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2. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 

15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
24, 25, 27 ve 34 ncü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasansiyle Afyon Ka-
rahisar Milletvekili Hazini Bozca ve iki ar
kadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 24, 25, 27, 34 ve 4G nci maddelerinin 
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ad Hulusi Demircili ve altı arkadaşının, 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı 
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96) 635:656,656:704 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Reyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yürcjçir'-
in. Kitapçılığımızın «elişme ve artımını sasıya
cak tedbirler hakkındaki sözlü sorusuna, Barba
kan ; 

İstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, Tica
ret ve Esnaf Odalariyle Ticaret Borsası hakkın
daki Kanunun tatbikatına dair olan sözlü soru
suna da Ticaret Bakanı cevap verdiler; 

Milletvekilleri1 Secimi Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad

delerin eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşüldükten sonra ; 

2 . VII . 1948 Cumartesi günü s n a t 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Konya Milletvekili 

A. F. Ccbesoy 
Kâtip Katıp 

Tunceli Milletvekili İsparta Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan S. Koksal 

Soru 

Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, Asker I toplanan para hakkındaki yazılı sorusu, îç.işle 
ailelerine yardım sonu olarak tiler Bankasında ri Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk ve

rilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Tarım, Tica

ret, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/319) (Gündeme). 

B İ R t N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Dr. Aziz Uras (Mardin), 

«•*» 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunlukta tereddüt hâsıl ol
muştur, yoklama yapacağız. Adları okunan ar
kadaşlardan burada bulunanlar lütfen haber 
versinler. (Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Konuşma için yeter sayı hâsıl 
olmuştur. Oturumu açıyorum, görüşmelere baş
lıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve 
iki arkadaşının, îş Kazalariyle Meslek Hastalık
ları ve Analık Sigortalan hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun 83 ncii maddesinin yorumlanması
na dair önergesiyle aynı Kanunun aynı madde
cinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Geçici Komisyon raporu (4/100 ve 
3/249) [11 

BAŞKAN — Rapor okunacaktır. 

[1] 192 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

— 634 — 



(Rapor okundu;. 
BAŞKAN -— liapor hakkında söz istiyen var 

mı?... 
Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul 

buyuranlar... Kabul etmiyenler... liapor kabul 
edilmiştir. 

ALİ RİZA ABI (İstanbul) — Yüksek Mec
lise teşekkür ederim. 

2, — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısiyle Afyon Karahisar Milletvekili 
Uazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad-
deleriîiin deği§tirilmesi ve İstanbul Milletvekili 

Fuad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, Mil
letvekilleri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
İçişleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/318 ve 2/5,96) 

BAŞKAN — Müzakereye devanı ediyoruz. 
Dün isimleri kaydedilmiş olan arkadaşlara sıra 
ile söz vereceğim. 

ŞUBE YY A ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Aziz arkadaşlar, dün müzakeresine başlanan ve 
konuşma konusunu teşkil eden şey, Milletvekille
ri Secini Kanununun, zaten mevcut olan bazı 
hükümleri açık ve bazı ek müeyyidelerle 
takviye edilmiş bir hale getirmeyi is
tihdaf eden bir kanun tasarısı idi. Maalesef 
konuşan arkadaşlarımızın çoğu esas maksat ve 
mevzu üzerinde durmıyarak bunu vesile ittihaz 
edip söz mecrasını bazı sahalara isal etmek gay
retini göstermiştir. Ben bu hususta mukabil fi
kirlerimi ve onlar tarafından serdedilen müta
lâaları karşılayıcı düşüncelerimi arza başlama
dan evvel bir hakikat üzerinde biraz tevakkuf 
etmek ve onu bütün vuzuhu ile belirtmek istiyo
rum: 

Yaşıyan Seçim Kanunu seçim emniyetini te
min eden hükümlerle doludur. Onun bazı mad
delerini değiştirmek için huzurunuza sunulan 
kanun tasarısı seçim sistemini veya prensiplerini 
değiştiren, tadil eden bir kanun tasarısı mahiye
tinde de değildir. Sözümün başında arzettiğim 
gibi bu tasarının gayesi, maksadı zaten yaşamak
ta olan kanun içindeki oy gizliliğini, tasnif 
açıklığını, yani seçim emniyetini daha iyi daha 
açık ve bazı ek müeyyidelerle daha belirtili bir 
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hale koymaktan hiç bir maksadi ihtiva ethtez> 

Bu noktayı arz ve izah ettikten sonra dün 
bu kanun tasarısı vesilesiyle bu kürsüde konu
şan arkadaşlardan başta ve bilhassa Demokrat 
j/arti Sözcüsü Sayın Adnan Menderes in müta
lâalarına geliyorum. Bu arkadaşım yürürlükte 
bulunan Seçim Kanununun her türlü hile fesat
lara müsait olduğundan bahis ile sözü 21 Tem
muz seçimine getirdiler ve açıkça görülen hususi 
bir itina ile asıl tarizlerini ve savletlerini 21 Tem
muz Seçimi üzerinde teksif ettiler. 

HASAN FEHMİ ATA(J (Gümüşane) — 
Eskiler alayım. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Onu takibeden iki Meclis arkadaşı da Sayın 
Adnan Menderes'in isrine uyarak (kendilerine 
has cebri bir görüşle) geçen seçimin kusurların
dan eksiklerinden dem vurdular. Nasıl bir ruh 
haleti içinde, ne biçim bir tarzı beyanla konuş
tular? Hepinizin şahit olduğumuz gibi masum 
halkı tahrik ve bizleri tehdit eden kelimeler cüm
lelerle konuştular... Cidden samimî bir teessürle 
soyuyorum, muhalefetin kendi ihtiyariyle kendi
lerine şiar edindiği kötüleyici ve karalayıcı bir 
dille konuştular. İtiraf etmeliyim ki arkadaşlar, 
Sayın Menderes mestur endehtda ustalaşmış bir 
topçu çavuşu gibi konuştu: Bu husustaki maha
ret ve marifetlerini tebrike şayan görürüm. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Terfi 
ettirin... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Acele etmezseniz General de olursunuz, Mara-
şal'da, acele ederseniz ayağınız tökezir. Ama 
bu mestur atıp savurusun sebep ve hikmetinin 
ne Büyük Millet Meclisinin dikkatinden ve ne de 
derin ve geniş anlayışlı Türk Milletinin idrak 
ve iz 'anından kaçmadığını kaçmıyacağını kendisi
ne haber verirsem bana istemiyeceğim bir kırgın
lık göstermesinler. Çünki onlar darılmaya, küs
meye, Meclisi terketmeye çok alışıktırlar. 

Saym Menderes bu cihete maksur beyanatiyle 
umumi efkâra; bir taraftan 21 Temmuz seçimi
nin meşruiyetsizliği hissini telkine çalıştılar, di
ğer taraftan da... 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bu 
çoktan oldu, geç kaldın... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
İşte böyle bir seçimi yaptıran kötü bir kanunun 
tâdiline biz sebep olduk demek istediler. Fakali 
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hayır arkadaşlar; 1,5 yilm olaylariyle büsbütün 
aydınlanan Türk milleti böyle bir telkinin tesiri 
altına girmez. Onun temiz ve asîl ruhu; yüksek 
şuur ve idrakinin üstün idrakinin kesin sıyaneti 
altındadır. Bundan emin olabiliriz. Farzı mu
hal olarak bu tasarı §u veya bu şahsın, şu veya 
bu zümrenin ihtar ve arzusuna uyularak Meclise 
arzedıimış olduğu kabul edilse bile, isabetine 
inanılan bir ihtar ve arzuyu benimsemek büyük
lüğü ancak bizlere düşen ve bizlere yaraşan bir 
şeref ve hakseverlik hasleti olur. Ama açıklamak 
Türk milletine bildirmek lâzımdır ki bu tasarıyı 
Meclise getirmenin* sebep ve saiklerinin başın
da kötü niyetlilerin seçim emniyeti ve seçim na
musu diye yaptıkları tezvirlerin mahiyetini 
çırçıplak ortaya koymak emel ve arzusu vardır. 
Bunda hâkim Olan kudret ancak ve yalnız bi
zim arzumuz, bizim ihtiyarımızdan ibarettir. Şim
di bu bahiste Bay Adnan Menderes'e, peyk ol
muş diğör iki Milletvekilinin Hasan Dinçer'le 
eski ve sevgili dostum Refik Koraltan'ın fikir ve 
mütalâalarına karşı fikirlerimi arz edeceğim. 
Lütfedip de beni dinlerlerse zevk duyarım. 

Fakat tahmin ediyorum ki Mecliste yoklardır; 
zabıtları okusunlar. (Sağdan, biz dinliyoruz ses
leri). 

Sayın Koraltan bu kürsüden ünlü bir kah
raman edasiyle konuşmasına, çok eski zaraan-
lardanberi alıştığımız bu sayın Milletvekili, dün 
hayli masum görünen bir durumda konuştular. 
Bizlere Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük 
hasletlerinden ünlü ve şerefli hâtıralarından 
tıpkı hakikatlere sadık bir tarih hocası 
gibi malûmat lûtfunda bulundular. Fakat git 
gide o masum eda ve tavır daimî bir değişiklik 
aldı ve hemen bir mazlum durumu aldılar, 
seçim mezaliminden bahsederek ortaya attık
ları bir dâvanın bizzat şahidi rolünü de yap
makta bir mahzur, bir mantıksızlık görmediler. 
Hiç şüphe yok ki, bu fikri Feridun Fikri ar
kadaşım ifade etselerdi; kadı ola davacı, 
muhzır dahi şahit. Yahut, bizim şeyhin kera-
matı olur kendisinden menkul, derdi. Bizleri 
döğdüler, döğdürdüler, sürdüler, kaçırdılar. 
Seçim sahasında toplu tüfekli cenkler, kıtaller 
yarattılar. Saçlar sakallar yoldurdular. 

Derin derin düşündüm, acaba bu eski dost 
ve tecrübeli, ihtiyatlı arkadaş hiç düşünmedi
ler mi ki, o sözleri söylerlerken asıl yolunan, 
köküiıden sökülüp atılmak istenen şey, millî 
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iradenin mutlak bir hürriyet içinde konuşan, 
diline en yüce ve kutsal bir şahika olan bu 
yüksek kürsünün masum iffeti, en mukaddes 
emniyetiydi. (Sağdan Allah Allah sesleri) 

Aziz arkadaşlar, sayın Milletvekilleri, bu ka
bil sözler, 21 Temmuz seçiminin meşruiyetini 
inkâr ettikleri halde hâlâ Millet Meclisinde 
oturmakta ve kendi kanaatlerine göre birer 
gasıp durumunda kalmakta, vicdani ve hukuki 
bir mahzur görmemekte olanların dillerinden, 
seçim donunda yine böyle sözler isitilmişti. 

Sayın muhalifler, işte Allah, Allahın şimdi 
sırası. 

Milletvekilleri tutanaklarının müzakere ve 
münakaşa konusu olduğu günlerde yine böyle 
konuşmuşlardı. Biz de konuştuk. Hakikatleri 
ortaya serdik, samimî kanaatlerimizi, ilmî ve hu
kuki mütalâalarımızı cesur inkârlar, cüretkâr 
mütalâalar karşısında kitaplar göstererek, ilim 
ve hukuk otoritesi müsellem olan büyük şah
siyetlerin fikirlerini ve isimlerini bildirerek 
arzettik. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) —• Nasıl 
olduğunu biliyorduk. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Ve 
nihayet kendilerinin istemez göründükleri şey
lerin bizzat kendileri tarafından yapılmış ol
duğunu da bildirdik. 

Mademki muhaliflerimiz bugün yine 21 Tem
muz seçimi olaylarından bahsedilmesini iste
mişlerdir, müsaade buyursunlar, sükûn ve iti
dal içinde «bizim kendilerini dinlediğimiz gibi» 
millet kürsüsünde konuşan bir hatibi dinlemek 
olgunluğunu gösterirlerse ben de onlara 21 
Temmuz hâtıralarından ve olaylarından bah
sedeyim; fakat bilmem bunun faydası olur mu? 
Bu kabil sözlerin yeri midir? 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Söyle, 
söyle, yeridir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — U-
zun, uzun söyliyecek değilim, yalnız beş on ke
lime ile hâtıralarını uyandırmak isterim. 

21 Temmuza tekaddüm eden günlerde, 20 
Temmuz gecesi dâhil, Türk Devletini ve Türk 
milletini ecnebi milletlere jurnal etmelerden 
başlıyarak, arapça ezanlar, mal ve para vait-
leri, ceza tehditleri, oy puslaları tranpası. 

Vergi afleri ve iadeleri, asker terhisleri, kis-
fe ve serpuş değiştirimi, balta hürriyeti, fab-
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rika yağmaları, şeriat teraneleri... daha neler, 
neler... 

Bütün bunları tecviz eden şey Seçim Ka
imini', ihtiyar edenler de bizler miydik? ve bü
tün bu sözler, hareketler seçim emniyetinin 
mahfuziyeti için mi yapıldı? 

Biz, muhaliflerin insafa gelerek Mecliste ya
pılması icabedeaı çalışmaları sokakta ve mey
danlarda yapmamalarını ister ve beklerken bu 
defa da onların sokak ve meydan politika oyun
larını Meclis kürsüsüne getirdiklerine şahit 
oluyoruz. 

Bu, Türk demokrasi tarihinin hazin bir te-
eellisidir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bırak-
tmızdı, yine mi geldiniz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Siz çok söylediniz, çok dinliyeeeksiniz. İsterseniz 
sözlerinizi Cevap vermeye lâyık görmiyeyim. -

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Buyu
run, devam ediniz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Birbuçuk sene evvel Seçim Kanunu Meclisin her
hangi bir Komisyonunda konuşulduğu sırada ara
dan 25 - 30 sene geçmedikçe seçim Kanununda 
değişiklik yapılamıyatcağı fikri serdedilmiş veya 
raporunda yazılmış. Bunu hatırladılar ve bu
gün bir buçuk sene sonra buna imkân verilmiş 
olmasına 25 - 30 yılın asılıvermiş bulunmasına 
takdirli bir gayret izhar ettiler. Seçim Kanunu 
bu tasarı ile değiştirilmiyor Sayın Adnan. Se
çim Kanununun mevcut hükmü, mevcut ruhu, 
mevcut mânası aynen kalmaktadır. Yaptığımız 
şey söze başlarken belirttiğimiz şeyden ibarettir. 
Bunu biraz dikkatle anlıyacağımzı tahmin eder
dim. Binaenaleyh, O Komisyonun sözü dosdoğ
ru ve tas tamam yerinde durmaktadır. Hükü
metçe Meclise sunulan tasarının bir itiraf hüc
ceti gibi olduğunu beyan buyurdular. Bu itiraf 
hücceti değildir. Asıl konuşmalarındaki maksa
dı bile istilzam ifade etmediler. «İfade etmiş ol
salardı, isabet ve ademi isabetini tahmin kolay 
olurdu. 

Seçmenleri idare ve kontrol için, Seçim Ku
rullarının bitaraf olacak elemanlarla tertibedil-
miş olduğunu söyliyerek,. yargıçları bu komis
yonların başkanlığında! görmek fikrini ve talebini 
ileri sürdüler ve bitaraf heyet isteriz dediler. 

Arkadaşlar, bir defa bitaraf heyet tasavvur 
ve tahayyül edilemez, mastikan buna imkân yok-
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tur. Çünkü seçim kurulunun bitaraf olan par
tiler mümessillerinden bir heyetçe hâkimler ve 
belediyelerden bir kaç zatın iştirak ettiği bir heyete 
taraftar oluyorlar. Ve* heyetin adına da bitaraf 
deniyor. Halbuki böyle bir heyet bitaraf de
ğildir. Taraflarla bitaraf sayılan mercilerden 
alınan unsurlardan mürekkep bir heyet olur. 
Hele partilerin sayısı 15 -17 veya Demokrat Par
ti Şefinin lisanından işittiğimiz gibi 18 olduğu ve 
her birinin mümessilerinin de bu heyete katıldı-
ğmı bir düşününüz. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Merak 
etmeyin şimdi öyle bir şey yok. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Bitaraf sözü de başlı başına bir tahlile değer 
bir lâftır. Demokratik bir heyette kerkesin 
münevverin bir siyasi kanaati vardır. Meselâ; 
bu siyasi kanaati vazife icaplarına hâkim kıl
maktadır. Bu ise, sadece hâkimlere mahsus 
değildir, Bir âmme vazifesi yapan her insanda 
ve her mercide bulunması zaruri olan bir va
sıftır. Onun için, bir partiye mensup olsalar da
hi mahallî halk mümessillerinin kendilerine dü
şen bir âmme hizmetini seçim işi gibi millî bir 
vazifeyi bitaraf olarak yapmaları tabiî ve za-
ruridiî. 

Aksi hareket ise zaten kazai murakabeye tâ
bidir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Uy
madı Süreyya bey uymadı. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
size öyle geliyor. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden konuşur
sanız müzakereyi takip etmiye imkân yoktur. 
Söz istiyen arkadaşlara en geniş ölçüde söz ve
receğim. Arkadaşlardan rica ederim hatibin sö
zünü kesmesinler. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Sayın Adnan Menderes'in sözünü iltifat telâk
ki ederim. Onlara böyle geldiği için öyle der
le?. 

Hergün gördükleri işlerden dolayı yıpran-
mıyan yargıçların 3 gün, 4 gün sürecek bir se
çim işinden dolayı yıpranaeaklannı nasıl kabul 
ediyorsunuz? Dediler. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Dört 
senede bir defa.. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Sayın Menderes'e kemali tevazuu ile hatırlata
cağım. Hâkimin Türkiye'de mahkemede yargıç 



olarak gördüğü işin tabiî, sosyal ve hukuki1 

bünyesiyle sizin başına getirip içine karıştır
mak istediğiniz siyasi politika kumkuması ve 
gayyası ile seçim işleri v%ya seçim komisyoau 
veya kurulu başında göreceği iş aynı mahiyet 
ve aynı tesiri taşıyan işlerden midir? Birbirin
den esası, gayesi, mahiyeti, bünyesi, tabiatı iti
bariyle ayrı ve birbirine hiç benzemiyen iki işi 
birbirine kıyas tarikiyle yaklaştırmak caiz mi
dir? 

Fransa, Yunanistan, İtalya gibi memleket
lerden bahsettiler ve oralarda adlî müeyyide
ler yargıçların seçim kurullarında, seçim işle
rinde bulundukları halde temin edilmiş oldu
ğunu söylediler, anglo - sakson memleketlerin-
den de bahsettiler ve fakat onlarla bizim şart
larımız arasında müşterek bir kıyas tanımadık
larını ifade buyurdular. 

Sayın Menderes'e soruyorum, Fransa, İtal
ya ve Yunanistan 'la bizim aramızda Anglo - sak-
sonlarda bulumıyan kıyas şartları mevcut mu
dur? Demokrasi, demokrasi diye bağıran, çırpman 
bizler, demokrasi icabı olan seçim işlerinde de
mokrasi kaideleri diye anılan ve sayılan mâkul 
esasları, örnekleri, dünyanın demokrasi hocası 
örneğini vermiş olan Anglo - saksonlardan al
mayıp da italyanlar ve Yunanlılardan mı ala
cağız? Türk Milletini buna mahkûm kılan zih
niyet acaba nedir? Çünkü sayın Menderes çok 
iyi bilirler ve biliniyorlarsa işitsinler ki, İngil
tere 'de; demokrasinin kaynar ocağı, berrak 
kaynağı olan bu memlekette, seçim işlerinin 
idaresi hâkim olmıyan bir tek vatandaşa veril
miştir.. 42 Devletin ittihat ve iştirakinden vücut 
bulan müttehit Amerika Devletlerinde ise 5 ve
ya 7 devlet müstesna mütebakisinin hepsinde 
seçimlerin icrası tamamiyle yargıçlardan gayri 
memurların elindedir. Eğer demokraside, seçim 
emniyeti yalnız kendilerinin buldukları ve yal
nız onunla kabul olduğunu iddiada musir kal
dıkları yargıçların seçim kurulunda bulunma-
siyle kaimse bunun tabiî ve zaruri neticesi ola
rak İngiltere'de ve Amerika'da seçim demok
rasisi hâkim olmadığını ve demokrasi icabatiyle 
seçim emniyetinin müeyyidelere bağlanmamış 
bulunduğunu iddia etmek olur. İtiraf edeyim 
ki, bunu sadece gülünç bir kanaat diye vasıf
landırmak ieabeder.. 

Seçim kurullarına siyasi partilerden birer 
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temsilcinin rey sahibi üye halinde katılmaları 
fikrini ileri sürdüler ve bunda İsrar ettiler. Bu 
fikir ve kanaat karşısında komisyonlarımızdan 
birinin serdetmiş olduğu mütehassıs fikir ve 
kanaate karşı dediler k i ; seçim kurullarında, 
partilerin birer temsilci üye olarak alınmasına 
muhalefet ediyorlar. Partiler bu kurullarda 
resmî ve düveli varlıklar değildir, diyorlar. 
Ama onların mümessilleri bu kanunla kurulla
ra alınması kabul edilirse resmî sıfat ve mahi
yeti iktisap etmiş olurlar. Onlar tıpkı devlet 
memuru mahiyetini alır diyorlar. Doğrudur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, kabul etmiş 
olduğu bir kanunla, herhangi bir vatandaşa 
vermiş olduğu sıfat ve yetki mutlaka bu devlet 
teşkilâtı içerisinde ve devletin resmî memurla
rının sıfat ve yetkisine muadil hürmete, lâyık 
biı- sıfat ve yetki olur. Fakat esasında meşru 
olmıyan, lüzumsuz bulunan herhangi bir fikrin, 
herhangi bir talebin, Büyük Millet Meclisi 
kanun yapar, karar verirse meşrutiyet kisvesi
ne bürüniir- diye ileri sürülmesi kâfi bir sebep, 
mukni bir delil, inandırıcı bir beyan olur mu? 
O Meclis ki, yaptığı işleri ve yapacağı işleri 
milletten aldığı hakiki yetkiye müstenit olmadı
ğını daima fırsat bularak şurada ve. burada 
milletin ruhuna sindirmek istiyen kimselerin 
ağzından bu garip ifadeyi işitmek hakikaten 
insanı hayrete sevkediyor. 

Kom&yonun, daha konuşmalara başlamaz
dan evvel geri aldığı ek 4 ncü maddeye dokun
dular. Müzakere konusu olmaktan çıkmış bir 
madde üzerinde durup konuşmak... 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Daha 
çıkmadı. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Ko
misyon geri alınca çıkar, Adnan Menderes sen 
de bunu bilirsin. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Meclis 
daha kararını vermedi 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Kanun tasarısında yazılı bulunsa bile, konuş
ma mevzuundan hariç kalmış olduğu muhak
kak bulunan bir madde üzerinde ısrarla durup 
da daha evvel düşünülmüş şeyleri kanun için 
değil, başka maksatlar için söylemeyi kararlaş
tırmış olanlar elbette bu hususa tahsis ettikleri 
beş on satırı okumazlarsa yazık olur. 
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ADNAN MENDERES (Kütahya) — Elbette, 

çok yazık olur. Bu, iyi niyette bulunmanın ceza
sıdır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Bu 
arada- dediler ki, o maddenin son fıkrasına 
temas ederek, ihbar ve şikâyet hakkı ortadan 
kaldırılıyor, veyahut onlar kaldırılın amakla 
beraber ağır ceza tehdidi altına alınmıştır, de
diler. 

Hayır Sayın Menderes, dikkatli okuyonuz, 
konuştum diyo bir köşeye bırakmışsınız, tasa
rı buradadır, verebilirim. O tasarının ikinci 
fıkrası seçim işlerini kötülemek maksadiyle ya
lan veya uydurma haber yayanlar veya bu 
maksatla ihbar ve şikâyette bulunmak fiilleri 
hattı zatında ceza hukukumuzun ceza tehdidi 
altına almış ef'ali memnuadan olduğu için ay
rıca bu kanunda dahi bir ceza müeyyidesi al
tına alınmasına lüzum görülmemitir. Evet bu 
hüküm Ceza Kanunumuz içinde ceza tehdidi 
altına alınmış ef'ali memnuadan olduğundan 
buna lüzum olmadığı için bu madde Komisyon 
tarafından Meclis müzakeratma arzedilmemek 
üzere geriye alınmıştır. 

Sayın Hasan Dincer kanun tasarısı «Yarım 
yamalak» diye vasıflandırdılar. Olabilir bir 
Milletvekilinin, bir parti gurapunun. 3 - 5 
milletvekilinin veya Hükümetin, yani Anaya
sa ile tçtüzük hükümlerine göre Büyük Millet 
Meclisine kanun teklif etmek yetkisini taşıyan 
herhangi bir şahısdan veya makamdan gelen 
bir tasarı «Yarım yamalak» olabilir, şanım, bu
nun telâkkisine göre. öteki, berikinin telâkkisi
ne göre de mükemmel, tamam ve mütekâmil 
olabilir. Biz bunun «Yarım yamalak» olduğu
nu farz ve kabul etsek bile düşünmediler mi ki, 
bu kanun tasarısını böyle yerip kötülemiş ol
maktan gaye ve maksadı dinleyenler bunu id
râk etmezler mi? Ye yine böyle yarım yamalak 
olduğunu farzetsek bile Büyük Millet Meclisin
de bu tasarıyı tashih edilip, ikmal edilerek dai
ma mûkemmelştirmek imkânı mevcut değil 
inidir? Niçin bu husustaki fikirlerini ve tek
liflerini serdetmiyerek yalnız gelen tasarıya 
«Yarım yama!aktır» diye söylemekle iktifa et
mişlerdir. Bunun hakikatma nüfuz etmek güç 
olmasa da kolay da değildir. 

Ama ben söyliyeyim ki, bu tasarı, ibaresi 
ifadesi ve hükümlerinin tertibi itibariyle zayıf, 
tadil ve tashihe muhtaç bir durumda olsabile 
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veyahut ta, sayın arkadaşımın tabirini ihtiyar 
edere söyliyorum, «Yarım yamalak» bir tasarı 
da bulunsa yalnız Meclise şevkinin hikmet ve 
sebebi şu olduğu muhakkaktır, bu tasarı, haksız 
ee şahsi tahassüslerle konuşanları mefluç kıla
cak bir tasarı olmak vasfmdadır. Zaten mevcut 
olan esaslar daha açık bir ifade veya iyi niyetler 
için kolay anlaşılıyor bir dille yazılmış ve hü
kümleri daha vazıh surette tertiplenen bir tasa
rıdır. 

Sayın Koraltan, iki yıldanberi yapılan seçim
ler üzerinde her türlü oyunlara müsait olmıya-
cak bir kanuna ihtiyaç bulunduğunu mazbata 
muharririne atıf ve isnad ederken, bu kürsüden 
bazı şeyler söylediler. 

Arkadaşlar, hepiniz dinlediniz, zabıtlar orta
dadır. Komisyon sözcüsünün ifadeleri yaşıyan ka
nunun Refik Koraltan arkadaşımızın dedikleri 
JTİbi fesat, hile, hud'aya müsait bir kanun oluşunu 
itiraf ve ifade mahiyetinde midir? Böyle izah
ları tamamen haksız ve yersiz gösterecek bir vu
zuh vermek maksadiyle yapılan bu kanunu teş
rih ederken haddi zatında seçim işlerinin yalan
lara. yaygaralara olduğu kadar hile ve hud'aîara 
da gayrimüsait olması herkesçe müsellem ve mül-
tezem esas bulunmasını izah ve ifade ettiler ki, 
bu ifade de hepimiz mutlak bir iman ile birleşme
de istical gösteririz. Muayyen bir mansatla ana 
bir prensini ve mükemmel bir gayenin ieabettir-
d i $ bir ifadevi evirip çevirin maksadın *amamen 
zıddını almak ve onun söylivenin mensup olduğu 
iktidar mrtisinin vüzfine ve Hükümetin suratı
na sanki intakı hak gibi ağızdan kaçmış bir söz 
halinde telâkki ederek ihtar etmek sadece muha
liflerimize yakışan bir haslettir. 

Hükümete gelen heyetlerin yalnız milleti, mu
halifleri değil bizleri de - yani onun dili ile -
sizlerin ekseriyetini de memnun etmemiştir, dedi
ler. Bu arkadaşımın fuzuli vekili musahharlık 
vaziyetine düşmesine, cidden çok müteellim ol-
tdum. 

NT7RÎ (VZSAN (Kütahya) — Sîzin gibi. 
SÜREYYA ÖRGEEYREN (Devamla) — 

Biı hakkı kimden veya hangi mantıki mülâhaza
dan almışlardır. Bunun keşfi tahmini normal 
düşürten dimağlar için mümkün olamaz. 

Sonra oyundan, baskıdan, haksızlıktan bahis 
buvurdular. Başka bir deyimle millet iradesinin 
serbest bir surette tecellisi için reyini serbest 
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kullanma fırsatını vermediniz, bunu gayrîmîlm-
kün kıldınız, dediler. Ve bizleri feci aMbet ve 
tccelliyat ile korkuya salmak istediler. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Korka-
cak adam değilsiniz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Evet biz Türk Milletinden korkmuyoruz, çünkü 
ona kargı ne kötü bir duygumuz ve ne de kotu bir 
fiilimiz vardır. Milletten korkmaları gerekenler; 
bizleri uğruna can vermeye hazır olduğumuz mil
let ile korkutmak isteyenlerdir. Bir buçuk sene 
•evvel Beşiktaş, iskele gazinosundan olum tehdit
leri savuran bu kıyıcı aziz dost acaba dünkü kor
kunç mütalâaları kendiliğinden mi söyledi, yok
sa Ankara'yı son teşriflerinde,gazete muhabirle
rine yaptığı bir beyanatta «îktidar Partisi ve 
Hükümeti milletin bu arzu ve isteklerini hiçe 
saymakta hâlâ ısrar ediyir, şüphesiz suiniyetleri
nin cezasını çekeceklerdir, millet suiniyet erba
bını çoktan tanımış ve mimlemistir, yakalarına 
yapışacağı tarih çok uzak değildir» buyuran li
derlerini taklit ve takip hevesine kapıldığın
dan mı?... (Sacdan, tekzip etti, haberiniz yok, 
tekzibi oku sesleri). îşte bu hususta bir ve hakem 
kanaata varmakta ve mütereddit ve mütehayyi-
rîm. Biz Refik Koraltanna aynı mektepte oku
duk. aynı sınıfın talebeleri idik. Bu mektep ve 
meslek arkadaşım biraz da çalışkan bir talebe idi. 
Amma hukuki bu mülâhazasına şaştım. TTâkım-
ler siyası veya- seçim cürümlerine bakarla rmıs 
da ihtidadan intihava kadar tahkik eder, istic
vap erler, hükme kadar her safhasîvle meşgul 
olurlarmış ve bu siyasetle iştigal teşkil eder
miş onun için. seçim sandıŞı vazifesi sivasete 
karışmak olsa dahi zaten gördüğü vazifenin ma
hiyetinden başka birşey olmazmış, hükmünü 
verdiler. 

Sayın Milletvekilleri; bir Türk yargıcının 
hususi kanunların kendilerine verdimi yetki, 
istiklâl ve sorumsuzluk içerisinde g5rdü&ü ka
za vazifesiyle, hâkim olarak yaptığı muhakeme
de verdği hüküm hizmetiyle, bu seçim sandığı-
basında memur ve mesul olarak çalışması ara
sında fark görmemece gayret etmekte yekta ol
mak ve bu gayreti bu kürsüden ifade edebil
mek için insanın hayli mütahammil ve havli 
vurdum duvmaz olması lâzımdır.. (Soldan gü
lüşmeler) Bu sayın arkadaş secim müessesesi
ni bir adalet müessesesi addettiler ve şSyle de-
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diler; aynen, elimde olan kendi ifade zabıtla
rından aldım. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ada
let müessesesi olmadığı anlaşıldı zaten. 

SÜEYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Ay
nen okuyorum: «Esasen seçim müessesesi biza
tihi, binefsihi adalet müessesesidir.» Refik Ko-
raltau söylüyor. (Gülüşmeler) 

Bu kanaatlarmın mucip sebebi nedir? «Ya
ni seçimlerde ne olacaktır? Millî irade tecelli-
edecektir, emniyet de tecelli edecektir, yani mil
let namına onun irade hâkimiyeti namına söy-
liyecek, müesseseye girecek azalar, mebuslar 
kanun yapacaklar. Kanun nedir? Umumi efkâ
rın ifadesi, büyük çoğunluğun iradesinin teza
hürü.» Bununla demek istiyorlar k i ; 

Şu halde mademki seçim neticesinde Mil
letvekili olarak buraya gelecektir ve o Millet
vekilleri T. B. M. Meclisini teşkil edecekerdir, 
milletin iradei nazıma ve hakimesini kuşanacak
lardır, kanun yapacaklardır. Kanun yapmak da 
adlî ve hukuki bir iştir. Şu halde onların se
çimi için kurulacak seçim kurulları ve seçim 
sandıklarında bulunacak komisyonlar da «biza
tihi, binefsihi adalet müessesesidir.» 

Arkadaşlar, akılları durduracak bu mantığa t 
cevap vermekten kendimi müstağni addediyorum. 

Arkadaşlar, eğer kendileri burada olsaydı... 
HASAN PEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Bu

rada far/edeceksiniz, okuyacaktır. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) 

Bu hürriyet diye çırpman, fakat fiilî hayatta 
hürriyeti çok sevdiğinin, hakka çok riayetkar ol
duğunun delilleri hemen çok az bulunan bu ar
kadaş (Gülüşmeler). 

FUAD KÖPRÜLÜ (tstanbul) — Şahsiyata 
girmiyelim. Doğru değildir. (Sağdan: Şahsiya
ta girmiyelim sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Hâdiselerden bahsedeceğim, zihniyetleri belirte
ceğim. Trabzon'da vali bulunan bay• fX] Maç-
kadan kendinin çıkarmak istediği bir kadın 
meclisi umumi azasını bu işde kanunun ve mille
tin yetkili, haklı kıldığı insanların kabul etmedi
ğini kaymakamın diliyle haber alınca kayma
kamlığa emir veriyor, bu yetkili insanları, rey 
sahiplerini derhal hapsü tevkif ediniz^ diyor ve 
hapsettiriyor ve bunlar orada bulunan süvari 
bölüğünün ahırında iki gün mevkuf kalıyorlar. 
Böyle bir. 
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PUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Amma ida

re varmış haa. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Böyle bir bay [X] in bu kürsüye gelip de, hayatı 
bunlarla dolu olan bir insanın bu kürsüye ge
lip de, bu memlekette bugün yaşıyan hayati siya
siye hürriyeti isterim demesi... (Soldan alkışlar) 
şaşılacak bir tezattır. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Devlet yok 
mu idi ozaman? Şahsiyata mı giriyorsun? Böyle 
söyliyeeek olursan biz de neler söyleriz. Fakat 
bunları söylemeyiniz, burası şahsiyet kürsüsü de
ğildir. 

Reis bey vazifenizi yapınız, şahsiyat kürsüsü 
değildir orası. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Büyük Millet Meclisinin yüksek takdiri sizin 
şahsi korkulu kanaatinizin üstündedir, ihtarı 
sizden beklemem Köprülü, otur yerine ve dinle, 
çık ve söyle. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Söyliye-
ceğim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Söz kesmek, yol kesmek kadar şenidir. Bir şeka
vet hareketi demektir. (Gürültüler, soldan al
kışlar, zil sesleri). 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Şakice ha
reket eden sensin. Ben senin tercümei halinden 
bahsetmedim. 

BAŞKAN — Muhavereyi keselim. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Çık kürsüden söyle, söz kesme. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Reis 

bey, müdahale etmiyecek misiniz? 
FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Şahsiyat 

devam edecek mi? (Şiddetli gürültüler, masaya 
vurmalar). 

BAŞKAN — Biraz susunuz, gürültü etmeyi
niz. 

Süreyya bey şahıslardan konuştuğunuz tak
dirde sözünü keserim. Şahıslardan katiyen bah
sedilmesin. (Onlar bahsetti, şahsiyattan bahsedil
miyor, zihniyetten bahsediliyor, hatip söyliye-
cektir, söylemelidir sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Riyaset Makamının ihtarı çok yerindedir. Ancak 
şahıslardan bahsedilirse, şahıslardan istihfaf 
ve istikrahla bahsedilirse bu şekilde konuşan in
san küçülür ve küçük bir insanı da susturmak 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinin hakkıdır. Fa-
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kat ben, şahıslardan bahsetmiyorum. Bir hâdise
den bahsetmiyorum, yaşıyan bir zihniyeti belir
tiyorum, yalan söylemedim. Bu hâdiseyi yapanın 
falan olduğunu söyledim. Yalan söylemedim. Ve-
huzurunuzda gıyabında söylemek mecburiyetin
de kaldığımdan teessürlerimi takaddümen söyle
dim. Ben küçük insan değilim. (Soldan bra
vo sesleri). Tertip, tariz ve taarruzdan kastım 
da olsa, hedefim mutlaka büyükler ve büyüklük 
olacaktır. Burada ise o mefhumlar mevcut de
ğildir. 

