğü, merkez adayları dışındaki parti adaylarının ilçe
lerde toplanacak yoklama kurullarında tesbit edileceğini kabul et
miştir, ilçelerde toplanan yoklama kurullarının : 

1 — İlçe Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinden, 

2 — İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve baş
kanlarından, 

3 — İlçeden seçilen partili İl Genel Meclisi üyelerinden 

4 — İlçe sınırlan içersindeki partili Belediye Başkanı ve Belediye Mec

lisi üyelerinden, 

5 — İlçeye bağlı mahalle ve köylerin yedek ve asıl parti görevlilerinden, 

6 — İlçe kongreleri için seçilmiş Delegelerden, 
7 — İlçe Yönetim Kurulu yedek üyelerinden, 

meydana geldiği görülmektedir. 

Merkez ilçede toplanacak yoklama kurullarında ise, merkez 
ilçede bu sıfatları taşıyan kişiler yanında, il Yönetim Kurulu Baş
kanlarına, il Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerine, il Gençlik ve 
Kadın Kolu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine, il Haysiyet Di
vanı Başkan ve üyelerine de yer verilmektedir.141 

no Bkz. M.P Tüzüğü (1965-1969) m. 44 
Bkz. M.P Önseçim Yönetmeliği, m. 2 

141 Bkz. 12.10.1969 pazar günü yapılacak Milletvekili seçimlerinde uygulanacak olan M.P 
Önseçim Yönetmeliği m. 3 
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k — Milliyetçi Hareket Partisi'nde Aday Tesbiti (M.H.P) 

M.P den ayrılarak C.K.M.P ne giren, Milli Birlik Komitesinin 
14 1er diye adlandırılan üyelerinden bir kısmı; kısa zamanda partiye 
hâkim olarak kendi görüşleri istikametinde bir program hazırlamış
lar ve 1969 da Adana'da yapılan büyük kongrede C.K.M.P, M.H.P 
ne dönüşmüştür. îlk defa 1969 milletvekili seçimlerinde seçim müca
delesine katılan bu partide de, diğer partilerde olduğu gibi, aday 
tesbiti yetkisinin, merkez organları ile parti örgütü tarafından pay
laşıldığı görülmektedir. 

aa — Merkez Organlarının Yetkileri 

M.H.P tüzük ve aday yoklama yönetmeliğinde,142 seçim kanun
larına sadık kalınarak, partinin illerde çıkartacağı milletvekili aday
larının % 5 ini tesbit etmek yetkisi, Genel İdare Kuruluna bırakıl
mıştır. 

Genel Kongre tarafından seçilen 28 üye, Genel Başkan, Kadın 
ve Gençlik Kolları Genel Başkanları ve Genel idare Kurulunun seçeceği 
6 üyeden meydana gelen bu organ, merkez adaylarının kimler ola
cağım ve bunların illerdeki listelerde yerleştirilecekleri sıraları,143 

ilgili İl Yönetim Kurullarının istişarî mütalâasına başvurmak suretiy
le, serbestçe tesbit edebilmektedir. 

Genel İdare Kurulunun tesbit edeceği merkez adaylarının seçim 
çevrelerinde dağıtımı konusunda ise, Aday Yoklama Yönetmeliğinin 
birtakım kayıtlar koyduğu görülmektedir. Bu yönetmeliğe göre Ge
nel İdare Kurulunun 1-10 milletvekili çıkan seçim çevrelerinde 1, 
10-20 milletvekili çıkan seçim çevrelerinde 2, yirmiden fazla millet
vekili çıkan seçim çevrelerinde ise 3 merkez adayını bir seçim çev
resinin listesine yerleştirebileceği; Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde 
ise her seçim çevresinde birden fazla merkez adayı gösteremeyeceği 
anlaşılmaktadır.144 

M.H.P Aday Yoklama Yönetmeliği, herhangi bir şekilde aday 
listelerinde boş yer kalması halinde, bu yerler için aday göstermek 
konusunda da Genel İdare Kuruluna yetki vermiştir. 

"2 Bkz. M.H.P Tüzüğü m. 103, 
M.H.P C. Senatosu Üyesi ve Milletvekili Aday Yoklama Yönetmeliği m. 12 

143 Genel İdare Kurulunun yapısı için bkz. M.H.P Tüzüğü m. 28 
144 M.H.P C. Senatosu Üyeliği ve Milletvekili Aday yoklama Yönetmeliği m. 12 
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Aday Yoklama Yönetmeliği ile parti adayları konusunda Genel 
İdare Kuruluna tanınan yetkiler bu kadarla da kalmamakta ve aday
lık için başvuranların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre 
gerekli niteliklere sahip olup olmadıkları konusunda karar vermek 
yetkisinin de bu kurula verildiği görülmektedir.145 

bb — Parti örgütünün Yetkileri 

M.H.P de, merkez adayları dışındaki parti adaylarının tesbiti 
konusunda ilçelerde toplanacak yoklama kurullarının görevlendi 
rildiği, Aday Yoklama Yönetmeliği'nin 2. maddesinde belirtilmek
tedir. Bu maddeye göre, ilçelerde meydana gelecek yoklama kurulla
rında : 

1 — İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, 
2 — İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, 
3 — İlçe kongresinde il kongresine katılmak üzere seçilen Delegeler, 
4 — Partili İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Başkanları, Belediye 

Meclisi üyeleri, 
5 — Partili senatör ve milletvekilleri, 

oy kullanacaklardır. 

Merkez ilçede toplanacak yoklama kurulunda ise bu üyelerin 
yanında, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanı, Haysiyet Divanı 
Başkan ve üyeleri, İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, il kongre 
since bir üst kademe kongresine katılmak üzere seçilmiş olan Dele
geler, İl Genel Meclisi üyelerinin de aday tesbiti işlemine katıldığı 
görülmektedir.146 

1 — Güven Partisinde Aday Tesbiti (G.P) 

12 Mayıs 1967 tarihinde yapılan olağanüstü kurultaydan sonra 
C.H.P den ayrılanların kurduğu bu parti, ilk defa 1968 kısmî Senato 
seçimlerine katılmıştır. G.P de de aday tesbiti konusunun, diğer par
tilerden farklı olmayan temellere dayandırıldığı görülmektedir. 

aa — Merkez Organlarının Yetkileri 

Güven Partisi tüzüğü, 127. maddesi ile, kanunun tesbit ettiği 
sınırlar içersinde merkez adaylarını tesbit ve listelerde herhangi bir 

145 a.g.y., m. 6 
146 MHP Aday yoklama Yönetmeliği m . 2 
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şekilde boş kalan yerler için aday göstermek yetkisini parti Genel 
Yönetim Kuruluna bırakmıştır. 

Genel kongrece seçilen 24 üye ile Genel Başkandan meydana ge
len bu kurul, iki seçim çevresinde önseçimde başarı kazanarak aday 
listelerine giren kimselerden, gerekli süre içersinde hangi listeyi ter
cih ettiğini bildirmeyenlerin yer alacağı listeyi tesbit etmek yetkisine 
de sahiptir. 

Genel Yönetim Kurulu, merkez adaylarının kimler olacağını 
veya bunların yer alacağı listelerde kaçıncı sıraya geçirileceklerini 
tesbit ederken sınırsız bir özgürlük içersinde hareket etmektedir. 

bb — Parti Örgütünün Yetkileri 

Diğer partilerde olduğu gibi Güven partisinde de, merkez aday
ları dışındaki parti adayları, ilçelerde toplanacak yoklama kurulla
rında tesbit edilmektedir.147 

İlçelerdeki yoklama kurullarında : 

1 — Köy ve mahallelerin partili muhtarlarının, parti görevlileri ile 
birer yedeklerinin, 

2 — İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile eski İlçe Başkanı ve Yö
netim Kurulu üyelerinin, 

3 — İlçe Denetçisi ile eski İlçe Denetçisinin, 
4 — İlçe sınırları içersindeki partili Belediye Başkanları,Belediye Mec

lis Üyeleri ve ilçeden seçilmiş İl Genel Meclis üyelerinin, 
5 — Danışma Kurulu Başkan ve üyeleri ile İlçe Kadın ve Gençlik Kolu 

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin, 
6 — İlçe sınırları içersindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

ile işçi ve işveren sendikalarının ve şubelerinin partili başkanlarının, 

yer aldığını; merkez ilçede toplanan yoklama kurullarında ise mer
kez ilçede bu sıfatı taşıyanlara, İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri 
ile eski İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin, İl Denetçisi ve eski 
İl Denetçisinin, İl Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin, İl Gençlik Ko
lu ve Kadın Kolu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığını 
görmekteyiz. 

147 Güven Partisi Tüzüğü m. 127 
Güven Partisi T.B.M.M. üyeliği adaylık ve önseçim Yönetmeliği, m. 6,7 
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m — Birlik Partisinde Aday Tesbiti (B.P) 

Parti adaylarının, parti merkez organları ve parti bölgesel örgütü 
arasında yetkilerin paylaşılması suretiyle tesbit edilmesi eğilimine 
uyan B.P de de; kurulduğu 17 ekim 1966 tarihinden bu yana parti 
adaylarının Genel Yönetim Kurulu ve ilçelerde toplanan yoklama 
kurullarınca tesbit edildiği görülmektedir. 

aa — Merkez Organlarının Yetkileri 

Birlik Partisi Tüzüğünün 54. maddesi, seçim kanunlarının tes
bit ettiği % 5 lik sınır içersinde, merkez adaylarını seçmek yetkisini, 
Parti Genel Yönetim Kuruluna bırakmıştır. 

Parti Genel Başkanının başkanlığı altında toplanan, Parti Genel 
Kongresinde seçilmiş 41 üyeden meydana gelen bu organın; merkez 
adaylarının yerleştirileceği seçim bölgelerini ve bunların listelerdeki 
sıralarını tesbit ederken, ilgili îl Yönetim Kurullarının istişarî müta
lâasına başvurması gerektiği anlaşılmaktadır.148 

B.P Tüzüğü, Genel Yönetim Kuruluna bu yetkinin yanında, 
herhangi bir şekilde boş kalan adaylıklar için aday tesbit etmek; iki 
seçim çevresinde aday seçilen ve süresinde hangi seçim çevresini ter
cih ettiğini bildirmeyen adayların, hangi listede yer alacağına karar 
vermek yetkilerini de bırakmıştır. 

bb — Parti Örgütünün Yetkileri 

B.P de de, merkez adayları dışındaki parti adayları, ilçelerde 
yapılacak önseçimlerde tesbit edilmektedir. İlçelerde yapılacak bu 
önseçimlere : 

1 — Köy ve mahalle muhtarlıklarından ilçe kongresi için seçilen Dele
geler, köy ve mahallelerin partili muhtarları, 

2 — îlçe Başkan ve Yönetim Kurulları ile eski İlçe Başkanları, 
3 — İlçe Denetçisi, 
4 — İlçe kongresinde il kongresine katılmak üzere seçilen Delegeler, 
5 — Son yapılan ana kademe kongresinden önce kongresini yaparak, 

ana kademe kongresine katılma hakkını kazanmış İlçe Kadın Kolu 
ve Gençlik Kolu Başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri, 

148 Bkz. B.P. Tüzüğü m. 14 
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6 — Yoklama tarikinden en az üç ay önce kurulmuş olmak şartı ile 
Danışma Kurulu Başkan ve üyeleri, 

7 — İlçe sınırları içersindeki belediyelerin partili Başkan ve Meclis 
üyeleri ile II Genel Meclis üyeleri, 

8 — Yoklamadan en az altı ay önce kurulmuş olan meslekî teşekküllerin 
yönetim kurullarının partili başkanları ile, ilçe çevresinde çıkan 
gazete ve dergilerin partili sahip, başyazar ve karikatüristleri1*9 

ilçe çevresinde ikamet eden Parti Meclisi üyeleri, Kurultay Delege
leri, partili üniversite öğretim üyeleri katılmaktadır.150 

Merkez ilçelerde yapılan önseçimlerde ise, merkez ilçede bu sı
fatları taşıyan kimselerin yanında, İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üye
leri ile eski 11 Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerinden partili 
olanlar, İl haysiyet Divanı Başkan ve üyeleri, İl Denetçisi ve son 
yapılan anakademe kongresinden önce kongresini yapan ve ana 
kademe kongresine katılma hakkı kazanmış İl Kadın ve Gençlik Kolu 
Yönetim Kurulu üye ve başkanlarının da yer aldığı anlaşılmaktadır.151 

3 — Türkiye Cumhuriyeti Devresinde Partilerin, Aday 
Olacak Kişi lere Yüklediği Malî Külfetler 

Genel olarak bir siyasî parti listesinden aday gösterilmenin, 
kişiye birtakım malî kolaylıklar sağlayacağı, hiç değilse seçim propa
gandasının gerektirdiği masrafın parti tarafından karşılanacağı söy
lenir. Ancak Türkiye'de durum herzaman böyle olmamıştır. Bunun 
nedeni, başlangıçta parti-devlet sisteminin sağladığı imkânların çok 
partili hayata geçişle birlikte kaybedilmesi; çok partili siyasî hayatta, 
seçimde başarı kazanmak için partilerin masraflı seçim propagan
dalarına girişmeleri, aday yoklamalarının gitgide daha çok para 
harcamayı gerektirmesi sonucunda, partilerin malî güçlüklerle karşı 
karşıya gelmeleri ve adaylardan partinin seçim masraflarına katıl
malarını beklemeleridir. 