Sayın Babanoğlu arkadaşımın sözlerine geli
yorum: Pardon Cihat Baban arkadaşımız, nispî 
temsil istediler. 

IBİİN SOYSAL (Maraş) — Bağımsızlara 
Çatma. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 
Her fikir mukaddestir, bağımsız olduklarına gö
re nispî temsil yerine Cumhuriyet İdaresinin 
değiştirilip şu veya bu şekilde başka bir idare 
ikamesini istemek de bir kusur ve cinayet değil
dir. Ancak konuşma mevzuunun içine sıkıştırı
lıp konuşulamıyacak bir fikri bu kürsüden söyle-
lemek milletvekillerinden beklenmiyen şey oldu-
duğunu benim bu kürsüden söylememin de lüzum 
ve faydası vardır. 

Gördüğüm ruh haletlerini, gizli maksatları be
lirtmeyi yararlı bulduğum sözleri tahlile ve ten
kide başladığım zaman buna tahammül edemi-
y enler in dikkat gözlerine bunun bu kürsüye ya
raşan Millî bir vazife olduğu hakikatini vazet
mekle iktifa ediyorum. Yine dediler ki, seçim 
günlerinde meclis hali içtimada olmadığı için 
Devlet boştadır. 

Hayır arkadaşlar, kendilerinin de temas 
edip geçtikleri gibi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi müstemirren münakitir. İnsanlardan mü
rekkep olan ve millî irade gibi çok kutsal, çok 
muhterem, çok üzerinde dikkatle titizlikle durup 
çok yerinde kullanılmak istiyen Millî iradenin 
yerini yani bu Meclisin mensupları insan olduk
ları için elbette dinlenmeye memleket içinde gez
meye, müvekkilleri ile temasa muhtaçtırlar. 
Meclisin tatil yaptığı zamanlarda Devlet boşda 
mı kalıyor ki, seçim esnasında burada Meclisin 
içtima halinde bulunmamasını bir sebep göstere
rek seçim işlerinin esas ve ruhlarını değiştirme 
fikrini ileriye sürmek yalnız bu sebeple yerinde 
olsun. 

Arkadaşlar tahmin ediyorum ki, bu arkadaş 
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Anayasalını 9 ucu madedsini ve Meclisin 30(i nu
maral ı karar ın ı okumamışlar. Ve zaten bu ka
bil eksik bilgilerdir ki, birçok eksik ve düşük ha
reketlerin saiki olagelmektedir. 

B u n u geçiyorum, k a r a n okuyalım. (Ka ra r 
306; in t ihap bi t ip de reylerin en çoğu bir zat uh
desinde taayyün veyahut müsavi reylerde çekile
cek kanuni kur ' an ın bir zat uhdesinde t a k a r r ü r 
ettiği an o zatın mebusluğunun nıebdeini teşkil 
eder. 

Arkadaşlar , her yeni mebus seçiminden sonra 
onların buraya gelerek toplandığı ana kadar on
dan evVelki Milletvekilleri yeni Meclis teşekkül 
edip de Millet işlerini görmeye ve millî i radeyi 
kul lanmaya başlayıncaya k a d a r eski Mil
letvekil leri Mecliste top lanmaya , vazife gör
meye yetki l idir . Millî olan, cihana örnek ve
ren, Kemalist Cumhur iye t rejiminin esas ve 
gayesini, içtimai bünyemize uygun olan de
r in ve mâkul sebeplerini bilin iyen, insanla
rın böyle bahislere kar ışmasında elbet
t e hatal ı neticelere varacaklar ın ı ummak 
değil, buna intizar etmek lâzımdır. 

Bay A d a t o ' y a ge l iyorum: Uzun, t i lâvet t i 
i fadeleri arasında d ikka t gözümü çeken bir fi
k i r le r i v a r : Tü rk hâkimler in in tesir a l t ında 
ka lacağ ından güya biz korku yormuşuz ve onun 
için seçim ku ru l l a r ı nda çalışmalarını istemiyor-
muşuz... Hay ı r a r k a d a ş l a r ; ne bir yazıda, ne 
bir sözde, ne bir hasbıhalde böyle bir his ve 
k a n a a t i te lk in edici bir tek kelimeyi bir t ek 
insanın içimizde konuş tuğunu veya her hang i 
b i r yerde yazdığım ifade edemezler. Adlî mü
eyyide namı a l t ında Türk hâkimini poli t ika iş
ler ine ka r ı ş t ı rmak istemiyoruz ve bu işde ıs rar 
edenler , mant ık ve muhakeme kaynağ ı olan 
Müstak i l Demokra t Mil letvekil ler inden Muğ
la Milletvekili Necat i E rdem ' in , Anayasa hü
kümler in in sar ih mânalar ına d a y a n a r a k bu 
k ü r s ü d e n yapt ık la r ı izahı d ikka t le okusunlar 
veyahu t gelip onun aksini iddia etsinler. 
(Sağdan, geleceğiz, merak etme sesleri) 

Sayıu Ada to bu cihete d ikka t etmemiştir . 
Ben ona ve T ü r k Milletine bir defa daha haber 
vereyim ki, biz Türk le r , T ü r k hâkiminin tesir 
a l t ına alının ıyacağma bütün T ü r k Milletiyle 
bir l ikte inanıyoruz. O, böyle sözlerle bir Tü rk 
hâkimine tesir edebileceklerini sandı lar . F a k a t 
T ü r k hâkimi , bu kü r süden söylenilen polit ika 
oyunlar ına k a t ı l m a k t a n ve bu kabîl sözlerin 

tesiri altına gi rmekten münezzehtir . (Soldan 
bravo sesleri) 

Nihayet a rkadaş la r , seçim işi, seçim emniye
ti, seçim müessesesi. Bu üç cümleyi ağızların
dan düşürnı.iyeıı zevat ın maksat lar ını anlıyoruz, 
ve zaten bu radan da aşağı yukar ı sarih ifade
lerde de bulundular . Ne istediklerini biliyoruz. 
Ama ::ıe yapalım ki, bizler Milletin kendi ler ine 
inanmadığını bildiğimiz, milletin ik t idar ı ken
dilerine emniyet edemediği, insanlara, onla
rın müstelıak olmadıklar ı bir şeyi vermeye ken
dimizi mezun sayamayız. Çünkü Milletin ira
desine bağlı ve emanci iue sadıkız. (Soldan bra
vo sesleri, ve alkışlar) 

BAŞKAN - Ahmet Talılakılıç. 

AHMBT TAHTA Kİ U Ç (Kütahya) Mil
letvekilleri Secimi Kanununun bazı maddeleri
ni değişt i rmeye dai r olan tasarının müzakeresi 
dolayısiyle dündeuber i devanı eden konuşmalar 
iki ka r ak t e r i taşıyor. 

Bir taraf tan ikt idar bu tasarıyı müdafaa ve 
yapt ığı her şeyin kemal içerisinde olduğu gibi 
bir zihniyetin içinden çıkamadı , a rkadaş lar . 

Bu hükmümü yalnız dündeuber i devanı. 
eden müzakerelere ist inal e t t i rmiyorum, (ieçen 
^i'ıii kabinesinin programını müdafaa eden Baş
bakan get irdiği ve sabil olan (aşarisini dünya
da, üzerinde münakaşa edilmiyen bir (sarı ve 
tadi l teklifi olduğunu iddia etmek gibi hakika
ten hatal ı bir duruma düştü . 

Tasarının en çok üzerinde durulacak mad
desi seçim kurul lar ına yeni bir lıüviyel veren 
II ncü maddesidir . 

Muhteli t part i l i a rkadaşlar ımızın görüşme
lerinden ve müta lâa la r ından anlaşı lmışt ır ki, bu 
14 ncü madde seçim mekanizmasını id a. re etmek 
üzere kurulacak emniyetli1 bir organ mahiye
tinde değildir . Zaten Başbakan beynelmilel bir 
hukuk divanının karşısına çıkması, Büyük Mil
let Meclisi karşısında dahi iddiasını geri almak 
mevkiindedir . 

Muhterem arkadaş la r , biz müstakil demok
rat lar ın görüşlerimizi bu kürsüden, Seçim Ka
nunu ve- bu kanun üzerinde tadil ler yapma işi
nin tanı mânası ile millî bir İş olduğunu, ifade; 
ettiler. Niteldin a r k a d a ş l a r ; biz kendi gurupıı-
nıuz bünyesinde bu kanun üzerindeki mütalâa
larımızı tesbit ederken, a rkadaş lar ımızdan Ne
cati Brdem' in adlî teminat üzerindeki düşünüş 
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lerimizin, Anayasanın mevcut maddeleriyle ka-
bili telif olmadığı hakkındaki nokta i nazarını, 
bu kürsüden ifade etmesini, bizzat biz istemiş 
bulunuyoruz. Biz şahıslara ve muayyen kör aki
delere değil, millî menfaatlere ve prensiplere 
bağlı insanlarız. (Bravo sesleri) Bu bravolarm 
biraz sonra geri alınacağından korkarak, zevki
ni duyamıyorum. (O senin elinde sesleri, gülüş
meler). 

Muhterem arkadaşlar; Türk Milletinin bu
gün içinde bulunduğu içtimai ve iktisadi durum 
hiçbir mevzu üzerinde vakit baybetmeye şahıs 
münakaşaları yapmaya, sicil yoklamaya ve geç
miş üzerinde birbirimizi tan ve tariz etmeye mü
sait değildir. (Güzel, buna da bravo sesleri) 
Grup görüşümüzde de tesbit ettiğimiz gibi, 
dünyanın bugün içinde bulunduğu şartlar, her 
memleket meselesinin ciddî surette ele alınma
sını icabettirecek kadar şayanı dikkat bir man
zara arzediyor. Bunun yanında memleket hiç 
olmazsa senelerdenberi ihtiyarlamış ve kendine 
mahsus zihniyet içerisinde cidden çöreklenmiş 
birtakım iddia ve inatlar yüzünden bir türlü 
milletin kaderini bağlıyan kör düğümü bir tür
lü çözememiş olmasıdır. (Soldan gürültüler) 
gördünüz mü bravoları geri aldınız! 

Muhterem arkadaşlar, size kendine mahsus 
iki misali arzedecek sözüme devam edeceğim. 
Türkiye'nin varlığı ile alâkadar olan bir istih
sal dâvası vardır. 25 yıldır bu meselenin ilk 
anahtarının pulluk meselesi olduğunu Türki
ye'de bilmiyeıı kimse kalmamıştır. Fakat 25 
senedir yüz milyonlarca liranın vatandaşın 
doğrudan doğruya kültür seviyesini, iktisadi 
durumunu alâkadar etmiyen şeylere sarfeden 
iktidar pulluk meselesini halle muvaffak ola
madı. Sebebi, Türkiye'de demokrasinin işliyen 
bir rejim halinde yaşamaması, köyden gelen 
feryatları duyacak ve işitecek bir kulak olma
masıdır arkadaşlar. 

İki gün evvel Bütçe Komisyonumuzda tabiî 
âfetler dolayısiyle mahsulâtı hasara uğrayanla
ra tohum kredisi açılmasına dair bir kanun ko
nuşuldu. îki yıldır muhalif grupların en açık 
tenkitlerine rağmen maalesef bütçenin tek ka
leminde en ufak bir tasarruf yapmaya muvaf
fak olamıyan iktidar bu konu Komisyona gel
diği zaman, bankanın ayrılmış parası var mı 
aman 3 milyon yeterini, 4 milyon yeter mi, 
bakın, 3,5 milyonu beş milyona çıkarıyoruz gibi 
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maliyeci bir görüş çıkmamış bulunuyor. Hal
buki dâva Türkiye'nin kaderiyle, bekasiyle 
doğrudan doğruya alâkadar olan tohum ihtiya
cının karşılanması için kredi açılmasından iba
rettir. m Arkadaşlar; eğer 25 yıldır bin türlü iddia 
ve gösteriş zevkleri içerisinde kendimizi kaybe
deceğimize, istihsalin ana temelleri üzerinde 
durmuş olsaydık, Büyük Millet Meclisindeki 
bugünkü müzakerelerinin mevzuu ve mahiyeti 
çok ileri bir seviyede bulunacaktı. 

Arkadaşlar; Seçim Kanununun müzakeresi 
dolayısiyle bu iki karakteristik misali lüzumsuz 
görenler bulunabilir. Fakat biz hürriyet ideali
nin insanın yalnız mânevi varlığını meydana 
getiren bir kuvvet kaynağı değil aynı zamanda 
cemiyet hayatına müessir fertlere ileri hamle 
yapması için bir mesnet olarak bir temel olduğu
na inanıyoruz. Demokrasi prensiplerinin işle
mesinde de bütün milletin dertlerine en iyi 
şekilde çare bulunması imkânını görüyoruz. 
Şu halde bu prensiplerin müdafaası, doğrudan 
doğruya milletin kaderiyle alâkadardır. Müs
takil demokratlar haklı olarak getirilen tadil 
tasarısının yarını yamalak olduğunu ifade et
mekle kalmadılar, adlî teminat diye müda
faa ettiğimiz sistem yalnız hâkimlerin seçim 
kurulunda başkanlık etmesi gibi dar bir görüş 
ve dar bir zihniyetin içerisinde kalacak bir-
şey değildir, aynı zamanda, seçim mekaniz
masının bütün müesseseleriyle idaresinde bu 
adlî teminata lüzum gördüğümüzü ve bu siste
min bundan ayrılmaması lâzım geldiğini izah 
ve ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; dündenberi Meclis
te üzerinde en güzel sözler söylenmiş olan ada
let mevzuu, birtakım dokunulmaz, Sakalışerif 
edebiyatından başlıyarak, hâkimleri politikaya 
mı karıştıracağız? gibi bir iddianın içerisinde, 
adeta aksi noktai nazarı müdafaa edenleri bâ-
talı müdafaa eder gibi göstermek suretiyle de
vanı etti. Dâva hiç de öyle değildir, arka
daşlar. 

Demokrasinin ana karakterlerinden birisi 
rey ve kanaatlerine sahip olan vatandaşın her 
türlü kanaatlerinin emniyet altında bulunma
sı keyfiyetidir, ikinci ana karakteri de bu rey 
kanaatine sahip olan ve her türlü müdahale 
ve tecavüzden mâsun olan vatandaşın reyleri-
nitı millî iradeyi teşkil ederken olduğu gibi « • 
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lıar edebilmesi ve izhar ettiği reylerin de mil
lî iradede olduğu gibi tecelli etmesini temin et
mektir. 

Seçim emniyeti bu çerçevede ele alınınca 
dâvayı ikiye ayırmak lâzımdır. Seçimin poli
tika ile alâkadar olan kısmı, hiç politika ile 
alâkası bulunmıyan kısmı, Seçimin ııolitika 
ile alâkadar olan kısmı seçim sandığından çok 
uzak mesafede yapılan propaganda ile nihayet 
bulur Ondan sonraki muamele rey sahibi olan 
vatandaşın tesbiti, rey ehliyetine sahip olan va
tandaşlara ait defterin tesbit ettirilmesi, tasdiki 
nihayet o defterlerin taliki ve vatandaşların iti
raz haklarının tetkiki, sonra da, rey verilen mın-
takada Tanrının tesirinden başka hiç bir tesi
rin bulunmıyacağı şekilde bir havayı âdilin ya
ratılması meselesidir. 

Arkadaşlar, vatandaşın, anayasa ile temin 
edilmiş olan seçim hakkını bu tarzda her türlü 
tesir ve müdahalelerden uzak olarak kullanması
nı temine yarayacak her faaliyet hiç bir zmaıı 
|)olitika karekteri taşımayan, bilâkis tam mâna-
siyle adalet havası içinde ve kanunun tarifatma 
uygun olarak yapılması lâzım gele ti işlerden iba
rettir. 

Hele sandığa atılan reylerin tadadı, tadat 
edilen reylere ait zaptın hakikatlere tamamen 
uygunluğunu ve bu zabıtlara herhangi bir şey
tan elinin karışmamasını temin edecek tedbirler 
hiç bir zaman politika faaliyetleri değildir, ar
kadaşlar. Dün, müstakil bir milletvekili olarak 
tanıdığımız Osman Nuri Koni arkadaşımız evet, 
ben mevzu bakımından adlî teminata taraftarım, 
fakat Anayasamızdaki şu şu hükümlerin bu yola 
gidilmeye mâni olduğunu düşünüyorum; tarzın
daki düşünüşünü burada tahlil etmek isterim. 

Arkadaşlar, dikkat buyuruldu ise, müstakil 
demokratlar seçim mevzuunun millî karekterini 
ve memleketin bugün içinde bulunduğu şartlar 
altında mutlaka emniyetli bir seçim kanunu ya
pıldıktan sonra yeni bir seçime gidilmek zarureti 
hakkındaki görüş ve düşünüşlerini ifade ederken 
bir millî komisyon teşkilini düşünürken icabında 
bu yola gidilebilmesi için, bu sistem memleketin 
zaruretlerine uygunsa Türkiye'de tek bir elin 
karışamıyacağı, üzerinde bir tek söz edilemiye-
eeği bir serbest seçimin yapılabilmesi için adlî 
teminat sisteminin kabulü zaruri ise, ki, bizim 
noktai nazarımız böyledir, bunu temin edecek 
bütün tedbirlerin alınmasını evvelden düşün-
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müşlerdir. Gerekiyorsa Anayasanın tadili de 
bunlar içindedir. 

Ohalde arkadaşlar; hâkimi kendine mahsus 
adalet kıyafeti içerisinde, terke tesbitinde, ehli 
vuku i' seçiminde gördüğü adalet vazifelerinden 
şu saydığım vazifeleri görmesi arasında bir fark 
tasavvur etmek ve hâkimlerin bu faaliyetlere 
karışması hiç bir zaman hâkimlerin politikaya 
karıştırılması mahiyetinde bir iş değildir. 

Arkadaşlar'; bu doğrudan doğruya bir siste
min, demin arzettiğim. gibi, seçim ehliyetinin 
tesbilinden başlayıp, mazbatalar hakkındaki iti
razın tetkiki ve bir karara bağlanmasına, kadar 
devam eden bir seçim faaliyetidir. İşte; müs
takil demokratların görüşü iki sebeple, bu siste
min Türkiye'de tatbik edilmesinin zaruri olduğu 
mahiyetindedir: 

1. - - Tek dereceli seçim yapıldı. ]iu secimin 
tarihimizle mal olmuş, iki mühim, vasfı vardır, 
birisi Türk Al illeti hakikaten, Dünyaya, Örnek 
vereeck bir şekilde reyini kullanmakta, her türlü 
müşküllere katlanarak, azim göstermiş, vekar 
göstermiştir. Fakat maalesef hâdiselerin tafsi
line girmeye ihtiyaç görmeden ve yeniden tariz
lere veya mukabil düşünceler serdin e imkân ver
meden ifade edelim ki, meydana gelen seçim va
tandaşların birçoklarının, ekseriyetinin vicda
nında emniyet hâsıl etmemiştir. Hâdisenin vakıa
nın bundan daha afakî olarak ifadesini isterseniz, 
buna maalesef kendi hâtıralarını, kendi kanaat
lerim müsait değildir! 

Arkadaşlar; bu kürsüden milletvekilleri maz
bataları müzakeresi dotayısiyle de arzetnıiştim; 
idarenin velev ki dün, Faridun Fikri arkadaşı
mızın ileri sürdüğü gibi millet menfaatine ya
pıldığı gibi bir zahap ile dahi olsa, vatandaşlar 
üzerinde yaptığı baskı, seçim muameleleri üzerin
de. yaptığı tesirler yer yer gözlerimizin önünde 
cereyan etmiş ve elle tutulacak, gözle görülecek 
mahiyette bütün vatandaşların malûmu olmuş
tur. Un bakımdan artık eski sistem üzerinde... 

FERİDUN İTKRİ Dt'JŞÜNSFL (Bingöl) 
Ben böyle bir şey söylemedim. Baskı yapıldı 
diye benim tarafımdan söylenmiş bir söz yok
tur. 

AiLAİFT TA1TTAKIUÇ (Devamla) - - Feri 
dun Fikri arkadaşımızın sözlerini herhalde ben 
izah edemedim. Dün Feridun Fikri arkadaşım 
büyük bir heyecan havası içinde buyurdular ki, 
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(Millet namına konuşanlardır ki, her istibdadı 
yaparlar). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Onu söyledim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İşte 
21 Temmuz seçimlerinde birçok kimseler üzer
lerine aldıkları vazifeleri mahza memlekete hiz
met, mahza memleketi bir uçuruma gitmekten 
kurtarmka zihniyeti içinde yapmışlardır. Seçim 
emniyeti dediğimiz müessese o dereceye kadar 
sağlam bağlarla bağlanmalıdır ki, indî takdir
leri seçim müessesesinin sınırından uzaklaştır
mak hepimize borçtur arkadaşlar. 21 Temmuz 
seçimlerinin mutlaka tasfiyeye mecbur olduğu
muz tarafı var. Bu da artık eski zihniyetle ve 
eski usulde bir daha Türkiye de seçim yapmaya 
gitmemekle, buna mukabil olarak da, memleke
timizin içinde mânevi şartlar bakımından, han
gi tedbirlere başvurmak lazımsa o tedbirleri ye
ni bir seçim yapılmasına da esas olmak zarureti 
vardır. 

Arkadaşlar; memleketin siyasi bünyesi
ni gündelik politika heyecanlarından ve politi
ka taktiklerinden kurtarıp da biran evvel de
mokrasinin feyzi ile her işi ehline tevdi etmek 
maddi ve mânevi mesuliyet müesseselerini hare
kete getirmek mecburiyetindeyiz. Memleketin 
bütün dertlerine el koymak yoluna gidemezsek, 
dün Eyidoğan arkadaşımızın «İnsanlar kemale 
doğru teveccüh eder, bu hususta dünden bugü
ne nasıl geliştik.» Demesine rağmen içinde bu
lunduğumuz dünya şartları mevkiimizi anlamı-
yacak kadar karanlıktır. 

Arkadaşlar o halde öyle bir millet karşısın
dayız ki ; dünyanın bugünkü şartları içinde in
sanlık içinden kaynar bir manzara arzedereken 
bu aziz Türk Milleti temkinli, vatanına bağlı ve 
her türlü mahrumiyetlere rağmen vatanı ve is
tikbali için göğüs germe vaziyetinde kaderini 
memleketinin kaderine bağlamış ve dertlerinin 
dinlenmesini istiyor. İşte bu mütemekkin millet 
karşısında bu hakkına sahip, kanaatine sahip 
olmak azmini taşıyan vatandaş karşısında biz
lere düşen vazife, artık Türkiye'nin âfakından 
seçim emniyetsizliği havasını yüzde yüz uzak
laştırmaktır. Bu konuda ben, şahıslarına karşı 
olan hürmet hislerimi mahfuz tutarak Başbaka
na kendi zihniyetinin bir noktada durduğunu 
İfade ederek iktidardan çekilmesini teklif ede-
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ceğim. (Soldan, maşallah sesleri) Müsaade bu
yurun, çünkü Başbakan Meclis karşısına çıktı, 
dedi ki, memleketin ana meseleelerinden birisi 
seçim emniyetini sağlıyacak şekilde kanun 
yapmaktır ve bunu bir an evvel yapmaktır. İş
te benim görüş ve düşünüşüme göre, mesul 
mevkide bir insan olarak getirdiğim seçim ka
nunu budur ve bu prensipler üzerinde müna
kaşa yapılması imkânı yoktur, diyen Başbaka
nın mânevi kuvveti, enerjisi ve memleket hâ
diseleri hakkındaki görüşü şu teklifiyle dur
muştur. (Soldan, Allah Allah sesleri). 

Çünkü insan oğlunun verlığını meydana ge
tiren şeyler gönlündeki arzular ve kafasındaki 
düşüncelerdir. Başbakanın gönlünün bütün akı
şı ile ve kafasının bütün düşüncesiyle bize tak
dim etmiş olduğu Seçim Kanunu, hepimizin de 

kâfi görmediğimiz bu Seçim Kanunudur. (Sol
dan, en mütekâmil kanundur sesleri) 

Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Bu
rada müzakere ederek düzeltiriz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Onu 
da arzedeceğim. 

Sadık Aldoğan arkadaşımızın çok veciz bir 
şekilde ifade ettiği gibi, kabinelerin ne sebep
lerle çekileceği hakkında henüz bir kanaat sa
hibi değiliz. (Soldan, konuya sesleri) Kabine
lerin ana görüşlerinin kâfi gelmediği meydana 
çıktığı anda vazifeyi başkalarına tevdi etmek 
mevkiindedir. Bugün Başbakan Hasan Sa
ka 'nm seçim emniyeti hakkındaki ana görüş
leri maalesef memleketin ihtiyaçlarına uyma
makta ve memlekette emniyetli bir seçim yapıl
ması için kâfi gelememektedir. Hal böyle olun
ca bir Başbakan için istifa etmekten daha 
iyi bir hareket olamaz. (Soldan, Allah, Allah, 
siz öyle yaparsınız sesleri) 

(Sizin noktai nazarınız sesleri, gürültüler) 
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Bi

ze istinat ediyor, sizin partinize istinat ettiği 
zaman öyle yaparsınız. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar.... 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Kâfi. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ali 

Rıza Bey! müsaade edin, biraz daha söyliyeyim. 
(Devam sesleri) 

Arkadaşlar, memlekette yeni bir devir açmı-
ya ihtiyacımız vardır. Bu, hiçbir zaman gec-
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iniş devrin iyi veya kötü taraflarını sayıp 
dökmeyi icabettirmez. Eğer hepimiz bu şekilde 
görüyorsak tekrar, tekrar kabul edelim ki, bu 
noktada, yapılacak ilk iş memlekette adlî sis
temi esas alan bir Seçim Kanunu yaparak ye
ni bir seçime gitmekten ibarettir. 

Bunu siz Milletvekillerinden bekliyorum ve 
teklif ediyorum!. 

İİEFİK KOIiALTAN (İçel) — Şahsi konu
şulmuş, cevap vermek mecburiyetindeyim, söz 
istiyorum. (Soldan, sıra ile sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, şahsınıza 
dokunulduğundan dolayı söz istiyorsanız, bu 
bir tercih sebebi değildir. Sıraya koyacağım, 
sıranız geldiği i aman söz söyliyeceksiniz. Şa
yet bir yeterlik önergesi verilirse, size söz ver
meden yeterlik önergesini oya koymıyacağım, 
o hakknız vardır. 

Sait Azmi Feyzioğlu. 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; dürüst ve temiz bir se
çim yapmak endişesi muvafık, muhalif bütün 
arkadaşlarımızda hâkim olan bir zihniyet ve bir 
esastır. 

Sayın Tahtakılıç 'm izah ettikleri gibi yüzde 
yüz emniyet verici bir seçime gitmeyi hepimiz 
müttefikan arzu ediyoruz. Hedef bu olunca 
müzakeremizi bu maksadı temin edecek esaslar 
ve tedbirler üzerinde teksif etmemiz iâzımgelir-
ken, müzakereyi türlü propaganda vesilesi it
tihaz etmek, maksattan uzaklaşmayı intaç eder 
ve her halde kurmak istediğimiz müessesenin 
zararına neticeler verir. Bunun için bendeniz 
müzakere mevzuunu dağıtmaksızın, asıl konuya 
hasretmek ve o husustaki düşüncelerimi ar-
zetmek istiyorum. 

Arkadaşlar; yaptığımız bir kanundur. Bir 
şahsa veya bir hâdiseye bir defa tatbik edilmek 
üzere veya muayyen bir devrede tatbik edilmek 
üzere yapılan bir kanun değildir. Bu kanun 
uzun ömürlü ve bu memleket, ki ilelebed yaşı-
yacaktır, yaşadığı müddetçe ve bir tadil gö
rünceye kadar tatbik edilecek bir kanundur. 
Şu halde seçim işleri için bir köprü kuruyoruz. 

Bugün siz, yarın da biz ve herhalde hepimiz 
bu köprüden geçeceğiz. Bugün muhaliflerin 
geçeceği aynı köprünün yarın muvafıkta geçe
cek muvafıklar da Bunun için müessesenin em
niyet verici ve dokunulmaz bir halde bulunma-
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sı hepimiz için samimî bir arzudur. Bundan hiç 
kimsenin şüphesi yoktur ve şüphe edilemez. 

Arkadaşlar; seçimin emniyet ve selametini 
sağiıyacak başlıca tedbirleri; 

Seçim gün, saha ve yerinin önceden belli 
edilmesi, ve seçmenlere ilân edilmesi, seçim 
işinin halka yüklediği müşkülât ve zorluktan 
kurtarılması ve halka yaklaşılması, kurul ve 
komisyonların iyi işler bir halde teşkili, tem
silci bulunması, gizli oy, arasız ve aleni tas
nif, iddia ve şikâyetlerin tamamen tesbiti, tu
tanakların ve şikâyetlerin bağımsız aday tem
silcilerine verilmesi ve neticenin mahallinde der
hal ilân edilmesi diye hulâsa edebiliriz. 

Şu arzettiğim emniyet şartlarının hemen 
hemen sekizi üzerinde ittifak etmiş bulunuyoruz. 
Teferruata ait bazı teknik hususlarda görüş ve 
fikir ayrılıkları olabilir. Fakat asıl prensipler
de muhalif, muvafık, partili, partisiz arka
daşlar birleşmiş bulunuyoruz. Bütün münaka
şalar seçim kurullarının teşekkül ve terekküp 
tarzı üzerinde toplanmaktadır. Müzakerelerde 
öyle bir hava yaratılmak istenmiştir ki, seçim 
kurulları, seçimin emniyet ve selâmetle cere
yanın tek şartıdır. Hayır arkadaşlar seçim ku
rulları seçimin emniyet ve selâmetle cereyanın 
tek şartı değildir. Hattâ ehemmiyetini büsbü
tün kaybetmiş bir şartıdır. Çünkü seçim kurul
larında, ve seçim komisyonlarında seçime ka
rışmış her partinin ve adaylığını koyan her 
bağımsız adayın iki temsilcisi bulunacak, bu 
iki temsilcinin gözüönünde onların murakabe 
ve kontrolü altında işliyecek br komisyon var
dır. Bu kurul ve komisyon hakikaten bitaraf ol
masa dahi, bu kontrol ve murakabe, ve bu tem
silciler huzurunda hiçbirşey yapamaz, bunda 
şüphe edecek birşey yoktur ve bu hakikat esas 
hukukla uğraşan hukukçuların müelliflerin tas-
vipleriyle, teyit teriyle de sabit bir haldir. 
Bununla beraber kurulların da her türlü şüp
heden uzak bir tarzda teşekkül etmesini, ter
kip edilmesini biz de Halk Partili arkadaşlar 
da samimiyetle istiyoruz. Hangi şartlarla bu 
yerine getirilebilir, muhaliflerimiz bize bir tek 
şart ileri sürüyorlar. Seçim kurullarının başına 
mutlaka bir yargıç gelsin. Yargıç bulunmazsa 
emniyet teessüs etmez. Arkadaşlar; memlekette 
tek güvenilir zümre yargıçlar zümresi midir. 
Onlar da bizim gibi değil midir, onlar da bizim 
büyüdüğümüz muhitte büyümüşler, bir/im aldı-
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ğımız terbiyeyi almışlardır. Onları kaderleri : 
şu tahsil, şu istikamette sevketmiş bizi de bu is
tikamete sevketmiştir. Bu zümreler, bu sınıf
lar, içinde bir zümreye güven, diğer zümre
lere güvensizlik izhar etmek yerinde olmaz. Yar
gıcın kurul ve komisyonlarının başında olması
nın gerek tatbikatta ve gerek Anayasa bakımın
dan mahzurlarını Sayın Adnan Adıvar ve Muh- j 
terem Necati Erdem ve Osman Nuri Koni arka
daşlarımız izah buyurdular. Ben bunlara te
mas edecek değilim. Yalnız şunu söyliyeyim ki, 
yargıç, vakalar olup bittikten sonra kendisine 
arzolunan vakıaları kanun hükümlerine, hukuk 
prensiplerine vicdaniyle baş başa kalarak tat
bik eder. Kendisinin karıştığı, kendisinin yap
tığı olayları, kendi fiili üzerinde kanunların 
hükmünü tatbik edemez. Fiili hem kendisi yap
sın olayı kendisi işlesin hem de neticesine ken
disi karar versin. Bu, mümkün değildir. Hâ
kini olaylara karışmaz. Bunun misali yoktur, 
başkaları tarafından başka şartlar içinde olup 
bitenlere bakar. 

Arkadaşlar; bir fikrin etrafında, bir nokta
yı nazar etrafında İsrarla durmak her halde isa
betli bir hareket tarzı olamaz. Bunun için gönül 
isterdi ki, kurulların teşekkül tarzı hakkında 
daha emniyetbahş telâkki edilen muhtelif sis
temler öne sürülsün, görüşülsün, münakaşa 
edilsin ve hakikaten memleketin şartlarına, bün
yesine uygun bir şekil üzerinde mutabık kalın
sın. Bu böyle olmadı arkadaşlarımız adlî te« 
minat istemiş, kurulların başında yargıç bulu
nacaktır, yargıç olmazsa şöyle olacaktır, böy
le olacaktır demişlerdir. 

Buna arkadaşlarımız cevap verirken Anglo 
saksonlarda yargıçların seçim kurullarına baş
kanlık etmediklerini ifade ettikleri zaman Ad
nan Menderes arkadaşımız Anglosaksonlarda 
seçim kurullarına başkanlık etmemesi bizim 
için mutlaka ittibaı lâzım bir kaide teşkil et-
maz diye cevap verdi fakat diğer taraftan da baş
ka memleketlerde hâkimler seçim kurullarına 
başkanlık etmektedirler diye misal verdiler. 
Ben de Adnan Menderes arkadaşıma cümlelerim
den anglosakson kelimesini çıkararak aynen 
şöyle cevap vermek isterim. Başka memleket
lerde seçim kurullarına yargıçların başkanlık 
etmesi bizim için mutlaka itibaı lâzımgelen bir 
kaide teşkil etmez. Hususiyle Anayasa da buna 
imkân vermemiştir. 

1948 0 : 1 
Buraya gelmişken birşeyi işaret etmek iste

rim : Sayın Adnan Adıvar ve Menderes Seçim Ka
nununun tadili hakkındaki 946 teklifinin komis
yonlarca ceffelkalem reddedilmiş olduğundan 
bahsettiler. Teklifi yapan, sayın Fuad Hulusi 
Demircili arkadaşımızdı. Kendileri de benim 
gibi Adalet Komisyonunda bulunmakta idiler. 
O erekcelerinin başında, biz bu tadili kısmi seçim
ler için teklif ediyoruz, esas teklifimizi bilâhara 
getireceğiz buyuruyor!ardı. Ben, «Kısmi Millet
vekili seçimi için, münferit hâdiseler için kanun 
tadil edilemez, böyle bir çığırdan gidilemez, ma
demki esas kanunun tadili hakkında bir teklifi
niz var, o sreldiği zaman onu münakaşa ederiz, 
şimdi tek bir hâdise için kanun tadili yoluna 
gitmek doğru bir teklif olmaz» diye orada, Ada
let Komisyonunda, bizzat Fuad Hulusi arkada
şımızla omuz omuza oturduğum zaman arz ve 
müdafaa etmiştim. 

Hakikaten arkadaşlar; tatbikatta gördüğümüz 
bir aksaklık, bir sakatlık dolayısiyle, haydi yeni 
bir hüküm tesis edelim, haydi kanunu tadil ede
lim demek âdeta mevzuatımızda curcuna yarat
mak olurdu. Bittabi o vola gidilemezdi. Binaen
aleyh bu ceffelkalem desnl, muhik sebenlere da
yanılarak reddedilmiş bir tadil teklifi idi. 

Aziz arkadaşlar; îsmail Hakkı Çevik arkada
şımız parti namına yaptıkları (Sağdan, parti na-
mmn değil sesleri') bevanat sırasında secim em-
niveti bahsinde Hükümetle millet arasında ihti
lâf vardır, milletin revîne müracaat edelim tar
zında bir bevan ve teklifte bulundular. 

Sayın Koraltan da secim emniyeti temin 
olunmazsa vahim haller zuhur edebilir mealinde 
tehditkâr bir lisan kullandı. Bilmem kî bununla 
memleketin muhtelif yerlerinde, ver yer yap
tıkları mîtinffleri ve burada söylenilen nutukları 
mı kesdedivorlar? 

TCEFtK KORALTAN (îeen _• Onları temin 
etmezseniz, memlekette ciddî bir emniyet buhranı 
vardır, mısııda beklivenler vardır, memleketin 
selâmetini ve huzurunu bozmak için pusuda bekli
venler vardır, bunlara dikkat edinîz dedim. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOttLU (Devamla) — Bu 
beyanatımla zatı âlinizi böyle bir tavziha sevket
miş olmakla da yine bîr hizmet ifa ettiğime ka
niim. 

Arkadaşlar; içtima ve tecemmu hakkı Türk
lere Anayasa ile verilmiş bir haktır. Demokrat 
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"Parti istediği yerde mitingler yapabilir, buna 
asla tariz ve bunu tenkit etmeyi hatırımdan ge-
çirmedim. Haklarıdır. Ancak, şunu da arzede-
yim. ki, mukabil mitingler yapmayı da biz pek 
âlâ biliriz. Âlâ bilir ve pek âlâ başarabiliriz. 

REFİK KOR ALT AN (îçel) — Niçin yapmı
yorsunuz1? 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Ancak kendilerinin de kabul ve itiraf ettikleri 
gibi etrafımızı saran türlü hava şartları içerisin
de buna gitmeyi, bu yollara gitmeyi lüzumsuz 
ve mevsimsiz telâkki ediyoruz. Çünkü kuvvetli 
olan telâş etmez, hakkından emin olan sabırlı 
olur, sakin olur. Ancak zayıflardır ki bu yollara 
giderler ve telâş ederler. 

FUAD KÖPRÜLÜ (tstanbu) — Güzel teselli. 
SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 

Arkadaşlar, bendeniz şuna kaniim - kanaat şek
linde ifade etmek istemezdim, fakat ağzımdan 
öyle çıktığı için, artık o tarzda devam edeyim -
bu. mitingler hakikaten seçim işinde, yargıç, 
kurullar basma gelmezse emniyet bulunmaz de
mek ve bunu millete maletmek için değildir. De-
nim şahsi görüşüm, hata ediyorsam arkadaşlarım 
affetsinler, geçirdikleri iç. buhran dolavısiyle 
taşra teşkilâtında hâsıl olan gevşemeye bir can
lılık vermek iein bu taktiğe lüzum görmüşler ve 
yapmışlardır, bunu yapmak kendilerinin hakkı
dır ve bu buluşlarını da takdir bile mümkündür. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Tok 
teşekkür ederim, biz bu kadar insan toplıyabi-
liyorsak bir işaretle, çok kuvvetliyiz demektir. 
Çok teşekkür ederim. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (De v anı la) — 
Aziz arkadaşlar, şimdi tekrar ana konuya gele
ceğim. 

Mevzuumuz şudur: 14 ncü maddenin derpiş 
ettiği ve bugün huzurunuza sunulan, seçim ku
rullarının terekküp tarzı arkadaşlarımızı tat
min etmiş değildir. Nitekim bizim arkadaşları
mızın içerisinde de bu terekküp tarzından tat
min edilmiş olmıyanlarımız da mevcuttur. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Allah 
razı olsun. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Muhalefetlerimiz zabıtlarda, raporların altında 
mevcuttur. Şu halde aradığımız ve müştereken 
arıyacağımız, daha iyi işler bir kurul kurmak
tan ibarettir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) - - İşte 
lâfın ciddisi bundan ibarettir, hay Allah razı 
olsun. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) Siz bu cid
diyi de söylemediniz. 

SAÎT AZMİ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Bunun için Sayın Adnan Adıvar, bize bir nok-
tai nazar dermeyan ettiler. Kendi hesabıma mü
layim buldum, diğer partili arkadaşlarımız, 
Oevdet Kerim încedayı arkadaşımız başka bir 
çey teklif ettiler. O da güzel bir ııoktai nazar
dır. 

Arkadaşlar; bu fikirleri bir araya getiririz, 
toplarız, daha salim bir esasa gidebiliriz. Yargıç 
olmazsa, biz hiçbir şeyi kabul etmeyiz, yargıç 
olmazsa seçime girmeyiz, demek; bu kanunu iş
ler bir hale getirilmesini, kurulların daha emni
yet bahş olmasını istemekten ziyade; memle
kette politik bir hava yaratmak ve ondan isti
fade etmek gibi bir hüküm verdirmeye haklı 
olarak yol açar. 

Arkadaşlarımı samimî olarak şuna davet 
ediyorum;. 

Memleketimizin ihtiyaç ve şartlarına uygun 
ve daha çok emniyet verebilecek mahiyette seçim 
kurullarını teşkil etmek için caddî tekliflerine, 
samimiyetle iştirak edeceğiz ben bunu arz ve ifa
de etmek isterim. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Teşekkür ederim. 
SAİT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Devamla) — 

Efendim; dördüncü ek madde hakkında da arz-
etmek istediğim şudur: 

Komisyonumuzda bu mevzu konuşulurken 
denildi ki; seçim emniyetini sağlamak için aUiaıı 
gelen ve diğer milletlerin de kabul etmiş bu
lundukları en ileri sistemleri, esasları kabul et
tiğimize göre ve bu şartlar altında yapılacak 
bir seçimi kaybet inekten mütevellit duyduğu 
sıkıntı dolayısiyle şurada burada aleyhte bir sü
rü propaganda yaparak, zaten buhrandan yeni 
çıkmış olan kaybettiği için kalbi yanan millet 
yeni yeni propagandalar yaparak huzursuz kıl
mak ve sıkıntıya sokmak için kapıyı açık bırak-
mıyahm. Mademki, bütün şartlar mevcuttur. 
Neticede kaybeden de kazanan da buna ittiba 
ederek gürültüler çıkarılmasın, dedikodu olma
sın, mukabil teminatı da lâzım münakaşalardan 
sonra o metin çıkmış oldu. Fakat 6 - 7 saatlik 
devamlı bir müzakereden dikkatlerin yorulmuş, 
asabını gerginleşmiş olduğu bir devre içinde 
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kabul edildi. Gördüğünüz gibi, ben de maddeye 
muhalif kalmıştım. Sayın sözcümüz, burada ko
misyonun noktai nazarını izah ettiler ve bu 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ettiler. Hepimiz de aynı fikirdeyiz ve böyle ola
caktır. 

Buna temas etmişken bir vakayı ifade etmek 
isterim. Cihad Baban arkadaşımız da burada 
bulunsaydı daha iyi olacaktı. Tasvir Gazetesin
de benim teklifimle bu maddenin kabul edildi
ği oldukça iri puntolarla birinci sahifeye baş sü
tuna geçirilmiş. Ben bir telgrafla keyfiyetin dü
zeltilmesini istedim. Buna rağmen bu defa da 
Ekrem Oran arkadaşımız teklifi ile bu met
nin tasarıya girmiş bulunduğunu ileri sürdü
ler. Bunlar sakat, çirkin birtakım taktiklerdir, 
iyi bir netice yaratacak şeyler de değildir. Söy
lenen şeylere ayniyle mukabele etmek her za
man hepimizin elindedir. Onun için kendisinden 
bu hususun hem düzeltilmesini ve hem de böy
le küçük ve âdi taktik yollarına gitmemesini 
rica etmek isterdim. Maruzatım bundan ibaret
tir. (Soldan alkışlar). 

HAKKI GEDÎK (Kütahya) — Arkadaşlar; 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı madde
lerini tadil eden bu kanun tasarısının hukuki ve 
teknik cihetleri etrafında birçok arkadaşlar hayli 
konuştular. Ben bu mevzuda bu itibarla bir iki 
ciheti ele alarak mütalâalarımı arzedeceğim. 

Arkadaşlar; siyasi partilerden herhangi 
birinin memleket idaresinde ele alabilme
nin, iktidar partisi olabilmesinin tek yolu tek ça
resi o partinin halkın maddi ve mânevi ihtiyaç
larını, zaruretlerini temayüllerini bihakkın kav
ramış, sözle fiil arasında tezatlar yaratmamış 
binnetice iyi niyetine, görüşünün isabetine halkı 
inandırmış olmasıdır. Demokrat idare vasfı an
cak partilerin bu şartlara göre iktidara gelmiş 
olmasiyle tesis ve temin edilebilir. Demokrasinin 
kapısı ancak bu çeşit yivleri taşıyan bir anahtar
la açılabilir. Binaenaleyh, bizde daha düne ka
dar hâkim olan tek parti, tek şef sisteminde de
mokrasinin, halk hâkimiyetinin mevcudiyetinden 
bahsetmeye bu bakımdan imkân bulunmadığı aşi
kârdır. O halde bu memlekette mütaaddit siyasi 
partilerin teşekkül ve taazzuvlarma meydan ve 
imkân bırakan takriben son üç senelik devreyi ele 
almak ve bu müddet içinde cereyan eden hâdise
leri, vakıaları mütalâa etmek lâzımdır. . Acaba 
bu müddet zarfında halkın arzu ve temayüllerine 
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I uyularak, rey ve kanaatine saygı gösterilerek, ih

tiyaçlarına ve ıstıraplarına kıymet ve ehemmiyet 
I verilerek hareket edilmiş ve böylece memlekette 

demokratik bir rejim kurulmuş mudur? daha açık
çası uzun süren tek parti devrinin iktidarını muha
faza etmekte olan Halk Partisi, bu iktidarı demok
ratik icaplara, halkın açık, samimî ve hakiki rey 
ve kanaatine dayanarak mı, diğer partilerin si
yasi haklarına riayet ederek mi elinde tutmakta
dır. (Evet sesleri). Bu suale evet diyenler mi, 
yoksa hayır diyenler mi bu memleket halkının 
ekseriyetini teşkil etmekte oldukları kaziyesi üze
rinde bilmem ki, durmaya, hayır diyenlerin ço
ğunluğu teşkil ettiğinde tereddüt göstermeye lü
zum ve imkân var mıdır? 

Halk Partisinin bu memlekette tek'parti sis
temini, saltanatını kurmuş ve uzun seneler bunun 
mutlak hâkimiyetini bir şef, bir zümre kadrosu 
içinde idame ettirmiş olmanın alışkanlığı, uzun 
ve derin köklü zihniyeti, mütaaddit partiler reji
minin halk hâkimiyeti prensipinin icaplariyle 
tatbikatta bağdaşamadığını, Halk Partisinin de
mokrasi ışığında irkildiğini, tek parti sarayının 
kapısını açan anahtarla demokrasi kapısını açmak 
istediğini ispat eden ve bu memleket halkı tarafın 
dan açıkça görülen ve vasıflandırılan pek çok de
liller ve vakıalar mevcuttur, iktisadi, malî, zirai, 
idari zorlukların aksaklıkların tezebzüplerin 
günden güne ağırlaşarak devam edip gitmesinin 
başlıca sebebi, medeni âlemin radikal, demokra
tik,, rasyonel şartları, icapları önünde, tek parti 
anlayış ve görüş çizgisi, zaviyesi içinden bir tür
lü ayrılamıyan, hüviyetinden bir kurtuluş ham
lesi yapmıyan ve böylece Millî kurtuluş ve inki
şafın sağlanmasına imkân vermiyen zihniyetin 
ayak diremesi değil de nedir? 

Taassupla, taannütle muhafaza edilen bu zih
niyetin temeltaşmı, türk halkının siyasi olgunlu
ğunu, rey ve kanat hak ve hürriyetini ihmal derek 
ederek, iktidarı herçibadabad elde tutmak mak
sadı teşkil ettiğini, demokrasi, halk hâkimiyeti 
mefhumu etrafında bilhassa iki buçuk seneden-
beri cereyan eden hâdiselerde, vakıalarda apaçık 
görmek mümkündür. Bu hakikatin fiilî teza
hürlerini, tecellilerini her çeşit seçimlerde bizzat 
görmüş ve yaşamış ve nihayet hükmünü vermiş 
bulunan Türk halkının bu hükümdeki isabetini, 
Türk vatandaşının rey ve kanaatine siyasi rüş
tüne ait iktidar Partisinin ve Hükümetinin açığa 

ı vurduğu, fakat mantık ve muhakeme silsilesini, 
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şalisi ve keyfi telâkkisini vesikalandıran, Millet
vekilleri Seçimi Kanununun bazı maddelerinin 
(.idiline dair muhtelif tasarıları ihtiva eden ve 
Büyük Millet Meclisinde müzakeresi yapılan şu 
elinizdeki 185 sayılı vesika önünde tarafsız, akıl ve 
iz'an sahibi her şalısın, hattâ particilik ve ikti-
darcılık gayret ve hevesini mâkul ve demokra
tik usuller ve şartları içinde mütalâa etmek in
safını, feragatini gösterbilen her politikacının, 
siyaset adamının kolaylıkla kabul ve teyit etme
mesi imkânsızdır. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad
delerini la dil eden bu kanun tasarısının madde
lerini, g< rekçelerini dikkatle okuyanlar vicdan
lar] ile, millî vicdan arasındaki sıkı irtibat ve 
alâkayı ihmal etmiyerek tahlil ve muhakeme ya
panlar, İktidar Partisinin iktidarı tâyin eden 
Milletvekilleri seçimlerini yalnız kendi eleman
ları, mensupları, partilileri vasıtasiyle idare et
mek ve matlup neticeyi böylece elde etmek iste
diğini kolayca takdir ve tesbit etmiş olurlar. 

Sayın Hasan Saka, bu kürsüden İkinci Hü
kümetinin programını izah ederken son taidllerle 
tamamen tekemmül etmiş demokrasileşmiş bir Se
çim Kanununa sahip olacağımızı iddia eylemiş 
ve bunun, celbedilecek ecnebi mütehassıslar tara
fından da teyit olunabileceğini ve buna kanaat 
etmiyenlerde iyi niyet aranamıyacağmı ileri sür
müştü. 

Burada evvelâ şuna işaret edelim ki, millî 
iradenin, vatandaşın tam bir kanaat ve rey ser-
bestiliği, emniyet ve huzuru içinde tecellisini 
sağlıyacak seçimlerin kanuni ve teknik şartlarını, 
müeyyidelerinin tertip ve tanziminde iyi niyetin 
millî iradeye saygının ilk şart ve müeyyide ol
duğu samimiyetle kabul edilmek suretiyle, millî 
haysiyet ve şerefle alâkalı olan ve medeni mem
leketlerde çoktan halledilmiş bulunan bu dâva
nın şartları ve hükümleri bu memlekette mev
cut millî kıymetler ve kabiliyetler tarafından 
kolayca tesbit ve katiyen halledilebileceği müm
künken bu usulün, nakiki demokrasi âleminde 
çevresinde yetişmiş olan ve fakat bizdeki de
mokrasi anlayışı ile, seçim zihniyetiyle ünsiye-
ti bulunnııyan yabancı mütahassızlarm sadece 
umumi ve teknik zaviyeye inhisar 
eden mülâhazalarını İjelki kâfi ve 
isabetli görmiyecek olanları kötü niyetli 
telâkki etmek usulüm1 tercih edilmemesini, iyi 
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niyet ve millî haysiyet bakımından mâkul ve 
yerinde bulmıya imkân yoktur. 

Bu böyle olmakla, beraber, Sayın Başbakan
la bu hususta, teklifim dairesinde bir anlaşma-
yada varabiliriz. 

Ricam şudur: 
Bu memlekette 1946 senesinde yapılan muh

telif seçimlerin sureti eeryanı, İktidar Parti
sinin seçimlerden evvel, seçimler esnasında ve 
seçimlerden sonra takındığı tavır ve hareket
leri takip ve tatbik ettiği her çeşit, usulleri, me-
tatları, elinde tuttuğu idare cihazını nasıl iş
lettiği, belediyelerin, mebuslukların, idare mec
lislerinin, muhtarlıkların, ne gibi şartlar altında, 
iktidar partisi mensuplarının ellerinde kaldığı, 
bunlar etrafında yapılan bin bir itiraz ve şi
kâyetlerin ne gibi muammeleler gördüğü, yer 
yer tecelli eden halk tezahürlerinin; millî ha
reketlerin ne gibi maksat ve mâna taşıdığı, 
nihayet şu tasarıda mevcut bariz fikir ve te
lâkki tezatlarının mucip sebepleri etrafında 
hakiki ve samimi malûmatı ve realiteleri ol

duğu gibi göndermelerine, serbestçe tetkik, muha
keme ve takdir etme imkânlarına meydan ve
rilmek şartiyle, bu memleketin seçim kanunla
rını ve bu memlekette hâkim olan seçim zihni
yeti herhangi bir veya bir kaç tarafsız ecnebi 
raütahassıslarm tetkiklerine derhal arzedilsin 
ve mütalâaları alınsın. Fakat bu mütahassısla-
rııı mütalâalarına, vardıkları neticelerin icapla
rına uymak ve katlanmak şartı da, ilk şart ola
rak, peşinen, kabul edilmiş bulunsun. 

Bu arada Sayın Hasan Saka'nm bir numa
ralı Hükümet Başkanlığını yaptığı esnada Se
çim Kanununun mükemmeliyetinden ve onunla 
İngiltere'de ve Amerika'da bile seçim yapıla
bileceğinden bahsetmiş olmasını hatırlatarak 
böyle bir kanunim tadiline ohalde neden lüzum 
görüldüğünü, ve keza Adalet, Anayasa ve bil
hassa İçişleri Komisyonlarının, Demokrat Par
ti adına yapılan tadil tasarı ve tekliflerini, 
mesele, tasnif nıazbatalrı suretlearinin, Parti 
mümessillerine verilmesinin (Tezvir, teşviş ve 
seçim emniyetini sarsmak mahiyeti taşıyacağı
nı) kapalı hücreyi bir kanun hükmü ile mecbur 
kılmanın, yine rapordaki ifadeye göre (Millî 
örfümüze, telâkkimize uymıyaeağmı, seçmeni 
dolap, paravana ve oda gibi bir hücreye sokup 
çıkarmanın halkımızca müsait ve ciddî karşı-
lanmıyacağmı) ve seçim işlerinden mütevellit 
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suçları cari olan idari takip sisteminden, yani 
Memurin Muhakemat Kanunundan ayrı bir sis
teme, adlî takibata mâruz bırakmanın ve yine 
rapordaki ifadeye göre, (Seçimi mefluç ve mu
attal bir hale sokacağını ve bunların kabulü 
halinde Devletin konstitüsionel varlığı ile il
gili temelleri üzerine vehametler ve tehlikeler 
belireceğini) hararetle iddia ve müdafaa ederek 
ve Türk milletinin siyasi olgunluğunu, akli se
limini, sağ duyusunu, nüfus sayımlarında tecel
li eden okur yazar nispetine bağlıyarak ve bu 
suretle seçim emniyetini, nizamını, anlayışını, 
ve bilhassa haklarını okuyup yazma çerçevesi 
içine sıkıştırarak, reddettikten sonra aynı komis
yonların kısa bir müddet içinde aynı iddia ve, 
mülâhazaları bizzat yersiz ve mesnetsiz bulmuş 
olmalarına bakarak seçim emniyetinin ve kon
trolünün adlî teminata, yargıcın murakabesine, 
meşru ve kanuni birer varlık - ifade eden siyasi ı 
partilerin müştereken vazifelendirilmelerine, 
bilfiil alâkadar kılınmalarına bağlanması tek
lifinin pek zararlı ve tehlikeli olduğu yolun- ı 
daki bugünkü mütalâa ve mülâhazasının da 
yine pek kısa bir zaman içinde yersiz ve mes
netsiz telâkki edilmesi ihtimalini mümkün 
görerek tadilâtın daha sakin ve samimi 
bir hava içinde vücuda getirilmesi hususu
nun neden düşünülmediğini sorduğumuz 
ve bu görüş ve anlayış tezatlarından 
doğan teşevvüşün zararları üzerinde durduğu
muz zaman bu bapta verilecek cevapların asla 
tatminkâr olamıyacağını belirtmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; seçim mevzuu ve bu tasarı et
rafında saatlerce konuşmak bin bir delil ileri 
sürmek mümkündür. Fakat biz bunları bir ta
rafa bırakarak derhal netice ve çıkar yol üze
rinde duralım. Bir taraftan iki buçuk senelik 
bir maziyi hatırlarken, diğer taraftan mem
leketin dört bucağında yer yer toplanan yüz 
binlerce vatandaşın seçim emniyeti üzerinde 
ısrarla durmakta olduğunu düşünelim. Bun
ların tahlil ve muhakemelerini, menfaat ve ik
bal peşinde dolaşmıyan, birer vatandaş gibi ya
palım. Binlerce köy, kasaba ve şehir hal
kının büyük ekseriyeti yer yer toplanarak tam 
bir vakar ve şuur içinde, tek bir emel, gaye ve 
maksat halinde, «Seçim emniyeti» üzerinde ıs
rarla durmakta, «Reyimizi çalan paramızı da 
çalar, rey çalan vatan satar, gibi fıkralar yazılı 
levhalar taşımaktadır. Bunların sebep ve mâ- ' 
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| nasmı anlamakta gecikmek veya anlamamakta 

ısrar etmek akıl ve mantığın ve basiretin, halk 
hâkimiyeti mefhumunun, demokrasi prensip ve 
şiarının icaplarına, zaruretlerine asla uygun 

I düşmez. Binaenaleyh seçimlerde emniyet ve hu-
ı zur istiyen hak sahiplerinin, burada vekâletini 
! yaptığımız Türk Milletinin her bakımdan mâ

kul ve yerinde» olan bu arzusunu, katı isteğini 
müzakere edilmekte olan bu muaddel Seçim Ka
nunu tasarısiyle tatmine imkân bulunamıyaea-
ğım idrâk ve teslim ederek memlekette huzur 
ve emniyeti sağlamak, idare edenlerle edilen
ler arasında hüküm süren kaygısızlığı, anlaş
mazlığı, itimatsızlığı gidermek maksadını bi
hakkın tahakkuk ettirecek ve dolayısiyle mâkul 
ve meşru emeller içinde memleket kalkınması
nın bir an evvel teminine zemin ve imkân ve
recek olan seçim işlerini ve kanunlarını münha
sıran halk hâkimiyetinin, millet iradesinin ser
bestçe ve tam bir huzur ve emniyet içinde te
cellisini sağlıyan müeyyidelerle yeniden tan
zim ve tedvin edilmek üzere bu tasarının alâ
kalı Komisyonlara iadesini teklif ediyorum. 

Arkadaşlar; ara seçimlerinin gecikmesi, 465 
mevcutlu Büyük Millet Meclisinde 13 millet
vekilinin noksan olması bu kanun tasarısını 
herçibatabat katileşmesi lüzumunu ieabettir-
mez. insaflı ve mâkul olalım. Türk umumi 
efkârında yerleşmiş ve kökleşmiş olan seçim 
emniyeti kaziyesini sağlam ve esaslı müeyyide
lerle tahkim edelim, kamulaştıralım. Bu iti-
barlader ki tasarının Komisyonlara iadesi hak

kındaki teklifimi sadece bir milletvekilinin 
şahsi mütalâası ve teklifi olarak değil, bu kür
süden vicdanlarınıza, iz'an ve idrakinize, basi
retinize, millî duygularınıza hitap eden, dün
yanın şu buhranlı anında Türk vatandaşının 
tam bir huzur ve emniyet havası içinde, her sa
hada ahenkli ve kudretli, inkişaf ve kalkınma 
hamleleri yapabilmesini tek emel sayan vazife
li bir vatandaşın teklifi olarak telâkki etmenizi 
ve binaenaleyh, Sayın Başkanlığa yazdı olarak 
takdim ettiğim önergemin tasvip ve kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Faik öztrak. 
FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Sayın ar

kadaşlarım; önümüzde bulunan, müzakere ko
nusunu teşkil eden tasarı, Milletvekilleri İnti
habı Kanununun bazı maddelerinin tadiline mü-
taalliktir. 
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Milletin bu kadar esaslı bir hakkına taal

lûk eden bir mevzu konuşulurken, umuyor
dum ki, bu tasarıyı tamam, eksik, kâfi veya 
gayrikâfi gören her milletvekili arkadaş çıka
cak, kendi fikrimi ilmî, mantıkî, mâkul ve her 
biri diğerinin kanaatine ve fikrine hürmet eder 
şekilde burada müdafaa edecektir. Bunu zan
nediyordum ve bu zanla, lâzım olursa ben de 
arkadaşlarıma böyle birkaç sözle hizmet edebi
lirim ümidiyle söz almış bulunuyorum. 

Dün başlıyan müzakere bu zannımı teyit 
eden birkaç misal verdi. Bağımsız bazı arka
daşlarla muhalefete mensup bazı arkadaşların 
burada hakikaten mevzu üzerinde bitarafane 
ve samimî mütalâalarını dinlemekle inşirah 
duydum. Meselâ Adnan Adıvar arkadaşımız, 
Cihad Baban arkadaşımız, Necati Erdem arka
daşımız, Osman Nuri Koni arkadaşımız, haki
katen histen ve şahsiyattan tecerrüt ederek bu 
gibi emellerden uzak kalarak mevzu üzerinde 
konuştular. Fikirlerinde kendilerine iştirak 
edemiyeceğimiz noktalar olabilir, fakat ona 
hürmet ederiz, saygı gösteririz ve umarız ki 
onlar da bizimkilerine hiç olmazsa taan etme
sinler. 

Buna mukabil bilhassa iki arkadaşın bu kür
süden söylediği sözler beni yaraladı. 

Bu iki arkadaşım daha düne kadar içimizde 
idiler, ve bizim partimizin bugüne kadar icraa
tında bir günahları varsa kendileri de hiçbiri
mizden olmıyarak onlara iştirak etmişlerdir, hat
tâ biraz da fazlasına. 

Bu arkadaşlarımızdan birisi Adnan Menderes, 
kendine has olan iğnelemelerini maharetle kul
landı, karşılarındakileri ve onlara dayananları, 
Hükümeti hırpalamaya çok çalıştı. Tek parti zih
niyetinden bahsetti, geriptir ki partinin; tek 
parti zihniyetini bu memlekette en koyu ve en 
kuvvetli bir surette tatbik edildiği bir devrede 
bu arkadaşımız bazan partinin müfettişi idi, ha
zan grup idare heyetinin âzası, bazan encümen
ler mazbata muharriri olarak daima bu parti 
içinde bu tek parti zihniyetini müdafaa etti ve 
nihayet kendi iradesinin eseri olmıyarak parti
den ayrıldıktan sonra bunların hepsini unuttu 
ve bütün günahlarını bize devretti ve tertemiz 
karşımıza çıktı. (Soldan bravo sesleri). 

Şimdi bu arkadaşımızın iradesi hilâfına olarak 
bizden ayrılmasının tek sebebini biliyor muşu
nu?;? Toprak Kanunu. 
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ADNAN MENDERES (Kütahya) — Hayır, 

hayır. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Reis Bey, şahıslara hitap edilmesin. 
FA YIK ÖZTRAK (Devamla) — Burada hepi

mizin şahıslarına hitap edildi, parti namına da 
söylendi. Ben de hitap edeceğim. 

REİS Beyefendi, bu kürsüde yalnız muhale
fet imtiyazlı olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Başkanlık hiç kimseye bir imti
yaz vermemiştir. Siz de şahsiyattan bahsetmi-
yeeeksizin. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ne hak
kı var Reis Bey böyle konuşmakta. Milletçe onun 
muhasebesi yapılmıştır. 

BAŞKAN — Şahsiyattan bahsetmiyecekler. 
FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Siz şahıslar

dan bahsettiniz-
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Öyle ise 

siz de şeker işi iein mi H. Partisinde kalıyorsunuz 
diyeceğim. Bunları konuşmaya ne hacet. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Hayır, ya
zılarda ve zabıtlarda vardır. Şeker işinin ne ol
duğunu onu siz başmızdakine sorun. 

BAŞKAN — Sadede davet ediyorum. 
FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Açıkça ben de 

sadetten bahsediyorum. 
O el el im Koraltan arkadaşımızın ithamlarına; 

bunda demagojiden, propagandadan, tahrikten 
tehdide kadar herşeyi gördük. Bunlara da ce
vap vermek hakkımız değil midir? (Soldan doğ
ru sesleri) onlar bize herşeyi söyliyecekler cevap 
verirsek şahsiyat, olacak. Onlar herşeyi söyliye-
cek biz hiçbir şey söyliyemiyecek miyiz? 

REFÎK KORALTAN (İçel) — Fikirlere ve
rilen cevabı hürmetle dinleriz. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Şimdi bu ar
kadaşımızın muhalif bir Milletvekili sıfatiyle 
bugün, yani dün konuştuklarına bir bakalım. 
Bir de muvafık partinin uzuv ve partinin mühim 
mevkilerinin sahibi olarak konuştuklarına göz 
gezdirelim,. Bugün söylediklerini tamamiyle inkâr 
ediyorlar. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Siz 
dünküleri inkâr etmiyor musunuz? 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Asla bir ta
nesini gösteriniz, mesuliyetini alırım. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Şu ko
nuşmayı üç sene evvel yapabilir miydiniz-
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FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Sayenizde ya

pıyoruz. Bu müdahale değil Reis Beyin kavlinee 
bizim Meclisimizin ve parti grupumuzun zabıt
ları tetkik edilecek olursa Koraltan arkadaşı
mızın daima hükümeti ve partiyi müdafaa eden 
sözleri ve nutukları ciltler teşkil eder. Bir mün-
tehadan diğer bir müntehaya nasıl kaydılar bil
miyorum. 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Cevabını ve
ririm, 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — İnsan hali, 
oİüfi 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Şahsiyattan 
bahsetmemek çok doğrudur ben de isterim şah
siyattan bahsetmemeyi. Ama ben şahsiyattan 
bahsederken fikirleri söylüyorum. Lâkin kendi
leri mitinglerde şahıslara tecavüz etmekten ge
ri durmuyorlar. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Meteoru seyret
medin mi? 

Gariptir, arkadaşımız burada konuşurken 
ne bir muvafıkm sözcüsü, ne de bir muhalefe
tin sözcüsü gibi değil, millî bir kahraman gibi 
konuştular, bir ihtilâl şefi gibi konuştular. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bu in
hisarınızda mıdır? 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Böyle bir 
şey iddia etmedim. Ona kendinin muhtaç oldu
ğunu zannedenler yapar. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Ham-
dolsun muhtaç değiliz. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Hiç kahra
manlık iddiasında değiliz. Memlekette zulümden 
haksızlıktan, emniyetsizlikten bahsettiler. Bun
ların, bilmiyorum, mebdei nedir? Kendileri bizi 
arkadaşlıklarından mahrum ettikleri günden mi 
başladı? 

REFÎK KORALTAN (îçel) — Seçimlerde 
neler yapıldığını sizde pek âlâ bilirsiniz. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Bu memle
kette kendilerinin bahsettikleri derecede, zalüm, 
emniyetsizlik, itisafdan, iddia ettiklerinin 
%10 mevcut olsa burada bundan bahsedebilir
ler mi idi? Zulüm yapan memleketler zalüm 
yaptın dedirtmezler, adalet var mahza adalet 

dedirtirler. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — îkisi 

ortası.. 
FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Arkadaş-

\ 1948 0 : 1 
i 1ar 21 Temmuz seçiminden bahsettiler çok fena

lık olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Eğer bun
ların yüzde beşi olsaydı, bugün muhalif arka
daşlarımızın hiç birisi burada olmazdı. B#ft- her 
kusuru kendimizden nezederek, her türlü fena
lıkları üzerimizden atmış görünerek tafrafurîîş,-' 
luk etmem. Her iyilik bizdedir diye bir iddiada 

I bulunmak durumuna asla düşmedik. Şüphesiz 
I bizim de kusurlarımız vardır ve olmuştur. Mev

cut ve eskiden olmuş kusurlarımızı da itiraf edip 
düzeltmeyi ister ve mümkün olanını yaparız. 
Ancak bu kusurları ikide birde pişirip kotarıp 
ortaya koymak suretiyle memlekette emniyet-

' sizlik, huzursuzluk ve nihayet vatandaşlar arasında 
j husumet havası estirmek ve yaşatmak, yaptıkları 

bu olduğuna göre, acaba kendilerinin ele aldık-
I lan bir tedbir icabı mıdır ? 

Koraltan'm sözlerinde bir tehdit havası gör
düm. Koraltan bilir ki, biz korkmayız. (Soldan,, 
bravo sesleri) Tarihimiz, ananemiz korkutmak 
istiyenlerle mücadele ile geçmiştir. Bilmiyorum, 

bunu yine tekrar mı ettirmek istiyorlar ? 
REFÎK KORALTAN (îçel) — Cevap vere

ceğim. 
FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Sonra insa

nın gücüne giden şey şudur, eğer hüsnüniyetle 
iyi bir rejim tesisini hepimiz istiyorsak kanı 
kanla yıkamazlar, dün yapılan kusurları birbi
rimize karşı mütemadiyen yeniden pişirip kota-
rırsak memleket çocukları ve içinde biz de ola
rak, birbirimize düşeriz. 

REFÎK KORALTAN (içel) — îyi ya. Bü
tün endişemiz bu hataların bir daha tekerrür et
memesi üzerinde toplanıyor. 

FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Bunları bı
rakıp mevzu üzerinde konuşmak hayırlıdır. 

Arkadaşlarım; ben memlekette iyi geçinmek 
ve memleket halkını rahatsız etmemek ve nihayet 
huzursuzlukları bertaraf etmek için tavsiyede 
bulunmak maksadiyle bu kürsüye geldim. 

I ADNAN MENDERES (Kütahya) — Tavsi-
I yeye ihtiyacımız yok. 
I FAYIK ÖZTRAK (Devamla) — Olmıyabilir. 

Bizim de vakit vakit söylemeye hakkımız vardır. 
ı Gelelim asıl mevzua. Bu tasarının müzake-
I re edildiği komisyonlardan biri olan Anayasa; 

Komisyonunda ben de bulundum. Orada mu-
I halif, muvafık bütün arkadaşlar bu işi konuş-
I tuk. Bu konuşmalar esnasında hiç kimse diğeri-
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ni incitmedi va hattâ İki taraf birbirinden gelen 
teklifleri hüsnüniyetle telâkki etti ve bu hüsnü
niyeti gösterdi. 

Onun neticesindedir ki, bugün elimizde, bu
lunan tasarı vücuda geldi. Ben bunun kusursuz 
olduğu iddiasında değilim. Ama, çalıştık, çalıştık 
bu neticeye geldikş. Bir arkadaş, burada ister 
muhalif olsun, ister muvafık olsun bunun kusur
larını bulur, gösterir ve bizde de kanaat hâsıl 
olursa kabul etmemekte sebep yoktur, bilâkis 
kabul etmekle vazifemizi yapmış olacağımıza 
kaniiz. 

Şimdi bu elimizdeki tasarı, bundan evvelkine 
nazaran daha mütekâmil mahiyette olduğuna 
inanıyoruz. Ama, bundan daha iyisi olmaz diye 
de bir dâvamız yoktur. Her şeyin daha iyisi 
mevcut olabilir. Bunun eskisine nazaran farkını 
daha doğrusu bariz olan noktalarını ben şöyle 
hulâsa edeceğim. 

Bir defa geçmiş seçimde birçok şikâyetleri da
vet eden, îdare âmirlerinin kurullarda riyaset 
etmesi meselesini bertaraf ettik. 

Ondan sonra bir hücre ihdas ettik. Seçmen, 
hücreye yalnız olarak girecek ve orada kendi 
kendine, vicdanı ile karşı karşıya» kalacak, reyi
ni, verilen zarfa koyacak ve getirip sandığa ata
cak. Binaenaleyh, orada kendisine müdahale 
edecek, tesir yapacak, tehdit edecek bir kimse 
yoktur. 

Seçim bürolarında her partiden ikişer temsil
ci bulundurulmasını kabul ettik, ayrıca müstakil 
adayların da temsilci bulundurmalarına muva
fakat ettik. Bunlar oylar verilirken, sandık açı
lırken bulunacaklar, sayılırken bulunacaklar, 
tasnif edilirken bulunacaklar. 

Yapılacak zahıtlardan bir tanesi orada mü
hürlü ve tasdikli olarak kendisine verilecektir ve 
en nihayet bir nüshası da herkesin göreceği yere 
asılacaktır. 

Seçim kurullarına girecek âza kendi arzııla1-
riyle muhalif arkadaşımızın arzusu ile, kura ile 
ayrılsın esası kabul edildi. 