Partiye bağışta bulunan birtakım varlıklı kişilerin kolaylıkla 
aday gösterilmelerine de yol açan bu durumun, özellikle 1961 den 
sonra parti tüzüklerinde, partiye aday olmak üzere başvuran kişile-

149 Bunların kimler olacağı îl Yönetim Kurulu üyeleri ile Danışma Kurulu başkan 
ve üyelerinden kuluur bir komite tarafından tesbit edilecektir. Bkz. B.P C. Se
natosu üyeliği ve Milletvekilliği adaylığı Yönetmeliği m. 2,3 

!50 Bkz. a.g.y, m. 2 
151 Bkz. a.g.y., m. 3 
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rin belli miktarlarda özel üye aidatı ödemelerini zorunlu kılan bir
takım hükümlerin yer almasına yol açtığı söylenebilir. 

Örneğin 1961 C.H.P Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Millet
vekilliği Adaylık Yönetmeliğinin 6. maddesinde, adaylık için partiye 
başvuranlardan, Merkez İdare Kurulunca tesbit edilerek İl Yönetim 
Kurullarına bildirilecek miktarda bir iştirak hissesi alınacağı belir
tilmiştir. 

1961 tarihli A.P tüzüğünde ise bu miktarın 1250 lira olarak tes
bit edildiği görülmektedir. 

A.P ve C.H.P ni, parti aday yönetmeliklerinde özel hükümler 
koymaya iten bu durum, 658 sayılı Siyasî Partiler Kanunu hazır
lanırken de dikkate alınmış ve partilerin aday olmak üzere partiye 
başvuranlardan aidat alması kabul edilmiştir. 

648 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen 
bütün parti tüzük ve yönetmeliklerinde de bu aidatın nasıl alınacağı 
konusuna değinildiğini söyleyebiliriz. 

Örneğin 1965 tarihli A.P Aday Tesbit Yönetmeliği, partiye 
aday olmak üzere başvuran eski A.P milletvekilleri ve senatörlerinin, 
Merkez Temsilciler Meclisi üyelerinin, A.P İl ve İlçe Yönetim Kurulu 
başkan ve üyelerinin 2.500 T.L, bunların dışında kalan kişilerin ise 
5.000 lira özel aidat ödemesini şart koşmuştur.152 

C.K.M.P, Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekili Aday 
Yoklama Yönetmeliğinin 10. maddesinde bu miktar, seçim çevre
lerinden aday gösterilmek üzere partiye başvuranlar için 500, mer
kez kontenjanından aday gösterilmek isteyenler için ise Genel İdare 
kurulunca tesbit edilecek fakat 500 lirayı' geçmeyecek bir meblağ ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Y.T.P nin 4.8.1965 tarihli yönetmeliğinden ise bunun, Genel 
İdare Kurulu tarafından 1000 lirayı geçmemek üzere tesbit edilecek 
bir meblâğ olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye İşçi Partisi, aday olmak üzere partiye başvuran kimse
lerden 100 T.L özel aidat alınmasını gerekli görmüş; bunun yanında 
bu kişilerin seçim masraflarına katılacaklarını kabul etmelerini de 
şart koşmuştur.153 

152 Bkz. a.g.y., m. 11 
153 Bkz. T.I.P. Milletvekili Adayları Seçim Yönetmeliği m. 3 

176 



Millet Partisinin 1969 tarihli Önseçim Yönetmeliğinde, önseçi
me katılmak isteyenlerin 500 lira özel aidat ödemesinin gerekli ol
duğu görülmektedir. Merkez kontenjanından aday gösterilenler bu
nun yanında 1000 lira daha özel aidat ödemek zorundadırlar.154 

Güven Partisinde C.H.P de olduğu gibi alınacak aidatının mik
tarını tayin konusunda yetki, Genel Yönetim Kuruluna bırakılmak
tadır.155 B.P de de bu usulün benimsendiği anlaşılmaktadır.156 

Parti adayı gösterilmek olanağından varlıklı ve hiç değilse ekonomik 
bakımdan orta seviyenin üzerine çıkmış kimselerin yararlanabilmesine 
yol açan bu durumun, Türkiye'de varlıklı sınıflardan gelen bir kadronun 
iktidara geçmesine yardımcı olacağı açıktır. Böyle bir yönetici toplulu
ğun ise, geniş ve varlıksız halk tabakalarının sorunlarına eğilmesi olduk
ça zordur. Biz, bu düşünceden hareket ederek, partilere aday olmak 
üzere başvuran kişilerden özel aidat alınmaması gerektiği fikrini 
savunmaktayız. 

Ancak bu görüşlerin karşısında yer alarak, bu uygulamanın 
partileri bir önseçim adayı enflâsyonundan kurtaracağını söyleyen
ler; partilerin ancak bu şekilde, partiye yaptığı para yardımına da
yanarak parti iç işlerine karışmaya çalışan servet sahiplerinin bas
kısından kurtulacağını öne sürenler de vardır. Fakat gerek aday enf-
lâsyonununun, gerekse servet sahiplerinin ekonomik bakımdan parti 
üzerindeki baskılarının, parti örgütünün bilinçli bir yapıya kavuştu
rulması ve parti üyelerinin bütününün parti masraflarına katılması 
ile önlenebileceği düşüncesi, bizi bu fikirleri benimsemekten alıkoy
maktadır. 

G — BAĞIMSIZ ADAYLARIN TESBÎTÎ 

Bağımsız adaylar Türkiye'de, seçilme yeterliğine sahip kişile
rin, mevcut kanunların ortaya koyduğu usuller içersinde yetkili 
mercilere başvurmaları ile tesbit edilmiş olmakta ve kamuya açık
lanmaktadır. Bu kimselerin adaylıklarına yapılan itirazlann karara 
bağlanması ve yetkili merciler tarafından yapılan incelemeden son
ra aday olmalarında sakınca bulunmaması halinde ise adaylık ke
sinleşmektedir. Ancak, Türkiye'de kişilere zorluk çıkartmayan kanun 

154 a.g.y., m. 7 
155 G.P., T.B.M.M. Üyeliği Adaylık ve Önseçim Yönetmeliği m. 4 
156 B.P Cumhuriyet Senatosu Üyeliği ve Milletvekilliği Adaylığı Yönetmeliği, m. 5 
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hükümlerine rağmen, Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında pek fazla 
sayıda kimsenin bağımsız olarak adaylığını koymadığı görülmekte
dir. Örneğin 1923 seçimlerinde, Mustafa Kemal tarafından seçil
meyen birtakım ikinci grup mensupları, bu yolu denemişler fakat 
başarı kazanamamışlardır. 1927 seçimlerinde de bağımsız olarak 
adaylıklarını koymayı deneyen kişilerin, 1923 seçimlerine oranla da
ha büyük bir hezimete uğradıkları görülmektedir. Bağımsız adayların 
bu başarısızlığında, tek parti devrinde, parti listesine karşı bağımsız ola
rak adaylığını koyanlara pek iyi nazarlarla bakılmamasının ve seçmen
lerin bu adaylara oy vermeyi, partiye muhalefet olarak görmelerinin 
büyük ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Yalnız parti adaylarının mil 
letvekili seçilmesine imkân hazırlayan bu koşullar altında, mecliste 
gerçek bir muhalefet grubunun yer aldığını düşünmek mümkün 
değildir. 

C.H.P yöneticileri de bu durumdan rahatsız olmuşlar ve hem 
bağımsız adayların seçim şanslarını arttırmak hem de mecliste bir 
muhalefet grubunun yer almasını sağlamak amacıyla, Parti Başkan
lık Divanının 15 Nisan 1931 tarihli toplantısında, seçim çevrelerinde 
eksik sayıda aday göstermeye karar vermişlerdir. Bu karara dayanı
larak hazırlanan aday listelerinde 22 ilde, 30 milletvekilliği için 
aday tesbit edilmemiştir.157 Bu durumda bu illerde seçmenlerin par
tiye muhalefet etmek endişesi taşımadan, bağımsız adaylardan be
ğendiklerine oy verdikleri düşünülebilir. Ancak seçim sonuçları, 
bu uygulamanın düşünüldüğü şekilde netice vermediğini orta
ya koymaktadır. Çünkü bu durumda dahi, bağımsız adaylara oy 
vermeyi sakıncalı bulan seçmenler, 30 milletvekilliği için ancak 20 
bağımsız adaya gerekli ölçüde oy verebilmişler; geri kalan 10 millet
vekilliği için parti, yeniden aday göstermek zorunda kalmıştır. Ne 
var ki bu usul, 1931 seçimlerine, bundan önceki seçimlere oranla daha 
büyük sayıda bağımsız adayın katılmasına imkân vermiştir. Örne
ğin bu seçimlerde istanbul'da 47, İsparta'da I, Tekirdağ'da 3', iz
mir'de 14, Manisa'da 2, Bursa'da 8, Kocaeli'de 1, Balıkesir'de 2, 
Adana'da 7, Aydın'da 2, Malatya'da 1 kişinin bağımsız olarak aday
lığını koyduğu görülmektedir.158 

157 Listeler de boş yer bırakılan iller İstanbul, Adana, Afyon, Aydın, Balıkesir, 
Sinop, Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, İzmir, İsparta, Kayseri, Tekirdağ, Kas
tamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Samsun, Aksaray'dır. Bkz. 
16 Nisan 1931 tarihli Ulus Gazetesi 

158 Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 22 Nisan 1931 
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Herşeye rağmen Millet Meclisine 1931 den önceki yıllara oran
la daha fazla sayıda bağımsız milletvekili girmesine yardım eden bu 
usul, 1935 ve 1939 seçimlerinde de uygulanmıştır. 

1935 seçimlerinde parti aday listelerinde, Ankara, Afyon, An
talya, Kocaeli, Denizli, Eskişehir, istanbul, izmir, Konya, Kütahya, 
Sivas, Tokat, Muğla, Niğde, Yozgat, Çankırı, Kastamonu illerinde, 
16 milletvekilliği için boş yer bırakıldığı görülmektedir. Seçimlere 
yine oldukça fazla bağımsız adayın katılmasını sağlayan bu boş yer
lerin sayısının,159 1931 seçimlerine oranla yarıya düşürülmüş olması 
oldukça ilginçtir.160 C.H.P yöneticilerinde, seçmenlerin artık parti 
adayları dışındaki adaylara oy vermeye alıştıkları kanısının belir
mesinin, bunda etkili olduğu düşünülebilir. Bu oran 1939 seçim
lerinde daha da düşürülmüş ve parti aday listelerinde ancak 4 mil
letvekilliği için boş yer bırakılmıştır.161 1943 seçimlerinde ise liste
lerde hiç boş yer bırakılmayarak, bu uygulamaya son verilmiştir. 

Bu durumun, bağımsız adayları güç şartlarla karşı karşıya ge
tirdiği muhakkaktır. Çok partili hayatın ise, bu şartları daha da ağır
laştırdığını söylemek gerekir. Çünkü burada bağımsız adaylar hem 
iktidar hem muhalefet partilerinin adayları ile mücadele etmek zo
runda kalmaktadırlar, iktidar partisinin politikasını beğenmeyen 
seçmenler, muhalefet partisi adaylarına oy vermekte; seçimin bir 
partiler çekişmesi halini aldığı bu ortamda bağımsız adayların oy 
toplayabilmeleri, çok güçlü bir kişisel propaganda yürütmelerine 
bağlı bulunmaktadır. Bu koşulların, bağımsız adayların seçime ka
tılma isteklerini azalttığı ve başarı olanaklarını büyük ölçüde ortadan 
kaldırdığı; 1943 seçimlerinden itibaren hem seçime katılan hem de 
milletvekili seçilebilen bağımsız adayların sayısının azalmasından 
anlaşılmaktadır. Örneğin 1950 seçimlerinde 3, 1954 seçimlerinde 1 
bağımsız aday milletvekili seçilmiş, 1957 ve 1961 seçimlerinde ise 

" 9 Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 3 Şubat 1935 
Ulus Gazetesi, 3 Şubat 1935 

160 Bu boş yerler için, Ankara'dan Dr. Taptas, Afyon'dan B. Keresteciyan, Antal
ya'dan Tayfur Sökmen, Çankırı'dan Mustafa Ensoy, Denizli'den General Şefik, 
Eskişehir'den îstemat Zihni, İstanbul'dan Refet Bele, İzmir'den B. Halil, Kon
ya'dan Ali Fuat, Kastamonu'dan B. Nuri, Muğla'dan Hüsnü Kitapçı, Niğde'den 
Dr. Abravarza, Sivas'tan Mithat Şükrü, adaylıklarını koymuşlardır. Bkz. Cum
huriyet Gazetesi, 3 Şubat 1935 

161 Bu boş yerler Afyon, Ankara, Eskişehir ve Niğde listelerinde yer almış, bu iller
de Berç Türker, Dr. Taptas, îstemat Özdamar, Dr. Abravaya gerekli oyu top-
lıyarak milletvekili seçilmişlerdir. Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mart 1939 
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hiçbir bağımsız aday milletvekili seçilecek kadar oy toplayamamıştır. 
1957 seçimlerindeki durumu, bağımsız adaylara oy toplama imkânı 
veren karma listelerin kullanılmasında,seçmene kanunlar aracılığı ile 
birtakım güçlükler çıkartılmasına; 1961 seçimlerindeki durumu 
ise, bu seçimlerde karma liste imkânının seçmenin elinden alınmasına 
bağlamak mümkündür. 