Seçim suçu işliyeceklerin Memurin Muhaker 
mat Kanununun teminatından vareste tutulma
ları kabul edilmiştir. 

Şu halde seçime hile girmesi imkânları olan 
şeylerin hepsi için tedbir düşünüldü, buna rağ
men olamaz mı, olabilir. Dünyada fenalık âmil
lerini bertaraf edecek hiçbir kuvvet yoktur. 
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Yalnız kabul edilmiyen iki şeyleri kaldı, bi

risi; yargıçların seçim kurullarına' riyaset etmesi, 
ikincisi de parti temsilcilerinin mazbataları imza 
etmesi. Bu imza keyfiyetinden bir fayda bekle
medik. Zararlı olmak ihtimali de yok değildir. 
Bütün muamele yapılırken görecek, bilecek, ken
disine mühürlü bir sureti verilecek. Artık onda 
imzası olsun veya olmasın, bir fayda yoktur, eğer 
bir şikâyet, bir teşebbüs yapacaksa, elinde vesika 
var. 

Asıl mühim meseleye geliyorum, yargıçların 
seçim kurullarına: riyaset etmesi; ben de komis
yonda söylemiştim, eğer alâkalı arkadaşların 
bunun üzerindeki esaslı mahzurlarını söyleyip de, 
bizi İkna etmemiş olsalardı, emin olunuz ki. ben 
yargıçların riyaset etmesine taraftardım. Çünkü 
her türlü şüpheleri herkesten bertaraf etmeye 
yarıyabilir sanıyordum. Fakat arkadaşların 
ileri sürdükleri mahzurlar hakikaten çoktu. Bir 
defa kurulun yapacağı vazifeler evvelâ sandık 
yerlerini ayırmaktır. Sonra bu sandık başları
na gidecek olan beşer kişilik heyeti ayırmak. 
Sonra da gelecek olan mazbataları tevhit etmek. 
Yargıç bir yerin seçim bürolarına nasıl ayrılma
sı lâzım geleceğini tâyin için, mütehassıs değil
dir. Ama bundan daha mühim olan her sandık 
başına gidenecek beşer kişiyi seçmek keyfiyeti
dir. Memleketimizde 20 bin sandık bulunduğu
nu söylediler. Son yaptığımız tadillerle bu mik
tar artacaktır. Beş yüz seçmeni mevcut olan 
her köyde bir sandıkla çalışmasını bir arkadaşın 
teklifi ile kabul ettik. Bu hal sandık adedini ar
tıracaktır. Ondan sonra seçmenleri fazla kül
fetten korumak için bunlar nihayet 15 kilomet
reden daha uzağa gönderilmiyecektir. Bu da 
sandık adedini artıracaktır. 20 binden fazla 
sandık olacağına göre zannediyorum memlekette 
1000 - 1300 kadar hâkim vardır. Herbirine kaçar 
tane sandık düşer hesabı kolaydır. Bu kadar 
insanı hâkim nasıl tanıyabilsin tanıyacağını ka
bul edelim. Fakat politika partileri durur mu? 
Filânı filânın hatırı için seçti diye başlıyacaktır. 
Yargıç tarafgirlik yapnııyacak. Yapmıyacak 
ama karşıdakilerde böyle bir zan hâsıl olacaktır. 
Yargıca milletin inanması da lâzımdır. Onun 
için biz o cihete gitmedik. Seçim kurullarına 
yargıçların başkanlık ettiği memleketler vardır. 
Vardır ama çırçıplak değil, onlar da yargıçla
rın bitaraflığını ihlâl etmesi muhtemel olan nok-

I talar üzerinde tedbirlerini almışlardır. Meselâ 
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seçim kurullarına girecek olan insanların daha 
evvelden yapılmış olan defterleri vardır. Yar
gıç onların içinden seçmeye mecburdur. Yoksa 
onların dışından değil. Sonra nihayet bu umu
mi düstur da değildir. Mutlaka her yerde, başka 
arkadaşlarımızın da izah ettiği gibi mutlaka yar
gıç riyaset etmez. En yeni olarak Fransa 'yi bize 
misal verdiler. Fransa'nın son kanunda yar
gıçlar vardır ama ondan evvel belediye reisleri 
yapıyordu, tki gün evvel 1936 tarihli bir kitap 
okudum. O kitapta bu işin belediye reislerine 
bırakıldığı yazılıdır. Arkadaşların izah ettiği gi
bi ingiltere'de de böyledir. Binaenaleyh şu veya 
bu şeklin behemehal kabulü lâzımgelmez, her 
memleket kendi hususiyetine göre bir usul kabul 
eder. Seçim Kanunu bir memleketin tarihine, 
ananesine, vesaitine ve sair hususiyetlerine uy
gun ve onlarla ahenkli olması lâzımgelen bir 
kanundur. Bunlara uymıyan başka memleket
lerde tatbikındatı en iyi neticeler alınmış bir ka
nun da olsa bizim memleketimizde aynı netice
leri veremez. Şimdiye kadar dinlediğim mütalâ
alar arasında bu kanunun üzerinde tadili icabede-
cek bir nokta bulmadığımı maalesef arzedörim. 
Eğer bulsaydım iltihak edecektim. Bu elimizde
ki tasarıyı bugün bulduğumuz en iyi şekil olarak 
telâkki ediyorum. Ve arkadaşlarım kendilerini bi
zim tavsiyelerimize ister muhtaç görsünler ister 
görmesinler yine bu kürsüde memleketin men
faati hesabına, münakaşalarımızı bu tasarının 
mevzuu üzerine teksif etmemizin faydalı olacağı. 
kanaatini izhar etmekten kendimi alamıyorum. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar, sene 1948 yani 20 nei as
rın tam ortasındayız. Türk Milleti ve bu milleti 
temsil eden B. M. M. hâlâ millî iradenin tecel
lisi, hâlâ seçimlerin emniyeti ve hürriyeti bah
sinde uğraşıp duruyor. 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Sıvan) — Fran
sız Meclisi de uğraşıp duruyor. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Bir 
kısmı arkadaşlar, emin ve hür bir seçimin ve bu
nu sağlıyacak olan kanunun bir tekâmüle tâ
bi olması lâzım geldiğini ve bunun tabiî bulun
duğunu ileri sürdüler. Yani seçim müessesesi
nin tam ve kâmil bir hale gelmesinin yeni za
man fasıllarına ve yeni merhalelere terkedilme-
sini uygun buldular. 

Arkadaşlar, esasen çok geç kalınmış olan 
bir dava ve bu davanın tahakkuku yolundaki 
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* mücadeleler memleketimiz için dünkü ve bu

günkü bir mesele değil, nesiller boyunca devam 
etmiş fakat bu güne kadar bir türlü halledile
memiş, neticesi alınamamış bir konudur. Bu 
mevzudaki oturumların zabıtları ilerde, bizler 
ve gelecekler için her halde yüz kızartıcı bir 
vesika olarak tarihe geçmemelidir. îyi, dürüst, 
inandırıcı ve kati neticeyi artık almak lâzımdır. 
Şu anda bütün yurt kulağını Meclise vermiş 
şimdiye kadar geçirdiği seçimlerin acı hâtıra
ları ile yaralı olarak bir şifa ve bir deva bek
liyor. 

Tasarıya bakıyoruz, teferruat üzerindeki 
ufak tefek retuşlardan başka bir değişikliği ih
tiva etmiyor. Seçimin mihverini teşkil eden se
çim kurul ve büroları kuruluşunun tek taraf
lı olduğunu, yani seçim müessesesinin yene ik
tidarın, bu iktidar hangi partide bulunursa 
bulunsun, tesir ve nüfuzu altında işlemek 
zorunda kaldığını görüyoruz. Ve derhal hükme
debiliyoruz ki, bu kanun, milletin en büyük 
hakkı olan seçim hürriyeti ve emniyeti değil, 
bilâkis emniyetsizliğini sağlamaktadır. 

Demokrasinin temeli olan Seçim Kanununun 
nasıl bir sistem ve prensip dâhilinde yapılması 
lâzımğeldiğini, milyonlarca vatandaş aylardan-
beri tek bir ses halinde haykırmak suretiyle 
anlatmaya çalışmıştır. Bu feryatlar, seçim hak
kını her ne suretle olursa olsun kasbettirmemeye 
azmetmiş bir milletin ifadesidir. Bu, aynı za
manda, Türk Milletine yaraşır bir hattı hare
ketle isteklerinin tahakkuku yolunda takip edi
len azmü iradenin ve akli selimin bir ifadesidir. 
Milletin bu kadar büyük hüsnü niyet ve va
tanperverliği karşısında hakikatlari görmemez-
likten gelmek ve bugüne kadar cereyan eden 
seçim hâdiselerinin fena şekilde tecelli etmesi 
sebepleri üzerinde durmıyarak aynı prensiplere 
dayanan bir kanunla millet huzuruna çıkmak 
her halde iyi niyet alâmeti olarak telâkki edi
lemez. İtimatsızlık göstermekte bu millet yer
den göğe kadar haklıdır- 21 Temmuz Milletve
kili, Meclisi Umumi ve Muhtar seçimlerini ya
şamış, yakinen görmüş bir insanın bu itimat
sızlığını da az görmek lâzımdır. 

Ana seçimler için seçim mekanizmasını daha 
ziyade tekemmül ettirecek, daha olgun bir ka
nunun getirileceğini, bu kanunun ehemmiyeti 
az olan kısmi seçimleri için tecrübe mahiyetin
de olduğunu salahiyetli .ağızlar muhtelif vesüe-
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lerle'söylemişlerdir. Şu halde tam teminatlı bir 
kanunu kısmi seçimlerde bir kere tecrübe et
mekten niçin çekiniyorlar? Niçin çekiniyorlar1? 
Müsaade ederseniz bunu bendeniz açıklıyayım. 

Arkadaşlar, serpiştirilmiş 13 vilâyette yapı
lacak kısmi seçimler Türk Milletinin partilere 
mensubiyeti bakımından bir plebisiti mahiye
tindedir. Ve ekseriyet merkezi sikletinin bugün 
artık Demokrat Parti saflarında olduğunu çok 
iyi bilen iktidarın mutlaka aleyhine çıkacak 
(Sağdan bravo sesleri) neticeyi idrak taham
mülü yoktur. Çünkü bu takdirde Meclis ekse
riyetinin ekalliyette kaldığını görmek suretiyle 
yeni bir seçimin arifesinde olduğunu anlamak 
ve iktadarı zamanından evvel kaybetmek teh
likesi ile baş başa bulunduğunu bilmek zorun
da kalacaktır. 

İkinci Saka Hükümeti programının müza
keresi sırasında sayın Başbakan, bu Seçim Ka
nununu bitaraf dünya otoritelerine tetkik et-
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tirmeye de hazır olduklarını beyan buyurmuş
lardı. 

Derhal cevap vereyim ki, bu çok hayırhah 
tekliflerini, şayet bir baraj mütehassısı getirir 
gibi telâkki olunarak millî gurur haysiyetimi
zin şerefini haleldar etmekten içtinap etmiyor
larsa, kabul ediyoruz. 

Fakat 21 Temmuz dosyalarını da beraber 
vererek iktidarın iç yüzünü ve seçimlerde Türk 
Milletine reva görülen muameleleri göstermek 
kayıt ve şartiyle.... 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün halisane temennimin, bir fikri sa

bite saplanmadan Türk Milletinin arzusuna uy
gun bir Seçim Kanununun çıkarılması şerefi
nin bu Meclise nasip olmasıdır. 

BAŞKAN — Saat 15 de toplanmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 12.55 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15, 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTtPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur, 

oturumu açıyorum. Görüşmelere başlıyoruz. Söz 
Sadi Irmak'indir. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; ben evvelâ, önümüzdeki tasarı üze
rindeki tenkitlerimi arzetmek isterim. Dikkat 
ettim, muvafık ve muhalif, sert ve yumuşak ko
nuşan bütün arkadaşlarım bir noktada beraber
diler. O da bu tasarının bir ideale varmamış ol
sa dahi, eski hale nazaran behemehal bir tekâ
mül ifade ettiğidir. Eğer demokrasinin tarifi 
gibi metotlarında ve gerçekleşme vasıtalarında 
beynelmilel normlar, hazır kalıplar mevcut bu
lunsaydı, şüphesiz bu münakaşalar lüzumsuz 
kalacak. Mevcut örneklerden biz süratle mem
leketimizi faydalandırmdık. Fakat ne diyelim 

ki; bu böyle değildir. Demokrasinin bu yeni 
safhası her yerde olduğu gibi bizde de az çok do
ğum sancılariyle dünyaya gelmeye mecburdur. 
Bu safhaları atlıyoruz. Bu yeni kanunda tekâ
mül ifade eden noktalar arkadaşlarım tarafın
dan ifade edildi. Bunlar üç grupta toplanıyor. 
Gizli oy, açık tasnif şüphe götürmez bir hale 
getirilen seçim idaresi memurlardan alınarak 
halk teşekküllerine verilmez ve nihayet me
murları ukubetten korumak veya takibatın güç-
leştirilmesi melhuz olan takibattan ayırarak ka
za mercilerinin murakabesi altına konmuştur. 
Bunları ileri bir adım olarak düşünmek lâzım
dır. Şüphe edilemez ki, biz kısmi bir seçim ka
nununun tadili karşısındayız. Yoksa memleke
tin uzun ömürlü olması lâzım gelen seçim kanu
nu yapılırken birçok tenkitler olacaktır. Bunla
rı zamanına saklıyoruz. Ben eldeki noktaların 
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tadili lüzumuna kaniim. Şimdi bu eldeki tasarı 
üzerinde şu noktalarda tadiller yapılması lüzu
muna kaniim. 

1. Rey puflalarının yakılmasında isticale 
lüzum yoktur. Mademki memlekette bu sahada 
bu puslalarm bir müddet daha muhafazasında 
daha büyük bir emniyet unsuru görülmemekte
dir velev saklanması biraz müşkül dahi olsa 
bunları bir müddet daha elde tutmakta fayda 
vardır. 

2. 14 neü madde de tasavvur edilen şeyim 
idare heyetinin tevsii faydalı olacak ve bel etli
ye reislerini bu heyetin tabiî reisi olma şeklin
den ayırmak da amelî olacaktır. Ve ona daha 
bazı halk teşekküllerinin de ithali ile reislerini 
kendi aralarında seçmek imkânını vermek doğ
ru olacaktır. 

Asıl sert tenkidim muvakkat dördüncü mad
de üzerine olacaktı; şayanı şükrandır ki, bu 
mevzu ortada kalmamıştır, komisyon büyük 
bir basiret göstererek bu maddeyi geri almış
tır. Çünkü matbuat hürriyetini değil tenkis ve 
tahdit, böyle bir zan husule getiren kayıtlardan 
da azade bulundurmak lâzımdır. 

Diğer taraftan seçime iştirakin nispetini ar
tırmak bakımından köylülerin daha az kül
fete tâbi tutulması, yani kabil olduğu kadar 
hiç değilse büyük köyleri bir seçim çevresi ad
detmek ve sandık adedini artırmak daha amelî 
olacaktır. 

Bu kanunun tekemmülü bakımından maru
zatım ve tekliflerimi arzettikten sonra yapıl
mış olan tenkitler üzerinde bir iki kelime söy
lememe müsaadelerini rica ederim. 

Bilhassa muhalifete mensup arkadaşların 
alâka ve istifade ile dinlediğimiz tenkitlerini 
iki kısma ayırmak mümkündür. Birisi, kanu
nun tekemmülünü bizim gibi arzu etmelerinden 
ileri gelen objektif tenkitleridir ki, bunu an
cak şükranla karşılarız. Çünkü bunlar her iki 
tarafın mütehassis olduğu, yani kanunun mem
leket menfaatlarma en uygun bir şekli olma
sına müteveccihtir. 

Fakat, ikinci nevi tenkitleri vardır ki, 
bendenizce bugünkü mevzuumuzla uzaktan ya
kından asla bir alâkası olmadığı halde arkadaş
larımız tarafından her nedense polemik tabiat
lı olan bu noktalara geniş yer verilmiştir. Bun
lardan şöyle beş tanesi hakikaten polemik ve 
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I yer yer tenakuzlarla dolu olarak karşımıza 

çıkmıştır. Arkadaşlarımız mütemadiyen tek 
parti zihniyetinden bahsetmişlerdir. Bu zih
niyeti ve tek parti idaresinden çift parti ida
resine geçmeyi elbette biz de kendileri gibi bir 
tekâmül olarak alıyoruz. Ve tekrar eski meto
da dönmek arzusunda değiliz. Ama memleke
tin tek parti idaresinde gerçekleştirdiği büyük 
hamleleri ve eserleri küçümsemek de asla doğ
ru olamaz. Her milletin tarihinde öyle bir de
vir vardır. Millete rağmen millet için çalışma
yı ve geniş merhaleler kat'etmeyi istihdaf eden 
ve bizim otoriter dediğimiz devrin hâtırası anıl
dığı zaman arkadaşlarımızın da hakikaten şeref 
payı olan bu devre saygı göstermelijdz. Bu 

I devri tarihimizin muhterem bir safhası olarak 
| tutmak da tarihe karşı bir vazifemizdir. Şimdi 

yeniden girdiğimiz bu çok partili rejimini de
vanı ettirmek istiyoruz. Elbette ki, arkadaşları
mız da devam ettirmek istiyorlar, Fakat fiili
yatla, yaptıkları propaganda ile âdeta tekrar
dan bizim partimizi siyaset sahalarında yalnız 
bırakmak gibi bir durum ihdas ediyorlar. 
Çünkü seçimlere girmemek, ben hâlâ inanamı
yorum, havası ve tehdidi memlekette esmek
tedir. 

Her parti ancak iktidara geçmek için kuru
lur. Başka türlü bir siyasi partinin mânası 
yoktur. Millete vait edilen iktidara geçmek 
gayesi seçime girilmezse nasıl temin edilecek? 
Yalnız bitaraf ve hayırhah vatandaşlar değil 
fakat bütün dünyanın dikkati önünde bu siyasi 
hâdiseler geçmekte olduğundan seçim bozuk
tur hariçte ve dâhilde akisler tevlit edecektir. 
Arkadaşlar seçime girmemek fakat buna rağ
men iktidara gelmek arzusundadırlar. Bunun 
yolu iktidara gelmek demokratik bir kanun ni
zamı içerisinde mümkün olmayınca bunu zor 
kullanarak geçmek arzusu gibi arkadaşlara ya-
kıştıramıyacağım bir mânaya gelmek tehlikesi 
vardır. 

Memleketin geçirdiği ıstıraplar içinde dost 
ve düşman nazarında büyük bir vebal altına 
giriyorlar. Onun için böyle bir seçim boykotu
na gidebileceklerine kolay, kolay ihtimal vermi
yorum. Çünkü onların vatanperverliklerinden 
eminim. 

Arkadaşlarımın bir endişesi daha var; bence 
haksız olarak bu endişelere düşmektedirler. 

Halk Partisinde şekle nazaran bir demok-
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ratlaşnıa cereyanı vardır ama, oyalayıcı zihni
yetlerle, hakiki seçime «itmemek ve mevcut 
hava içinde, radikal hamlelerden kaçarak mem
leket idaresini böylece ellerinde muhafaza etmek 
yani hakiki demokrasiden nıüçtenip olmak iste
diğini vehmetmektedirler. Bu kelimeyi müsaa
deleriyle bilhassa kullanıyorum. Çünkü bu as
la bir hakikat değildir. Halk Partisinin mem
lekette iyi, ileri, memleketin menfaatlerine 
uygun bir demokrasinin doğmasını istemediği 
zihniyeti, vehmi, zannı propagandası çok yan- î 
lış, yersiz ve haksızdır. 

Arkadaşlar şimdi beğenmek istemedikleri tek 
parti devri de dâhil olduğu halde 25 senede 
alman mesafeler büyüktür. Ve memlekette ha
kiki bir demokrasi zeminini hazırlamaya matuf
tur. Çünkü millete tahakküm etmek ancak 
milleti cahil bırakmakla kabildir, bunun için 
25 senelik bir devre esnasında memleketi cahil 
bırakmaktan başka çare yoktur. Çünkü cahil 
bırakmadan zulüm ve tahakküm yapılamaz. 
«Çalış idraki kaldır, muktedirsen ademiyetten.» 
İdraki artırmak için zaman zaman tahammülü 
güç fedakârlıklara katlanarak memlekette bü
yük bir maarif cihazını harekete geçirmi
şindir. 

Bu demokrasi hakkındaki iyi niyetin en bariz 
eseridir, bunun hakiki zemini, yani kültür ze
minidir. Nihayet arkadaşlar, tarihî anın hulul et
tiği zaman bn parti çift ve çok partili rejime 
geçmek için asla tereddüt göstermemiştir. Yani 
doğmuş olan partinin kuvvetli, sıhhatli, isabetli 
olarak yürümesi için îâzımgelen tedbirleri de boy 
boy almıştır. Bu husustaki eehtinin bir alâmeti 
de huzurunuza gelimş olan bu seçim tasarısıdır. 
Bu tasarıyı da artık memlekette daha iyisi ya-
pılmıyan bir Recim Kanununa kavuştuğumuzu 
iddia edemeyiz. Fakat hiç şüphe yok ki, azîm bir 
terakki hamlesi karşısında bulunuyoruz. Görülü
yor kî bütün konuşmaların kesafetine rağmen 
artık teknik olarak, objektif olarak, dişe dokunur 
vaziyette olan mevzu, seçim kurullarında hâkim 
bulunsun mu, bulunmasın mıdır? Ben bunu, iki 
parti arasında uçurum yapmaya müstait bir mev
zu olduğunu bendeniz bir türlü kabul edemiyo
rum. Rahşan her türlü gelişmeye taraftar, haki
katen tesamuh hissiyle dolu bir adam, olarak bu 
rada can kulağı ile her iki tarafın mütalâaları
nı dinledim, tki fâzıl arkadaşımın Anayasaya da
yanan beyanları, hâkimlerin bu kurullarda bu-
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lunması aleyhinde tecelli etmiştir. Anayasa şu 
veya bu kanunla asla mukayesesi kabil olmıyan 
yalnız metni ile değil, umumi havası ve ruhu ile. 
de mukayyet olmamız lâzım gelen en büyük ka
nun olduğu için fâzıl arkadaşlarımızın aydın
latıcı beyanat: diğer arkadaşlarımız üzerinde te
sirini göstermesi bir Anayasa meselesi haline gel
miş olan bu mevzuda bir anlaşmaya gitmenin za
manı gelmiştir. "TCn iyiye, memleket için en ha
yırlı olan sekle varmak istiyoruz. Bu itibarla 14 
ncü madde üzerinde memleketimizin bu İki par-
tisini tatmin edecek bir formül bulunması için 
halk teşekkülleri île biraz daha takviyesi ve leh 
ve aleyhinde konuşulması mümkün olan belediye 
reislikleri meselesinin bertaraf edilerek bu ku
rulların reislerini kendilerinden seçmesi teklif 
olarak arzetmiş bulunmaktayım. 

ikinci bir nokta, muhterem bazı arkadaşları
mız acık veya kapalı olarak 12 Temmuz beyanna
mesine temas ettiler. Bugün bu tamamiyle mev
zulunuzun dışında bir keyfiyet isede behsedîldiğî 
îcin, Bu husustaki îhtisasatımı arzetmeme müsa
ade buyurun. 

Bu beyanname çıktığı zaman da bir vazife 
île Avrunada bulunuyordum. Akislerini yakinen 
bilmekteyim, beyannameye takaddüm eden gün
lerdeki memleketin elektrikle mahmul havasının 
izleri, alâmetleri, delîlleri ve korkusu ta Fransa 
ve îsvîcre'ye kadar gelmiş bulunuyordu. Mem
leketimizin bunaltı içerisinde bulunduğu hissi 
dostumuz ve düşmanımızda hâkim bîr vaziyette 
îdi. 12 Temmuz beyannamesi, bu tehlikeli elek
triklesin eyî bertaraf etmiş, memleketi selâmete 
erdirmiş ve içtimaî huzuruna kavuşturmuştur. 
Bu hususta Anayasa meselesini de ileri süren 
arkadaşımız oldu burada bütün vasıflarım bîr 
tarafa bırakalım, bu milletin en <>ü/ide evlâdı 
kendi partisi de dâhil olduTm halde bütün parti
lere birşe.y hatırlattı: Mücadele kötü bir hale gir
miştir, herşeyden evvel vatan ve memleket sel a 
met i lâzımdır, Türk Milletinin bütünlüğü mese
lesi vardır. Bunlar tehlikeye konamaz. İler ün 
partiyi fedakârlığa davet ediyorum dedi. Mil
letimizin en büyük evlâdı bu hitabiyle bu tarihi 
vazifesini samimiyetle yapmıştır. Ve kendi par 
tisine demişi ir ki, bütün İktidar sendedir, fakat 
yeni doğan muhalefeli ezmiveceksin. Muhalefe
te de demiştir ki, senin de hakların vardır, fakat 
kanunlara karşı da bir veciben vardır. O da bu 
memleketin kanunlarına hürmetkar olmaktır. Ta 
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rıh muvacehesinde milletin bu en büüyük evlâdı 
vazifesini yapmış bulunuyor. Bu tarihî vakıayı 
da böylece cevaplandırmak yerinde olur. 

Arkadaşlarımız millette iktidara karşı bir em
niyet ve itimadın kalmadığını söylüyorlar ve yi
ne beyanlarından anlaşılıyor ki, bu intibaı mi
tinglerde beliren havadan almaktadırlar. Biz 
hepimiz ve bendeniz şahsan mitinglerin lüzum ve 
ehemiyetine kani bulunuyorum. Bir millet mi
tingler yapmak hakkını haizdir. Bunun elbette 
büyük mânası vardır. Fakat mitinglerin mâna
sını ve objektif olarak idrak etmek şartiyle. Mi-
tinglerdeki havayı ve oradaki vatandaşların sa
yısını yanlış telâkki ederek bundan yanlış mâna 
çıkarmak arkadaşlarımız için de hatalı olur. Bir 
çok defa matbuattan anlıyoruz ki, bu arkadaşla
rımız mitinglerdeki vatandaşların sayısını bir 
kıstas olarak almaktadır. Arkadaşlar; bu, tama
men isabetli değildir. Türk Milletinin temaşaya 
da merakı vardır. Oraya gidenlerin hepsini mu
hakkak kendi fikirleriyle birlikte olduğunu zan
netmek ve Demokrat Partiye yarın seçimde ta
raftarlık edecek adamlar olarak telâkki etmek, 
halisane arzedeyim ki hatalı bir hesaba istinadet-
mektedir. O Türk Milleti bizimkini de temaşa 
eder, sizinkini de temaşa eder, fakat seçim günü 
sağ duyusunu kullanarak en selâmetli bir tarz
da reyini kullanır. Reyini size verirse memnun 
oluruz ve mutavaat ederiz. Fakat öyle zannedi
yorum ki, Türk Milleti yine reyini bize verecek
tir. 

Şimdi, milletimizin bugünkü iktidara karşı 
itimadı var mı, yok mu? Bunu seçim sandığı 
haricinde anlamaya imkân yoktur. Demokrasi
nin ana kaidesi budur. İktidarı seçim sandığı 
tâyin eder. Başka türlü bir vasıta ile milletin 
temayüllerini hakiki olarak, arkadaşlarımı
zın zannettiği gibi matamatik olarak tefah-
Iras etmenin asla imkânı yoktur. Eğer öyle ol
muş olsaydı, seçim gibi masraflı ve külfetli olan 
bir esasa gitmek demokrasinin ana kaidesi ola
mazdı ve biz de bunun üzerinde bu kadar titiz ol
mazdık. Bu hususta endişe buyurmasmlar, kısmî 
seçimlere girsinler. 13 vilâyette yapılacak olan 
bu kısmî seçimler nihayet memleketin büyük bir 
kısmının esaslı temayüllerini öğrenmek için bir 
kıstas olacaktır, 1946 dan bu yana temayülünde 
umumî bir değişiklik var mıdır, bu, anlaşılır ve 
asıl büyük iktidar imtihanına, 1950 senesinde gi
dilecektir. 

194S 0 : 2 
Arkadaşlarıma şunu arzedeyim ki, ikinci bir 

vehimleri daha vardır, acaba biz Halk Partisi 
mensupları, hattâ vaktinden evvel gelebilecek se
çimden endişemiz varmış, sanıyorlar. Arkadaş
lar, samimî olrak arzedeyim ki, saflarımız arasın
da erken seçimden korkan kimse yoktur. Eğer 
memleketin yüksek menfaatleri seçimin 1950 den 
evvel yapılmasını emrederse karar verir ve gire
riz. Burada bir tek kıstas vardır, Milletimiz ve 
memleketimizin yüksek menfaatidir. 

Bir dördüncü tenakuza daha işaret etmeme 
izin vermenizi rica ederim. 

Bize, milletimizin olgunluğuna kâfi derecede 
itimat etmediğimiz hatasını sık sık izafe buyu
ruyorlar. Şimdi, biz diyoruz ki, bilhassa bu ka
nunla ifade ediyoruz ki, seçim için, seçimi sevk 
ve idare için memurların, hâkimlerin kontrolüne, 
murakabesine ihtiyaç yoktur. Millet ohale gel
miştir ki, bizzat kendi seçtiği belediye ve sair 
halk mümessilleri vasıtasiyle seçim işini kendi 
kendine emniyetle yürütebilir. 

Şimdi, arkadaşlar, diyorlar ki, hayır, bu hey
etle seçim olmaz. Canım, hani, bu milletin olgun
luğuna itimat ediyordunuz? Halkın kendi teşek
külüne, kendi içinden seçtiği teşekküllere itimat 
etmiyorsunuz? Ve onun seçtiği belediye heyetine 
karşı bir itimatsızlık izafe buyuruyorsunuz? Bu, 
aşikâr bir tenakuzdur. Milletin olgunluğuna 
olan itimat onun tarafından seçilmiş en mütevazı 
heyetlere kadar olan itimadı ifade eder. Mahalle 
muhtarlarından köy muhtarlarına kadar, bil
hassa belediye heyeti ve diğer halk teşekküllerine. 
itimat etmeyi emreder. Biz bu itimadı parti 
olarak taşıyoruz. Ve tasarımızda bunu ortaya 
atıyor ve teklif ediyoruz. Elbette tasarıda tek
lif edilen şekil, muhakkak matematik mânada bir 
şey değildir. Bunlar halk teşekkülleriyle geniş-
letilebilir ve bunların salâhiyetleri üzerinde pek
âlâ düşünülebilir. Bu cihetten her tarafta bu 
noktadan genişletmeye doğru gitmeye biz ama
deyiz. Yeter ki, yukarıda da arzettiğim gibi ar
kadaşlarımız yapıcı olan fikirlerini ortaya, dök
sünler, nihan bir şey kalmasın. Bütün arkadaş
lardan rica ediyorum, fikirlerini açık olarak 
ortaya döksünler. Çünkü bundan milletimizin 
menfaati vardır. 

Şimdi gayet müsamahalı bir adam olarak de
mokrasinin ilk safhasında arkadaşlarımızın Mec
lis içindeki reaksiyonlarını millete maletmek için 
bir az çok aşırı olan bu davranışlarında büyük 
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bir tehlike görmedim ve bir mahzur da yoktu. 
Şimdi öyle ümit ediyorum ki, millete doğru gi
den bu aşırı demonstrasyon devri kalmış ve 
yerini sakin ve objektif, yaratıcı tenkit yapmak 
safhasına terketmiş bulunsun. Geçen zaman bu
na kâfi bir zamandır, itimat buyursunlar bu 
millet de kolay kolay reylerini çaldırmaz. En 
koyu kanunların hüküm sürdüğü zamanlarda re
yine hâkim olduğunu göstermiştir. Bugün ara
mızda muhalif 60 arkadaş yer almışsa demek ki, 
bu millet reylerini çaldırmamıştır. Biz peşin 
hükümlere saplanmak istemiyoruz. En âlicenap, 
en centilmen şartlar altında bir imtihana daha 
girelim. Beraberce çalışalım ama tutulacak 
yolların dost ve düşman nazarında en isabetsizi, 
en tehlikelisi en yersizi seçimleri boykot etmek
tir. Biz buna karşı pekâlâ diyebiliriz ki, bazı 
memleketlerin yaptığı gibi, Avrupa'da numu
neleri vardır; seçimlere vatandaşların iştirakini 
mecburi kılanların, biz oraya gitmiyoruz. Çünkü 
körpe demokrasimize engeller koymaya taraftar 
değiliz. Ve bunun isabetli olmadığına kaniiz. 
Demokrasimiz büyük ihtimama muhtaçtır. Onun 
için pekâlâ hatıra gelen ve milletin idareye işti
rakini kolaylaştırmak bahsinde bir merhale ola
bilecek böyle bir teklifi yapmıyoruz. Şu halde 
muhaliflerimize büyük tarihi mesuliyet ve vazife 
düşmektedir. Seçimlerden ayrı kalmak, isabetli 
ve memleket menfaatlerine uygun bir yol değil
dir. (Soldan alkışlar). 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar; Milletvekilleri seçiminde 
emniyeti sağlamak için Türk Umumi efkârının 
aylardan beri beklediği Seçim Kanunu tadili 
tasarısı nihayet milleti hayal sukutuna uğrata
cak bir şekilde Yüksek Huzurunuza sunulmuş 
bulunuyor. (Maşallah sesleri) Dinleyiniz. Se
çim Kanunu hiç bir partinin değil, doğrudan 
doğruya Türk milletinin Ana davasıdır. Bun
dan sonra Türk Milleti güvendiği kimselere 
itimat ettiği vekillerine memleketin mukadde
ratını tevdi edebilecek mahiyette hazırlanmış 
bir tasarının yüksek huzurunuza gelmesini bek
lerken ne yazık ki yine tek partili bir zihniye
tin, düşüncesinden doğan ve hiç de tatminkâr 
olmıyan bir tasarının müzakeresiyle Kamutay 
meşgul edilmektedir. 1946 yılında ki seçimle
rin hangi şartlar altında yapıldığını ve bu gün
kü belediyelerin hemen hepsinin Halk Parti
lilerden teşekkül ettirilmiş olduğunu hepimiz 
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bilmekte olduğumuza göre, bundan sonra bu
günkü hal vo başka millet iradesini temine ya-
rıyacak bir netice veremiyeceği vaziyeti do
ğurmaktan şüphesiz olan bir tasarı ile Millet
vekilleri seçimini yine belediyecilerin eline bı
rakmakta da İsrar eden İktidar Partisinin sami
miyetini asla kabul edemem. Niyetler apaçık
tır. Geçen 21 Temmuzda emsalini görmedik mi? 

Bu tasarıya göre, Halk partisi mensubu o-
lan belediyeciler önümüzdeki yapılacak olan 
seçimleri idare edecekler, ve arzu ettikleri gi
bi kendi partilerini kazandırmak için gereğini 
yapacaklarına asla şüphem yoktur. Seçim kurul
larında ve komisyonlarında muhalif partilerin 
temsilcilerini görevli olarak bulundurmamak 
kararı, iktidardakilerin malûm olan zihniyeti
ne göre pek tabiî addedilemez mi? Yapılacak 
bu seçimlerde vatandaşa teminat göstermek ve 
2! Temmuz facialarını unutturmak lâzım değil 
midir i' Arkadaşlar eğer bu tasarıyı Yüksek 
Meclis kabul ederse, bununla seçimlere gidildi
ğinde, Türk Milletinin halen kalbinde yaşıyan 
ve gün geçtikçe şiddetini artıran güvensizliği 
silmek şöyle dursun bu inanı bir kat daha tak
viye etmiş olmaz mı? Bu takdirde teminatsız ya
pılacak seçim ile Türk Milletini bir defa daha 
hayal kırıklığına, uğratmak iktidar partisi için 
hayırlı bir netice mi olur? 

İkinci Sayın Saka. Kabinesinin programı bu 
yüksek kürsüde okunduğu gün seçimlerin dü
rüst cereyan edeceği yolunda Yüksek Meclise 
ve Türk umumi efkârına teminat vermek isten
miştir. 

Tamamı Halk Partisi mensubu olan Beledi
ye Meclislerinin üyeleri arasından seçilecek se
çim kurulları ile yapılacak seçimlerin dürüst 
ve tarafsız cereyan edeceğini, tasarıyı yapan ve 
yaptıranların inanacaklarına nasıl kani ola
lım? 

Vereceği oyların teminatını önden görmi-
yen, ve böyle bir tasarı ile yapılacak seçimin 
neticesini pekâlâ daha evvel kestirecek olan 
Türk Milleti, bundan sonraki seçimlere iştirak 
etmez ise ve hakları olan oylarını kullanmazlar 
ise onları bu türlü harekete sevketmenin günâ
hı doğrudan doğruya İktidar Partisinin omuz
larına yüklenecektir. Eğer İktidar Partisinin 
niyeti iyi ve samimî olsaydı, yüksek huzurunu
za getirdiği tadil tsarısmda tarafsız kurullar ve 
komisyonlar teşkilini temin edecek hükümler 
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getirir ve tarafsızlığı teerübe olunmuş olan en 
kutsi bir vazife sahiplerine bu işte ona şeref 
mevkii verirdi. 
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partisinin memleket işlerini bahis konusu oldu* 
ğu şu anda artık eski alışkanlıklarını terket-
miye katlanması katı bir zaruret haline gel
miştir. Aksi halde Türk milleti kararını tam 
bir şuur ve kanun çerçevesi içinde verecektir. 
(Sağdan bravo sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar; seçim meselesi rejimimizin, Devlet 
idaremizin temel meselesidir. Fakat bu temel 
mesele bünyemize ve ileri demokrasi esasımıza 
göre nasıl tanzim edilmelidir'.' Bu soruya bir 
anda hislere kapılarak çarçabuk cevap vermek 
kolay değildir. Zira diğer milletler bugün bi
zim falan millette böyle, dediğimiz meselelere 
100, iki yüz senede ancak gelebilmişlerdir. Za
ten dünyanın her tarafında demokrasinin san
cısı; iktidar kanalım tanzim edecek kati bir 
prensipin bulunamamış olmasındadır. Hakika
ten demokrasi âmilleri, mütefekkirleri tek nok
tada mütereddittirler, o da iktidar kana
lına iyi bir istikamet verecek esaslı ve sarsıl
maz prensipi bulmak meselesidir. Bu prensipi 
bulmuş yoktur arkadaşlar. Bizim iki günden 
beri buradaki münazaa ve mücadelelerimizin 
memlekette şu veya bu şekildeki havaların san
cı noktası da buradadır. Bu noktada bir mil
leti böyle mühim bir meseleye sevkederken 
acele etmemek teemmül ile yürümek lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. Zira bütün dünya bu mesele
yi henüz halledememiştir. (Bravo sesleri) Sa
yın arkadaşlarım, İngiltere deniyor, İngiliz De
mokrasisinden bahsediyoruz. Her iki tarafı da 
dinledik. İngiliz Demokrasisi kırallı demokrasi
dir. Amerika Demokrasisinden bahsediyoruz, 
dinledim, her iki taraf da misallerini buradan 
getirmeye çalıştılar, Amerika Demokrasisi Re
isicumhuru salâhiyet yönünden diktatörce bize 
nispetle olan demokrasidir. Fransız, İtalya, Yu
nan Demokrasilerinden bahsediyorlar. Yunan," 
İtalyan, Fransız Demokrasilerinin kanunlarının 
temelleri ne kadar çürüktür ki, bu üç millet 
bugün muzmahil hale gelmiştir. Bir de bun
lardan ayrı, hiçbirimizin konuşmadığı, yanaş
madığı, fakat dünyanın havasında dalga halin-

- de, oradan oraya kara bulutlar gibi dönüp do
laşan (İleri demokrasi) lâfı vardır. O demokra
si de düpedüz Kızıl Diktatörya demokrasisidir; 
istilâcı demokrasidir. 

Bize gelelim: Biz eğer bir demokrasi rejimi 

Şayet niyetler saf ve temiz olsaydı seçim 
kurulu ve komisyonlarında siyasi partilerden 
de üye bulundurulması hakkındaki teklifleri
miz reddolunmaz, ve üstelik Adalet Encümenin
de tek parti zihniyetiyle düşünülerek muhalif 
partilerle açık bir tehdit altında bulundurmak 
gayesine matuf ve 63 Vilâyette sıkıyönetimi an
dıracak bir şekilde yeni bir hüküm ileri sürül
mezdi. 

Böyle bir tasarı ile seçime gidildiğinde: Mil
letvekilliği sandalyesinden ölünceye kadar ay
rılmamak kaygısı ile bir daha seçilemiyecekle-
rini anlıyanlar bugünkü vaziyetlerini tahkim 
etmek çarelerini arıyorlar ve Türk Milleti gü
ven göstermese de gelecek devrelerde de du
rumlarını kurtarmak istiyenler ancak bu gibi 
tasarı ile seçime gidiyorlar hissini vermez mi? 

Sayın arkadaşlar; evvelâ memleketimizi dü
şünerek, şahsi menfaatlerimizi, hırslarımızı, bu 
memleket menfaati namına unutmasını öğ
renmeliyiz. Yani mutlaka Milletvekili seçilece
ğim diye açık kapılı bir Seçim Kanunundan 
vazgeçip, dürüstlük ve faziletle işe sarılmalı
yız. Ve işte ancak bundan sonra ruhlarımıza bu 
temiz hissi yerleştirip, bu temel üstüne yapı
mızı sağlam olarak kurabiliriz. Sayın arkadaş
lar, şimdiye kadar dünyanın hiç bir yerinde 
görülmemiş olan geçen 21 Temmuz seçimlerinde 
birçok yolsuzluklar ve kanunsuzluklar irtikâp 
edenlerden bu âne kadar ibret örneği olmak 
üzere daha bir tanesi bile mesul edilmiyen be
lediyecilerin eline tekrar seçim işleri tevdi edi
lemez. Edildiği takdirde, Türk milletinin gü
ven göstermediği bir seçim karşısında, Devlet 
idaresinin durumu sarsılmaz da ne olur. Demok
rasi rejimi ile idare edilen başka memleketlerin 
kabul ettikleri bir seçim usulünü kabul etme
mekte israr eden iktidar partisinin maksadını 
anlamıyan bir tek Türk vatandaşı kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, seçim işi memleket 
işidir. Memleket işlerinin düzeninde gitmesi 
için Türk milletinin Büyük Millet Meclisine ve 
onun Hükümetine itimat etmesi lâzımdır. Bu
nun için de Yüce Kamutayı teşkil edecek Mil
letvekillerini, Milletin arzu ettiği gibi, beğen
diği gibi seçmesi lâzımğeldiğine göre, iktidar 
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kurmak istiyorsak tarihimizden, tarihimizin de
rinliklerinden misaller alarak düşünmek zorun
dayız. 
Tarihimizde öyle misaller vardır ki; hakikaten 
bizi derin derin düşündürür. 

Sayın arkadaşlarım; hepimizin Kızılsuitan 
adiyle adlandırdığımız, müstebid dediğimiz bir 
Abdüihamid vardı. Onun kurduğu birinci Mec
lisi Mebusan niçin dağılmıştır? Bir kerre bunu 
düşünmemiz lâzımdır. Benim bazı vesikalardan 
öğrendiğime göre, eğer doğru ise, Abdüihamid 
Birinci Meclisi Mebusanı Bursa'mn ileri gelen 
adamlarının yazdıkları bir lâyiha üzerine kapat
mıştır. Onlar, demişlerdi ki; sen Meclisi Mebu-
saııa Türkten gayrı, bu Devletin temelini teşkil 
eden ve altı yüz senelik ecdadının kurduğu haş
metli imparatorluğunu ayakta tutan Türkten 
gayri insanların, kurduğun Meclisin içerisine 
Türk adedine faik bir nispette girmelerinden do
layı binayı Devleti sarsacak şekilde Devletin es
rarını faş ederek Devleti yıkmaktasın. Ecdadının 
kurduğu Devleti.... böyle şey olur mu diye Abdül-
hamide bir lâyiha verildi. Abdülhamit bu lâyiha
yı aldıktan sonra derin, derin düşünerek birinci 
Meclisi Mebusanı kapattı. Bu vesika, üzerinde 
cidden durulmağa değe mahiyettedir. Biz demok
rasi prensiplerimizi vazederken, kanunlarımızı 
yaparken, münakaşalarımızı yaparken milletin 
mazisine ve geleneğine dikkatle bakmak mecbu
riyetindeyiz. 

Bunun içindir ki, demokrasinin temeli içinde 
seçim konusu bahis mevzua olunca; 

1. Millet hizmetinde en iyi vazife görecek 
adamı bulmak ve seçmek meselesi, birinci mese
le budur. 

2. İkinci mesele de, millet hizmetinde en 
iyi vazife görebilecek adamlara seçilebilme şera
itini hazırlamak meselesidir. Üzerinde duracağı
mız mesele bu iki şeydir. 

Birisi arzettiğim gibi, en iyi hizmet görecek 
adamı seçmek, diğeri de en iyi hizmet görebilecek 
adamlara seçilebilme kolaylığını, şeraitini hazır
lamak. 

Bu, ne kadar zordur? Demokratik dediğimiz 
diğer milletler buna bir asırda, iki asırda, üç 
asırda zor gelebilmişlerdir ve hâlâ bunun sancı
sını çekmektedirler. Onun içindir ki bu çetin me
sele üzerinde birbirimizi bu kadar incitmeye, bir
birimizi üzmeye meydan vermemeliyiz arkadaş-
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lar. Ciddiyet ve samimiyetle düşünerek işin hal 
olur kanaatindeyim. 
çaresi neresi ise onu burmaya gitmek yerinde 

Şimdi benim kanaatimce seçim işinde bu iki 
meseleyi, tekrar ediyorum, en iyi adamın seçile
bilmesi meselesi, memlekete en iyi vazife görebile

cek adamın seçilebilmesi meselesi ve keza bu adamın 
seçilebilmesi için lâzımgelen şartları temin edebil
mek bakımından nasıl hareket edeceğiz? Bu par
ça kanunlar, yani şu gelen seçim kanunu ile, bir 
iki maddeyi tadil etmekle temin edebilirmiyiz? 

Bendeniz diyorum ki eğer bu memlekette 
hakiki demakrasi tesis etmekte samimi isek, 
hareketlerimiz kısmen bunu göstermektedir, sa
mimî isek her şeyin esası samimiyettir, her iç
timai meselenin esası da samimiyete dayanmak 
lâzımgelir, samimî isek memleket gayeleri ba
kımından bu prensipin doğruluğuna inanıyor
sak, içimizden katî surette inanıyorsak, mut
lak ben mebus olacağım, filân olacak, falan 
olacak, falan oldu diye siga çekmekten vaz 
geçerek samimî olarak inanıyorsak, demokrasi 
rejiminin bu memlekette tesisine, ozamaıı se
çim iğine taallûk eden bütün kanunlar üzerin
de külli olarak düşünmemiz lâzımgelir. Zira 
hepsi birbirine bağlı şeylerdir, bu ise acele ile 
olmaz. Bendeniz bu tasarı ile Türkiye'deki se
çim işini demokratik gayeye ahenkli bir şekilde 
bizi götürebileceğine tek başına kaani değilim. 
Bu zaviyeden Türkiye'de seçime taallûk eden 
bütün kanunlar, ve her çeşit seçimin kül ha
linde ele alınıp, demokrasi prensipine göre ye
niden tedvin etmek ihtiyacı vardır. Görüyo
ruz ki, iki gündenberi münakaşalar, mesele 
geliyor, Anayasaya taallûk ediyor, mesele ge
liyor, Ceza Kanununa taallûk ediyor ve yine 
görüyoruz ki, mesele geliyor, diğer kanun
larla karşılaşıyor. O kanunlar ortada duru
yor, biz parça olarak birbirimizin gırtlağına 
sarılıyoruz. Böyle olmaz. Hakikati bütün ola
rak, kül halinde demokratik rejimde intikal 
Meclisi olan Meclisimizin samimî olarak onun 
tarihiyle mütenasip acele etmeden çaresini bul
mak lâzımdır. Onun için Anayasa Ceza Ka
nunu ve hatta Ceza Usulü Muhakemeleri Ka
nunu ; mesele bir taraftan da gelip oraya daya
nıyor. Muhtar, belediye, mebus, Meclis Reisi, 
Cumhurreisi bütün bunlar tek parti zamanına 
göre, ve o zamanın ihtiyacına göre yapılmış
tır. Gerçi evvelki zamana nazaran o da bir mer-
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hale idi, samimî olarak onu da kabul etmek I 
lâzımgelir. Cemiyet hayatından yeni bir mer
hale gelmiştir. Eğer biz bu merhale üzerinde 
bunu bozmamak istiyorsak bütün bu kanunları 
bir revizyona tâbi tutmak lâzımdır. Meselâ 
milletvekili olarak seçiliyoruz, geliyoruz, 
henüz tutanaklarımız tasdik edilmeden Reisi
cumhur seçiyoruz. Bu suretle Reisicumhurun 
tutanağı da bahis konusu oluyor. Onun için 
seçtiğimiz Reisicumhur da münakaşa mevzuu 
oluyor. Güzel ama bütün bunları düşünmek 
lâzımgelir. Külli olarak memlekette seçim 
meselesini ele almıyoruz da bir tek, o da bir 
tek madde üzerinde hâkim mi olsun, muhtar 
mı olsun, gibi bir mesele üzerinde konuşuyoruz. 
Onun için Seçim Kanunu ve usullerini birbirini 
tamamlıyacak şekilde ele alıp tedvin etmezsek 
parça halinde ele alırsak herbiri diğerine zıt 
olanlar tarafından sakatlanacaktır. Bu sebep
ten ötürü de içtimai bünye zedelenecektir. Bi
ze düşen vazife içtimai bünyeyi zedelenmeden 
yürütmektir. îçtimai bünye zedelenecekse se- j 
çimi de, mebusu da hepsi bir; tarafa bırakılır 
çok müşkül bir mesele ile karşı karşıya geliriz. 
Yok eğer Heyeti aliyeniz bu arzettiğim noktayı 
mâkul bulmaz da, yersiz bulur da ve bu 
Seçim Kanunu üzerinde konuşmak için ısrar 
ederse bu Seçim Kanunu üzerinde takıldığım 
bazı noktalar var. Bunları arzetmek mecburi
yetindeyim : 14 ncü maddede belediye heyeti
nin seçim kurulunu teşkil etmesine bendeniz 
de taraftar değilim. Zira bir partidendir; men
sup olduğu parti temayüllerini hâkim kılmaya 
çalışır. Buna bitaraf bir heyet bulmamız lâzım
gelir. Memlekette bitaraf unsurlar çoktur me
selâ : Muallim var, hâkim var, diğer muhte
rem bitaraf vatandaşlar var. Bunlardan bir 
heyet düşünür ve teşkil edebiliriz. Fakat bele- j 
diye kurulunun kurul heyeti olarak çalışması j 
işi sakatlamakta, bitaraflığı bakımından biraz da
ha ileri gidebilir. Zira ya Demokrat Partiye, ya 
Halk Partisine veya diğer bir partiye mensup 
olacaktır ve kendi parti listesinin kazanması 
için birtakım temayülleri ön safa almak yolu- ı 
na gidebilir. Ama insan düşünüyor. Belediye i 
heyeti de olsa, mahkeme de olsa, diğer heyet- I 
ler de olsa, hepisi bir etten, kemikten yara- j 
tılmış, nihayet bu memleketin insanlarıdır. 
Bunların temin edeceği adalet ve hakkaniyet | 
nispî ve katı değildir. Nispî noktasında biz bu i 
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I nispeti mümkün mertebe azaltmak yoluna git

mek mecburiyetindeyiz. Benim düşünceme gö
re. 24 ncü maddede oy puslalarma nekadar 
milletvekili adı yazılabilecek, yazısı olmı-
yanlar emniyet ettiği kimselere yazdırabileeeği 
bildiriliyor. Bendenizce bu şekil mualleldir. Ola
bilir ki, vatandaş iki ad yazabilir. (Ona mâni 
yok sesleri). Bu maddeye biraz sarahat verme
miz lâzımgelir. 

Renkli olan puslalarm hesaba katılmıyacağı 
yazılıyor. Vatandaşın evinde renkli kâğıt 
varsa ona yazabilir. Bu maddeye de bir sa
rahat vermek lâzımdır. Seçim defterine bazı 
vatandaşların adları yazılmadığı takdirde se
çim yerine gelip rey vereceğim derse, bu nokta 
sarahatle tesbit edilmemiştir. Vatandaş eğer 
kimlik cüzdanını gösterirse, o semtten oldu
ğunu ispat ederse, o seçim defterinin muayyen 
bir yerine adını yazdırabiliri eli ve reyini kulla
nabilmelidir. Çünkü vatandaş oranın kütüğün
de kayıtlıdır, cebinde kimlik cüzdanı vardır, 
fakat seçim defterine yazılmamıştır. Bu hata
nın da önüne geçmeliyiz. 

Oyların sandığa atılacağı saat kısadır arka
daşlar. 10 saatlik bir zaman bizim bu kadar in
ce eleyip sık dokuduğumuz intihap işimize kâfi 
gelmez gibi geliyor bendenize... Zira her vatan
daş için birer dakika sarfetsek l 000 seçimli bir 
yerde bin dakika ister. Odaya girip çıkmak 
bir dakikada olmaz ya, biz bunu da bir dakika 
kabul edelim, bin kişi için 16 saat eder. Hal
buki biz koymuşuz on saat. Bunu düşünme
miz lâzımdır. Aksi takdirde hem seçmeni, hem 
de seçim kurulunu müşkül vaziyete sokarız, ya
ni zaman dardır, on saatlik bir zaman kâfi de
ğildir. 

27 nci maddeyi de biraz gayri vazıh görüyo
rum. (Maddelerde konuşunuz sesleri). Güzel 
ama, benden evvel konuşan hatipler de bu nok
talara temas ettiler. Benim konuşmamı lü
zumsuz görüyorsanız devam etmiyeyim, (Hâşa, 
hâşa sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ha
tibin sözünü kesmeyiniz. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Oyları yak
mak meselesi. Bendeniz bu hükmü uygun bul
muyorum. Zira bundan sonraki nizalaruı mes
nedi ortadan kalkıyor. Çünkü seçim kuruluna 

I geldiler, mazbataları hesap ettiler; birisi ek-
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sik, birisi fazla dedi. Olabilir ki, birinde rakam 
eksikliği yapılmış olabilir. Yani mazbata iki, 
üç kişiye veriliyor ya, onlardan birine kâtip 
yanlış yazmış olabilir. Bu, kurulda niza mev
zuudur, bunun tahkiki ancak oy puslalarımn 
yanmamasma dayanır. Oy puslaları mühürlü, 
imzalı bir torbaya konulup emin bir yerde sak
lanması lâzımgelir, ta ki nizanm son merhalesine 
kadar. 

Dördüncü maddenin çıkması yerinde oldu, 
çıkan bir madde üzerindede münakaşa etmeyi ve 
söz söylemeyi bendeniz doğru bulmam. 

Seçim zabıtaları kurşun kalemle değil, mü
rekkep kalemi ile yazılması hususu ki, Adnan 
Adıvar arkadaşnnız da söylemişti, bendeniz de 
aynı kanaatteyim. Çünkü kurşun kalemi ile ya
zılması, onun yanında arkadaşı olan lâstik te 
vardır, silinebilir, birçok nizalara sebep olabi
lir. Binaenaleyh mürekkeple yazılmak lâzımdır 
ve bunun da kanuna konması icabeder. Ehemmi
yetsiz basit bir şey gibi görünür ama birçok niza 
doğurur. 

Seçim Kanununu tadil ederken, mademki, 
bir Seçim Kanunu tadil ediyoruz, seçimin daha 
emniyetli olması filân bakımından bendenizce ba
sit bir iki mesele ile iktifa etmemiz; bu kadar 
döğüşmeyi, bu kadar nizaı mucip olmasa gerek
tir. Ben beklerdim ki, bu Seçim Kanununda 
radikal, daha ileri tadiller yapalım. 

Meselâ aklıma gelen meselelerden birisi, Se
çim Kanununun tadili meyanmda, bugünkü eko
nomik şartlarımıza göre beş yüz mebusun çok 
olup, 300 - 350 mebus esası üzerinden bir madde 
koymak lâzımgelir. Zira biz, Devletçe ve millet
çe başından sonuna kadar ekonomik bir nizam 
kurmaya mecburuz ve bilhassa dünya şartları
nın bizi tazyik ettiği ekonomi cephesinden mu
harebe yapıyoruz. Bu muharebe içerisinde eko
nomik şartlar bakımından başından sonuna ka
dar bazı işler yapmak mecburiyetindeyiz. 500 
yerine 350 mebus. Ona mukabil de memleketin 
muhtelif işleri başında iş alacak mühim eleman
lardan tasarruf etmek. Seçim Kanununu tadil 
ederken böyle radikal bir yola gidebilirdik, me
selâ: Secim işinde demokratik esasları düşünüp 
duruyoruz, kendi meclisimizin çalışma tarzı, iç
tüzüğünü seçimler bakımından, bu işler bakımın
dan da ele alabilirdik. Bu nevi mühim mesele-
lerin düşünülmesi de sadece bir iki mesele üze-
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[ rinde kıymetler koparıp memleketi meşgul etme

nin pek doğru olmadığına kaniim. 
İ Kolayca yani lâfa ve medreseye dökmeden 

bunu halledip Hükümeti, Devleti milletin ve 
vatanın işlerine yöneltilmesinin temini bizim için 
bir vazifedir kanaatindeyim. (Bravo sesleri). 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın ar-
| kadaşlar, 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan Mil

le! vekili eri seçiminin verdiği tecrübeden mül
hem olarak ve Demokrat Partiye izafeten üç ar
kadaş tarafından kısmî seçimlerin yaklaşmış ol
ması nazara alınarak 19 . IX . 1946 tarihinde 

[ Meclis Başkanlığına bir tadil tasarısı sunulmuş-
I tu. Bu tasarının muhtevası, rey gizliliğini temin 

için hücre usulü, tasnifin vatandaşlar ve parti 
mümessilleriyle yapılması. Tasnif zabıtlarına 
müşahitlerin imza koymaları ve tutanakların bi
rer suretinin müşahitlere verilmesi ve bu kanuna 
aykırı hareket edenlerin Meşhut Suçlar Kanunu
na göre muhakeme usulüne tâbi tutulmalarından 
İbarettir. 

Arkadaşlarım; tasarı Adalet ve içişleri Ko
misyonlarında uzun uzadıya görüşüldü. Çoğun
luğunu Hükümet partisinin Milletvekilleri teş
kil eden, isimleri geçen bu iki komisyon «mer'i 
Seçim Kanununun Millî iradenin tecellisini en 
geniş mânada temin eden ve demokratik esaslara 
dayanan bir kanun olduğu ve taşandaki teklifler 
kabul edilirse Devletin Kanunu Esasiye ait » var
lığı ile ilgili temeller üzerinde harabeler husule 
geleceği ve esasen böyle bir tadil de kanunun ru
huna muhalif olacağı mucip sebepleriyle redde
dildi. 

Sayın arkadaşlarını; iki komisyonca red ile 
neticelenen bu tasarı içişleri Komisyonundan 
Anayasa Komisyonuna havale edilmiş, aradan 
aylar ve hattâ seneler geçtiği halde son zama
na kadar Komisyon gündemine dahi alınmamış
tır. 

Peker Hükümetini nıütaakip iş başına gelen 
Sayın Hasan Saka, selefi Hükümetin zihniyeti 
içinde kalarak Seçim Kanununun çok ileri bir 
kanun olduğunu ve bu kanunla ingiltere'de dahi 
seçim yapılacağını söylemişlerdi. 

Sayın arkadaşlar; 1946 ve 1947 senelerinde 
iş başında bulunan Hükümetlerle bu tarihlerde 
Meclis Komisyonlarına hâkim olan zihniyeti kısa
ca tesbit ettikten sonra bugün muhalefet ve mu
vafakatin Seçim Kanunu hakkında neler düşün-
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düğünü kısaca izah etmek herhalde yerinde bir i 
hareket olsa gerek. 

Hükümet tasarısı: Seçim Kanununda tadili is
tenen kısımlar Demokrat Partinin ilk tasarısın
dan mülhem rey gizliliğini temin eden hücre usu
lü, tasnif aleniyeti ve tutanakların musaddak 
birer suretinin parti temsilcilerine verilmesi ve 
Seçim Kanununu ilgilendiren suçlardan dolayı 
suçlunun sıfatına bakılmaksızın umumi hüküm
ler dairesinde muhakemesinin icrasıdır. 

Arkadaşlar; ilk teklifimizin reddi münasebe
tiyle arzettiğim gibi, gerek o zamanki Hükümet
ler ve gerekse' Adalet ve İçişleri Komisyonları ! 
bu teklifin kabulünde mer'i Kanunun ruhuna 
muhalefet edilmiş ve hattâ Devletin meşruiyeti 
varlığı ile ilgili temeller üzerinde uçurumlar 
açılır mucip sebeplerinden doğan kanaati ileri j 
sürmüşler ve bunda yakın bir zamana kadar ıs
rar etmekte olmalarına rağmen bugün gerek 
Hükümetin ve gerekse komisyonlarda realite 
karşısında o zamanda belirtiğimiz gibi yersiz 
mütalâalarından nükûl ederek ilk teklifimizde | 
ileri sürdüğümüz hususlardan müşahitlerin tuta
nakları imza etmeleri hariç diğerlerini mer'i 
kanunda bir boşluk diye kabul etmişlerdir. Ve 
hattâ tadil tasarısına bağladıkları gerekçelerin 
dayandığı mucip sebepler de yukarda arzettiğim 
mucip sebeplerin tamamiyle zıddıdır. Çünkü bi
zim evelce tadilini istediğimiz hususları bugün 
Hükümet de tasarısına almıştır. Binaenaleyh, bu 
tasarının içine giren hususlar her ne olursa ol- | 
sun ne mer'i Kanunun ruhuna aykırı olur ve,ne I 
de bu teklif kabul edilirse Devletin konstitisyon-
nel varlığı sarsılır. Tasarının diğer hususlarına 
gelince : 

1. Mer'i Kanunun 14 ve 15 nci maddeleri hc- ı 
men hemen ipka edilmiş ancak merkez ilce ile 
diğer ilçelerde seçim bürolarını tâyin ve tesbit ı 
eden Kurul Başkanlıkları idare âmirlerinden 
alınarak Belediye başkanlarına ve yine ilçeler 
seçim sonuçlarını tevhit eden kurul başkanlığı 
da valilerden alınarak keza Belediye başkanlığı
na verilmiş ve seçimin bütün idare ve muraka- ı 
besi, yakaları parti rozctleriyle süslü Belediye 
reisi ve âzalariyle vilâyet encümeninin daimî ı 
üyelerine terkedilmiştir. | 

Sayın arkadaşlarını; iktidarın seçimi idare ve ' 
murakabe eden teşkilâtı bu şekilde kurması ve i 
bunda ısrar etmesinden ben şunu anlıyorum : Se- ' 
çim neticeleri Hükümet Partisini memnun etme-
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diği takdirde 21 Temmuzu tekrarlamak için ik
tidar elinde açık bir kapı bırakmak istemesin
den başka birşey değildir. 

Sayın arkadaşlarım; Hükümet tasarısında 
parti müşahitlerinin isimleri dört gün evvel ku^ 
rullara bildirilecekmiş. Bu da kâfi değil. Müşa
hitler birtakım vasıfları da haiz olacakmış. Ar
kadaşlar; bu iktidarın seçim günü muhalefetin 
gösterdiği müşahitleri şu veya bu bahane ile 
kadro harici edip sandık başlarına arzularına 
uygun bir şekle ifrağını temin edecek bir keyfi
yet demektir. Diğer taraftan yine Hükümet 
üçüncü ek madde ile muhalefetin faal uzuvlarını 
iş başından şu veya bu bahane, ile uzaklaştıra
cak ve böylelikle meydanı kendisi için boş bu
lunduracak veyahut 48 saat evvel haber ver
medik diye muhalefetin bu uzuvlarını para ce
zası tehdidi altında bulundurarak mânevi baskı 
yapacak ve bu iki salâhiyeti de elde etmek iste
diği hedefe vusul için kullanacaktır. 

Sayın arkadaşlar; biz mer'i seçim kanunu 
ile emniyetli bir seçim yapılacağına inanmıyo
ruz. Buna âmil olan sebepler de 21 Temmuz ve 
bunu takip eden seçimlerde bizzat müşahede et
tiğiniz vakıalardır. 

Bunun için biz seçim kanununa yeni bir sis
temin girmesini istemekteyiz. Çünkü 21 Tem
muz seçimlerini idare eden idare âmir ve me
murları ile belediye reis ve âzalarının kanunen 
mükellef oldukları vazife ve salâhiyetlerini ne 
şekilde kullandıkları inkâr edilmiyecek acı bi
rer hakikattir. Hal böyle iken bundan böyle ya
pılacak seçimleri bu zevatın veya bir kısmının 
idare ve kontrolüne bırakmak ve böyle bir seçi
min emniyetli bir seçim olacağını iddia etmek 
ve tecrübe edilmiş bir sistemi tekrar tecrübe et
mek kanaatimizce sakat bir görüş ve sabit bir 
fikrin mahsulüdür. Bunun için biz bütün de
mokrat memleketlerin seçim kanunlarını tetkik 
ettik ve bu tetkik neticesinde seçimlerini adlî 
murakabe ve hâkimlerin mesuliyeti altında ya
pan Romanya, Yunanistan, İtalya, Fransa ve 
Belçika gibi memleketlerin sistemlerini kendi 
bünyemize daha uygun görerek bizde de seçim
ler hâkimlerin murakabe ve mesuliyetleri altın
da yapılırsa emniyetli bir seçim yapılacağına 
inanarak bu sistemi kabul ettik ve seçim kurul
ları başkanlıklarını mahallin en yüksek yargı
cına veya bu yargıcın seçeceği diğer bir yargı
ca bıraktık. 
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Ve kurul üyelerini de hâkimin belediye üye

leri arasından kur 'a ile seçeceği iki üye ile seçi-
tru' iştirak edecek partilerden gönderilecek bi
rer üye ile teşekkülünü kararlaştırdık. 

Seçim bürolarına gelince: 
Seçim kurulu başkanı hâkimin yurttaş ara

sından seçeceği bir zatın başkanlığı altında ke
za seçime katılan siyasi partilerden gönderile
cek birer üyeden teşekkül edeceğini tesbit et
tik. 

îşte sayın arkadaşlar; Demokrat Partinin 
getirdiği ve kabulünü istediği sistem değişikli
ği budur. 

Muhalefet tasarısının diğer hususlarına ge
lince : Rey gizliliğini temin için hücre usulü, 
tasnif aleniyeti, tutanakların birer suretlerinin 
parti müşahitlerine verilmesi, neticelerin san
dık başlarında veya tevhit yerlerinde deı-hal 
talik .suretiyle ilânı. Seçimde vazife alanlarla 
seçimde vazifeli olmıyanlar dahi seçim kanunu
nu ilgilendiren suçlarından dolayı memur veya 
memur sıfatını iktisap edenler hakkında: me
murini Muhakeınat Kanununun tatbik edilme
mesinden ibarettir. 

Saygı değer arkadaşlarım, gerek muhalefet. 
ve gerekse muvafakatin tadil hakkında görüş- I 
lerini kısaca arzetmiş bulunuyorum. Bu iki gö
rüş yekdiğeriyle karşılaştırılacak olursa çarpı
şan fikirler iner'i kanunun 14 ve 15 nci madde
sine ait tadil ile müşahitlerin 4 gün evvel seçim 
kurullarına isimlerinin bildirilmesi ve sebebi 
vaz'ı derin bir tetkika lüzum göstermeden ve ı 
hiçbirimizin gözünden kaçmıyan ve Hükümet ı 
tasarısında ek madde olarak yev alan 3 neü 
maddedir. Arkadaşlar, yalnız Hükümet tasarı
sında bulunan ve konuşma konusunu teşkil eden ı 
tasarıdaki kurul başkanı belediye reisleri üye
leri de belediye azalarıdır. Bugünkü partiler 
mücadelesinde hiçbir belediye yoktur ki, başka-
nı ve üyesi şu veya bu partiye kayıtlı zevat ol
masın. Seçim gibi fırtınalı günlerde inat ve ih
tirasın kabaracağına ve bu başkanların ve üye
lerin parti gayretkeşi olarak hareket edecekle
rine ve ellerine geçen bütün fırsatlardan is'ifa
de ederek seçimin neticesini kendi partilerine 
çevirmeye yelteneceklerine-ve bu suretle stçim 
emniyetinin ihlâl edilee'ğine inanmamak veya 
inanmamış görünmek kanaatimizce hatalı bir ı 
hareket olur. Esasen arkadaşlar 21 Temmuzda | 
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i yapıldığını iddia ettiğimiz kötü hareketlerin ek-
| serisi belediye başkanları tarafından yapılmış 
| veya yaptırılmıştır. Ve hattâ bu başkanlar ir-
j tikâp ettikleri bu fenalıkları kahramanlık men

kıbeleri gibi şurada burada anlatarak tefahür-
de bulundukları herhalde meçhulümüz olmıyan 
acı birer hakikattir. Bu sebeple arkadaşlar bi
taraf olmıyan ve bir taraf olan belediye başkan 
ve üyeleriyle seçim kurulları kurmak ve bunda 
ısrar etmek biraz evvel arzettiğiın gibi iyi ni
yete delâlet etmese gerektir. 

Bunun için saym arkadaşlar, biz seçimin i-
dare ve murakabesini yapacak kurulların ba
şına bitaraf hâkimi getiriyor ve kurul üyelikle
rine de partilerden birer üye almak suretiyle 
karşılıklı murakabeyi tesis etmiş bulunuyoruz 
Brj sistem hakkında ileri sürülen mahzurları 
bire.' birer acıklıyarak cevaplıyacağım. 

Arkadaşlar, gerek komisyon konuşmaların
da ve gerekse komisyon mazbatalarında: 

1 — Seçimler hâkimin konturol ve muraka
besinde yapılırsa hâkim siyasetle meşgul olur
muş. Arkadaşlar, seçim hukuku bir müessese
dir, böyle bir müessesenin başına gelen hâkim 
katiyen siyasetle meşgul bulunuyor demek de
ğildir. Bugün demokraside ileri gitmiş bir çok 
memleketlerde bu usul caridir. Oralarda hâ
kim siyasetle uğraşıyorum demektir. Hayır ar
kadaşlar, bu iddia indî mütalâadır ve mesnedi 
hukukisi olmayan bir görüştür. 

2 —. Hâkimin tarafsız vasfı şahsında, onun 
insan naturasında olmadığı ancak yargı vazi
fesini yaparken tâbi olduğu kanuni usul ve te
minatında olduğu ve bu teminattan uzak kal
dıkça hâkim de hata edeceği ve tarafgirane 
hareket edeceğinin teemmülü.. Sayın arkadaş
lar; hâkime seçim kurulu başkanlığını kanun 
tevdi edecektir. Şu hale göre hâkim hâkimlik 
hak ve sıfatlarını kullanarak bu vazifeyi yapa
caktır. Binaenaleyh hâkimlerin taraf girane ha
reket edebilecekleri bu sebepten mevzu bahis 
değildir.Esasen Türk Hâkimi büyük milletime 
yakışacak bir surette bugüne kadar kanuni va
zifelerini yapmış ve yapacaktır. Biz buna ina
nıyor ve aksi sabit oluncıya kadar da inanaca
ğız. 

3 —• En kıdemli yargıç seçim işinde hata e-
derse dairei kazası içinde hatasını kimin ıslah 
edeceği, Arkadaşlar, Hata iki netice doğurur. 
1 — Seçim bakımından 2 — Hâkimin suçu ba -
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kımmdan. Cevap — Seçim bakımından - Bu 
mesele Anayasa meselesidir. Anayasamız hata
ların tashihini Büyük Meclise vermiş, Yüksek 
Meclis seçimde hata oldulumı gördüğü takdirde 
o mahallin seçimini yenilemekle hatanın tashi
hine gitmektedir, bu vaziyet seçim kurulu baş
kanı hâkim de olsa, vali de olsa, belediye reisi 
de olsa böyledir. Hâkimin suçu bakımından, ar
kadaşlar, hâkim, hâkimlik vazifesini yaparken 
hangi usule tâbi ise bu vazifeyi de kanun verdi
ğinden aynı usule ve aynı mercie tâbidir. 

4 — Çoğunluk sistemi kabul eden memle
ketlerde adlî murakabe mevcut olmadığı ve hat
tâ Anglosaksonlar'da bu kurulların mahallî be
lediye ve komün elemanları ile teşkil edildiği. 