Ancak, seçime katılan bağımsız adayların sayısındaki bu düşme 
1965 seçimlerinde durmuş ve bu seçimlerde, eskilerine oranla daha 
çok sayıda bağımsız adayla karşılaşılmıştır.162 Fakat bu adayların 
başarı şanslarında bir değişiklik olduğu söylenemez. Çünkü bu se
çimde, seçime katılan 175 bağımsız adaydan yalnız bir tanesi millet
vekili olabilmiştir. 1965 seçimlerinden sonra yapılan seçimlerde ise, 
bağımsız adayların hem sayılarında, hem de başarı oranlarında 
artma görülmektedir. 1969 seçimlerine 226 bağımsız adayın katıl
ması ve bunlardan 13 tanesinin gerekli oyu toplayarak milletvekili 
seçilmeleri de bu gelişimin bir örneğidir.163 Bazı düşünürler bu ge
lişimi, 1965 ten sonra uygulanmaya başlayan bloke liste usulüne karşı 
seçmenin gösterdiği bir tepki olarak nitelendirmektedirler. Bu dü
şünürlere göre, oy vereceği partinin aday listesinde herhangi bir de
ğişiklik yapamadığı için, milletvekili seçimlerinde bir rolü olmadığını 
düşünen seçmenler; bağımsız adaylara oy vermek suretiyle, kendi 
kendilerine oy güçlerini ispatlamak yolunu tutmaktadırlar.164 Fakat 
bu gelişimin temelinde, vatandaşın partilere inancının kalmaması, 
bağımsız adayların seçim çevrelerindeki gücü gibi birtakım başka 
etkenlerin de yer aldığı muhakkaktır. Ne var ki, bu etkenleri tesbit 
edecek bir araştırma olanağından henüz yoksun bulunduğumuz 
için, bunların bağımsız adayların başarı şansları üzerindeki etki ora 
nini kesinlikle ortaya koyabilecek durumda değiliz. 

III — MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ MESLEKÎ DAĞI
LIMI 

Aday tesbiti usullerinin hukuk ve demokrasi kuralları açısından 
değerlendirilmesini, daha önceki bölümlerde ele almaya çalışmış 

162 Bkz. Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı 1968, Ankara 1969, s. 133 
tablo 108 
Resmi Gazete, 13 Eylül 1965, sayı 12099 

«a Bkz. Resmi Gazete, 6 Eylül 1969 sayı 13 294 
164 TÜTENGİL C. Orhan, a.g.m., Cumhuriyet Gazetesi, 23 Ekim 1969, 

TÜRK H. Sami, a.g.m., A.Ü.H.F.D., 1969, cilt XXVI, sayı 3-4 s. 83 
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bulunuyoruz. Ancak burada siyasî bilim açısından bizi ilgilendirecek 
bir diğer nokta ortaya çıkmaktadır. Bu da, Türkiye'de kullanılmış 
olan bu değişik aday tesbiti usullerinin, aday gruplarının yapısını et
kileyip etkilemediğidir. 

Aday gruplarının yapısı, toplumda itibar dereceleri birbirinden 
farkh grupların meydana getirdiği sınıf adı verilen tabakaların165 

aday listelerinde ne ölçüde temsil edildiğini öğrenmek bakımından 
önemlidir. Çünkü bu konudaki veriler bize, yönetici sınıfın politika 
alanındaki kesiminin kapalı veya açık bir nitelik taşıyıp taşımadığı, 
homojen olup olmadığı konusunda değer yargısına varmamız için 
yardımcı olacaktır. Diğer taraftan bu şekilde, partilerin aday liste
lerinde hangi sınıftan adayların çoğunlukta olduğunu öğrenmek ve 
partilerin önem verdiği, güç aldığı sınıflar hakkında bilgi sahibi ol
mak kolaylaşacaktır. Bütün bunların dışında, aday gruplarının yapısı 
üzerinde yapılacak bu incelemeler, toplumda hangi nitelikteki kişi
lerin yönetici sınıfa girmeye istekli ve yeterli bulunduğunu da orta
ya çıkartabilecektir. Ancak, bu değerlendirmelerin gereğince yapıl
ması; bağımsız adayların, siyasî parti adaylarının ve siyasî partilere 
aday olmak üzere başvuranların sınıfsal durumlarını ortaya koyacak 
bilgilerin edinilmesine bağlıdır. Bu bilgiler ise, adayların işleri, mes
lekleri, ekonomik durumları, hayat tarzları, davranışları, sınıf bi
linçleridir.166'167 

Ne var ki, bu verilerin gerek 1920-1960 devresi, gerekse 1960 
sonrası için istenilen şekilde elde edildiği söylenemez. Çünkü 1960a 
gelinceye kadar, adaylar hakkında yalnız gazetelerden ve siyasî 
partilerden bilgi edinmek mümkündür. 1960 tan sonra ise, bu kay
nakların yanında Resmî Gazete ve Yüksek Seçim Kurulu bildirileri 
yer almaktadır. Siyasî partiler, arşivlerinin düzensizliği nedeniyle 
aydınlatıcı olamamaktadır. Günlük gazete ve Resmî Gazetelerden 
ise yalnız adayların meslekî durumları öğrenebilmektedir. Siya
sî partilere aday olmak üzere başvuranlar hakkında ise, bu bil 
gileri dahi edinmek imkânsızdır. Çünkü siyasî partilerde aday tes
biti, başlangıçtan 1965 yılına kadar bir parti içi işlem niteliğini ta
şımıştır. Bu devrede aday adayları hakkındaki bilgiler, partilere 
verilen dilekçelerle sınırlıdır. Partilere verilen bu dilekçeler ise, parti 

165 LAROQUE Pierre, «Sosyal Sınıflar», Çeviren Yaşar Gürbüz, istanbul 1969, s. 7-8 
"o LAROQUE Pierre, a.g.e., s. 53 vd. 
«" LAROQUE Pierre, a.g.e., s. 11 vd. 
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arşivleri düzenli olmadığı için gereğince incelenememektedir. 1965 
ten sonra yapılan seçimlerde, önseçim adaylarının Seçim Kurullarına 
verdiği beyannamelerden, bu adayların hiç değilse mesleklerinin, 
doğum yerlerinin, parti kademelerindeki görevlerinin öğrenilebile
ceği düşünülebilir. Ancak bu, illerdeki bütün Seçim Kurullarına baş
vurarak bilgi toplamayı gerektirmektedir. Böyle bir çalışmanın ise, 
bizim gücümüzün dışında kalacağı ortadadır. Bunun için biz, amaç
larımıza yalnız milletvekili adaylarının meslekî durumları açısından 
yapacağımız değerlendirmeler ile varmaya çalışacağız. Elbetteki bu 
şekilde bir değerlendirme, özellikle yönetici sınıfın yapısı ve parti 
adaylarının sınıfsal görünüşü bakımından, konuya çok dar bir açı
dan bakıldığı için sıhhatli olmayacaktır. Fakat yine de topladığımız 
bu sınırlı verilerin ortaya çıkaracağı tabloların, hiç değilse bir açıdan 
durumu ortaya koymak ve bundan sonra daha geniş imkânlarla bu 
konuda araştırma yapacaklara yardımcı olmak bakımından bir an
lam taşıyacağını sanıyoruz. 

A — BAĞIMSIZ ADAYLARIN MESLEKÎ DAĞILIMI 

1960 yılına kadar günlük gazetelerden, 1960 yılından sonra ise 
Resmi Gazetelerden edindiğimiz bilgiler, Türkiye'de, bağımsız adayla
rın meslekî bakımdan homojen olmayan bir grup meydana getirdiğini 
ortaya koymaktadır.168 Bu grup içersinde mesleklerin dağılımı ise 
hemen her seçimde değişik oranlar göstermektedir. Bu verilere daya
narak, Türkiye'de belli meslek gruplarından gelen kişilerin, diğer 
meslek gruplarına oranla daha çok bağımsız aday olduğunu söyle
mek mümkün değildir. 

Durum bu olunca, kişilerin bağımsız olarak adaylıklarını koy
maları ile meslekleri arasında bir ilişki olduğu da öne sürülemez. 

"8 Bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 22 Nisan 1931 
Cumhuriyet Gazetesi, 3 Şubat 1935 
Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mart 1939 
Ulus Gazetesi, 24 Şubat 1943 
Cumhuriyet Gazetesi, 24, 25 Nisan 1950 
Cumhuriyet Gazetesi, 15 Nisan 1954 
Son Telgraf Gazetesi, 14 Nisan 1954 

Yüksek Seçim Kurulu Reisliği Tebliği, 5.10.1957, sayı 31/3836-3383 
Resmî Gazete, 30 Eylül 1961, sayı 10 920 
Resmî Gazete, 4 Eylül 1965, sayı 12 092 
Resmî Gazete, 6 Eylül 1969, sayı 13 294 
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B — SİYASÎ PARTİ ADAYLARININ MESLEKÎ DAĞI
LIMI 

Siyasî parti adaylarının meslekî dağılımı, her partinin görüş
lerine, aday tesbiti usullerine, seçim ortamına bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Biz bu değişimi, partileri teker teker ele almak su
retiyle incelemek istiyoruz. 

1 — C.H.P de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

C.H.P listelerinde, Cumhuriyeti takibeden ilk yıllarda yapılan 
seçimlerde, üç kişiden ibaret C.H.P Başkanlık Divanının, asker ve 
bürokratların169 çoğunluğu teşkil ettiği bir yönetici kadrosunu öner 
diği görülmektedir. Bu listelerde, asker ve bürokratlardan sonra ikin
ci büyük grubu doktor, dişçi, eczacı, avukat gibi serbest meslek men
supları meydana getirmektedir. Tüccar ve çiftçi adayların sayısı 
ise, bunların ancak üçüncü sırada yer almalarına yetmektedir. Bu 
dağılımda, adayları tesbit eden Başkanlık Divanı üyelerinin asker 
kökenli olmalarının, yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna hizmet etmiş 
olan ordu mensuplarının yönetici kadroyu meydana getirmelerini 
istemelerinin büyük ölçüde etkili olduğu söylenebilir. Tek parti dev
rinde, yönetim işlerinde görevli olan bürokratların, seçimlerde ken
dilerini hatırlatacak kadar parti yöneticileri ile sıkı ilişkiler içersinde 
çalışmaları da ; elbette ki bunların aday listelerinde yer almalarını 
hazırlayan neden olmuştur. C.H.P aday listelerindeki serbest meslek 
mensuplarına gelince bunların, asker-bürokrat bir iktidara, aydınlar 
aracılığı ile halkı ortak etmek amacıyla aday gösterildiklerinden şüp-
de etmemek gerekir. 