Arkadaşlar; seçimin çoğunluk veya nispi u-
sullere dayanması seçimi murakabe ve kontrol 
edecek kurullara getirilecek şahsiyetlerin srfat-
lariyle ilgili değildir, öyle seçim sistemleri var
dır ki nispîdir idare edenler belediye elemanla
rıdır. öyle seçim sistemleri vardır ki çoğunluk 
sistemine bağlıdır. Seçimin idare ve murakabesi 
hâkimlere mevdudur. Meselâ ingiltere'de seçi
min idaresi mahallî belediye ve komün ela-
manlariyle yapılmakta olmasına rağmen seçimin 
neticelere ait itirazların tetkiki Yargıtayca a-
yırılacak iki hâkim tarafından gözden geçiril
mekte ve bir karara bağlanmaktadır. Muasır 
devletlerin seçim kanunlarında bu ve buna ben
zer birer .ikişer misal vermek de; güç değildir. 

Saniyen Anglosaksonlar'da seçimleri ida
re eden heyetler komün elemanları değildir. 
Dey e bir iddiada bulunmadığımız gibi mahallî 
belediyeler tarafından seçimi idare edilen mem
leket de yoktur demedik. Biz böyle bir sistemi 
tecrübe ettik. Kendi bünyemize bu sistemin uy
gun olmadığını gördük ve değişilmesini istedik. 

5) Hâkimleri seçim işiyle ilgilendirmek 
Anayasaya muhalif olduğu. Arkadaşlar, hâkime 
kanunen yüklenmiyen işlerin hâkimden beklen
mesi veya hâkimin yapmar.ı o vakit Anayasaya 
muhaliftir. Fakat kanunun hâkime yüklediği 
vazifeyi hâkimin yapması Anayasanın ruhu ica
bıdır. Esasen hâkim seçim kurulu başkanlığına 
gelirse, onu getirecek de kanundur. 

Arkadaşlar Anayasanın 57 nci maddesinden 
bahsedildi, okuyorum: 57 nci madde (Yargıç
lar, kanunla gösterilenlerden başka genel veya 
özel bir görev alamazlar.) Bir arkadaşım ka
mınla kelimesini ele alarak bu tâbirin müfredi 
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I ifade ettiğini cemi mânasında kullanılmadığını 

ve şu hale göre hâkime vazife veren kanunda 
malûmdur. Binaenaleyh hâkimleri kurul baş
kanlığına getirecek kanun Anayasaya aykırı olur 
dediler. Arkadaşlar cümlenin akışına bakılırsa 
bu kanunu kabul eden vâzıı kanun arkadaşım 
gibi düşünmemiştir. Kanunla kelimesinin bir 
kanun anlaşılmaz ve herhangi bir kanun hâki
me vazife tevdi eder. Dün de Salamon Adato 
arkadaşımın söylediği gibi Osman Nuri Bey 
efendiye Yargıtay âzası iken gemi takdir kıy
meti için ayrıca bir kanunla vazife verilmişti. 
Binaenaleyh hâkimlere halen vazife yükliyen 
kanun bir değildir. 

53 ncü maddeye gelelim ve okuyalım: (Mad
de 53. — Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yet
kileri kanunla gösterilir.) 

Bunda beni cerhedecek bir nokta varsa, söy
lesinler, inmeden arzedeyim. 

Şimdi biraz evvel arzettiğim gibi, hukukçusu 
çok olan bu Mecliste Anayasanın yeni terimler
le tadilinden evelki 57 nci maddeyi okuyalım. 
(Hâkimler kanunen muayyen vezaiften başka 

[ umumi ve hususi hiçbir vazife deruhte edemez
ler.) Buradaki kanunen kelimesi yeni terimle 
kanunla diye alınmıştır. Eğer (Kanunen) tâbi
rinden bir tek kanun anlaşılıyorsa biz teklifimi
zi geri alacak insanlarız. Biz bunları tetkik et
tikten sonra teklifimizi yaptık. Bu yalnız kendi 
fikrimiz değil, parti hukukçularının da fikridir. 
Bu fikir yalnız kendi kafamızdan çıkmış bir fi
kir de değildir, daha evvel de arzettiğim gibi 
demokraside ileri gitmiş devletlerin kanunların
da mehaz ittihaz ettik ve binnetice: Bu teklifin 
tamamen yerinde olduğunu kavrıyarak Yüksek 
Meclise sunduk. 

6. — Sayın Başbakana göre de; 
(Daima bitaraf ve hiç bir şeye karışmaz bir 

vaziyette tutmak istenilen adalet cihazını seçim 
muamelâtı gibi, siyasetin en geniş ve en heye
canlı şekilde sahnesi olan bir mevzua hükkâmı 
karıştırmak hatalı olacaktır). 

Sayın arkadaşlar; biraz evvel arzettiğim gi
bi, seçim hukuki bir müessesedir. Bunu idare 
ederin siyasetle meşgul olduğunu iddia etmek 
yersizdir. 

Saniyen arkadaşlar; hâkim bitaraf olduğu 
için ve bitaraf tutulmak istenildiği için seçime 
karıktırmak tehlikeli olurmuş. Müsaadenizle 
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arzedeyim ki, ben bu mahzuru anlamadım. Hâ
kimin bitaraf olduğu muhakkak. Neden seçim 
işiyle meşgul olunca bitaraflığını kaybediyor 
veya edecek? Böyle ise Sayın Başbakanın biz
den farklı bir bilgisi olsa gerektir. 

Derhal arzedeyim, sayın arkadaşlar ki, Sa
yın Başbakanın bilgisi ne olursa olsun, seçim 
işiyle meşgul olmadan bitaraf olanlara seçime 
girdikten sonra bitaraflığını ihlâl edecek sanı
lan bir zatı tercih etmek herhalde millî irade
nin tezahürü için yerinde bir hareket olsa ge
rektir. Şunu da ilâve edeyim arkadaşlar ki, 
bir taraf olan şifre alan ve şifreye göre hareket 
edecek olan bir şahıs veya şahıslar seçim gibi, 
millet iradesinin tecellisini temin edecek bir hu
kuk müessesinin başına getirilemez, tşte sayın 
arkadaşlar, hâkimin seçim kurulu başkanı ol
ması hakkında ileri sürülen mahzurlar ve onla
rın cevabı. Takdir Büyük Milletindir. 

Sayın arkadaşlar; sözümü bitirirken şu ci
heti açıklamak bir vicdan borcudur. Büyük Mil
letimin gerek muhalif ve gerekse muvafık par
tiye mensup olanlariyle bağımsızları bir nok
tada birleşmektedir. O da reyine hürmet edil
mesini, seçtiği insanların iş başına gelmesini ve 
bu arzusunu sağlıyacak ve kötü niyetlilerin ha
rekete geçmesini önliyecek bir kanunu siz Bü

yük Millet Meclisinden istemektedir. Büyük 
Türk Milletinin bu mukaddes arzusuna uygun 
bir şekilde kanun çıkarmak hepimizin, evet he
pimizin vazifesidir. O erek muhalefetin ve ge
rekse muvafakatin tasarıları gözümüzün önün
dedir. Parti mülâhazalarının bilhassa şu veya 
bu düşüncelerin üstüne çıkarak millî iradenin 
tecellisini sağlıyacak ve millî bünyemize en uy
gun sistemleri içine alan kanunu kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde Büyük Mil
letin cevabı büyük olacaktır, takdir sizlerindir. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Şükrü Sökmensüer. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Gümüşane) — Sa
yın arkadaşlarını; konuşmakta olduğumuz ka
nunu ben kendi görüşüme göre Anayasamızı ik
mal eden, millî iradenin tecellisini esasından 
sağlıyan ve Anayasanın vatandaşlara tanımış 
olduğu hakların tahakkukunu esasında sağlıya
cak olan bir kanun olarak anlamış olduğumdan 
dolayı üzerinde ne kadar durulsa yeri vardır. 

Arkadaşlar; umuyordum ki, eski teraneleri 

bırakarak önümüze gelen Seçim Kanunu tadila
tımın maddeleri üzerinde hukuki, idari ve si
yasi görüşlerimizi ortaya atarak memlekete ve 
millete süratle faydalı olabilecek bir kanun ta
sarısını kabul etmiş olacağız. 

Halbuki arkadaşlar çok eskimiş birtakım 
hâdiselere temas ederek çok ağır tâbirlerle bu 
kürsüden konuştular. Ben nâçiz arkadaşınız 
da aynı ağır tâbirlerle konuşacak olursam beni 
mazur görmenizi ve sabırlı olmanızı bilhassa 
rica edeceğim. Ve sonra arkadaşlar; kulaklarım 
biraz ağır eşitiyor, şayet konuşurken kürsü ha
ricinden bazı müdahaleler olur da, ben bunu 
işitmeyip cevap vermezsem, beni mazur gör
menizi rica ederim. 

Sayın arkadaşlar-, söz almak niyetinde 
değildim, çünkü bu Yüksek Meclisin içinde 
Anayasa gibi mühim bir kanunun hukuk cep
hesinden durumunu büyük salâhiyetle ineeli-
yecek, gayet kıymetli arkadaşlarımız mevcut
tur ve bunlar da görüşlerini birer birer bu kür
süden ifade etmişlerdir. Ama dünün bir idare
cisi ve bizinde aynı safta partici ve bu günün de 
muhalifi olan bir arkadaşımız, derhal 21 Tem
muz seçimlerine sözlerini intikal ettirerek Ha
tay'da cereyan etmiş olan birtakım hâdiseleri 
kendi görüş zaviyesinden bir defa daha bu kür
süden millete anlatmak istedi. 

Arkadaşlar; 21 Temmuz seçimlerinin cereya
nı sırasında Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay'
da Parti Müfettişliğini deruhde etmiş bir arka
daşınız olarak hakikatleri milletin huzurunda 
tecelli ettirmeyi vicdanî bir borç bildiğini için
dir ki, Du kürside beyanda bulunmaya kendimi 
vazifeli addetdim. 

Arkadaşlarım; şimdi bu Hatay olaylarını 
izah eden görüşün, mahiyeti hakkında salim bir 
fikre varabilmek için her şeyden evvel bu ko
nuşma taktiği hakkında bir fikir edinmek ge
rekmektedir. Bunu üç esasa istinat ettirebiliriz. 

1. — Nerede hattâ 20 santimlik bir tümsek 
görse hemen üstüne çıkarak Millî Mücadelenin 
çok şerefli başlangıç günlerinden meselâ 1920 
tarihinden bahsederek dinleyicilerin heyecanla
rını tahrik etmek ve buna istinat ederek ferdî 
fikirlerini empoze etmeye çalışmak ve bu he
yecanı tahrik edemezse muhaliflerinin kellesini 
uçurmak taktiğine intikal ederek böylece his
ler üzerinde tesirli olmaya çalışmak. Bu tak
tik ise onu dinliyeıı aydın vatandaşların önünde 
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daima iflâsa mahkûmdur. Dünkü konuşmamız 
da böyle olmuştur. 

İkincisi; arkadaşlar dimağına her nasılsa 
yerleştirdiği buna kendide inandığı fikirleri dur
madan dinlenmeden aylar ve yıllar da geçse 
her fırsatta açıklamak... İşte Hatay meselesi de 
bu nevidendir. Hakikatler karşısında bu tak
tik de iflâsa mahkûmdur. 

Üçüncü taktik de; kelle istemeye kadar gi
den ifrat medihte de ruhları tazip eden aynı 
ifrat... Bu da iflâs etmiştir. 

Uzağa gitmiye ne hacet Kamutay toplantı
larına ve Cumhuriyet Halk Partisi Gruplarına 
ait zabıtları gözden geçirmek bu mevzu üzerin
de vuzuhla bir anlayışa varmak için kâfidir. 

Arkadaşlar; eğer yetkim olsa, bu zabıtları 
birer birer milletin bilgisine arzederim ta ki, 
Türk Milleti kendi dâvası için konuşanların ma
zide, hal ve istikbalde sarfettikleri ve edecek
leri tumturaklı sözleri kıymetlendirecek ölçüye 
sahip olsun. İşte bu zihniyetin tesiri altında ka
lan bir görüş: Hatay seçimlerinde oy hırsızlı
ğı olduğundan ve bilmem hangi köyde vatan
daşlara işkence edildiğinden bahsettiler ve se
çim sırasında jandarma, polis Gümrük Muha
faza devriyelerinin tehditkârane dolaştıkların
dan bahsettiler. 

Arkadaşlar; geçenlerde Moskova radyosu 
da : «Türkiye'de seçimler» adlı bir iskeç yayın
lamıştır. Bu radyonun bu iskeçle tasavvur etti
ği manzara ile bizim bu açıklanan görüşün can
landırıldı ğı olay arasında hiçbir fark yoktur. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — O sizin 
görüşünüz. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Te
lâkki meselesi. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Devamla) — Bu 
arkadaşın şu kelimeleri pek kolay kullandığı
nı görüyoruz: Zulüm, mezalim, işkence, baskı, 
tehdit, oy hırsızlığı. Bu arkadaş ya bu kelime
leri kullanışta ifratın son kertesine kadar varı
yor veyahut meselâ mezalim kelimesini kimle
rin Türk halkına karşı kulland ığmı ve hangi 
rejimde, memleketlerde tatbik olunduğunu bil-
memezlikten geliyor. Bu millete zulmedenlerin 
onu iğfal ederek fertlerini birbirine karşı düş
manca cephe almaya sevkedenler, hürriyet 
içinde yaşıyan bir memleketin hürriyet havası 
içinde hürriyet için kanlarını son damlasına 
kadar akıtacaklarını ifade ederek Türk Milleti

ni de kendi peşlerinde kendi kafalarında yasa
yan bir nevi hürriyet için kan dökmeye daye£ 
edenler olduğuna bunu vatanın hangi uyanık 
evlâdı bilmez. Arkadaşlar burada parantez; 
içinde bir şahit ikame etmek isterim: Her iki 
partiyi de alabildiğine muarız olan Hikmet Ba**-
yur 17 Haziran 1948 tarihli Kudret Gazetesinde 
bakınız ne yazıyor. (12 Temmuz anlaşması i l e 
yeni bir partinin kurulacağı sözcünün or
taya çıkması arasında geçen devrede ise 
Demokrat ileri gelenleri «Eskisi gibi. çalış
makta devam etseydik ihtilâl çıkardı». Demeye 
koyulmuş, yani Peker'çilerin isnatlarını kabul 
ve kendilerine maletmişlerdir. Ru görüş de zul
mün hangi tarafta olduğuna güzel bir şahittir. 

Arkadaşlar; işte dillerine doladıkları 21; 
Temmuz gününü bu suretle oynanmak istenen 
facianın önlendiği gün olarak kabul etmekte 
zannederim ki hata olmaz. Onun içindir ki , 
Türk Milleti ne 21 Temmuz gününü, ne de beş 
Ağustos gününü asla unutmıyacaktır. 

Arkadaşlarım; Antakya merkezinde, Har
biye bucağında oldu diye ortaya attıkları hadi-. 
seler 

1. — Bâktıaya hâdisesi; 
2. — Seçim sandığı hâdisesi ve oy hırsızlığı; 
3. — B i r vatandaşın sakaliyle beraber yüzü

nün derisi soyulmuş bu hâdiseler şöyle olmuştur. 
Arkadaşlar; size okuyacağım resmî vesikalar

dır. Gayri kabili rettir. Bugün Antakya mer
kezinde, Adalet mercilerinin dosyalarında dur
maktadır. «Bâktıaya olayı: Dürziye köyü, hal
kından Nasır, Mansur adlı vatandaş Bâktıaya 
olayı köy muhtarı Süleyman Karaali'ye tanıma

dığı iki Antakya,lı şahısla Tavla köyünde Sait 
Ali ve kardeşi Cemil Ali'nin iki gündenberi Bâk
tıaya köyüne gelerek köylüleri tehdit suretiyle 
Demokrat Parti lehinde kazanmak istedikleri ve 
bu dört şahsın silâhlı bulunduklarını söylemiş 
ve bu malûmat muhtar vasıtasiyle bucak müdü
rüne ulaştırılmıştır. Bucak müdürünün emriyle 
jandarma karakol komutanı gedikli üstçavuş Ra
iniz Özbek beraberine muhbiri de alarak dört 
erle birlikte Bâktıaya köyüne gitmiş köyde 40 
kadar şahsın toplandığını ve bunların bazıların
da tüfek bulunduğunu görmüşlerdir. Müfreze
nin kendilerine doğru geldiğini gören halk da

ğılarak o sırada orada bulunan kadın ve çocuk
larla birlikte ellerinde taş ve sopalar bulunduğu 
halde müfrezeye hücum etmişler ve er Halil'in 
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kasaturasını almışlardır. Halil'in taş ve değ
neklerle yaralandığını ve silâhının da alınmak 
istendiğini gören Mustafa onbaşı, süngüsünü ta
karak buna mâni olmak istemişse de köylünün 
gittikçe toplanmakta olduğu ve büyük bir hâdi
seye meydan verileceği görülerek topluluğu ter-
ketmişlerdir. Halkın bir kısmı kendilerini 400 
metre takiple beraber bu arada havaya üç el de 
silâh atmışlardır. Buna, onbaşı havaya attığı 
bir silâhla mukabele etmiştir. Müfreze karako
luna dönmüştür. Bucak müdürü vasıtasiyle kıta 
komutanı haberdar edilmiş, Binbaşı Ali Riza 
Ergöl komutasındaki müfreze köyün belli başlı 
geçitlerini tutmuşlar ve şafakla beraber köy 
muhtarı celbolunmuş ve bilâhara köyde mevcut 
erkekler yakalanarak karakola sevkedilmiştir. 
Bunlardan Pavla köyünden Sait Ali ve Cemil 
Ali'nin köyden kaçtıkları anlaşılmıştır. Hâdise
nin Antakya'dan giden Demokrat Parti men
supları Kuseyri Zade Ziya ve Salâhaddi'nin tah
rik ve teşvikleriyle meydana geldiği anlaşılmış 
ve suçlu 21 şahsın alman ifadeleri fezlekeye bağ
lanarak adalete verilmiştir. Yapılan muhakeme 
neticesinde beş kişi üçer ay hapse mahkûm edil
mişlerdir Sait Ali ve Cemil ve tevabii yani 
hâdiseyi tahrik eden, tertip eden demokratlar 
da mahkûm edilmişlerdir. Bunu gidersiniz, An
takya 'da adliye dosyasında bulursunuz, işte vesi
kası. 

Vesika iki: Af fan caddesinde iki hâdise ol
muştur: Bunlardan biri mezkûr caddenin Hün
kâr mevkiindeki seçim bürosunda tasnif yapılır
ken demokratlara verilen reylerin tasnif harici 
bırakılıp sepete atıldığı, Demokrat Parti Baş
kanı Feyzi Atahan tarafından iddia edilmiş, vali 
ve emniyet müdürü alâkalanmışlar, zabıt tutul
muş, adliyeye verilmiş, adliye de ademi takip 
kararı vermiştir, işte bu muhalif arkadaşımızın 
ballandıra ballandıra anlattığı seçim hırsızlığı 
vakası budur. Arkadaşlar, ortada Hatay'da ad
lî veya idari ve zabıta makamlarına tevcih edil
miş bir şikâyet var da takip edilmemiş olsun. 
Böyle bir şey asla varit değildir ve kimse bunu 
iddiaya muktedir değildir. 

Arkadaşlar; bu konuları esasen bu kürsüye 
bir buçuk iki sene evvel de getirilmiş ve cevapla
rını da almıştı. Binaenaleyh ben bunun üzerin
de daha fazla durmayı fuzuli ve zait addediyo
rum, 
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Polis, jandarma ve gümrük kıtalarına ait 

devriyelere gelince: 
Alman haberler, 21 Temmuz gününe takad

düm eden on gün içinde alman haberler Antak
ya'nın muhtelif mahallerinde Demokrat Partiye 
mensup bir takım şahısların biçak ve tabanca ile 
silâhlandırdıkları şeklinde idi. Bu haberi vilâyet 
de almış olacak ki herhalde seçim günü bazı hâ
diselerin önlenmesi lâzımgeldiğine inanmış ola
cağından bir tebliğ ile bütün halka, emniyet ve 
asayişi ve bilhassa seçimin emniyet altında cere
yanını muhil herhangi bir hareket karşısında 
ciddî ve kanuni takibat yapılacağını bildirmiştir. 

Ertesi gün, yani seçimin cereyan ettiği gün 
filhakika muhtelif sandıkların başında o sandık
lara yalnız arzu ettiklerini bırakabilen birta
kım sabotajların toplandığı görülmüştür. Her 
ihtimale karşı memleketin emniyet ve asayişinden 
ve seçimin tamamiyle emniyet altında cereyanın
dan mesul olan mahallin idare âmiri polis, jan
darma ve sair elindeki zabıta kuvvetleriyle dev
riyeler gezdirmiştir. 

Arkadaşlarım, yalnız bu devriyelerden bir te
kinin vatandaşı oyunu falan listeye vermesi husu
sunda icbar ettiklerini ben duymadım ve hatır
lamıyorum. Hâkimlik, valilik ve polis müdürlüğü 
yapmış bir arkadaş olarak kendilerinin bu gibi 
haberleri benden daha iyi haber almış olmaları 
ihtimali de mevcuttur. 

Arkadaşlar, seçimin ilk şartı nazarî teminattan 
evvel fiilî teminattır. Yani vatandaşı oyunu kul
lanmak üzere huzur içinde ve emniyetle sandık 
başına ulaştıracak teminattır. Bu teminat olmazsa 

diğer garantilerin ne bir değeri ne de fiiliyatta fay 
dası vardır. Vatandaşı sandık basma serbestçe 
götürmiyen seçimlerin hangi rejimlerde cereyan 
ettiğini ve bu rejimlerin adlarının da bizim halk
çı rejimimizin adı olmadığını zannederim bilmi-
yenimiz yoktur, italyanlar son seçimlerde 340 
bin polis kullandılar zırhlı otomobilli ve tanklı 
devriyeler mütemadiyen dolaştılar. Bu baskı için 
mi idi? Hayır arkadaşlar, vatandaşı emniyetle 
oyunu kullanacak sandık başına götürmek için 
almmış bir emniyet tedbiri idi ve bu tedbiri 
alâkalı ve yetkili memurlar aldığı için hiçbir itaba 
mâruz kalmadılar ve secim neticesinde bizde oldu
ğu r 'bi: efendim tehditle süngü ile oy alındı, gibi 
bir iddia karsısında da kalmadılar. 

Italvanlarm hattâ büjük adedde üyeleri bu
lunan komünistlerin bile serbestçe sandık basma 
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gelerek oylarını serbestçe kullanmaları için al
mış oldukları bu emniyet tedbiri, hiçbir zaman 
ne bir baskı ne bir işkence ve ne de tazyik mâ
nasını tazammun etmemiş ve böyle bir iddia da 
varit olmamıştır. Ama biz vatandaşı sandık ba
şına emniyetle götürecek ve sandık başındaki 
sabotaj hareketini önliyecek üç polisi harekete 
getirdik mi. derhal baskı zulüm ve işkence 
oluyor!... 

Asla arkadaşlar, ne Türk polisi ve ne de 
Türk idarecisi böyle bir denaeti irtikâp etmez ve 
etmiyecektir. 

HASAN POLATKAN (Eskşehir) — Allah 
için. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Devamla) — Siz 
geçin de görelim. Yapınız, uzaman anlarız. Po
lisi jandarmayı, sandık emniyeti görevlerinden 
uzaklaştırın da görelim bakalım. (Sağdan inşal
lah sesleri) 

Arkadaşlar, Hatay hâdiselerini açıklıyan 
muhalif arkadaşımız acaba hiçbir emniyet ted
biri alınmasın da tabancalar, biçaklar, yumruk
lar lobutlar işlesin, kafaları kırsın, seçim san
dıkları sabotaj baskısı altında olsun mu isti
yorlardı. Bu hali muhaliflerimizin hiçbirisine 
yakıştıramadığım gibi kendilerini de bu düşün
ceden tenzih ederim. Ama mektep çocuklarının 
bile daha olgunluk çağma gelmeden bu ölçüde 
sabotaj hareketlerine sevkedildiklerini bili
yoruz. Bir vatandaşın sakalının yüzünün derisi 
ile beraber soyulduğu iddiası tamamen gülünç
tür. Bu kadar ağır bir suç işleniyor da vatan
daş Türk hâkimine baş vurmuyor ve böylece 
faili cezasız kalıyor. Böyle bir şey olur mu 
arkadaşlar? Bu, hem vatandaşa, hem de hâkime 
bühtandır. Ama biz seçim sandığı başında va
tandaşa hakaretler ve silâhla taarruzlar yapıl
dığını, vazifeden menedilmek istenildiklerini, 
hayatlarına bile kıyıldığını pekâlâ biliyoruz. 

Oy hırsızlığı gibi ağır bir töhmeti de so
nunda cevaplıyacağım. 

Arkadaşlar, şimdi Türk hâkimine geçiyo
rum: Arkadaşlar, Tü^k hâkimine inanıyor ve 
güveniyoruz. Ama muhalif arkadaş, diyor ki, 
bu vatanda kendisine itimat caiz olan ancak 
(3000) insan vardır, bunlar da hâkimlerdir. 
Bu, vazifeli diğer insanlar itimada lâyık değil
dir, demektir. Bu fikri toptan reddediyorum. 
Bu memlekette her vatandaş, vazife veya ser-
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! best meslek sahibi her insan, tıpkı hâkim gibi 
! aynı memleketin oğlu aynı hâkimin kardeşi, 
! sınıf arkadaşı ve memleketlisi veya millettaşı-
İ dır. Her vazifeli insan enaz Türk hâkimi kadar 
S emniyet ve itimada şayandır, şerefli insandır. 
| Her ikisi de insandır, hatadan, kusurdan münez-
! zelı değildirler. Ferdi ve kabili tecviz hatalar 
j bütün bir millete veya bir kitleye mal edile-
! mez, Aksi takdirde bu memlekette ayakta dura-
| cak kimse kalmaz. Bu yönden memleket idare

cilerine karşı tevcih edilen insafsızca tenkitleri 
de kendi hesabıma reddederim. Türk idarecileri 
şerefli insanlardır. Onlar bu Devletin her buh
ranlı zamanında millî vazifelerini şerefle yerine 
getirmişlerdir, hiçbir tehlikeden kaçmamışlar
dır. Onlar her buhranlı günde bu milletin bü
yük evlâtlarını, para ile tutulmuş hamalların ta
şıdıkları gibi değil, bir dâva uğrunda sırtların
da taşımayı ve onların hayatlarını korumayı ve 
vatan uğrunda çalışmalarını desteklemeyi çok 
iyi bilmişlerdir. Millî dâvaları başarıya götüren 
hareketlerde emeklerini büyük ölçüde harcamış
lardır. îdare adamlarımızı bu gözle görmek on
ları yalnız iyiliğe ve vazifede aşka sevkeder. 
Tenkit külle karşı değil kusur yapan ferde kar
şı tevcih edilmelidir, idarecilerin topu değil, 
hatalı olanı varsa, hatası ile beraber ortaya atıl
malıdır. Hattâ ona müdafaa hakkı da tanımalı
dır. 

idarecilere karşı gösterilen itimatsızlığı 
memleket hesabına zararlı addediyorum, arka
daşlar.. 

Memleketimizde kaç köy vardır, kaç köyde 
seçim yapılmıştır? Mütemadiyen 40 bin köyde 
seçim yapıldığından bahsediliyor. O halde mes
netsiz ve tetkiksiz bir hesap ve iddia karşısın
dayız. 

Arkadaşlar, 34 098 köyde seçim yapılmış ve 
bu seçimlerde %91 Cumhuriyet Halk Partisi 
ve %9 Demokrat Parti ve müstakiller kazan
mışlardır. Memleketin, seçim yapılan 34 098 kö
yünü 40 bine çıkaran mübalâğayı diğer konuş
ma ve misallerde de aramak hatalı bir şey mi 
olur arkadaşlar? 

Kendi görüşüme göre âeçim defterleri işine 
geliyorum. Yapılan itirazların aşağı yukarı yüz
de ellisinden fazlasını seçim defterleri işleri 
teşkil eder. Ben de, burada görüşlerini bildiren 
arkadaşlar gibi, seçim defterleri mevzuunun 
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katı olarak halledilmesine taraftarım. Ve bu 
suretle şikâyetlerin belki de dörtte üçü ortadan 
kalkmış bulunacaktır. Arkadaşlar, her ne ka
dar bu seçim defterleri mevzuu bugün hâlâ bel
ki de Adalet Komisyonunda bulunan nüfus tah
riri Ve yeniden nüfus kütükleri tesisi kanunıı-
nunun çıkmasına lüzum hâsıl ediyorsa da bu, 
büyük bir malî külfete dayanan bir mevzu ol
duğu için bunun ne zaman çıkacağını ve bunun 
ne zaman tatbika geçeceğini şimdiden kestirmek 
imkânı yoktur. Eğer biz bunun yerine kabili 
tatbik bir vasıta ikame eder de vatandaşları se
çim defterlerinde oynanan oyunlar denen şikâ
yetlerden kurtarırsak her halde daha emniyet
le seçime gideriz. 

Arkadaşlar bu kürsüden seçim karnesi, seçim 
cüzdanı diye bazı teklifler yapıldı. Bunlar da 
güzel şeylerdir. Ama benim aklıma gelen, bugün 
dahi Fransa'da tatbik edilen seçim kartı siste
minin derhal memlekette tatbik edilmesidir. 
Arkadaşlar; sizi temin ederim ki, bu memleket
te vatandaşların en az %50 sinde nüfus kâğıdı 
yoktur. Daha vatandaşların %50 sini nüfus kâ
ğıdı ile teçhiz edemedik, bugün bir vatandaşa 
herhangi bir kimse hüviyetini ispat et dese, çok 
defa tereddüt eder ve hüviyet cüzdanı göstere
mez. Arkadaşlar bunun içindir ki, benim ricam; 
eğer mümkünse hani şu bizim ekmek karneleri
miz vardı, onun gibi bir karne yaparak, seçim 
kartı yaparak buraya vatandaşın, Fransa'da ol
duğu gibi, hüviyetini tamamiyle yazalım. Ve 
herhangi bir seçim döneminde kaç seçim bu kar
tın arkasına o kadar kare yapılır seçmen reyi
ni kullanır kullanmaz arkasına tarih ve imza 
ile işaret edilerek onun bir daha rey kullanma
sına imkân verilmez, ancak bu kartı hâmil olan
ların rey kullanmasını sağlamak zannediyorum. 
ki, arkadaşlar tatbik bir sistemdir. 

Ama bunun idareye ve ayrıca maliyeye yük
leteceği külfeti ben burada şimdiden hesap ede
cek durumda değilim. Her halde Hükümet bu 
işi takdir eder ve daha iyi olarak tatbik edebilir. 

Arkadaşlarım; seçimlerin millî ama şunun 
bunun ağzında dolaşan mânada değil, hakiki mâ
nada millî vicdanı tatmin edecek şekilde teminat 
altına alınmasına bütün kuvvetimle taraftarım. 
Ancak, verdikleri kararların tashihi güç ve 
hattâ bazı ahvalde imkânsız olan ellerle bu temi
natın sağlanacağına inanmıyorum. Bütün ihti-

1948 O : 2 
raslarm hattâ bazan şuursuzca harekete geçtiği 
seçim çarpışmalarında böyle bir teminatı sağlı-
yacak hakiki ve en iyi teminat, şarklı zihniye
tinden kurtulup, demokrasi dürüstlüğüne kavuş
maktır. Bu dürüstlük ise karşılıklı iyi niyet ve 
itimatla ve iktidar mücadelesinde dürüstlük ve 
milleti iğfalden kaçınmalarla mümkün olur. JŞimdi 
burada oy hırsızlığından bahsedeceğim. Sayın 
arkadaşlarım, ikide bir oy hırsızlığından bahse-
dilıneye başlandı. Şu suretle Meclisi Âlinin 
gayri meşruluğu hakkındaki eski iddialar mas
keli olarak ortaya sürülmek isteniyor. Dün bu 
kürsüden bilmem kaçıncı defa bu iddia ileri sü
rüldü. Evvelâ hırsız kimdir: 

Arkadaşlar, Türk evlâdına sana medreseyi 
iade edeceğiz, ormanları çalabalta kesmenize 
müsaade edeceğiz, vergileri kaldıracağız, asker
liği kaldıracağız, veya askerliği köyünüzde yap
tıracağız, Arapça ezanı iade edeceğiz, fes, kü
lah gevdireceğiz, bu bizim listeyi seçim san
dıklarına atarsanız size parasız ayakkabı verece
ğiz, parasız buğday vereceğiz, don gömlek vere
ceğiz, Varlık Vergisini iade edeceğiz, Hazineye 
olan borcunuzu affedeceğiz. Bu listeyi sandığa 
atarsanız çocuğunuz askerlikten dönecek ve bir 
daha askerliğe gitmiyecek. Seçim sandıkları başı
na ecnebi kontrollar gelecek, bu Hükümet hır
sızdır, devrilip atılmalıdır, kaza listenize ge
çenler, hatalarını hayatlariylc ödeyecekler, Cum
huriyet Halk Partisi arlık murakabe partisi de 
olamaz, hürriyet uğrunda kanınızı akıtacağız, 
polisi dinlemeyiniz, şu kanun dinlemiyeeeğiz, bu 
kanunu atacağız, mektep, yapmayınız, yapılan
ları yıkacağız ve sizden bu maksatla alınan para
ları iade edeceğiz, çocuklarınızı istediğiniz harf
lerle okutacaksınız, daha bilmem neler diyerek 
halkı; bize yardım edersen seni vali yapacağız, 
seni İstanbul'a tâyin edeceğiz, sizi bizden bili
yoruz, bize yardım edeceğinizden şüphemiz yok
tur diye idarecileri avlamaya çalışanlarımız hır
sızdır. Kanunları tatbik eden, seçimin emniyet 
ve selâmetini her şeyin üstünde tutan, Büyük 
Türk Inkilâbım yıkacak ve vatandaşı vatandaşa 
boğazlatacak, birbirini hasım haline koyacak ted
birler ve telkinlere karşı uyanık bulunanlar ve 
tedbir alanlar mı hırsızdır? (Sağdan reyleri alan
lar hırsızdır). Bu arkadaşın ve onun gibi düşü
nenleri yırtık şemsiye ile güneş altında dolaşma
ları artık gülünç oluyor. Arkadaşlar ve Hatay
lılar ve ne de herhangi bir vatandaşın oy hır-
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sızlığma asia tenezzül etmez. En az iki milyon 
kayıtlı üyesi ve yine hiç olmazsa 8 - 10 milyon da 
tutanı bulunan büyük ve millî bir parti topye-
kûn oy hırsızlığiyle itham edilemez. Bu mil
letin kahir bir ekseriyetini oy hırsızlığiyle itham 
etmek demektir. Bu zihniyette İsrar edenler var
sa Türk Milletinden af dilenebilirler. Çünkü, 
Türk Milletini kabili tahakkuk olmayan vaka
larla aldatmaya çalışanlar, bizler değiliz. Bura
da bütün tartışmalar, seçim kurulları başında 
hâkim bulunsun mu? Bulunmasın mı? 

Arkadaşlar, Anayasamız hâkimi millet namı
na icrayi kaza eden bir varlık olarak kabul et
miştir. Hattâ kararlarını değiştirmek veya teb
dil etmek yetkisini Büyük Millet Meclisine bile 
tanımamıştır. Şimdi hâkim kaza vazifesinden 
idari ve siyasi bir vazifeye memur olacaktır. Bu 
takdirde hâkimin lâyenazillik ve kararma ademi 
müdahale yetkisi kaldırılacak mı? Onu idari bir 
memur durumuna sokmak doğru olur mu? 

Arkadaşlar; seçim ihtiraslarının hâkime ka
dar uzatacağı töhmetlerin bizim tertemiz hâkimi
zin kadrü itibarını ne hale getireceği kestirmek 
mümkün olur mu? Arkadaşlar, hâkimlerin seçim
lere hükmettiği memleketlerde mi demokrasi da
ha sağlamdır, yoksa Millî iradelerin hâkim ol
duğu memleketlerde mi daha istikrarlıdır. Yok
sa Millî iradeye dayanan vazifelilerin seçimleri 
idare ettiği memleketler de mi daha istikrarlı
dır? 

Şimdi şöyle bir noktaya temas etmek istiyo
rum : Bu memlekette bugün için rahat 15 mil
yon köylümüz olduğunu iddia edebiliriz. Yani 
nüfusumuzun dörtte üçü köylerdedir. Daha 
doğrusu bizi burada tutan oyların dörtte üçü 
köylü vatandaşlarındır. Şimdi biz âdeta yalnız 
şehirlileri düşünen bir kanun yapıyormuşuz gibi 
bir durum aldık. Yalnız hâkim bulunsun diyo
ruz. Hayır arkadaşlar. Bu dâva köydedir. On 
beş milyon insanın on milyon oyundadır. Bu 
oylar hâkimin gözünden uzak yerlerde zapta 
geçecektir. Seçimin temeli olan her sandık ba
şına bir hâkim dikmek imkânı da yoktur. Se
çim kurulları başkanları ne yapacaktır? Zabıt
lar tanzim edilecek ve suretleri parti mümessil
lerine verilecek. Ve mahallerinde halka da ilân 
edilecek. Parti mümessillerinin huzurunda ya
pılacak tevhit ve tasnifte hile olur mu? Her şey
de hile ve kötülük arayan kafalardan bihakkın 
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şüphe edilir. Ateş olmıyan yerden duman çık
maz arkadaşlar. 

Arkadaşlar; benim görüşüm memleket bün
yesi ve millî kudret ve kabiliyetimize uygun ve 
kendimize yararlı, kendimize mahsus bir de-
mokrasi yapmaktır. Bunun için, Sayın Adnan 
Adıvar'm dediği gibi, merhale, merhale ilerliyo
ruz, çok kısa zamanda büyük mesafeler aldığı
mıza şüphe etmemek lâzımdır. 

Arkadaşlar; demokrasi hazır elbise gibi, 
milletlerin sırtına giyridilecek bir nesne değil
dir. Ağır kanlg. milletler, heyecanlı milletler 
aynı usullerle yürüyemezler. 

Arkadaşlar, en iyi teminat ne gizli oyda ne 
de tasniftedir. Bunlar kanuni ve amelî teminat 
olarak mütalâa olunabilir. Ama, hakiki teminat, 
her şeyden evvel Garp demokrasileri zihniyetin
de dürüstlüktür. Bu dürüstlük ve karşılıklı iti
madı kafamıza yerleştirmedikçe hangi tedbiri 
alırsak alalım, karşımızda karaborsacıları gör
mekte gecikmiyeceğiz. Meşrutiyet devrinde az 
mı seçim yaptık? Bu seçimleri o zaman idare 
eden üstatlar bu işleri çok iyi bilirler. Bana 
darılmayın, samimî konuşuyorum, dürüstlük, 
karşılıklı itimat, iyi niyet, müsamaha asıl temi
nat bunlardır, arkadaşlar. 

Bunları da kanunlar değil, millî vicdan sağ
lar. Bu millî vicdana inanmak ve onu şaşırt
mamak hepimiz için bir borçtur. 

Arkadaşlar, memleketin asıl ve en ön plânda 
büyük dâvası iktisad davasıdır. Bu dâvaya da
ha kuvvetle sarılalım. Milletçe zengin olmak 
yolunu arıyalım. Fertlerin karnı tok sırtı sı
cak, kafası bir meskene ve aile yuvasına bağ
lanmış, ihtiyarlığı teminat altına alınmış bir 
millet demokrasinin en âlâsını bulur ve yapar. 

Sonra arkadaşlar, birbirimizi sevelim, birbi
rimizi gücendirmiyelim, birbirimize çirkef atmı-
ya çalışmıyalım. Dilin kemiği yok, her söyle
nene daha şiddetle mukabele mümdündür. İş
leri tenkit edelim. Sonra da öpüşelim. Hak
kından gelemiyeceğimiz vaitlerle Türk milletini 
aldatmıyalım. Vatanın emniyetini her şeyin üs
tünde tutalım. O vakit göreceksiniz ki, bütün 
şüpheler kendiliğinden zail olacak ve demokra
sinin âlâsına kavuşacağız. Çünkü şüpheli hava 
içinde demokrasi gelişemez. 

Aziz arkadaşlarım; bizim şiarımız; Türk Mil
letinin onun vicdani sesinde yerini bulan ak 
pak oyunu kazanmaktır. Biz vatandaşdan iğfal 
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suretiyle veya maddi alanda itma yoliyle onun 
vicdani sesinden ve mantıki şuurundan ayıra
rak satm alınan veya çalınan oyları reddedi
yoruz. Vatandaşları inkılâbın ve Devletin be
kası için şart ve elzem olan mükellefiyetlerden 
azade tutulacağı va'di ile aldatıp ve kandırmak 
suretiyle kazanılan oyları ve bu oylara daya
nan Milletvekâletini meşru saymıyoruz arka
daşlar. (Soldan bravo sesleri) 

Şimdi burada ne ileri, ve ne de gerçek de
mokrasi münakaşasına girmek istemiyorum. 
Benim bildiğim bir demokrasi*vardır, o da Türk 
Milletinin emniyet ve selâmetini ve refahını 
Bağlıyacak, kendi öz varlıklarına yapısal, uy
gun demokrasi; bunun icapları ne ise onları 
yapmakta da bir an bile tereddüt etmiyelim. 
Türk Milletine, partiler biri birimize inana
lım. Millî meselelerde beraber olalım. Bizim mu-
hasım iki ordu gibi karşı karşıya durmamız
dan, işi fikir mücadelesi hududu haricinde bir 
istikamette sürüklenmemizden ve vatandaşı 
durmadan tahrik etmek ve heyecana düşürmek
ten yalnız ebedi düşman faydalanır. (Soldan 
bravo sesleri). 

Arkadaşlar, kaypaktır. Yığınlar içinde fer
din idaresi tesirsizdir. Yığınlar, fertleri önüne 
durulmaz seller gibi yuvarlar giderler. Yığın
ları elimizden kaçırmıyalım. Son peşimanlık ar
tık fayda vermez olur. 

Arkadaşlar, en son sözlerime geliyorum. 21 
Temmuz seçimlerinden sonra iktidara koyu to
taliterlerin getirildiğini söylediler. Şüphesiz 
ki, bu totaliterlerden biri de benim. Arkadaş
lar, Kudret veya Kuvvet gazetesinin bir başma
kalesinde Fuad Köprülü'nün, totaliterleri ko
münistlik ve faşistlikle izah ettiğini hatırlıyo
rum. Bize bu mânada vasfı lâyık görenlere 
şu hakikati ihtarla iktifa ederim : 

Kuruldukları gündenberi masum halkın ru
huna sindirmek istedikleri teşvişkâr fikirleri 
yaymak, bu gayeyi hazırlıyacak telkinleri yap
mak için, başvurdukları taktikleri göz önüne 
alınca bu vasıfların kimlere yakıştığını anla
mak güç değildir. Kaldı ki, bir azlığın arzu ve 
isteklerini, çoğunluğa empoze etmek için if
ratın ifratına giden hareket ve zihniyetin ma
hiyetinde totaliter zihniyetin ta kendisini bul
mak da zor bir iş değildir. Ben samimî olan 
Halkçı ve çift parti hayatı başlamadan daha 
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çok evvel «Tek parti konuşmaz» diye bağıran 
ruhumun, onların sonradan iktisap ettikleri, 
içinde kendi emek ve mesuliyetleri de bulunan 
şerefli bir maziyi bir anda yok etmek istiyen 
demokratlık ruhuna daima üstün tutmakla par
tiliyim. Şeref duyan bir Halk partiliyim. 

Arkadaşlar; bazıları 25 senelik Cumhuriyet 
devrinde iktidar partisinin ber şey yapmadığını 
ima eder gibi oldular. Bu parti iktidarları bu 
devrede hiçbir şey yapmaınışsa sadece Ahmet 
Tahtakılıç, Kemal özçoban, Şahin Lâçin, Kemal 
Zeytinoğlu, Ahmet Oğuz ve Hasan Dinçer gibi 
demokrasi hürriyetine âşık kıymetli evlât ye
tiştirmekle iftihar etse yeridir. 

Diğer bir bahse geliyorum arkadaşlar; bu 
devrin bir şahidi de Sadık Aldoğan arkadaşı
mızdır. Bu arkadaşımız 1945 senesinde «Ter
biye» diye bir eser neşrediyor. Bakırız bu eserin 
27 nci sahifesinde ne diyor: Devlet işlerimiz
de büyük bir irade kudretine şahit oluyoruz-
22 yıl bu suretle Cumhuriyet devrinde Devle
tin eli ile meydana gelmiş eserler göğsümüzü 
kabartacak derecededir. 

Arkadaşlar; bu göğsü kabartacak eserler bu 
parti iktidarının eseridir. (Soldan bravo ses
leri). 

Arkadaşlar; Bir arkadaş dediki Biz bundan 
bir buçuk st'ie evvel seçim kanununda bir de
ğişiklik teklif ettik. 11 emde basit bir değişik
lik. Ozaman komisyonlar ceffelkalem reddet
tiler. 

Ben o komisyonun sözcüsü değilim ama bu 
arkadaşın hazır bulunmadığı o komisyonların 
konuşmalarında Hükümet adına hazır bulundum. 
arkadaşın dediği gibi bu kanunun ceffelkalem 
reddi mevzuubahis değildir- O, teklifler acele
cilik ve tatbiki kabil olmıyan bir takım tedbirler 
tavsiye edilmekte bulunması ve diğerlerinin tet
kikine de yürürlükte bulunan seçim kanununda 
mâni bir hüküm bulunmaması dolayısiyle red-
dolundu. Fakat bu reddedilmeden evvel karşı
lıklı ve esaslı tartışmalar oldu. Fikirler ve mu
kabil fikirler ortaya atıldı. Nihayet kahir çoğun
lukla reddolundu. Arkadaşlar reddolundu ama 
bu ret ebedi bir ret değildir. Çünkü Hükümetçe 
daha o zamanlar tam bir kodoelektrolarla hazırlığı
na geçilmiştir. Bütün Demokrat memleketlerin, 
seçim nanunları istenmişti. Bu isteyişin daha 
1946 da yapıldığını Dışişleri dosyalarından öğ-

| renmek mümkündür. Ayrıca İsviçre'ye Frau-
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isa'ya gönderilen arkadaşlara da etüd vazifeleri 
verilmişti. Milletin huzurunda dört başı mamur, 
yamalı değil, bütün seçimleri bünyesine alan 
ve tam bir seçim kanuniyle çıkmak mukarrerdi. 

Arkadaşlar, son sözüme gelmekteyim- Burada 
hücre meselesine temas edeceğim: îkmal etme
diğimiz ve neticelendirmediğimiz bir etüde göre, 
hücre işi ingiltere'de, Belçika'da, Fransa'da 
tatbik edilirken bir kıstas vardır, diyorlar M, 
oyların kullanıldığı müddete göre her 150 seç
men için bir hücreye ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, 
21 Temmuz seçiminde 22 bin oy sandığı olan 
bir memlekette, şimdi kabul edeceğimiz kanunla 
30 bine yaklaşacak olan bu oy sandıklarının be
herine vesati olarak şu kadar seçmen kabul eder 
de asgari beşer hücre yaparsak 150 bin hücre 
ve bu sücreden her biri için onar lira asgari sar 
federsek 1,5. milyon liralık bir paraya ihtiyaç 
vardır. Ama siz diyeceksiniz ki, bu çarşafla da 
olur, marşafla da olur. O da ayrı bir dâva. Fa
kat an prensip bir seçimin mesuliyetini üzerine 
almış olan Devletin bu işi yapmasıdır. Bu hücre
leri yapmak için sarfedeceğimiz bir buçuk mil
yon lira ile biz yüz tane köyde mektep yapabili
riz arkadaşlar. Onun içindir ki, zannediyorum 
bu kanunda kapalı yer tâbiri konulmak suretiyle, 
bir köy odasında, bir mektep adasında münferi
den bu işin yapılacağının düşünülmüş olmasıdır. 
Arkadaşlar; karşı taraf arkadaşların dedikleri 
gibi bir buçuk sene sonra vaziyet idrak edilmiş de 
tasarı öyle tadil edilmiş değildir. Halk Partisi 
dün nasıl düşünüyorsa, bugün de yni kanaatte
dir. İktidar partisi kendi kurultayından aldığı 
ilham ile bu adımı atmış, bu kanunu huzurunuza 
getirmiştir. Eğer bu kanunu kendileri hesabına 
bir zafer sayıyorlarsa yanılıyorlar. Zafer onların 
değil geçirilen seçimlerdedir. Tecrübelerin, yeni 
O. H. P. Büyük kongresinin kabul ettiği son parti 
programının ve bilhassa yine partimizin malı 

olan «12» Temmuz beyannamesinindir. 

Tarih bu zaferi ve bundan evvelki demokrasi 
zaferlerini böylece kaydedecektir. (Soldan al
kışlar)-

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 
arkadaşlar; hepiniz, hepimiz ve bütün millet 
millî iradenin tecellisini, en doğru bir roldlde 
tecellisini arzulamakta bunu gerçekleşmiş 
görmek için de gözlerini Büyük Millet Meclisi
ne çevirmiş bulunmaktadır. | 
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I İki yrldanberi büyük ağrılar çekerek, perde 

arkasında bazan gizli, bazan da açığa vurulan 
mücadelelerden sonra, bahis mevzuu olan millî 
iradenin tecellisi. İktidar Partisince huzurunu
za sunulan şu kanunla sağlanmak istenmekte
dir. 

Arkadaşlar, bir seçim hâdisesi denildiği za
man, bendeniz kısaca ihzar, icra ve tasdik saf
haları olarak üç kısımda mütalâa ediyorum. 
Yüksek huzurunuza sunulan tasarı ne birinci 
ve ne de üçüncü safhayı içine bile almamıştır. 
Onu semi itira almaya lâyık görmemiştir. Hal
buki biz belediyeler seçimi, milletvekilleri seçi
mi, köy muhtarları seçiminde birçok tecrübe
ler yaptık. Bu arada ölülerin dirildiğini, dirile
rin de öldürüldüğünü gördük. Bunun yanı sıra 
isimlerin altına üstüne, esreler, ötreler eklemek 
suretiyle birçok vatandaşların reylerini kullan
mak imkânını da vermedik. Bunu hepimiz bili
yoruz. Burada iddia ettik ve dedik ki, ilk defa 
böyle bir dereceli seçime giren memleketlerde 
bunlar gayet tabiî şeylerdir. Şu halde acaba ne
den bunlar nazarı itibara alınmadı? Aceleye mi 
geldi? 

Sayın arkadaşlar, çok iyi hatırlarsınız bir
çok 'milletvekili arkadaşların mazbataları bura
da okunurken, tasdiki icabederken hepiniz vic
danınızdan duyarak inanırsınız ki, bazan sem
patiler, bazan antipatilor, bazan da ta mektep 
sıralarından süregelen iki arkadaş arasındaki 
münaferet, bazı milletvekillerinin mazbatasının 
tasdik veya ademi tasdikma müncer oldu. 

Bunu ben ruhumla vicdanımla bu Yüksek 
Mecliste hissettim. Şu halde bir seçim sistemin
de mutlak emniyet ve mutlak itimat verecek 
esasları temin etmek için bir kuyruğundan, bir 
kulağından değil; kül olarak, bu müesseseyi 
kül olarak ele almak lâzımgelirdi. Bu itibarla 
da hakikaten bu kanun yeniden ele alınmaya, 
gözden geçirilmeye değer bir kanun tasarısı
dır. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz Yüksek 
Mecliste iki gündenberi vâki konuşmalar sıra
sında bilhassa bir noktaya dikkat ettim. Hiçbir 
arkadaşımız bu kanunu sırf muvakkat, ara seçim
lerine münhasır olduğuna işaret etmediler. Ve 
dediler ki, biz kanun değiştirmiyoruz; bir arka
daşımız böyle söyledi; biz aldığımız ve inandı
ğımız prensiplerde bir adım daha ileri gitmeye 
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gayret ediyoruz. Bunu mükerreren tekrar eden 
arkadaşlar da oldu. Kira bilir, iktidar böyle bir 
değişiklik vukuunu belki başka mânalara atfe
deceklerin bulunduğuna zahiptir. Filhakika da 
öyledir. Şu halde arkadaşlar; bu kanunun bir 
kül halinde ele alınmaması neticesi olarak ikin
ci safhadaki birkaç maddeye taallûk eden bazı 
noktalar münakaşa mevzuu oldu. Adlî teminat 
mı lâzımdır, idari birtakım teminat mı lâzım
dır? Bunları hem politika hayatından hem de 
hukuk sahasında daha çok bilgili arkadaşlarım 
teşrih ettiler. Ben kendi ihtisasım dâhilinde gör 
mem, Fakat şu noktaları arzetmek muhakkak 
ki, her vatandaşın hakkıdır. Arkadaşlar, seçim 
emniyeti iyi niyetlerin tezahür ettiği her yerde 
en güzel şekliyle yapılabilir. Biz tarihten misal
ler okuduk. Orada ne zabıta, ne kanun vardı. 
Orada örf ve âdet vardı. Belediye meydanları
na toplanan vatandaşlar şu veya bu şekildeki 
işari reyleriyle dahi seçimin, en güzel irade
nin tecellisine imkân verebiliyorlardı. Şu halde 
aslolan hüsnüniyetin ve millî iradenin tecellisine 
imkân temin etmek arzusu başta geliyor. Bu ol
madan hangi yoldan gidersek gidelim,, hangi 
teminatları alırsak alalım bizim için neticeyi al
mak mümkün olmıyabilir. 

Bakıyorum bir taraftan iktidar, Türk mil
letini bir tarafa bırakarak inkılâbı kendine 
batapu malediyor, onu her an her adımda yal
nız kendi eseriymiş gibi söyliyor. Bununla da 
iktifa etmiyor. Arkası sıra onun verdiği reva-
het içinde olduğunu da kabul etmek zorunda 
kalıyor. Daha ilerisi, iktidar, 25 yıldanberi 
içinde bulunduğu bir idare sisteminin hücreleri
ne kadar elinde olmıyarak yerleştirdiği itiyat 
hatalardan bir türlü vazgeçmiyor. (Soldan Al
lah Allah sesleri). Bunun en bariz misali... 
Evet arkadaşlar; bir insan bir odada H - 5 sene 
aynı yerde oturur ve aynı yerde kahvesini içer
se o arkadaşa başka yerde bir sandalya ve kah
ve verdiğiniz zaman huzursuzluk duyar. Tabiî 
kanunların icabını kabul etmek lâzımgelir. Ve 
bunun içindir ki, iki yıldanberi evvelâ redet-
mek suretiyle sonradan birçok içli dışlı hâdise
lerin seyrine tâbi olarak, hattâ Parti Grupunuz-
da görüşerek, münakaşa ederek ancak büyük 
sancılarla doğan şu kanunla biz millî iradeyi 
tecelli ettirmek istiyoruz. Diğer tarafa bakı
yorum; sayısı 2 - 3 ü geçmiyen hürriyet kahra
manları millî iradenin tecellisi ile yanlarına ge-
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I len arkadaşlara tekme savurup iftira etmekten 

bir an geri durmuyor. Ve Türk Milletine ba
kıyorum; biz nasıl bu demokrasiye kavuşacağız 
diyerek soruyor ve düşünüyor. Birisi dünün 
adaletinin mahmurluğu içinde diğeri onun ha-
muriyle yuğrulmuş insanlarla mı diyor. Hayır 
arkadaşlar biz ne onunla ne bununla ciddî 
demokrasiyi elde edemeyiz. 

I (Soldan gülüşmeler) Evet, erişenleyiz arka
daşlar. 

Bir zümre ki inkılâbı yaptığını iddia edi
yor, bir zümre ki inkılâp benim malımdır diyor, 
Türk vatandaşı bilmelidir ki, inkılâbı yapan
ları veyahut yaptığını iddia edenleri seçmemesi 
lâzımdır, eğer hakiki demokrasiye erişmek 
istiyorsa. (Soldan, niçin sesleri) Bunlar tarihî 
hakikatlerdir. Aksi halde hiç bir zaman Türk 
milleti onların faturasını ödiyemez, ödiyemi-
yecektir. 

Dr. VEHBİ DEMÎR (Ordu)—Seni seçerler
se ödiyecekler. 

ALÎ ÇORUH (Çoruh) — Açık söyle, gizli 
kapaklı konuşma. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Ele almıpta 
kül halinde bir türlü çıkarılamıyan şu emni
yet verici kanunun velev ki hatve hatve de ol
sa, belki sun'i ilâçlarla doğurtulan şu kanunun 
günün birinde bir bıçak sırtı bir ayırma ile 
tamamen aksi olacağını kim temin eder? Hiç 
kimse temin edemez. Arkadaşlar. Aslıolan şu
dur ki, bu memlekette demokrasinin gelişmesi
nin ve yerleşmesinin, biz Büyük Meclis olarak 
tecellisini temin etmeliyiz. Niye acele edi
yoruz. Bugüne kadar bekledik, sümmettedarik 
bir kanun çıkarı verelim demedik. Bu kadar 
sancıları geçirdikten sonra çıkarılacak seçim 
kanunundan sonra tekrar ummni seçimla-* için 
bir yenisinin 1950 yılma yetiştirilmesi dahi çok 
güç olur. Kaldıki insanların ruhundaki hırsla
rı tahrik edecek bir devrede tatmin edici bir 
kanunda çıkarılamaz. Bu devrede en uygun bir 
seçim kanunu yapacağınıza kani misiniz? 

Binaenaleyh acele etmiyelim. arkadaşlar. 
Sözcü arkadaşımızın temas ettiği gibi ne 
olur bir Komisyon teşkil ederek, ana prensip
lerini bu yönden eleriz. Bakınız, erbabı hukuk, 
anayasanın, Adalet Komisyonun bile gözünden 
kaçan bir noktayı bugün, dün nasıl meydana 

| çıkardı? bu hususta bendeniz meslek adamı 
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değilim amma, hâlâ şüpe içerisindeyim. Acaba 
o yola gidersek bir mâni olur mu? Bu yola 
gitmezsek bir mâni olur mu? Şekil meselesi. 
mani olursa değiştirelim mi, şekil meselesi. 
Binaenaleyh, bu işi ciddî olarak el birliği ile 
ele alıp bu ana prensipleri tesbit edip, 1950 de 
başlaması muhtemel seçim hırs ve ihtirasları
nın kabarmasına meydan vermeden esasla
rı şimdiden düzenliydim. Aksi halde bu kanu
nun bugünkü hüviyeti noksan, sakat ve bize 
bir inanç verecek durumda değildir. 

Bu esaslı mâruzâtımdan sonra, bir sayın 
arkadaşım, zannediyorum, kabinede âza bu
lunmasına rağmen, o zaman âza bulunmasına 
rağmen 12 Temmuzu tenkit eden veyahut 
onu şu, bu şekilde izah eden bir beyannameden 
bahsettiler ve âdeta kendi kendime tezat içinde 
kaldılar. Bunu hatırlatmakla iktifa edeceğim. 

Arkadaşlar, burada son defa söz söyliyen 
arkadaşım, hakikaten bu işlerdeki muvaffaki
yetin karşılıklı sevgi, inanç ve dostlukla da
ha iyi olabileceğini söylediler. Buna, bendeniz 
de hiç şüphe etmiyorum. Yalnız cidden ve sa
mimî olarak arzetmek istiyorum ki bizden bek
lenen emniyet verici bir seçim kanununun yapıl
ması için, şu üç safhada arz ve izah ettiğim 
noktaların her defa bir tanesinin kulağından 
tutup çalışmakla biz, bizi bekliyenlere istenilen 
teminatı vermemiş oluruz arkadaşlar. 

BAAŞKAN —Behçet Kemal Çağlar. 
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (Erzincan) — 

arkadaşlarım; halk irade ve hâkimiyetinin ye
ni tecellilerini, yeni gerçekleşmelerini zevkle, 
şevkle seyredelim. Bu büyük, bu ebedi anıta 
hepimiz karınca kararınca birer taş taşımış ol
makla gurur duyalım. Benciliğin lüzumu yok, 
bu başarıda da en büyük şeref, Türk Milleti
nin olgunluğunda, büyüklüğünde,' devletler 
kurup medeniyetler yaratmış olmasındadır. 
Dünya keşmekeş içinde, umutsuzluk içinde, 
korku ve telâş içinde; biz. kendimizden emin 
ve tehlikeler için tetikte, insanlık haklarımı
zı gerçekleştirip geliştirmekle meşgulüz. Bunda 
her partinin, en olgunundan en gencine kadar 
her arkadaşın ayrı hissesi, hakkı ve şerefi var. 
Dünyanın bu karanlık zamanında el ele ve be
raber halledecek ne büyük ne çetin meseleleri
miz var. Bir birimize girmek değil; girmiş gö
rünmek bile olğunlukdan, isabetten ötede bir 
şeydir. 

1948 0 : 2 
«Tencere yüzün kara, senin yüzün "benden 

kara» kabilinden atışmalara ne lüzum.var? 
«arkadaş azmin güzel, senin azmin benden gü
zel» diye konuşmak bize daha yakışmaz mı?.,.. 

Refik Koraltan ağabeyimizin millet adına 
havar imiş gibi meydan okumasına ne kızıyor* 
sunuz? Bu, onun ezeli tabiatıdır. Hikmet Ba> 
yurun yavaş ve keskin tenkitlerine karşı «aziz 
Saraçoğlu1» diye bar bar bağırırken de hep mil
let namına konuştuğunu iddia ederdi, «hakkın 
var ağabey» diye sırtını sıvazlamak, onu ya-
tıştırmıya kâfidir. 

Milleti ihtilale mi teşvik ediyor yollu bü
yük lâflarla ortalığı velveleye vermeğe hiç te 
mahal yok. Her yiğitin bir yoğurt yiyişi var
dır. Mazur görürseniz ve demokrasideki yoğurfc 
teşbihinin ilk buluş şerefini sayın Bayar 'a -bı
raktığımı da tesbit ederseniz, diyeyim ki bu 
yiğitimizin demokrasi yoğurtunu yiyişi oöy-
ledir: Benim gibi bir az yakasına dökmeden 
olmaz. 

Adnan Menderes ve Refik Koraltan ar
kadaşlarımız, Halk Partisinden gelme doğru, 
güzel ve ileri yenilikleri memnunlukla tesbit 
etmek insafında da bulundular. Fakat yadır
gadıklarını da ilâve etmekten kendilerini ala
mıyorlar. Kendileri, bazı eski arkadaşlariyle 
birlikte, yıllar ve yıllarca, bizlerden bir çokla
rı daha çocukken, Halk Partisinin salahiyetli 
ağızları olarak, bize şef sistemini övmediler-
mi? Ya biz, o coşkun ve tesirli telkinlerinden 
yeni kurtulabiliyorsak ne buyuruyorlar? Çün
kü o zamanda samimiyiz diye iddia ederlerdi. 

Bizim aramızda daha iki devre mebusluğu
nu tamamlamamış olanlar var; kendileri 25 se
ne sonra gafletlerinden ancak ayıldılarsa, bi
zim beş altı yıllık gecikmemizi niçin yadırgı
yorlar? Kaldıki böyle bir şey yoktur. Zaman 
yürümekte ve uyanık Türk milleti, hayat ve 
devam şartı olarak, gereken gelişmeleri sağ
lamaktadır.. 

Muhterem Refik Koraltan «gazetelerden 
muttali oluyoruz: sizde de uyananlar, kımılda-, 
nanlar var» yolunda bir şeyler söylediler. Aziz-
Koraltan, bizde şef veya tahakküm zihniyetini 
görür gibi olunca feveran eden samimi ve coş
kun kimseler elbette vardır. Ve işte yine aynı 
inkılâpçı partinin safmdadırlar, kendileri bu 
mensubiyetle iftahar duyarlar ve parti • onları 
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bağrına basmakla memnundur. Aksi halde in
kılâp partisi olamaz. Halbuki sizdeki kurucu 
tahakkümimü, tahakküm zihniyetini tesbit e-
denler nerde ise hiyanetle ve küfürle tarafı
nızdan damgalanaeaktır. Tahakküm zihniyeti
ne karşı koyan ileri genç arkadaşları aforoz et
meğe kalkışan sizlersiniz, aziz ağabeylerimiz! 

Eret homurdanmaya hakkınız var; bıraka
lım nükteleri, imâları da asıl konumuza gele
lime 

Seçimlerde emniyet meselesi; evet, bu, halk 
idaresinde, halk iradesinin tecellisinde ilk şart
tır. Halkı vereceği reyin hiç bir suretle araya 
gitmeyeceğinden emin olmalıdır. Bu emniyet 
sağlanmadıkça; halkın, oyunu vermek için, se
çime katılmak için gerçek bir şevk duymıyaea-
ğını bilmeliyiz. İşte Seçim Kanununun bu de
ğişikliğinde güdülen tek büyük maksat, seçim 
emniyetinin her türlü şüphe ve endişenin üs
tünde sağlanmasıdır.. Bu emniyetin tam ve kâ
mil olması bence üç esasa bağlıdır: 

1 — ÇHzli oy, 2 — Açık tasnif. 3 — Tan
zim edilecek mazbataların sıhhatine ve tahrif 
edilmiyeeeğine bastan tam emniyet uyandıra
cak bir mükemmeliyette Seçim Kurulunun ku-
•rulmuş olması. 

Bu yeni tasarıda «gizli oy» ciheti iyice sağ
lanmıştır kanaatindeyim. Hücre yahut tek ki- -
silik kapalı yer müemmendir. Yurttaş reyini kim
senin müdahelesine hattâ müşahedesine mey
dan kalmadan gizli ve serbest, zarfa koyup 
sandığa atabilecektir. Aralıksız, açıkta tasnif 
için gereken şartlar ve icaplar da tasarıda ye
ter derecede yer almıştır denilebilir. Fakat ü-
çüncü cihet ki bence en mühimidir; seçimin a-
sıl emniyetini, seçim mazbatalarını tanzim e-
decek, reylerin gerçek neticesini belirtip tesbit 
edecek olan seçim kurullarına duyulacak em
niyetin kesin ve tam olmasiyle sağlanabilir. 
Seçim kurluna baştan gösterilecek emniyetin 
en kuşkulu vatandaş vicdanına bile sarsıntıya 
uğramaması, seçim kurulunun teşekkül tar
zına bağlıdır. • Nasıl ki, bu kurum valilerin ka
nunen başkan tâyin edilmesi, dedikodu mev
zuu olmuş ve - Koraltan terimi ile - huzursuz
luk yaratmış ise bu kurula kanunla bir başka 
başkanın tâyin edilmesi de - bu başkan tarafsız 
hâkim de olsa - aynı dedikoduyu yaratır, aynı 
Huzursuzluğu uyandırır. Seçim kurulunun baş
kanı tâyinle olmaz; kurul onu arasından gizli 
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oyla seçmelidir. (Seçimde memur vazifelendir
mek), bizde dedikodu uyandırdığı sabit olmuş 
bir bâtıl yoldur. Şöyle değişiklikle tekrarında 
bir isabet olamaz. Kaldı ki Anayasamız, yar
gıçların, kaza erkinden başka vazife ile uğraş-
tırılmasma engeldir. Su azizdir evet; fakat nek
tar kupası, su testisi olamaz. Ne idari müza-
haret ne adlî müzaheret! Ne idari teminat, ne 
adlî teminat!... 

Seçim, halkın gizli verdiği reyin halk huzu
runda, açıkta ve halk teşekküllerinin kur 'a 
ile ayrılmış mümessillerinden meydana gelme
sini kendisi seçmiş olan seçim kurulunun eliyle 
tasnii edilmek sayesinde, sıhhatli, tam sıh
hatli, mükemmel ve tam emniyet verici olur. 
Seçim her safhası ile halkın işidir. Halk ida
resinde halkın en büyük ödevi, en tabii hak
kıdır. Hiçbir safhasında ne idari ne adlî âmi
rin müdahalesine, vesayetine ihtiyaç yoktur. 
îdare ve adliye her zaman olduğu gibi bu işte 
de halkın ve hakkın hizmetinde, işin selâme
ti için geriden hazır ve nigâhban kalmalıdır. 

işte tasarının 14 ncü maddesi, yani seçimin 
emniyetini sağlıyacak unsurların başında gelen 
seçim kurulunun teşekkülünü tesbit eden mad
de, idareyi ve adliyeyi işe karıştırmamak bakı
mından isabetli ve ileridir. Fakat arkadaşlar; 
belediye başkanını başkan tâyin etmekle em
niyet unsuru üzerinde vehim ve şüphe uyandı
rabilecek mahiyettedir. Çünkü belediye baş-
kanlırı, bir siyasi partinin en faal, tâbir caizse 
en mutaassıp ve müfrit partili unsurlarından 
biri olarak, o mevkie bir seçim mücadelesiyle 
getirilmişlerdir. Bunların otomatikman seçim 
kuruluna başkan olması, seçim kurulunun ça
lışması etrafında, işe başlamadan bir vehim 
uyandırır, iştirak şevkini azaltır. Eğer seçim 
hazırlıklarının hep belediye başkanı, nezaretin
de yapıldığı filân ileri sürülürse belediye baş
kanlarının tabiî üye olarak katılmaları bir fık
ra ile sağlanabilir. Haydi belediye başkanı, 
seçim kurulunda bulunsun, ama başında de
ğil, içinde. Bu bakımdan 29 ncu maddede te
şekkülü düşünülen ve son seçim tutanağını mil
letvekili başına ayrı ayrı hazniıyacak kurul
da da belediye başkanlığının başkanlığı kaydı 
aynı mülâhazalarla kaldırılmalıdır. 

Sonra, arkadaşlar; seçim kurulu teşkil edi
lecek bir ilde veya bir ilçede, halk teşekkül
leri yalnız belediyeler değildir, umurni meelis, 
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ticaret odası, yok mudur? Bunların her birin
den birer ikişer üye kur 'a ile seçilemez mi? 

Mahalle veya köy muhtarları arasından 
kur 'a ile katılacak bir ikisi de seçim kurulunu 
daha mânalandınııaz, daha halka maletme/. mi? 

Seçim kurulları isterlerse noteri müşahit 
olarak davet edemezler mi? 

Bu arada o ilde adaylığı resmen tesbit edil
miş kimseler arasından kur 'a ile bir iki kikinin 
seçim kuruluna katışması da düşünülebilir. Fa
kat 34 ncü madde seçim kurulunun bütün vazife 
ve safhalarında parti ve aday mümessillerine mü
şahede hakkı vermiştir. 

İşte. bu ve buna benzer tedbirlerle, seçim 
kurulunun, halk tarafından seçilme üyeler
den meydana gelmiş halk teşekküllerinin bir 
gerçek nıuhassalası olması sağlanabilir. Kurul 
da işe başlamadan tarafgirlikle damgalanmaz. 
Reisini gizli oyla kendi arasından seçer. Kanu
nun düğüm noktası buradadır. Tasarının ruhu 
seçim emniyetidir. Ohalde bu madde bu gibi 
değişikliklerle tekrar geri gelmesi için Komis
yona geri verilmelidir. Müşterek takririmiz
den daha evvel.bahseden arkadaşlar oldu, sı
rasında oyunuza sunulacağı tabiîdir. 

Seçimde herhangi bir yolsuzluk haberini ve
ya isnadını sonradan emniyeti sarsacak bir de
dikodu halinde yayılmadan önlemek bir hizmet
tir. Bu tehalükle salahiyetli makamlara duy
duğunu haber vermek istiyen vatandaşları alı
koyabilecek, vatandaşın şikâyet hakkım kös-
teklemese bile cesaretini kıracak şekilde yeni 

. ve adeta tehdidi bir ek madde ihdasına şiddet
le muarızım, kaldırılması takririni imzalıyan-
lardanım. Adalet Komisyonunun bu maddeyi 
geri almak basiretini şükranla karşılarım. (Sol
dan alkışlar). 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, Türk Milletinin 21 Temmuz 
1946 danberi en büyük dâvası olan seçim işlerine 
ait Kanun tasarısı huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Millî bir hoşnutsuzluğa hedef olan eski Seçim 
Kanunundaki hataların ve noksanların düzeltile
ceğini ümit etmiştik. Fakat getirilen bu tasarıda 
seçim defterlerinin hazırlanmasına, seçim kurulla
rının ve bürolarının teşkiline ve bitaraflığına, hâ
kimin seçim kurullarına başkanlık etmesine, par
ti müşahitlerinin mesuliyete iştirak ettirilmesine, 
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mazbataların parti müşahitlerine imza ettirilme
sine, oy puslalarınm tasnifinden sonraki acıklı 
âkibetine ait halkın arzularına uygun ve milleti 
tatmin edecek hiçbir hüküm bulunmamaktadır. 
Bu kanun tasarısı, bugünün hukuk dünyası içe
risinde insanların tabiî ve siyasi haklarının ba
şında gelen seçim işlerinde hakkı, adaleti, em
niyeti ve gönül ferahlığını temin etmekten uzak 
bulunmaktadır. Büyük Türk Milleti ve dünya 
efkârı umumiyesi bu kanun tasarısının bu şekil
de getirilmesindeki gizli maksadı keşfetmekte 
müşkülâta uğramayacaktır. 