Ancak zamanla, adayların tesbiti sırasında parti örgütünün de 
görüşlerine başvurulması; partinin tabanının devlet memurları ve 
ordu mensuplarından, geniş halk tabakalarına doğru genişlemesi, lis
telerdeki adayların meslekî dağılımını etkilemiştir. Örneğin 1939 
seçimlerinde, asker adayların eski listelere oranla çok daha az sayıda 
olduğu, bürokrat adayların sayılarının azaldığı; buna karşılık 
serbest meslek mensubu ve tüccar adayların sayılarının arttığı gö
rülmektedir.170 Bu gelişim 1950 Seçimlerinden sonra daha belirgin 

169 Biz bürokrat dediğimiz bu grup üyelerini, yönetim mekanizmasında görevli 
memurlar, hizmetliler ve öğretmenlerin meydana getirdiğini kabul ediyor, üni
versite öğretim görevlilerini de öğretmenler arasında ele alıyoruz. 

i '° Bkz. Tablo I, s. 185 
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çizgilerle kendisini göstermeye başlamıştır. Aday tesbiti yetkisinin 
artık parti örgütüne geçtiği bu devrede, bu gelişimi : 

1 — Diğer meslek mensuplarına oranla mesleklerinin, zamanlarının 
ve maddi olanaklarının, kendilerini parti örgütüne tanıtmalarına 
daha fazla yardımcı olduğu serbest meslek mensuplarının aday 
yoklamalarında daha şanslı bulunuşu, 

2 — Çok partili siyasî hayatta, ilerde iktidara geçecek parti ile farklı 
gruplarda yer almış olmanın yaratacağı sakıncaların.' asker ve 
bürokratların siyasete atılma isteklerini kırması, 

3 — Devlet memurlarının adaylıklarını güç şartlara bağlayan birtakım 
kanunların çıkartılması, 

ile izah etmek mümkündür.171 

Serbest meslek mensuplarının aday listelerindeki yeri, 1950 den 
itibaren bu etkenlere de büyük ölçüde bağlı olarak, her seçimde biraz 
daha artmış ve sonunda bu grup, aday listelerinde en geniş yeri kap
layan grup haline gelmiştir. Buna karşılık asker ve bürokratların oranı 
her seçimde biraz daha azalmış ve bu grup giderek serbest meslek 
mensuplarından çok daha küçük oranlar içersinde temsil edilmeye 
başlamıştır. Ancak bir zamanların listelerinde birinci sırayı alan bu 
grubun, bu gelişimin sonunda da ikinci sıradan daha aşağıya düş
mediğini belirtmek gerekir.172 

C.H.P listelerinde bu iki grubun dışında yer alan çiftçi, esnaf, 
tüccar ve işçilere gelince; bunlardan ancak tüccarların listelerde üçün
cü büyük grubu teşkil edecek kadar sürekli bir gelişim içersinde temsil 
edildiklerini, çiftçilerin de biraz daha az oranlarla olmak üzere tüc
carları takibettiğini söyleyebiliriz. 

1943 seçimlerinde aday listelerinde varlıklarını göstermeye baş
layan esnaf grubu ise, 1950 seçimlerinde en yüksek oranda temsil 
edilmek olanağını bulduktan sonra, listelere gittikçe daha küçük öl
çülerde girmeye başlamıştır. 

işçilerin C.H.P listelerine alınmaları, özellikle parti yöneticilerinin 
işçi milletvekillerinin de bulunması yönündeki görüşlerinin etkisiyle 
olmuş ve bundan sonra da her seçimde, parti yöneticilerinin aday 

" i Bkz. Tablo 2, s. 186 
«a Bkz. Tablo 3, s. 187 
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T A B L O — 1 
C.H.P. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

(1923-1946) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 

öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Bankacı 
Din adamı 

Gazeteci 

İşçi 
Esnaf 

Fabrikatör 

Diğer meslekler 
Bilinmeyen 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

1923 

12 

7 

1 
25 

20 

9 
7 

6 

1 
7 

4 

02 
%ıoo 

333 

SEÇİM YILLARINA GÖRE ORANLAR 

1927 

12 

9 
1 

25 

19 

10 

9 
6 

1 

4 
5 

— 
%ıoo < 

333 

1931 

13 

8 
1 

20 

16 

9 

11 

10 

1 

3 
7 

1 
/o 100 

348 

1935 

11,57 

10,43 

1,01 

18,32 

17,98 

12,23 

10,16 

9,01 

1,14 

3,11 

5,40 

— 
%ıoo 

428 

1939 

10,69 

11,01 

1,12 
19,71 

19,18 

10,56 

9,21 

8,06 

1,12 
3,28 

5,16 

— 
%ıoo 

420 

1943 

12,55 

10,71 

2,69 

27,74 

11,60 

13,18 

3,43 

3,06 

0,31 

0,31 

3,06 

0,47 

5,29 

0,31 

5,29 
— 

%ıoo 
539 

% 

1946 

14,48 

9,97 

3,73 

19,93 

11,37 

10,25 

5,24 

6,53 

0,51 

0,22 

2,35 

— 
9,32 
— 
— 

6,10 
%100 

465 

173 Bu seçimde C.H.P tarafından gösterilen parti adayları dışında kimse milletvekili 
seçilmediği için, bu tablo hazırlanırken II. dönem milletvekillerinin meslekî 
dağılımına ilişkin tablo esas alınmıştır. Bkz. FREY F. a.g.e., s. 181 

174 Bu seçimde de, C.H.P adayları dışında kimse milletvekili seçilmediği için III . 
dönem milletvekillerinin meslekî dağılımına ilişkin tablo esas alınmıştır. Bkz. 
FREY, a.g.e., s. 181 

175 Bu seçimde 10 bağımsız aday dışında, bütün milletvekillerinin C.H.P tarafın-
dan aday gösterilmesi nedeniyle, IV. dönem milletvekillerinin mesleki dağılı
mına ilişkin tablo esas alınmıştır. Bkz. FREY F. a.g.e., s. 181 

176 Bu tablo 3 Şubat 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
177 Bu tablo 23 Mart 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas ahnarak hazırlanmıştır. 
178 Bu tablo 24 Şubat 1943 tarihli Ulus Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
179 Bu tablo 20 Temmuz 1946 tarihli Ulus Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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T A B L O — 2 
C.H.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1950-1961) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

idareci 

Asker 

öğretmen 

Tüccar 
Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

işçi 

Esnaf 

Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA GÖRE 

1950 

19,50 

12,33 

3,08 

22,61 

6,16 

7,59 

8,41 

4,72 

0,82 
0,41 

0,41 

3,49 

0,41 

10,06 

— 

% ıoo 
487 

1954 

27,58 

10,37 

5,20 

13,70 

6,29 

6,58 

12,77 

10,74 

0,37 

— 

— 

3,33 

0,55 

1,48 

0,74 

% ıoo 
540 

ORANLAR % 

Milletvekili 
1957 1961 

34,62 

10,65 

6,55 

9,70 

5,57 

2,95 

9,50 

10,81 

3,27 

— 

— 

4,91 

1,47 

— 

— 

% ıoo 
610 

30,18 

12,58 

3,95 

6,91 

5,02 

5,02 

13,94 

8,67 

1,45 

— 

— 

4,35 

0,66 

4,35 

1,90 

% ıoo 
449 

Senato 
1961 

48,69 

18,33 

3,33 

6,64 

13,33 

4,66 

4,00 

0,66 

— 

— 

— 

1,33 

— 

— 

— 

% ıoo 
150 

180 181 182 183 184 

180 Bu tablo 24, 25 Nisan 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlan
mıştır. 

181 Bu tablo 15 Nisan 1954 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
182 Bu tablo Yüksek Seçim Kurulu Reisliği'nin 5.12.1957 tarih ve 31/3836-3383 

sayılı tebliği esas alınarak hazırlanmıştır. Bkz. Cumhuriyet Gazetesi 30 Eylül 
1957 

183 Bu tablo, 30 Eylül 1961 tarih ve 10 920 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

i84 Bu tablo, 30 Eylül 1961 tarih ve 10 920 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O — 3 

C.H.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 
(1965-1969) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçî,Ecz,Vet. 
Mühendis 

İdareci 

Asker 
Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 
Din adamı 

Gazeteci 

İşçi 
Esnaf 

Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

YILLARA GÖRE ORANLAR 

Milletvekili Seçimleri Kısmî Senato 

1965 1969 1966 

37,8 31,79 50,94 

[5,11 9,77 16,99 

6,45 6,02 9,44 

8,23 5,11 5,66 

6,89 4,66 9,44 

6,22 8,45 5,65 

9,34 40,45 — 

7,56 10,66 — 

0,88 1,77 — 

— 0,22 — 
— — — 

2,22 5,11 1,88 

1,11 2,44 — 

2,64 2,22 — 

1,55 1,33 — 

% 100 % 100 % 100 

450 450 53 

% 

Seçimleri 

[1968 

47,18 

15,09 

7,54 

7,55 

9,44 

5,66 

7,54 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

% ıoo 
35 

185 186 187 188 

185 Bu liste 4 Eylül tarih ve 12 092 sayılı Resmi Gazete esas alınarak hazırlanmıştır, 
ise Bu liste 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazırlan

mıştır. 
187 Bu liste 30 Nisan 1966 tarih ve 12 287 sayılı Resmi Gazete esas alınarak hazır

lanmıştır. 
188 Bu liste 27 Nisan 1968 tarih ve 12 885 sayılı Resmî Gazete esasalmarak hazırlan

mıştır. 
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tesbiti konusundaki yetkilerini, bu grubun lehinde kullandıkları gö
rülmüştür. 

Bu verilere dayanarak C.H.P nin aday listelerinde ortaya koy
duğu kadronun; serbest meslek mensupları-asker, bürokrat, tüccar ve 
çiftçiye yer veren bir kadro olduğu söylenebilir, işçi ve esnafın ise, 
Türkiye nüfusundaki yerlerine oranla, çok az temsil edildikleri açık
tır. Böyle bir kadroyu hazırlayan C.H.P nin, toplumun yapısı ile hiç
bir benzerlik göstermeyen ve belli tabakalardan gelen adaylardan 
çıkacak milletvekilleri ile toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren, 
özellikle emekçi sınıfa ilişkin sorunları ne derece başarı ile çözümle-
yebileceği, üzerinde düşünülmeye değer bir konudur. 

2 — D.P de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

İlk defa 1946 yılında seçime katılan D.P nin, gerek bu seçimde, 
gerekse bundan sonra yapılan seçimlerde ortaya koyduğu aday lis
telerinde; serbest meslek mensupları ile tüccarların en büyük yeri 
kapladıkları görülmektedir. Asker ve bürokratlara gelince, bunlar 
C.H.P nin aksine, bu partide pek fazla aday olabilmek imkânı bula
mamışlardır denilebilir. D.P nin 1946 seçimleri için hazırladığı aday 
listelerinde yer alan asker ve bürokratların oranı % 4,5'i geçmemek
tedir. Bu oran daha sonra yapılan seçimlerde de çok fazla yüksel-
memiştir.189 işçi ve esnaf gruplarının ise, C.H.P de olduğu gibi, çok 
küçük oranlarda temsil edilme olanağı buldukları anlaşılmaktadır. 
Bu verilere dayanarak D.P nin bir serbest meslek - tüccar grubuna 
dayalı yönetici kadro önerdiğini söyleyebiliriz. 

D.P listelerinin bu görünümünde: 
1 — 1946 yılına kadar devlet parti olarak gözüken C.H.P ne karşı 

kurulmuş bir partide görev almayı, seçim mücadelesine katılmayı 
memurların uygun bulmaması, 

2 — Partinin liberal felsefeye dayalı ekonomik görüşlerinin, tüccar 
ve serbest meslek sahiplerini bu pattiye çekmesi ve partinin de aday 
listelerinde bu gruplardan gelen kimselere, örgütteki hizmetlerinin 
karşılığı olarak, yer vermek istemesi, 

3 — Adayların büyük kısmını tesbit eden parti üyelerinin, örgütle sıkı 
ilişkiler kurmak için gerekli zaman ve maddi olanaklardan yoksun 
bulunan memurlara oy vermemeleri, 

etkili olmuştur denilebilir. 

189 Bkz. tablo 4, 5, s. 189, 190 
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T A B L O — 4 
D.P. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

(1946) 

GRUPLARI 
MESLEK 

Hukukçu 

Dr. Dişçi, Ecz, Vet. 

Mühendis 

Öğretmen 

Çiftçi 

Tüccar 

Asker 

Diğer meslekler 

TOPLAM 

TOPLAM - SAYI 

SEÇİM YHXARINA GÖRE 
ORANLAR % 

24,05 

15,24 

7,16 

6,75 

15,02 

22,28 

5,50 

4,00 

% ıoo 
273 

190 

190 Bu tablo 20 Temmuz 1946 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlan
mıştır. 
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T A B L O — 5 
D.P. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

(1950-1957) 

MESLEK 
GRUPLAR 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 
Mühendis 

idareci 

Asker 

öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

işçi 

Esnaf 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA 

1955 

26,28 

14,27 

4,76 

12,46 

5,20 

4,97 

13,80 

11,53 

0,90 
0,45 

0,22 
3,84 

0,66 

0,66 

% 100 

442 

GÖRE ORANLAR 

1954 

25,95 

12,77 

6,29 

16,85 

4,07 

8,70 

13,33 

6,29 

0,37 

— 
0,55 

2,22 
0,74 

1,85 

% 100 
540 

% 

1957 

37,74 

4,91 

3,93 

11,98 

5,24 

1,47 

20,51 

5,90 

5,57 

0,81 

0,16 
1,14 

0,65 

— 
% ıo 

610 

191 192 193 

191 Bu tablo 25 Nisan 1950 tarihli Zafer Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
192 Bu tablo 14 Nisan 1954 tarihli Son Telgraf Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
193 Bu tablo 6 Ekim 1957 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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Meslekî dağılım bakımından, Türkiye nüfusundaki oranlara 
eş bir yapı göstermeyen bu aday listelerinden ortaya çıkacak D.P 
meclis gruplarının da ; geniş halk kütlelerinin değil, serbest meslek 
mensupları ve tüccarların çıkarlarının sözcülüğünü yapması olağan
dır. Olaylar da bunu doğrulamaktadır. 

3 — M P (1950) ve C.M.P. de Milletvekili Adaylarının 
Meslekî Dağı l ımı 

tik defa 1950 seçimlerinde seçim mücadelesine katılan bu par
tinin, bu seçimlere, en fazla serbest meslek mensuplarına yer veren 
aday listeleri ile girdiği görülmektedir. M.P listelerinde serbest mes
lek mensuplarından sonra yer tutan ikinci ve üçüncü derecedeki mes
lek gruplarını ise bürokrat-asker ve tüccarlar meydana getirmektedir. 
Esnaf ve çiftçilerin de, seçime katılan diğer partilerde olduğu gibi, 
listelerde pek küçük bir yer tuttuğu söylenebilir. C.M.P devrinde 
de, M.P listelerinin bu yapısal özellikleri devam ettirilmiştir. 

Aday listelerinde serbest meslek mensuplarının ve tüccarların 
bu kadar geniş bir yer tutmalarını; diğer partilerde olduğu gibi, 
M.P ve C.M.P de de, bu gruplardan gelen kimselerin parti örgütü 
ile sıkı ilişkiler kurabilmelerine ve memurların gerek kanunların ya
rattığı güçlükler, gerekse bir parti safında seçim mücadelesine katıl
manın işlerinde yaratacağı sorunlar karşısında, siyasete atılmaktan 
çekinmelerine bağlayabiliriz. 

Bu veriler C.M.P ve M.P nin de, meslek grupları bakımından, 
Türkiye nüfusu dağılımına eş olmayan bir yönetici kadro önerdiğini 
ortaya koymaktadır.194 

4 — H.P.'de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

Yalnız 1957 seçimlerine katılan bu partide, aday listelerinde en 
büyük meslek grubunu serbest meslek sahiplerinin meydana getir
diği ; tüccar ve çiftçilerin ise oldukça büyük oran farkları ile bu grubu 
izlediği görülmektedir. Bu durumu, diğer partilerde de serbest mes
lek mensuplarına imkân hazırlayan koşulların yarattığı muhakkaktır. 
Bunun dışında H.P aday listelerinde dikkati çeken bir nokta, listelerde 

«o Bkz. tablo 6, s. 192 
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T A B L O — 6 
M.P. VE C.M.P. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

(1950-1960) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

Diğerleri 

İşçi 

Esnaf 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA GÖRE ORANLAR % 

M.P. C.M.P. C.M.P. 

1955 1954 1957 

23,77 32,19 33,52 

11,39 11,77 11,75 

7,13 4,49 1,27 

8,12 11,08 8,93 

9,68 6,57 2,94 

7,92 7,61 1,82 

13,96 16,27 22,99 

8,61 3,11 9,48 

1,00 1,38 2,00 

1,00 0,69 — 

0,49 0,35 — 

5,94 1,38 2,18 

0,49 0,69 — 

1,00 0,69 1,45 

2,47 1,73 1,64 

% 100 % 100 % 100 

202 289 549 

195 196 197 

195 B U tablo 24, 25 Nisan 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlan
mıştır. 

196 Bu tablo 15 Nisan 1954 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
197 Bu tablo 6 Ekim 1957 tarihli Cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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işçi adayların, diğer partilere nazaran oldukça büyük bir yer tut
malarıdır.198 

5 — A. P. de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

1961 seçimlerinde iktidar mücadelesine başlayan A.P de, ilkdefa 
kamu oyuna sunulan aday listelerinde, oran olarak birinci sırayı ser
best meslek mensuplarının aldığı görülmektedir. Bunu tüccarlar ve 
üçüncü sırada da asker-bürokratlar takibetmektedir. Ancak burada 
A.P listelerindeki asker oranının, bu seçimlere katılan diğer parti
lerden çok yüksek olduğunu söylemek gerekir. 1961 seçimlerinden 
sonra, A.P listelerindeki adayların meslekî dağılımında birtakım de
ğişiklikler olmuştur. Bu değişiklik, asker adayların sayısının daha azal
ması, bunu serbest meslek mensuplarının da izlemesi, işçi bürokrat 
ve esnaf adayların sayılarının ise artması yönünde kendisini göster
mektedir.199 

6 — C.K.M.P. de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

A.P gibi seçim mücadelesine ilk defa 1961 seçimlerinde katılan 
bu partinin, bu seçimler için hazırladığı aday listelerinde en fazla 
serbest meslek mensupları yer almakta; bunu sayı olarak ikinci sırada 
tüccarlar, üçüncü sırada bürokratlar izlemektedir. Asker-esnaf ve 
çiftçiler de bürokratların arkasında yer almaktadır. Fakat bu mes
lek grupları arasında oran olarak pek büyük farklar bulunduğu söy
lenemez. İşçilere gelince, C.K.M.P aday listesinde pek önemli bir 
grup meydana getirmeyen bu sınıfın, diğer partilere oranla yine bu 
parti içersinde en fazla temsil olanağına kavuştuğunu söylemek ge
rekir. Ancak C.K.M.P aday listelerinin diğer seçimlerde de bu yapı
sal karakteri devam ettirdiği iddia edilemez. Çünkü 1968 seçimlerinde 
parti aday listelerinde asker adayların sayısında büyük bir artış 
kendisini göstermekte; serbest meslek mensuplarının sayısı ise büyük 
ölçüde düşmektedir. Bu iki grubun yanında bürokratların da, 1961'e 
oranla artış kaydettiği belirtilmelidir. Ancak bu oran değişiklikleri 
yine eskiden olduğu gibi, listelerde temsil bakımından meslek grup
ları arasında bir dengenin kurulmasını engellememektedir. Bu veri

li»8 Bkz. tablo 7, s. 194 
19° Bkz. tablo 8, 9 s. 195-196 
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T A B L O — 7 
HÜRRIYET PARTISI MILLETVEKILI ADAYLARI 

(1957) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi, Ecz. Vet. 

Mühendis 

idareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Din adamı 
Gazeteci 

Esnaf 
îşçi 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILINA GÖRE ORAN 
1957 

25,85 

10,56 

3,96 

7,36 
3,40 

5,47 

17,37 
15,10 

0,94 

— 
— 

4,33 

2,83 
2,83 

%ıoo 
530 

200 

200 Bu tablo 6 Ekim 1957 tarihli cumhuriyet Gazetesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
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T A B L O — 8 
ADALET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1961 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi, Ecz. Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 
Öğretmen 

Tüccar 
Çiftçi 
Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 
Esnaf 

İşçi 

Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA 
ORANLAR °/ 

Milletvekili 
1961 

26,49 

8,74 

6,56 

8,20 

7,63 

3,99 

16,85 

7,49 

1,17 

3,32 

— 
3,98 

3,00 

0,70 
0,94 

% ıoo 
427 

GÖRE 
0 

Senato 

1961 

26,90 

17,93 

5,52 

13,79 

13,79 

14,48 

3,45 

2,07 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

% ıoo 
145 

2 °ı Bu tablo 30 Eylül 1961 tarih ve 10 920 saydı Resmî Gazete esas almarak hazırlan
mıştır. 

202 B U tablo 30 Eylül 1961 tardive 10 920 saydı Resmî Gazete esas almarak hazırlan
mıştır. 
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T A B L O — 9 
A.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 
Dr. Dişçi, Ecz. Vet. 

Mühendis 

idareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayie 

Bankacı 

Din adamı 
Gazeteci 

Esnaf 

işçi 

Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA GÖRE ORANLAR % 
Milletvekili Senato 

1965 1969 1966 1968 
30,90 26,69 30,22 28,30 

6,95 5,78 16,99 22,69 

6,67 8,00 9,44 7,54 

8,45 9,79 16,97 28,30 

3,33 2,66 3,77 3,77 

7,56 7,33 13,20 1,88 

13,34 12,67 3,77 1,88 

10,88 6,44 — 1,88 

0,66 0,66 1,88 — 

0,44 — — — 

0,44 2,00 — — 
6,00 4,66 1,88 1,88 

3,33 6,22 — — 

1,11 2,00 — — _ 

0,44 5 1 1,88 — 

% 100 % 100 % 100 % 100 

450 450 53 53 
203 204 205 206 

2 03 Bu liste 4 Eylül 1965 tarih ve 12 092 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazırlan
mıştır. 

204 Bu liste 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazırlan
mıştır. 

205 Bu liste 30 Nisan 1966 tarih ve 12 287 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazırlan
mıştır. 

2 06 Bu liste 27 Nisan 1968 tarih ve 12 885 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O 10 
C.K.M.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1961) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 
Dr. Dişçi, Ecz. Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 
Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 
Sanayici 

Bankacı 
Din adamı 

Gazeteci 

Diğerleri 
Esnaf 

işçi 
TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YAPILAN YILLARA GÖRE ORANLAR% 
Milletvekili Senato 

1961 1961 
22,40 31,79 

8,49 19,40 

2,60 8,21 

7,08 6,72 
6,60 20,43 

4,96 5,98 

19,34 4,48 

9,43 — 

2,83 0,75 

— — 

0,71 — 

4,48 1,49 

0,94 — 

6,84 — 

2,83 — 

% 100 % 100 
424 134 
sen 

207 Bu tablo 30 Eylül 1961 tarih ve 10 920 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O — 11 
C.K.M.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1965-1968) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi, Ecz. Vet. 

Mühendis 
İdareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 
Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

Esnaf 

İşçi 

Diğerleri 

TOPLAM 
TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA GÖRE 

Milletvekili 
1965 1966 
13,36 15,95 

3,05 9,09 

4,17 11,36 

10,00 6,81 

12,79 31,81 

4,44 15,90 

18,34 36,81 

8,05 — 

1,11 — 
— — 

0,27 — 

4,72 2,27 

12,77 — 

4,99 — 

1,94 — 

% 100 % 100 

356 44 

ORANLAR % 

Senato 
1968 
18,61 

13,96 

9,30 

2,32 

48,85 

4,64 

— 
— 

2,32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

% 100 

43 
208 209 210 

208 Bu tablo 13 Eylül 1965 tarih ve 12 099 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

209 Bu tablo 30 Nisan 1966 tarihli Resmî Gazete esas alınarak hazırlanmıştır. 
210 Bu tablo 27 Nisan 1968 tarih ve 12 885 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır

lanmıştır. 
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1ère dayanarak, C.K.M.P nin asker adaylara listesinde yer vermeye 
meyyal, bunun dışında meslek grupları bakımından oldukça dengeli 
listeler öneren partilerden olduğu sonucuna varabiliriz.211 

7 — Y.T.P de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

27 mayıs devriminden sonra kurulan partilerden birisi olan 
Y.T.P de, 1961 seçimlerinde hazırlanan aday listelerinde en fazla 
serbest meslek mensuplarının ve bunlardan çok az bir farkla da tüc
carların yer aldığı görülmektedir. Bu gruplardan sonra ise çiftçilerin 
ve en arka sırada asker-bürokratlarm geldiği söylenebilir. Ancak 
Y.T.P nin 1965 seçimlerinde ve bundan sonraki seçimlerde ortaya 
koyduğu aday listelerinde, meslek gruplarının dağılımında bir takım 
değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişiklik serbest meslek men
subu adayların, çiftçi adayların sayılarının azalması; buna karşılık 
tüccar-idareci-bürokrat ve esnaf adayların sayılarının artması şek
linde kendisini göstermektedir. Bu gelişimine bakarak, Y.T.P nin gi
derek bir tüccar-serbest meslek mensubu adaylar partisi olduğunu 
söyleyebiliriz.212 

8 — M.P de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

îlk defa 1965 seçimlerine katılan bu partide, bu seçimlerde or
taya konulan aday listelerinde milletvekili adaylıklarının serbest 
meslek mensupları, bürokrat-asker; çiftçi ve tüccarlar arasında ol
dukça eşit oranlarda dağıtıldığı; yalnız tüccarların diğer gruplara 
nazaran biraz daha şanslı olduğu görülmektedir. Ancak, bu parti
nin daha sonraki seçimlerde ortaya koyduğu aday listelerinde tüc
carların sayılarının büyük ölçüde düştüğü ve listelerde sayı olarak 
ilk sıraları çiftçi-esnaf ve işçilerin aldığı görülmektedir. Buna 
dayanarak başlangıçta varlıklı sınıflardan gelen bir yönetici kadro
yu öneren bu partinin, zamanla esnaf ve işçilere dayalı bir kadroyu 
yönetime aday göstermeye başladığını söyleyebiliriz.213 

211 Bkz. Tablo 10, s. 197 
Tablo 11, s. 198 

212 Bkz. Tablo 12, s. 200 
Tablo 13, s. 201 

213 Bkz. Tablo 14, s. 202 
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T A B L O — 12 
Y.T.P. MlLLETVEKÎLÎ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1961) 

MESLEK 
GRUPLAR 

Hukukçu 

Dr.Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

idareci 

Asker 

öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

Esnaf 

işçi 

Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILINA GÖRE 

Milletvekili 

27,68 

5,12 

4,56 

6,84 

6,84 

1,99 

23,08 

9,40 

1,71 

1,13 

— 

2,56 

4,10 

2,56 

2,46 

% 100 
351 

ORANLAR % 

Senato 

42,76 

11,71 

3,70 

14,28 

12,74 

9,25 

2,78 

0,93 
— 

— 

— 

1,85 

— 

— 

— 

% 100 
108 

214 

214 Bu tablo 30 Eylül 1961 tarih ve 10 920 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O — 13 
Y.T.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1965-1969) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Vet.Ecz. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 
Öğretmen 

Tüccar 

Çiftç 
Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

Esnaf 

ÎŞÇİ 

Diğerleri 
TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YILLARINA GÖRE ORANLAR % 

Milletvekili Senatör 

1965 1969 1966 1968 

13,56 8,77 56,77 58,36 

6,25 2,92 10,82 11,11 

5,55 1,46 2,70 2,77 

12,85 13,45 2,70 2,77 

8,33 7,01 18,91 19,45 

7,29 4,38 5,10 5,54 

10,76 30,16 2,00 — 

13,55 9,64 — — 

1,04 0,87 — — 
_ — — — 

— — — — 
2,43 4,38 2,70 — 

13,19 10,81 — — 

3,81 2,33 — — 

1,38 3,80 — — 

% 100 % 100 % 100 % 100 

335 349 37 36 

215 216 217 218 

215 Bu tablo 13 Eylül 1965 tarih ve 12 099 sayılı Resmi Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

sı« Bu tablo 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

2i' Bu tablo 30 Nisan 1966 tarih ve 12 287 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

a" Bu tablo 27 Nisan 1968 tarih ve 12 885 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O — 14 
M.P . M İ L L E T V E K İ L İ V E S E N A T O Ü Y E S İ A D A Y L A R I 

(1965-1969) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

idareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 

Din Adamı 

Gazeteci 

Esnaf 

işçi 

Diğerleri 

T O P L A M 

T O P L A M SAYI 

SEÇİM YAPILAN YILLARA GÖRE ORANLAR % 

Milletvekili Senato 

1965 1969 1966 1968 

9,30 3,06 26,00 30,00 

5,03 1,41 10,00 12,00 

5,03 0,47 16,00 8,00 

7,44 1,17 6,00 4,00 

5,58 0,94 34,00 4,00 

2,91 9,66 4,00 8,00 

29,19 1,88 2,00 — 

11,15 15,09 — — 

2,38 — — 2,00 

— — — — 

0,79 0,47 2,00 2,00 

4,76 2,83 — — 

12,73 33,16 — — 

3,18 27,86 — — 

0,53 — — — 

% 100 % 100 % 100 % 100 

381 444 50 50 

219 220 221 222 

219 Bu tablo 4 Eylül 1965 tarih ve 12 092 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

220 Bu tablo 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınmak suretiyle 
hazırlanmıştır. 

221 Bu tablo 30 Nisan 1966 tarih ve 12 287 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

222 Bu tablo 27 Nisan 1968 tarih ve 12 885 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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9 — T.t.P. de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

T.Î.P nin 1965 seçimleri îçin hazırladığı aday listelerinde esnaf 
adayların en geniş grubu meydana getirdiği görülmektedir. Bunu 
ikinci sırada işçiler, üçüncü sırada bürokratlar, dördüncü sırada ser
best meslek mensupları izlemektedir. 1969 seçimlerinde ise, çiftçi 
adayların sayısında bir artış görülmekte, bürokrat ve serbest meslek 
mensubu adaylar azalmaktadır. Senato seçimlerinde ise, yüksek 
öğrenim koşulunun bu dağılımı değiştirdiği görülmektedir. Senato 
seçimlerinde aday listelerinde en geniş yeri serbest meslek mensup
ları kaplamakta, asker ve bürokratlar da bunların arkasından gel
mektedir. 

T.Î.P nin milletvekili adaylarına bakarak bu partinin esnaf-işçi 
gibi toplumun geniş kesimlerini meydana getiren ve herzaman ezil
miş olan meslek gruplarına dayalı bir milletvekili kadrosu hazırla
dığını söyleyebiliriz.223 

10 — G.P de Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

1968 kısmî senato seçimlerine ve 1969 milletvekili seçimlerine ka
tılan bu partinin, 1968 seçimleri için hazırladığı aday listelerinde ser
best meslek mensuplarının büyük ölçüde yer aldığı görülmektedir. 
Serbest meslek mensuplarını, bürokrat ve askerler izlemektedir. 
1969 seçimleri için hazırlanan listelerde ise, bürokrat adayların sa
yılarının bir hayli düştüğü; buna karşılık tüccarların, çiftçilerin sa
yılarının arttığı anlaşılmaktadır. Meslek grupları arasında listelerde
ki oranlar bakımından ortaya çıkan büyük farklar, bu partiyi bir 
tüccar-çiftçi partisi olarak kabul etmemize yol açabilecek nitelik
tedir.224 

11 — M.H.Pde Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

Yalnız 1969 seçimlerine katılan bu partinin aday listelerinde, 
oran olarak birinci sırayı tüccarlar, ikinci sırayı bürokratlar, üçüncü 
sırayı esnaf ve dördüncü sırayı da serbest meslek mensupları almak
tadır. Diğer meslek gruplarının ise çok büyük oran farklarıyla ve 
hemen hemen eşit bir dağılım göstererek bu grupları izlediği görül-

223 Bkz. T a b l o 15, s. 204 , 
224 Bkz. Tablo 16, s. 205 
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T A B L O — 15 
T.Î.P. MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

(1965-1969) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 
Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

Esnaf 

İşçi 

Diğer 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YAPILAN YILLARA GÖRE ORANLAR % 

Milletvekili Senato 

1965 1969 1966 1968 

8,30 3,06 28,85 26,43 

3,59 1,41 15,39 7,54 

1,66 0,47 9,62 3,77 

4,97 1,17 7,69 7,54 

3,59 0,94 15,38 30,19 

8,58 9,66 19,23 20,76 

3,03 1,88 — — 

6,07 15,09 — — 

— — — — 
— — — — 
— 0,47 — — 

4,42 2,83 — 3,77 

31,22 35,16 — — 

23,20 27,86 — — 

1,38 — 3,84 — 

% 100 % 100 % 100 % 100 

382 448 52 53 

225 B U tablo 13 Eylül 1965 tarih ve 12 099 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

226 Bu tablo 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

227 Bu tablo 30 Nisan 1966 tarih ve 12 287 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

228 Bu tablo 27 Nisan 1968 tarih ve 12 885 sayılı Resmî Gazete esas almarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O —-16 
GÜVEN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ VE SENATO ÜYESİ ADAYLARI 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 
Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 

Gazeteci 

Esnaf 

İşçi 
Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM SAYI 

SEÇİM YAPILAN YILLARA GÖRE ORANLAR% 

Milletvekili Senato 

1969 1968 

10,99 33,03 

6,92 9,52 
4,29 4,76 

8,84 21,42 

0,47 20,20 

3,82 4,76 

24,84 — 

20,28 — 

4,06 — 

— — 
0,47 — 
3,58 — 

6,92 — 

2,62 — 
1,90 — 

% 100 % 100 

450 42 

229 Bu tablo 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 

23° Bu tablo 27 Nisan 1968 tarih ve 12 285 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır 
lanmıştır. 
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mektedir. Bu bakımdan M.H.P nin, tüccar-bürokrat ve esnaftan 
meydana gelecek bir yönetici kadroyu hazırladığı söylenebilir.231 

12 — B.P. Milletvekili Adaylarının Meslekî Dağı l ımı 

Yalnız 1969 seçimlerine katılan B.P. nin aday listelerinde en 
çok tüccarların, sonra çiftçilerin ve esnafın yer aldığı görülmektedir. 
Diğer meslek grupları ise, bu grupları çok geriden izlemektedir. Bu 
bakımdan B.P ni, aday listelerinde tüccar-çiftçi-esnafa şans tanıyan 
bir parti olarak nitelendirebiliriz.232 

C — ADAYLARIN MESLEKÎ DAĞILIMI ÜZERİNDE GE
NEL GÖRÜŞLER 

Türkiye'de homojen bir yapı göstermeyen bağımsız adaylar dı
şında, siyasî partilerin tesbit ettiği adaylara bakılacak olursa; aday 
listelerinin meslekî dağılım bakımından,aday tesbit usullerine bağlı ola
rak genel bir yapı değişikliği gösterdiği söylenebilir. Aday tesbiti yetkisi
nin parti yöneticilerine sınırsız olarak tanındığı devrelerde, listelerde 
daha çok bu yöneticilerin siyasî görüşlerine uygun düşecek yapıda 
adaylara yer verilmiş; asker ve bürokratlar büyük ölçüde aday ol
mak olanağından yararlandırılmalardır. Aday tesbiti yetkisinin parti 
örgütüne geçmesi ile, listelerde serbest meslek mensubu-esnaf-tüccar 
adayların sayısı artmaya başlamış; buna karşılık asker ve bürokrat
ların sayıları her seçimde bir parça daha azalmıştır. Bu genel eğilimin 
yanında, listelerdeki meslekî dağılımın, parti politikası ve genel po
litikadan etkilendiği de görülmektedir. Örneğin tüccar ve serbest 
meslek mensupları, liberal ekonomi taraftarı partilerde daha fazla 
aday olmakta; bu partilerin listelerinde birinci derecede büyük grup 
niteliğini kazanmaktadır. Asker adayların ise özellikle 1960 dan son
ra, büyük partilerin aday listelerinde pek büyük oranlar içersinde yer 
almadığı, yeni kurulan küçük partilerin listelerinde ise oldukça 
geniş gruplar meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumun 
1960 dan sonra girişilen darbe teşebbüslerinin C.H.P ve A.P ne yö
netilmiş olması ; bu teşebbüslerde rolü olan ordu mensuplarının, bu 
iki parti dışındaki partilerde siyasî şanslarını denemeyi daha uygun 
bulmaları nedeniyle ortaya çıktığı düşünülebilir. 

s« Bkz. Tablo 17, s. 207 
232 Bkz. Tablo 18, s. 208 
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T A B L O — 17 
M.H.P. MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

(1969) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi.Ecz.Ve t. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 
öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 
Sanayici 

Bankacı 

Din adamı 
Gazeteci 

Esnaf 

işçi 

Diğerleri 

TOPLAM 

TOPLAM - SAYI 

SEÇİM YILINA GÖRE ORANLAR% 

8,66 

3,79 

6,31 

12,86 

6,54 

6,31 

25,00 

4,90 

1,40 

— 
2,10 

3,97 

12,15 

3,97 

1,86 

% ıoo 
432 

233 

233 Bu tablo 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas alınarak hazır
lanmıştır. 
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T A B L O — 18 
BİRLİK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 

(1969) 

MESLEK 
GRUPLARI 

Hukukçu 

Dr. Dişçi,Ecz.Vet. 

Mühendis 

İdareci 

Asker 

Öğretmen 

Tüccar 

Çiftçi 

Sanayici 

Bankacı 
Din adamı 

Gazeteci 

Esnaf 
işçi 

Diğerleri 

TOPLAM 
TOPLAM-SAYI 

SEÇİM YILINA GÖRE ORANLAR % 

5,20 

2,00 

1,60 

4,00 

2,00 

4,80 

36,40 
18,80 

1,60 

— 

— 

2,40 

15,20 

4,00 

2,00 

100 % 

225 
32 

234 Bu tablo 6 Eylül 1969 tarih ve 13 294 sayılı Resmî Gazete esas almarak hazır
lanmıştır. 
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Adayların meslekî dağılımını etkileyen olaylardan bir diğeri 
olarak, C.H.P deki ortanın solu hareketini gösterebiliriz. Bu hareket 
başladıktan sonra, partide tüccar-sanayici adayların sayısında bir 
azalma olmuş ; esnaf-işçi grupları ise daha büyük ölçüde temsil edi
lebilme olanağına kavuşmuşlardır. 

Ancak bu değişiklikler dışında, T.İ.P hariç tutulursa, bütün 
partilerin önerdiği aday listelerinde, oranlar birbirinden farklı olsa 
bile serbest meslek mensubu-bürokrat-tüccar-asker dörtlüsünden 
meydana gelecek bir yönetici kadronun ortaya konulduğu gözük
mektedir. T.Î.P ise sınıf temeline dayalı görüşler üzerinde kurul
duğundan, daha çok emekçi sınıflardan gelen adaylarla seçim müca
delesine katılmaktadır. 

T.İ.P listelerinde en büyük grubu meydana getiren küçük es
naf ve işçi-rençber gibi, emekçi kökenli adayların; T.Î.P dışındaki 
partilerin listelerinde de aynı ölçüde yer aldığını söylemek mümkün 
değildir. Halbuki Türkiye nüfusunun en geniş kesimi, esnaf, rençber 
ve işçileri kapsamaktadır. Bu meslek gruplarından gelen kimselerin, 
aday listelerinde böyle küçük oranlarda yer almasının ; parlâmentoda, 
bu geniş kesimin, kendi bünyesinden çıkan pek az sayıda milletvekili 
tarafından temsil edilmesine yol açacağı tabiîdir. Bunun sonucu ola
rak ta işçi-rençber ve küçük esnafın, yasama sürecinde ağırlıklarını 
gereğince ortaya koymaları, seslerini yeterince duyurabilmeleri ol
dukça güçleşecektir. Olaylar da bunu doğrulamaktadır. 

Türkiye'de, işçi-rençber-küçük esnafı yasama organında geri 
plânda bırakan, etki güçlerini azaltan bu durumu, çeşitli nedenlere 
bağlamak mümkündür. Örneğin aday seçilebilmek için gerekli oyu 
toplama konusunda, bu meslek gruplarından gelen kimselerin, ken
dilerini siyasî parti örgütlerine tanıtabilmek için gerekli zaman ve 
maddî olanaklara çoğu kez sahibolamayışları ; onları diğer meslek 
gruplarından gelen kişilere oranla şansız duruma düşürmektedir. 

Bir diğer neden olarak ta, bu meslek gruplarının örgütlenme ola
naklarından yoksun bulunuşu veya örgütlerinin siyasî partilerin 
aday seçimlerini etkilemek konusunda başarılı olamayışları göste
rilebilir. Rençberler için, bir örgütten yoksunluk hali söz konusudur. 
Esnaf grubu ise genellikle örgütlenmesine rağmen, bu örgütler pek 
güçlü değildir, işçilere gelince, bugün için bu meslek grubundan 
gelenlerin, Türkiye'de sendikalar içersinde en güçlü biçimde örgüt
lendiklerini belirtmek gerekir. Ancak sonuç, yani işçi aday ve millet-
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vekillerinin sayısı, yine de bu örgütlerin gücüne oranla büyük bir 
başarı sayılamaz. Bu durum, en büyük işçi örgütü olan Türk-Iş'in, 
«partiler üstü politika» anlayışı içersinde, siyasî parti aday seçimlerinde 
bir baskı grubu olmak niteliğini kaybetmesine bağlanabileceği gibi; 
işçi sınıfının çıkarları açısından kesin siyasî görüşlerin tesbit edilmemiş 
olması ile yani henüz sınıf çıkarları ve siyasî konular açısından işçi
lerin bilinçlenmemesi ile de açıklanabilir. 

Nedenleri ne olursa olsun, bu, Türkiye'nin demokratik yaşantısı 
açısından uygun karşılanamıyacak olan bir durumdur. Çünkü T.İ.P 
dışında bütün siyasî partilerin adayları, mesleki yapı bakımından bir
birinden farklılık göstermemektedir ve serbest meslek mensubu-bürok-
rat-asker-tüccar-sanayici gruplarından oluşacak milletvekili kad
roları hazırlanmaktadır. Bu durumda, bu siyasî partilerden hangisi 
iktidara geçerse geçsin, olaylara bakış açıları birbirinden farklı olsa 
dahî; güdülen siyasetin, yönetici grubu meydana getiren meslek 
gruplarından gelme kişilerin sınıfsal çıkarları yönünde tesbit edil
mesine yol açacaktır. Yönetici sınıfın en küçük kesimini teşkil edecek 
işçi-rençber-esnafın, bu süreçte ağırlıklarını ortaya koymaları dü-
şünülemiyeceği için; güdülen politikanın tesbitinde, bu grupların 
çıkarlarına gereğince eğilmek mümkün olamayacaktır. 

İşte Türkiye'de geniş halk kütlelerini ilgilendiren sorunlara he
nüz uygun çözümler bulunmaması da bu gelişimin bir sonucu olarak 
kabul edilebilir. 

Bu durumda bize, yurt sorunlarının çözümlenmesi için, toplu
mun bütün kesimlerinin sorunlarını içtenlikle ele alacak şekilde çe
şitli sınıf ve meslek gruplarından kişilere partilerin aday listelerin
de yer verecek ve bunların milletvekili olmalarını sağlayacak bir
takım aday tesbiti usullerinin bulunması ve gerek seçmenlerin gerekse 
toplumun çeşitli kesimlerinden gelen kişilerin aday olmak ve aday seç
mek konusunda, sınıfsal çıkarlarının bilincine varmalarını temenni 
etmekten başka yapılacak birşey kalmamaktadır. 
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S O N U Ç 

Çağımızın demokrasilerinde, vatandaşın devlet yönetimine ka
tılmasının ancak yöneticilerin seçilmesi ve denetlenmesi şeklinde ger
çekleşebileceğini görmüş bulunuyoruz. Demokratik rejimlerde, he
men her vatandaş hiç değilse hayatının bir devresinde, yöneticiler 
arasında yer almayı arzu edebilir. Ancak birtakım koşullar, herkesin 
bu arzusunu rahatça belirterek, yönetici seçilmek üzere kendisini seç
menin oyuna sunmasına imkân vermemektedir. Hemen her top
lumda hukuk kuralları, seçilme hakkından yararlanmayı bazı ko
şullara bağlamış durumdadır. Seçilme yeterliği dediğimiz durumu 
meydana getiren bu koşullara sahibolan bütün kişilerin de, seçilme 
hakkından eşit şekilde yararlanabildiği iddia edilemez. 

Bu konuda, kişiler arasında, yeteneklerden doğan farklılıklar 
kadar, malî olanaklar da eşitsizlikler yaratabilmektedir. 

Bunun yanında gerek hukuk kuralları, gerekse toplumsal ör
gütlerin bireylere oranla daha güçlü bulunmaları; siyasî parti aday
ları ile bağımsız adaylar arasında seçilme hakkından yararlanma 
ve başarı kazanma konusunda birtakım eşitsizliklerin ortaya çıkma
sına yol açabilmektedir. 

Örneğin Federal Almanya'da, Federe Devlet listeleri için ki
şilerin bağımsız adaylıklarını koymaları, Seçim kanunu hükümlerine 
göre mümkün değildir. A.B.D. de, bağımsız olarak adaylıklarını 
koyacak kimselerin belli sayıda seçmenin imzasını toplamaları ge
rekmektedir. 

Partiler ile kişilerin seçilme hakkından yararlanmaları bakımın
dan hukuk kuralları açısından bir ayırım yapılmamış olan ingilte
re'de ise; parti adayları dışındakilerin, seçilme şanslarının yok de-
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necek kadar az oluşu, kişileri bağımsız olarak adaylaklarını koymak
tan kaçınmaya itmektedir. 

Seçilme hakkından yararlanma konusundaki bu hukukî ve fiilî 
sınırlar yanında seçmenlerin de, diledikleri kimseye oy vermek konu
sunda sınırsız bir hürriyete sahiboldukları söylenemez. Bu hürriyet 
çoğu kez, aralarında bir seçim yapmayı mümkün kılacak sayıda ada
yın yöneticiliğe talip olmamasından dolayı, seçmenlerin belli bir ve
ya iki kişiye oy vermelerinden dolayı kısıtlı bir görünüm alabilir. 
Ancak temsili demokrasilerde, seçmenin oyunu, karşılaştırma yapa
cak aday olmadığı için belli bir adaya vermesi halinde değil, fakat 
mümkün olduğu kadar çok aday arasından bir tanesini özgürce seç
mesi halinde seçimin gerçek bir halk denetimi niteliğini taşıması 
bizi, aday azlığı nedeniyle seçim hürriyetlerinin sınırlandırılmasını 
önleyici çareler aramaya itmektedir. Bizce bunun için atılacak ilk 
adım, seçilme hakkından yararlanma konusunda eşitsizlik yaratan 
hukuk kurallarını kaldırmaktır. 

Ama bu hürriyetin kısıtlanmasına yol açan en büyük faktörün 
siyasî partiler olduğu muhakkaktır. Çünkü partili bir demokraside 
seçmenler, iktidara geçecek partiyi diledikleri biçimde bir hürriyet 
ortamında tesbit edebilmelerine karşılık, genellikle yöneticilerin kim 
olacağını tayin konusunda parti iradesi ile bağlanmaktadırlar. 

Partili demokraside seçim mücadelesinin kişiler değil partiler 
arasında yürütüldüğü varsayımı ve partilerin parlâmentoda grupla
rını parti görüşleri yönünde tutabilmek için milletvekili adaylarının 
tesbitinde söz sahibi olmak zorunda bulunmaları; bu durumun de
mokrasi kuramına aykırı görülmesini büyük ölçüde önlemektedir. 
Ancak bu konunun büyük tartışmalara yol açtığı da belirtilmelidir. 
Çünkü milletvekili adaylarının tesbitinde siyasî partilerin söz sahibi 
olmalarını, çeşitli açılardan sakıncalı bulanlar vardır. Bu sakıncalar, 
demokrasi kuramı açısından olduğu gibi, siyasî partilerin aday gös
terme usulleri konusunda da ortaya konulmaktadır. 

Bazı düşünürler, parti adaylarının tesbitinde seçmenin değil, 
fakat partilerin söz hakkına sahiboluşlarmı; seçmenin, seçme hakkı
nın kapsamının, yalnız partiler arasında bir tercih yapmak fakat 
kimlerin milletvekili olacağı konusunda ise parti kararlarına uymak 
şeklinde daraltılması olarak anlamaktadırlar. Bu düşünürlere göre, 
bu durumda milletvekilleri aslında seçmenler değil, partiler tara-
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fmdan tesbit edilmekte ve demokrasi, bir partiler oligarşisine dönüş
mektedir. 

Bazıları ise siyasî parti adaylarının, gerek parti iç düzeni gerek
se parti içi oligarşik eğilimler nedeniyle, sınırlı bir yönetici kadro 
tarafından tesbit edilmesini parti içi demokrasiye aykırı buldukları 
gibi azınlığın çoğunluğa hükmetmesinin bir örneği olarak göster
mektedirler. 

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bir partiler demokrasi
sinde, parti-meclis grubu ilişkileri açısından siyasî partilere aday
ların tesbiti konusunda söz hakkı tanımak gereği; bu tartışmaların 
siyasî parti-seçmen hakları çatışmasını uzlaştıracak uygulamalara 
gitmek suretiyle bir sonuca bağlandırılmasma yol açmıştır. 

Bu konuda parti içi demokrasi açısından, aday tesbiti yetkisinin 
sınırlı bir lider kadrosunda toplandığı en oligarşik uygulamalardan; 
aday tesbiti işlemine, bütün parti üyelerinin katıldığı en demokratik 
uygulamalara kadar çeşitlenen sistemlerle karşılaşmak mümkündür. 

Bunun yanında, parti adayları konusunda parti taraftarlarına 
seçim hakkı ve parti adayları üzerinde seçmene söz imkânı tanımak 
suretiyle, parti-karşısmda seçmeni de memnun etmeye çalışan düzen
lemelerle de karşılaşılmaktadır. 

Bu sistemlerin, partilerin organik ve düşünsel yapılarına, siy-
sî rejimlere ve hukuk düzenlerine bağlı olarak hem devletlerde, hem 
de devletler içersindeki partilerde, birbirinden farklı görünümler ka
zandığı söylenebilir. 

Örneğin, partileri disiplinli yapı gösteren bir parlamenter rejim 
diye niteliyebileceğimiz İngiltere'de : partilerin bir iç işlemi olarak ka 
bul edilen aday tesbiti konusunda partiler, merkez yönetici organla
rına büyük yetkiler tanımaktadırlar. Bunun, partilerin disiplinli ya
pılarından ve siyasî rejim içersinde parlâmento ve partilerin meclis 
gruplarının rolünün en ön plânda gelişinden doğan bir uygulama ol
duğu açıktır. Partilerin bu konuda yetkiyi taraftarlara, seçmenlere 
dağıtmaları halinde, parlâmentodaki parti gruplarını, disiplin içer
sinde tutmaları güçleşecektir. 

Yine Federal Almanya'da, siyasî partilerin aday tesbiti işlemi Se
çim Kanununda ele alınmış ve partiler, ya bu iş için seçilmiş delege
ler veya bütün üyeler aracılığı ile, adaylarını tesbit yollarından biri
sini seçmek zorunda bırakılmışlardır. 
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Partileri disiplinsiz yapıda bir başkanlık rejimi olan Amerika Bir
leşik Devletleri'nde ise partiler, aday tesbiti konusunda büyük ölçüde 
etkisiz hale getirilmişler ve bu konuda söz hakkı, parti taraftarlarına 
bırakılmıştır. Siyasî rejim açısından en önemli yeri başkanın alması ve 
partilerin disiplinli yapı göstermeleri, aday tesbiti konusunda parti 
örgütlerinin söz sahibi olmayışlarını bir sorun olmaktan çıkartmakta
dır. 

Türkiye'ye gelince, aday tesbiti konusundaki yetkinin parti içer
sindeki sınırlı bir lider kadrosundan, yavaş yavaş daha geniş yönetici 
kadrolarına, örgüt yöneticilerine ve sonraları çeşitli ölçülere göre 
tesbit edilecek parti üyelerini kapsayan yoklama kurullarına yayılması 
şeklinde bir tarihî gelişim olmuştur. Bugün bu konuyu düzenlemek
te olan Siyasî Partiler Kanununun ise; 

1 — Parti adaylarının, bütün parti üyelerinin katılacağı toplantılarda 
tesbit edilmesi, 

2 — Parti adaylarının, parti tüzüklerinin tesbit ettiği parti üyeleri 
tarafından seçilmesi, 

şeklinde ikili bir düzenlemeye gittiği görülmektedir. Ancak ilgili ka
nunların çıkartılmamış olması ve partilerin üye kayıt defterlerinin 
gereğince tutulmaması nedeniyle; bir süre için, parti adaylarının 
partiye kayıtlı bütün üyelerce tesbiti usulünün uygulanmaması uygun 
görülmüştür. Bugün adaylar, siyasî partilerin tüzüklerinde göster
dikleri üyeler tarafından tesbit edilmektedir. T.İ.P, tüzüğünde, bü
tün parti üyelerinin adayların seçimine katılmasını kabul etmiş; 
T.I .P dışındaki partiler ise tüzüklerinde tesbit ettikleri parti üye
lerinin katıldığı toplantılarda adaylarını tesbit etmek yoluna git
mişlerdir. 

Ancak bu usûl de, her ülkede olduğu gibi birtakım eleştirilere 
hedef olmaktadır. 

Bu eleştirileri : parti içersinde bir kıs:m üyelere aday tesbiti işle
minde rol vermenin, bir kısmına ise vermemenin, parti üyeleri arasın
da eşitsizliğe yol açması ; yoklamaya katılan adaylar arasında anlam
sız bir rekabetin başlaması; adayları tesbit etmek üzere seçilen parti 
üyelerinin, parti yöneticileri veya yoklamaya katılan aday adayları 
tarafından baskı veya etki altında bırakılması; parti içersindeki bir 
azınlığın kararlarının, adaylar konusunda parti üyelerinin bütününü 
bağlaması, şeklinde özetleyebiliriz. 
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Siyasî partilerin tesbit ettiği adaylar üzerinde seçmenlere tanı
nan söz hakkına gelince, bu konuda karşılaşabileceğimiz sistemleri, 
seçmene, adaylar üzerinde söz hakkı tanıyan ve tanımıyan sistemler 
olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Adaylar üzerinde seçmene 
söz hakkı tanıyan sistemler, bunu seçmene parti listesindeki beğenme
dikleri isimleri çizmek veya belli sayıda aday için tercih oyu kullan
mak imkânı vermek suretiyle gerçekleştirirler. Bir de karma liste 
imkânı vardır ki, burada seçmen çeşitli partilerin adaylarından ve 
bağımsız adaylardan beğendiklerinin isimlerini yazmak suretiyle, 
kendisi bir liste meydana getirebilir. Fakat bu sistemde kullanılan 
oyların, partiler demokrasisine uygun parti gruplarının oluşmasına 
yardım edemeyeceği açıktır. 

Parti adayları üzerinde seçmene herhangi bir değişiklik yapmak 
imkânı bırakmayan usule ise, bloke liste adı verilmektedir. Bu sistemde, 
seçmen partilerden birisini tercih ederken, onun listesindeki adayları 
da olduğu gibi kabul etmiş olmaktadır. Seçmen açısından, böyle bir 
durumun kabul edilmesinin pek güç olacağı açıktır. 

Aday tesbiti konusunda siyasî partiler içersindeki ve siyasî parti
lerle seçmenler arasındaki bu gibi çekişmeleri sona erdirmek için çe
şitli sistemler önerilmektedir. En uygun olanını bulma çabalarının 
devam ettiği bu ortamda, biz de yeni bir sistem önererek bu çabalara 
katılmış bulunuyoruz. Bizim uygun gördüğümüz sistem, her ilde se
çilecek milletvekili sayısı kadar parti adayının, o ilde parti örgütünde 
kayıtlı bütün parti üyeleri tarafından seçilmesi, alfabetik sıraya göre 
oy pusulasında yer alacak bu adaylar arasından kimlerin milletvekili 
olacağını, adayların sırasını, seçmenlerin adayların karşısındaki 
ye Ieri işaretlemek suretiyle tayin etmeleridir. 

Bu usulün, bütün parti üyelerine eşit olarak söz hakkı tanımak 
bakımından parti içi demokrasi kurallarına ; seçmene, partinin karar
ları üzerinde bir söz imkânı tanıması bakımından da, seçmenin hak 
ve özgürlüklerine uygun düşeceği kanısındayız. 

Çeşitli ülkelerde partilerin ve siyasî rejimlerin yapısına bağlı ola
rak şekillenen bu aday tesbiti usulleri, seçimlerde ortaya çıkacak aday 
kadrolarının yapılarına da büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bunun 
örneklerini Türk siyasî hayatında görmek ve kanıtlarını ortaya koy
mak mümkündür. 

Tek parti devrinde, çok sınırlı bir lider kadrosuna parti adayla
rını tesbit etmek yetkisini veren usullerin; asker-bürokrat kökenli 
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bu yöneticilerin, kendilerine yakın olan, ilgi kurmak olanağını daha 
çok bulabildikleri, asker-bürokrat gruplarını içersinde toplayan aday 
listelerinin ortaya çıkmasına yol açtığı görülmektedir. 

Ancak iki partili hayata geçildikten ve parti adaylarını tesbit 
konusundaki yetkiler, büyük ölçüde parti örgütünün yöneticileri ve 
üyelerine yayıldıktan sonra, partilerin aday gruplarının yapısı de
ğişmeye başlamıştır. Bu devrede, asker-bürokrat adayların sayısının 
azaldığını, buna karşılık serbest meslek mensubu ve tüccar adayla
rın sayısının artmaya başladığını söyleyebiliriz. Günümüze kadar iz
leyebildiğimiz bu eğilimin, çeşitli nedenleri vardır. Bunların birincisi, 
aday tesbiti yetkisi örgüte geçtikten sonra, doğal olarak, kendisini 
örgüte tanıtabilen kişilerin, aday seçilme ihtimallerinin diğerlerine 
oranla artmasıdır. Bu durumda, gerek zamanları gerekse maddi ola
nakları bakımından, asker-bürokratlara oranla örgütle daha sıkı 
ilişkiler kurmak imkânına sahibolan serbest-meslek mensubları ve 
tüccarların aday seçilmeleri daha kolay olmuştur. 

Bunun yanında memurların adaylıklarını güçleştiren hukukî ve 
siyasî koşulların da, asker-bürokrat kökenli adayların sayısının azal
masına yol açtığı düşünülebilir. 

Ancak nedenleri ne olursa olsun, bu eğilim günümüze kadar 
devam etmiştir. Bugün de siyasî partilerin aday listelerinde serbest 
meslek mensubu, tüccar kökenli adayların birinci büyük grubu teşkil 
ettiği; bürokrat-asker kökenli adayların ise bu grubun arkasında yer 
aldığı görülmektedir. Bu konuda bir diğer gözlem de, 1961 den sonra 
asker kökenli adayların genellikle A.P ve C.H.P dışındaki partilerin 
listelerinde daha büyük oranlarda yer alışıdır. Bunu, 1961 den sonra 
yapılmaya teşebbüs edilen askerî darbelerden sonra ordudan ayrı
lanların, genellikle siyasî hayata atılmak yolunu tutmaları ve bu dar
belerin yöneldiği A.P ve C.H.P dışındaki partilerde yer almayı uy
gun bulmalarıyla izah edebiliriz. 

Aday listelerine baktığımız zaman göze çarpan bir diğer durum 
da, hemen hemen T.I.P dışında bütün siyasî partilerin adaylarının 
serbest meslek mensubu-tüccar, bürokrat-asker kökenli oluşlarıdır. 
Bu durumda Türkiye'de hangi siyasî parti iktidara gelirse gelsin, ik
tidarda olacak grup değişmeyecektir. Bu ise, serbest meslek mensup
ları, tüccar-bürokrat-askerlerden oluşmuş bir gruptur. 

Dikkat edildiği zaman bu grubun, Türkiye nüfusu içersinde ge
niş bir kesim meydana getirmediği görülecektir. Nüfusun büyük ço-
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ğunluğu rençber, işçi, esnaf tabakalarından meydana gelmektedir. 
Oysa ki, bu gruplardan gelen adayların sayısı, T.I.P dışındaki bütün 
partilerin listelerinde çok azdır. Şu halde meslek grupları bakımın
dan, bir azınlığın çoğunluğa hükmetmesi hali mevcuttur. Böyle bir 
durumda yasama sürecinde nüfusun çoğunluğunu meydana geti
ren meslek gruplarının etkisi, nüfusun azınlığını meydana getiren mes
lek grupları kadar olamayacaktır. Çoğunluğun sorunları, gereğince 
çözümlenemeyecektir ve yasama süreci, belirli bir grubun lehine iş
leyecektir. Biz Türkiye'de yıllardır işçi, köylü, esnafın sorunlarına bir 
çare bulunamayışını bu gelişimin bir sonucu olarak görüyoruz. An
cak nüfusun bütün kesimlerindeki meslek gruplarından adayların, 
eşit büyüklükte gruplar halinde gerek aday listelerinde gerekse par
lâmentoda yer almasını; meslekî temsili gerçekleştirmek yoluna git
meden hukuk kuralları ile sağlamak mümkün değildir. Bizce bu, an
cak nüfusun geniş kesimini meydana getiren kitlelerin, meslek grup
larının, sınıfsal ve meslekî çıkarlarının bilincine vararak bu çıkarları 
sağlamak için siyasî iktidara geçmek azmini duymaları, örgütlenmeleri 
ve siyasî örgütlere baskı yapmaları ile mümkün olabilecektir. 
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E K — I 

C.H.P. RİYASET DÎVANI 'NIN 23 MART 1939 

TARİHLİ TEBLİĞİ* 

«Partimizin Sayın İkinci Müntehipleri : 

Bilirsiniz ki C.H.F. mevzuatına göre, Parti'yi ilgilendiren bütün 
işler için lüzumlu kararları almak, Büyük Millet Meclisi azalıkları 
seçimini idare etmek ve partinin mebus namzetlerini kararlaştırmak 
hak ve selâhiyeti Parti Riyaset Divanına ve namzetleri ilân selâhi-
yeti de münhasıran Partinin değişmez Genel Başkanına aittir. Gene 
bu mevzuata göre, Riyaset Divanının vereceği bütün kararlara, bü
tün parti üyeleri kayıtsız şartsız olarak itaata mecburdur. Partimizin 
ananesi böyledir. 

Ancak, Partimizin değişmez Genel Başkanı Millî Şef İsmet İnö
nü, Türk Milletinin siyasî hayatında halkçı bir idarenin bütün yük
sek ve ileri teamüllerini tahakkuk ettirmeyi ve devlet idaresi üzerinde 
milletin murakabesini en mütekamil bir hale getirmeyi millet, hizme
tinde takip edecekleri siyasetin ilk ve ana düsturu olarak ele almışlar 
ve millî hâkimiyetin hakiki ve yegâne mümessili olan TBMM'nin tam 
bir millet hülâsası kudret ve manzarası ile millet huzuruna çıkması 
lüzumunu her fırsatta ilân ve ifade buyurmuşlardır. 

İşte bu maksatladır ki, Genbaşkur, TBMM'ni bu intihap devresi 
için, partinin mebus namzetlerini tesbit ve ilân etmeden önce, memle
ketin bir çok kısımlarından partinin ikinci müntehipleri ile temas et
meyi ve müntehiplere Riyaset Divanının görüşlerini kararlaştırmak 
üzere doğrudan doğruya ikinci müntehiplerle bir istişare yapmayı ka
rarlaştırmıştır. 
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Milletin siyasî hayatında ilk defa tatbik edilen bu usûl, Gen-
başkurun bütün partililere olan muhabbet ve itimadının bir ifadesi 
olmakla beraber, bundan husule gelecek bir neticenin de bütün mem-
leketimizce partimiz mensuplarının siyasî rüşt ve olgunluklarına bir 
misal telâkki edileceğini de dikkatle göz önünde bulundurmalıyız. 
Bu sebeple, istişare reylerimizi kullanırken her türlü şahsî ve rejiyona-
list hislerden uzak kalmayı ve reylerimizin sadece kalb ve kafalarımızın 
mahsulü olmasına dikkat etmeyi kudsî ve millî bir vazife olarak te
lâkki etmemiz gereklidir. Bunun içindir ki, neticenin, siyasi rüşdünü 
ve olgunluğunu ispat etmiş bir partili zümrenin mahsulü olacağına 
şimdiden itimat etmekteyiz. 

Bu istişarenin hangi usul ve şartlarla yapılacağına ait talimat ta 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Muvaffakiyet diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.» 

C.H.P. Genel Başkan Vekili C.H.P. Genel Sekreteri 
Dr. Refik Saydam Dr. Fikri Tigrel 
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