Memlekette demokrasiyi geliştirmek iddia
sında bulunan bir Hükümetin, hangi haksızlık 
pahasına olursa olsun mensup olduğu partiyi ik
tidarda tutabilmek için takip etmekte olduğu bu 
yol Türk Milleti için çok hazin bir keyfiyettir. 
Baskısız dürüst ve emniyetli bir seçim hususun
da bir milletin duyduğu bütün arzuları top ye
kûn bir tarafa bırakmak suretiyle, yalnız ve yal
nız iktidarda kalabilmek endişesiyle hareket et
menin millî tesanütte millî menfaatlere ve mille
timizin istikbaldeki hayatına ait ne büyük bir 
fenalık olduğunu Hükümetin idrak etmemesine 
üzülmemek İmkânsızdır. 

Ne pahasına olursa olsun, ölüneiye kadar 
j milletvekili olarak kalmak istiyen ve bunu 
i temin için de her türlü hareket tarzını reva, gö

ren insanlar bulunabilir. Bu tarzda düşünenler 
için Seçim Kanununun bugünkü şekilde, her 
türlü suiistimale müsait, teminatsız ve noksan
larla dolu bir tarzda çıkması ve öyle kalması 
belki de sevinilecek ve alkışlanacak bir keyfi
yettir. 

Fakat şahıslar fânidirler.. Ebedî olan ş,ey 
milletimizin hayatıdır. Fânilerin mensup olduk
ları iktidar Partisini siper ederek, şahsi menfa
atleri uğruna millî hayatın akışına ve yükselme
sine engel olmaya hakları yoktur. Bu tarzda ha
reket edenleri ne millî vicdan, ne tarih, ne de 
bitaraf insanlık asla affetmiyecektir. Bu kapalı 
çatı altında parmak sayısı üstünlüğü Halk Par
tisinin elinde bulunmaktadır. Demokrat Parti
nin bütün feryatlarına ve bütün gayretlerine 
rağmen Seçim Kanununun milletimizin istediği 
şekilde çıkarılmaması ve o kanuna istediğiniz 
şekli vermek sizin elinizdedir. Fakat çıkacak olan 
bu kanun hakkında son hüküm vermek de, bu 
kapalı çatının dışında bulunan ve 21 Temmuz 
1946 seçimlerinin içinde fiilen yaşamış olan 18 
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milyon Türk vatandaşına, Türk efkârı umum iye
sine ait bulunmaktadır. 

Hâkimin seçim kurullarına başkanlık etmesi 
dâvasında ve parti müşahitlerine seçim işlerinde 
vazife vre mesuliyet tevdi etmede hukuki imkân
sızlıklar icat etmek suretiyle milletin istediğini 
ona vermemek, millete karşı bir günah işlemiş 
olmaktan daha ağır bir iştir. Seçim Kanunu 
tasarısı bugünkü sakat, noksan, teminatsız ve ik
tidar Partisine hizmet eder şekilde çıkacak olur
sa hakka değil, her türlü haksızlığa muhalif olan 
Türk Milleti ve Demokrat Parti millî şuur ve 
millî vicdan halinde hürriyet meydanlarında 
daima ayakta duracaktır. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, iki gün devam eden şu müzakerelerde haki
kat tavazzuh etti. Huzurunuza çıkmamın sebebi 
bazı arkadaşların yakın Avrupa memleketlerin
den: misal olmış olmalarıdır. Misal olarak ital
ya'yı bilhassa ele aldılar, italya'nın Seçim Ka
nunu bu Şubatın 6 smda teblil edildi, seçime o 
ayın 15 inde başlandı ve Nisanın 18 inde İtalya 
seçimi bütün dünyanın dikkatini üzerine çekti. 
Bu seçimin neticesini Şükrü Sökmensüer pek-
güzel belirttiler. 

Şimdi aziz arkadaşlar bir asırdanberi İtal
ya ?da demokrasi caridir, seçim ve seçmen asıldır, 
onu söylemek isterim. Çok sevdiğim arkadaş 
Kâmil Gündeş bu sözlerimi iyi dinlesin. 

italya'da bayanlara da bir asırdır seçmek 
hakkı verilmiştir. Fakat, bazı şartlar altında. 
Okur, yazar olmalı, vergi vermeli, emlâk sahibi 
olmalı. Bir asırdır demokrat yaşıyan italya'da 
bu, bir zihniyetin ifadesidir. Biz ise daha iki se
ne evvel demokrasi hayatına girdik. Türk Mil
leti zaten ruhan demokrattır, onun bu cevherini 
meydana çıkaracağız. Bu memlekette hepimiz 
ilân edeceğiz. Bunu samimiyetle söylüyorum. 
düşündüm, tasavvurunuzu ihata edemedim, ben 
sözlerimi tam bir emniyetle söylüyorum, bu ya
pılan Seçim Kanunu ile göreceksiniz, nasıl millî 
irade tecelli edecektir, isterseniz seçime giriniz, 
isterseniz girmeyiniz, bunu göreceksiniz. Bunun 
aksine olarak burada söylenen bütün sözler edebi
yattır, yanlıştır. 

Arkadaşlar, Balkan Hükümetlerinden bah-
setmiyeceğim, yalnız Yunanistan, altı senedir 
büyük bir harb içindedir, bu seçim işinde tam bir 
istikrar sağlıyacak vaziyete gelmemiştir. 

Arkadaşlar, bazı arkadaşlar nispî temsil usu- j 
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I lünü ileri sürdüler. Hakikaten âdilâne bir sis

temdir. Ama, şimdi zamanı değildir. Memleke
timizde tatbiki zamanı elbette gelecektir. Bunu 
yapabilmek için ferdi tekâmül lâzımdır. Meııı-

I leketimizde Şarkta binde bir, Garpta yüzde otuz 
okur yazar vardır. Fakat italya'da ise % 80 
dir. Bu tekâmülü belki ben göremem ama, siz 
belki göreceksiniz. 

Şimdi aziz arkadaşlar, eğer biz bu demokrat 
hayatını kurmak istersek, bunda Türkçe tâbirle 
ivedilik caiz değildir. Bunun esaslarına riayet 

I ederek, bu apahyan çocuğu yürütmek, büyütmek, 
bütün 18 milyon Türk Milletine maletmek için 
böyle afakî sözler, italya'da böyle imiş, şurada 
şöyle imiş, bunlar mevzuubahis değildir. Bir de 
hâkim sistemi üzerinde söyiiyeceğim. Bunu işit-
mişsinizdir. Size telkin etmişlerdir, Şimdi söy
iiyeceğim, siz de hak vereceksiniz. 

italya'da 25 yaşmı mebusluk için esas kabul 
etmişlerdir, bizde otuz yaştır. Onlarda seç
men olmak için yaş 21 dir, bizde 22 dir. 

Şimdi bu seçim işini de Adalet Bakanı ile, bu
raya dikkat ediniz, Dahiliye Vekili ile ikisi bir 
araya geliyorlar, defter tanzim ediyorlar, bu 
defterlerin içine kurul idare heyetlerini teşkil 
edecek şahıslarda giriyor. Bunların içinde hâ
kim de var, zabıt kâtibi de var, tapu memuru da 
var, sicil memuru da var. 

Memleketin tam mânasiyle fikir hayatına ida
re hayatına kendisini vermiş insanlar. 

Bu defter gidiyor - iki ay evvel yapılan se
çimlerde - bunun içinden kurul heyetini ayırı
yorlar. Ve aynı zamanda yargıçlara da vazife 
veriyorlar. 

I Biran için arkadaşlarımızın noktai nazarları
nı kabul ediyorum. Farzedelim, hâkimleri seçim 
kurulu başkanı yapacağız. Fakat azizim, bu hâ-

! kimler bizim ihtiyacımıza kâfi değildir. Bizim 
sekiz milyon şu kadar seçmenimiz vardır ki, bu
nun için tam 20 küsur bin sandık lâzımdır, bizim 
ise buna mukabil iki bin tane hâkimimiz vardır. 
Her kurulda 50 bin pusla eder. 

Gl. F lK Rl TİRKEŞ (Sivas) — Kime söylü
yorsun, biz de öyle, kıskanıyoruz. 

ALI RIZA ESEN (Devamla) — Onları ikna 
etmek lâzımdır, bunlar tatmin edilsin, gönülleri 
hoş olsun, onun için bunlara söylüyorum. (Gü
lüşmeler, boş sıralara mı söylüyorsun sesleri). 
Şimdi dikkat et, buna Kâmil Bey, elli bin pus-

680 — 



B : 81 3 .7 
layı bir gün zarf nida tetkik edecek, kanaat geti
recek, fikrini mazbatada tesbit edecek, buna 
imkân var mı, bu kabil mi? Rica ederim, bunun 
takdirini senin vicdanına terkediyorum. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Kanunu okuma
mışsınız. 

ALÎ RIZA ESEN (Devamla) — Ben oku
dum, siz de okuyun. Nuri Bey, beraber okuyalım, 
noksanlarımızı tamamlarız. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
—• Encümende karşılıklı görüşülür, burada hepi
mize hitap et. 

ALÎ RIZA ESEN (Devamla) — Efendim; 
biz bu kanunla ne mülkiyeyi, valileri, kaymakam
ları, ne de adliyeyi işe karıştırmak taraftarı de
ğiliz. Bunu bu milletin sinesinden doğan ço
cuklarının ellerine veriyoruz- Bunlar da kimler 
olabilir? Belediye heyeti, belediye başkanı, teşek
küller. Daha kimi yapalım, kimi düşünürsünüz? 
Şimdi diyorsunuz ki, bunlar partinin sinesinden 
doğmuştur, evvelki seçimlerde şöyle olmuş, böy
le olmuştur. Bunları düşünmiyelim. Bunlar üze
rinde bir cezai müeyyide var. Meselâ Demok
rat Partiden ve Halk Partisinden belediye reisi 
vardır. Bir belediye reisi, bu ceza müeyyedesi-
nin altında ve halkın gözü önünde bunu yapabilir 
mi? Bir akrabası için belki bir kanaat izhar 
edilebilir. Heyeti umumiyesi itibariyle netice ne 
olacaktır? Bizde bir darbı mesel vardır, 32 diş
ten çıkan 32 orduya dağılır derler. Adliye maki
nesini buna hasrettik, valilere, idare âmirlerine 
bu işi gördürdük. Vali ve kaymakamlar tarafın
dan inzibatın temin edilmesi zarureti vardır. 
Kanunun bu ağır hükmü karşısında kim birşey 
yapmaya cesaret edebilir? 

Aziz arkadaşlar; 21 Temmuz 1946 seçiminden 
sonra demokrasi hayatını memlekete sindirmek 
ve sizin gibi arkadaşların zehabını silmek düşün
cesiyle Hükümet, tam 61 valiyi oradan oraya 
değiştirmiştir. Bu, sırf demokrasi hayatını yaşat
mak için yapılmıştır. Valiler de yaptıklarını bu 
memlekete hizmet etmek düşüncesiyle yapmıştır. 
Bunu böyle düşünmek lâzımdır. Bu kadar valiye 
harcırah verip yerlerini değiştirmenin ne de
mek olduğunu takdir edersiniz. 

Bizim eski 4918 sayılı Kanundan evvelki iki 
dereceli intihap esası üzerine olan întihap Kanu
numuz, hikmeti Hükümete ve aynı zamanda 
memleket bünyesine uygun olarak yapılmış bir 
kanundur. (Sağdan yok canım sesleri) anlatayım: 
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Onda müntehibi sanilerin illere nispeti 40 - 1000 
kişi arasında idi. Bunları bir araya toplayınca 
bir fikir etrafında bu kadar kimseyi de topla
mak mümkündü. Bunlar memleketin iyi ve hüs
nüniyet sahibi evlâtları idi. O zamanki kanun
lar o zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
de hazırlanmış ve uzun müddet de yaşamıştır. 
Hattâ Mithat Paşa tarafından hazırlanan bu ka
nun meşrutiyetten bize de intikal etmiş, şu bil
diğiniz ilk meclis, bu kanun esas alınarak ku
rulmuş ve yürümüştür arkadaşlar Şimdi za
manı gelmiş, memlekette demokrasi hayatı baş
lamıştır, bize bunu dikte ettirdiniz diyemezsi
niz. Böyle söylemeye de lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet Istanbul'-
a girdiği zaman raaya dediğimiz şu vatandaşla
ra ne geniş haklar vermiştir, bunu düşünürse
niz Türk Milletinin demokrasiye ne zamandan-
beri âşık ve alışkın olduğunu takdir buyurur
sunuz. Demokrasinin kökleşmesi demek, mem
leket evlâtlarının bizzat bu memleketi idare et
mesi demektir. 

Arkadaşlar, bu noktaları belirttikten sonra 
sizin burada söyleyip de üzerinde bir istifham 
beliren kısmı da açıklamak istiyorum: Şimdi 
21 Temmuz 1946 seçiminde baskı yapıldığından 
bahsedildi. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu seçim
de Afyon Karahisar, Eskişehir, Muğla, Kayse
ri, istanbul, Edirne, Çanakkale, Silifke, îzmir, 
Manisa'da...(Sağdan, Silifke yanlış sesleri) De
mokrat Partinin de teşkilâtı vardı, oralardan 
Demokrat mebusları geldi: 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Manisa'dan 
da geldi mi? 

ALÎ RIZA ESEN (Devamla) — Ne demek 
istediniz, duymadım. Dikkat et, kelimelere dik
kat et. Şimdi oralarda partinin teşkilâtı vardı, 
eğer baskı mevzuu bahsolsaydı, orada da yapı
lırdı. Oralardan nasıl mebus çıktınız geldiniz? 

Bize bir hak vermiyecek misiniz ? 
BAŞKAN — Efendim; şahsa hitap etmeyin, 

siz Heyeti Umumiyeye hitap edin. (Çoğunluk 
yok sesleri). 

Efendim; her an çoğunluk temin edilemez. 
Arkadaşlar dısardadır. İstirahat etmek üzere 
çıkıyorlar tekrar geliyorlar. 

Devam edin Ali Rıza Bey. 
ALI RIZA ESEN (Devamla) — Bu tadat 

ettiğim illerde Halk Partisinin teşkilâtı vardır, 
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Valiler vardır, eğer baskı mevzuubahis olsaydı 
bu arkadaşlar burada oturamazdı. Dar ve sıkı
şık bir zamanda bu memleketin evlâtları kendi 
güvenleriyle, kendi düşünceleriyle büyük işler 
gördüler. 

•Sunu da arzetnıek islerim ki, İzmir İlimiz 
en münevver bir ilimizdir, izmir'de son seçimde 
bizini Halk Partisi !K! bin rey aldı. Şimdi İzmi
r ' in bir Ödemiş'i var, Ödemiş'in de bir çocuğu 
var, Saraçoğlu. Hepimizin sevdiği, memlekete 
uzun müddet hizmet etmiş bir şahsiyet. Öde
miş, seçimde :>1 bin vvy Halk Partisine f) bin 
rey de Demokrat Partiye verdi. Yani neticede 
101 bin rey Demokrat Part BU) bin rey de Halk 
Partisi aldı ve seçimi ka»andı. Baskı bunun ne
resinde? 

Arkadaşlar, Manisa'da böyledir. Manisa'nın 
heyeti umunıiyesi I! bin rey vermiş, bunlar Eş
me'ye girememişler, oradakiler reylerini tama
men Halk Partisine verdi. Baskı İnimin nere
sinde? 

İstanbul, münevver bir kitle, 20 mebus çı
kardı, aynı zamanda ^'•t bin seçmeni var, ofH) 
bini seçime girdi, bundan 199 bini Demokrat
lara rey verdi, 168 bini. de bizimkilere verdi. 
Ve aynı zamanda beş tane şahsiyet Halk Par
tisi adayı olarak kazanmıştır. Ben eğer bu bil
diğimiz şahsiyetlerin İstanbul'da kazanmadıkla
rını tahmin etseydim, artık bu demokratik ha
yata hiçbir zaman intibak etmemizin kabil ol-
mıyacağma inanacaktım. 

Bunlardan Hüseyin Cahit Yalcın, bu memle
kette 50 sene hocalık yaptı, memleketin yazı
cılığını yaptı, gazeteciliğini yaptı, ilmiyle, faz
liyle, kemaliyle temayüz etmiş bir şahsiyettir. 

Hamdullah Suphi, şu son zamanlarda sağa 
sola sapabilir, fakat memlekete hizmet etmiş 
bir şahsiyettir. 

Cemil Cahit Toydemir, bu memleket için ça
lışmış ve bu uğurda hattâ hapishaneye girmiş, 
hayatı askeriyesini bıı memleket için harcamış
tır. 

Bunları, bu memleketin çocukları bilsinler 
ve anlasınlar diye söylüyorum. 

Recep Peker de yine öy\v. Bunun baskısı 
nerede? Bunu aklınıza getirmeyin beyi'eudi, bu 
olamaz. 

Şimdi bir noktayı daha belirtmek isterim. 
(Kâfi, kâfi, anlaşıldı şeşleri) 

Şunu söylemeden geçemiyeceğim ; dün Baban 
zade (Zadeliği yok sesleri) ve bazı arkadaşlar 
ifade ettiler ve dediler ki; bu tasarıyı hazırla
mak için yeni Milletvekillerine ihliyaç vardır, 
bunun yapılması lüzumludur, dediler. 

Arkadaşlar bu, gayet çirkin bir sözdür. Biz 
ve parti arkadaşlarımız, meşru bir seçime daya
narak bu kadar zamandır burada il'ayi vazife 
ediyoruz, buna inanmıyanlar burayı terkedebi-
lirler, terketmediklerine göre buna kendileri 
de inanmıyorlar demektir. (Anlamadik sesleri) 
Şerefli insanlar olduğunuzu kabul ederini, yi
ne sizlerden, şerefli olan bir zat bunu söyleedi 
ve bu kanaatinde ısrar etti. Kğer kendisi buna, 
inanıyorsa bu Meclisi terkelmesi lâzımdır, anla
dın mı arkadaş? 

Arkadaşlar; ben bundan bu arkadaşları ten
zih ederim, halta bir yaramaz (-ocuk gibi iste
rim de isterim, ne islersin? Seçim kurullarının 
başında Hâkim istersiniz. Arkadaşlar, azınlığın 
bu sözü, çoğunluğa karşı, tam manasiyle bir 
müstebitliktir. Kendi kafası, kendi düşüncesi
ne uymıyanları kabul etmemek, aksinde ısrar 
etmek, müstebitlikten başka bir şey değildir. 
Bu memleketin intizamı hayatını, varlığını ku
ran bu Halk "Partisi, her manasiyle bunun kül
fetine tahammül odceek ve bunun ilerlemesine 
çalışacaktır. Şunu da. arzedeyim ki, onlar arzu 
ederlerse, kısmi seçime girerler, arzu »itmezlerse 
girmezler. Bu. kendilerinin bileceeği bir iştir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir, (Alkışlar) 

"BAŞKAN Nuri Özsan ; 
NVttl ÖZSAN (Muğla) — Bkseriyei yok. 
BAŞKAN — - Müzakere sırasında her dakika 

ekseriyet bulmak mümkün olmuyor ve olmaz. 
Bütün Parlâmentolarda böyledir. Müzakere 
devem ederken Milletvekili arkadaşlarımız dı
şarı çıkıp, biraz hava alıp tekrar gelmektedir
ler. Müzakere ekseriyetle açılmıştır. Fakat her 
an ve her dakika ekseriyet arıyaeaksa.k. Bü
yük Millet Meclisinin iş görmesine imkân yok
tur. Arkadaşlar koridorlarda, komisyonlarda
dır'. Zil çalıyorum, şimdi gelirler, söz söyliye-
cekseniz, buyurun. 

NTTRt ÖZSAN (Muğla) - • İstemiyorum. 
BAŞKAN -~ Fikri Apaydın (Yok seslen) 
Fazıl Ahnıed Aykaç. 
FAZIL AHMET) AYKAÇ (Diyarbakır) 

Aziz arkadaşlar; bugün karşısında bulunduğu-
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muz vazife yalnız seçim emniyet ve selâmetini 
sağlıyacak tedbirleri düşünmek kadrosu içinde 
hissedilemez. Bunun kadar önemli diğer bir gö
revimiz daha var. Seçim emniyetini sağlıyacak 

çareleri düşünürken memleketin umumi idare 
selâmetini ve onun içindeki demokrasi gelişme
lerini sakathyabileeek aceleci ve ölçüsüz hare
ketlerden de kaçınmak mecburiyetindeyiz. 

Demek ki, ileri gitmek, hem de hesapsız git
memek lüzumlariyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Vaziyeti iyi aydınlatalım. Heyetiniz hatırlarsı
nız: Dil Fakültesi binasının üstünde Atatürk'ün 
bir vecizesi okunuyor. O vecizeye göre «Dün
yadaki en gerçek mürşit ilimdir» Peki arkadaş
lar şimdi size soruyorum; bu ilim siyasi dâva
larda istediğimiz tarafa çekeceğimiz bir yalan
cı şahit midir?... 

Biz mi onun önünde eğileceğiz? Yoksa o mu 
bizim siyasi taassuplarımıza, iddialarımıza ya
verlik edecektir? Bunun cevabı üzerinde tered
düde mahal yoktur. Çünkü ölçülüp bütün me
deni âlemce verilmiştir. Biz de çok şükür o âle
me dâhiliz. 

(İlmin siyasi, içtimai meselelerden bahseder
ken söylediği şudur: Bir kanım yalnız malik ol
duğu hukuku ve mantığı manzaranın mükem
meliyetine münasip olarak fayda vermez. Bilâ
kis zamanın mekânın icaplarına, imkânlarına 
en uygun ve kolay tatbik edilir bir mahiyette 
olmakladır ki, onun değeri artar. Az zamanda 
bir yatalak haline gelen ve nihayet varlığı bile 
dünyadan silinen Cemiyeti Akvamın nizamna
mesi, dünyanın en mütekâmil âbidei hukukiye-
si sayılıyordu. Ne oldu?.. Sırf öyle olduğu için
dir ki, cihanın realitelerine intibak edemedi. 
Ve o cihanı güya göklere çıkarayım derken re
aliteler onu ademin esfelisafilinine indirdi. 

Şu dakikada karşılarında bulunmakla şeref 
duyduğum bazı hukukçu arkadaşlar benden iyi 
bilirler. Yersiz isticaller insanları neticede mah
rumiyetle muatep etmez mi? Sanıyorsunuz ki. 
fert için doğru olan bu düstur cemiyet için ta
nı amiyle yanlıştır? Hiç de öyle değil. Eğer ger
çekten ilme inanıyorsak onun dediğine de hür
met edelim. Ve en idealist inkilâp hamlesini en 
realist bilgi kontrolünden geçirelim ki, hareket
lerimiz boşuna bir kuvvet israfından ibaret kal
masın. Bir adımda bütün tekâmül merhaleleri
ni kat'etmiş bir demokrasi dünyada yoktur ve 
olmaz. 
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({elelim tatbikata: 
Ben demokrat arkadaşlarımın heyecan ve 

asabiyetlerini esas itibariyle sevinç duyarak 
karşılıyorum. Çünkü hepimizin memlekette ta
hakkukunu istediğimiz birtakım ülkülere çabuk 
varmak hususundaki sabırsızlık, hazan müfrit 
de olsa haddi zatında muhabbete takdire değer 
bir hâdisedir. Fakat cümlemizin beraberce ara
dığımız gayelere varmanın yolu bir tane değil
dir. Maalesef öyle bir bulvar henüz yok. Onun 
içindir ki, her. meşru içtihatta medeni mesağ 
var. Birçok şeyi kendileriyle beraber duyuyo
ruz. Ancak onları sağlamakta bizim de bir dü
şünüş tarzımız olabileceğini kendileri lütfen ka
bul buyursunlar. Atatürk ne güzel ifade, et m iş
tir. Memleket için zararlı saydığı fikirleri söy
lemek elbette herkesin vazifesidir. Fakat benim 
dediğim olmuyor diye bütün âleme darılmaya 
kimsenin hakkı olamaz. Eğer hakikaten mede
niyetten ve hürriyetten bahsediyorsak' uyacağı
mız düstûr budur. 

2. Bazı muhalif arkadaşlarımızın mutlaka 
bizi rencide etmek fırsatını kaybetmemek ister 
gibi ifadelerine aynı üslupla cevap vermek ni
yetinde değilim. O dili kullanamıyaeağımdan 
değil. Hiçbir necip ağza yakıştırmadığını için. 
Bu kürsüde muhterem olmanın, ilk şartı bu 
kürsüye ihtiram etmeyi bilmektir. Bu kürsüye 
ihtiramın ana kaidesi ise nezih milletimizin li
san ve vakarına hürmet etmek taraftarıyız. Bir 
hatip dostumuz (milletin esir ve ecir gibi sü
rüklendiğinden) bahsettim. Hayır dostum veki
li olmak şerefini taşıdığımız bu millet hiçbir 
kere böyle şerefsiz bir dereceye düşmedi. Eğer 
öyle olsaydı kendi içinde sizin gibi mümtaz al
nı yukarda bir mümessil seçemezdim. Onun için 
rica ederim size ve hepimize bu asil sütü emzir-
miş olan mihnetdide fakat afif anneye böyle yer
siz bir iftira ihzarında bulunmayın. 

:>. Şu halde muvafık ve muhalif bütün ar
kadaşlardan nihaî ricamı arz ediyorum. Müstak
bel inkişaflarla müşterek dâvaya her türlü ta
hakkuk . imkânlarını hamle hamle sağlamak 
üzere önümüzdeki tasarıyı kabul edelim. Ve 
Milletimizi elbirliği ile namzet olduğu büyük is
tikbale doğru yöneltelim. Taki o aziz varlık ya
kasından, paçasından sağa sola sürüklenmesin. 

BAŞKAN —. Reşad Aydınlı. (Yok sesleri). 
Rasih Kaplan. 
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RASİH KAPLAN (Antalya) — Maddelerde 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Fuad Hulusi Demirelli. 
FUAD HULÛSÎ DEMİRELLİ (İstanbul) 

— Sayın arkadaşlar; maddi mânevi bunca ıstı
rap çekmiş olan vatandaşlarımızın, kalplerin
de tarife sığmaz acılar duyan köylü ve şehir
li vatandaşlarımızın bugün ilk merhale olarak 
istedikleri şey millî hâkimiyetin yaşıyan bir 
mefhum olmasıdır. Millet, hâkimiyetini seçim 
günlerinde kullanır. Köy ve mahalle işlerini, 
belediye hizmetlerini, nihayet yasama vazifesi
ni emniyet ettiği, güvendiği vatandaşlara bı
rakır. Bu seçimlerin hepsi millete itimat telkin 
edecek heyetlerin nezareti altında yapılmalıdır. 
Vatandaşlarımız bunu istiyor. Emniyetli seçi
min de eanlı bir mefhum olmasını arzu ediyor. 
Bu arzuyu burada Millet Meclisi Kürsüsünden 
ifade etmek vazifemizdir. Biz halkımızın ta
raf taraf memlekette açıkladıkları fikirlere 
tercüman oluyoruz. Buna vazifemiz itibariyle 
borçluyuz. Burada millet böyle istiyor demek 
nasıl diktatörce bir lisan kullanmak diye vasıf-
landırabilir 1 Evet Musolini de milletten bahse-
dermiş. Fakat o, millet namına konuşmak ve 
hareket etmek yetkisini ancak gasbetmiş bir 
zorba idi. Arada böyle bir kıyas yapmak ne 
garip bir tegafüldür. 

Diktatörler millet böyle isliyor derler, Mu
solini böyle ağız kullanırdı, dediler. (Gürül
tüler). Sözümü kesmemenizi rica ederim. Bu 
münasebetle Muhterem Soysal arkadaşımızın bir 
sürcü lisan olması lâzımgelen bir sözünü 
işitmekten mütessir oldum. Kendisi (Ameri
ka 'da Cumhur Başkanı diktatördür buyurdu
lar) . Evet orada Cumhurbaşkanı Hükümeti var
dır. İcra kuvveti teşriî kuvvetinden ayrıdır. 
Fakat buna bakarak Amerika Birleşik Devlet
leri Cumhurbaşkanlarına diktatör demek hiçbir 
vakit doğru olmaz. Riyaseti Hükümeti oranın 
Anayasasına uygun olan bir Hükümettir. 

Evet milletimiz seçim emniyetini kurul ve 
komisyonların kuruluşunda da ayırıyor. Onun 
isteği ve ısrarı üzerine değil midir ki, bugün 
gizli oyun teminatı olan hücreler usulü Hükü
metçe ve Komisyonlarca kabul edilmiş bulunu
yor. Bunun Yüksek Kamutayca kabulü elbet
te umumi memnunluğu mucip olacaktır. Bu hu
susta, bu noktada Hükümetle ve Komisyonlar
la ihtilâf halinde değiliz. 

'. 1948 Ö : İ 
Oyların tasnifi aleni olacaktır demek her îs-

tiyenin bu ameliyeyi yakından görebilmesini 
temin etmek demektir elbette. Bunun burada 
açıklanması faydalı oldu. Başka türlü tatbi
kat görülmüştü de onun için bu tavzih yerin
dedir. Bunda da Hükümetle ittifak halindeyiz. 
Bunu memnuniyetle kaydediyoruz. Ek mad
delerin dördüncüsünü geri almakta Adalet Ko
misyonunun gösterdiği müsaraatı da yerinde 
bulur ve takdir ederiz. Filhakika Ceza Ka
nunumuzun iftira suçu hakkındaki 285 nci mad
desi ilmî esaslara müstenittir. Bu esaslar se
nelerce münakaşa edilip hemen her tarafta ka
bul ve tesbit edilmiş esaslardır. Suçun unsur
ları, teşdit ve tahfif sebepleri hep o maddede 
vardır. Bunları siyasi mülâhazalarla ceffelka
lem değiştirmek büyük bir hata olurdu. Fakat 
biz asıl ihtilaflı kalan noktalara gelelim. 

Evet biz diyoruz ki, iş bununla ve vali ve 
kaymakamlar hakkında istisnai ve işi uzatma
ya müsait hükümleri de ihtiva eden ek madde 
ile bitmiyor. Çünkü zaten esası hiçbir suretle 
kabul edilebilecek mahiyette olmıyan Memu
rin Muhakemat Kanununun seçim suçlarında ve 
bununla ilgili ve vatandaş hak ve hürriyetine 
karşı işlenen hiçbir suçta tatbik yeri olmama
lıdır. Kaldı ki, seçimin kanun hükümleri dai
resinde iyi idare ve murakabesi, halkça seçim
lere itimat edilmesinin şartıdır. İşte işin siklet 
merkezi kanunu tatbika memur edilecek heyet
lerin teeşkkül tarzıdır. Ne istiyoruz ve halk 
ne istiyor"? Gerek seçim kurulu, gerek onun 
tâyin e'deeeği komisyonlar, büroda, sandık ba
şında vazife görecek vatandaşlar tek partinin 
adamları olmasınlar. Hükümetin projesi ve 

; Komisyonların yüksek huzurunuza arzettikleri 
! tadillerde bu teşkiller, tek taraflı olmak illetiy-

le malûl kalmıştır. 
Kurullar belediyelerden kurulur. Riyasetleri 

belediye reislerine aittir. Bunlar muhterem 
şahsiyetlerdir. Fakat şimdiki halleriyle çokları 
yüzde 98 i tek parti mümessilleridir. Önümüz
de olan şey de ara seçimleridir. Kurullar bu 
haliyle seçimleri idare ve murakabe edecekler. 

Halk Partili munsif bazı arkadaşlar bile bun
da selâmet görmüyorlar. Nasıl görsünler ve 
görelim ki, kurul ve komisyonların sadece bu 
manzarası bile hayale ve faraziyelere kapılmı-
yan ve yalnız realitelere kıymet veren halkımızın 
güvenini temelinden sarsar. İstenen şey ise hal-
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km güveni değil mi? Şu halde halkı tatmin et
meye çalışmalı değil miyiz? Biz, teklif sahipleri 
bu hususta yine muhterem vatandaşlarımızdan 
ilham almış bulunmaktayız. Şerefli hâkimleri
mizin seçim işlerine nezaret etmeleri şunun bu
nun karihası mahsulü değil, halkın dileğidir. 
Biz bu fikri daha geçen 1947 senesinin Mayıs 
ayında Yüksek Huzurunuzda müdafaa ettik. 
7 Mayıs 1947 tarihine raslıyan o yılın 57 nci 
Birleşiminin tutanağı gözden geçirilirse bunu ve 
parti delegelerinin seçimde vazife almalarını da
ha ozaman teklif ettiğimiz görülür. 

Onun için Milletvekilleri seçimi hakkındaki 
491 sayılı Kanunun bazı maddelerini tadil etmek 
yolunda bu kere Hükümet tarafından tanzim ve 
sevkedilmiş olan tasarıya karşı asıl kanunun 14 
neü maddesini de değiştirmek isteğini ihtiva eden 
mukabil teklifimizde daha 13 ay evvel ileri sür
müş olduğumuz esaslara sadık kalmış bulunu
yoruz. 

Şurada tavzih etmeliyim ki, 1946 senesi Ey
lülünün 19 nda verilen teklif de benim imzam 
olmadığı ^ibi sayın Sait Azmi arkadaşımıza bun
dan vaz geçildiğini söylemedim. Şimdiki tadil
de ilerde bir (Code Elektoral) Kod elektural ya
pılmak üzere yalnız ana seçimler içindir. 

Filhakika ister aslında olduğu gibi vali ve 
kaymakamların, ister komisyonlar tarafından 
ileri sürüldüğü veçhile Belediye Başkanlarının 
riyaseti altında toplansın, seçim sahalarını ve 
oralardaki büroları teşkil edecek komisyonları 
seçecek olan belediye meclisinden ve vilâyet umu
mi meclisi âzasından müteşekkil heyetler bugün 
tek partiye mensup kimselerdir. Bunların va
zife telâkkilerini artık herkes öğrenmiş bulunu
yor. Bu vazife telâkkisi her ne pahasına olursa 
olsun, mensup oldukları partiyi kazandırmaya 
çalışmaktır. Onun için halkımız kendisine 
emniyet edebileceği teşkilâtın başında vazife te
lâkkisi kanun hükümlerini hiç bir tarafın men
faati için ihlâl etmeksizin ve başkalarma da çiğ-
netmeksizin ciddiyet, tarafsızlık ve istiklâlle yü
rütecek ve kontrol edecek kimseleri görmek işti-
yakmdadır. Bundan dolayıdır ki, kurula baş
kanlık etmek üzere herkesin aklına ilk gelen zat
lar şerefli hâkimlerimiz olmuştur. Bunda hal
kımızı ve teklif sahiplerini haklı görmemek ve 
türlü bahanelerle bu emele engel olmaya çalışmak 
hatadır. Çünkü Türk hâkimi vazifesi icabı ola
rak tarafsızlık melekesini tekâmül ettirmiş bir 

.1048 Ö : İ 
[ vatandaştır. Milletin en hayati ve taraîsizlık 

dairesinde yürütülmesi zaruri olan seçim işini 
yürüten ve denetliyen bir heyete bir hâkimin baş
kanlık etmesi seçmene de, adaya da, memleke
tini seven bütün vatandaşlara da emniyet vere
cek âmillerdendir. Buna karşı ileri sürülen iti
razları dinledik. Bir kere deniyor ki, hâkimle
rin siyaset işlerine karıştırılması doğru değildir. 
Seçim kurulundan beklenen vazife siyasi propa
ganda yapmak, siyasete karışmak değil, bunun 
tam aksi olarak siyasi cereyanların hiç birine 
kapılmaksızm kanun hükümlerinin iyi yürüme
sine nezaret etmektir. İşte biz vazifesini böyle 
anlıyan kurul başkanları istiyoruz. 

Yine deniyor ki: Seçimde kaybeden taraf bir 
takmı şikâyetlere kalkışacaktır. Bu şikâyetler 
masum hâkimlerimize de sirayet edip onları yıp
ratır. 

Arkadaşlar; haksız şikâyetlerden hâkim değil 
hiç bir vazifeli endişe etmez. 

Resmî vazife gören bir kimseyi ancak haklı 
şikâyetler yıpratır. Hayır arkadaşlar, hâkim
lere karşı tevcih edilecek haksız şikâyetlerden 
onların itibarları ve haklarındaki umumi itimat 
zerre kadar sarsılmaz. Korkulacak şey haklı 
şikâyetlere meydan vermektir. Hâkimlerin mu
rakabesi böyle şikâyetlerin önünü alacaktır. 

j Hem efendim, bir parti seçimde kaybederse 
I mutlaka şikâyete kıyam eder diye düşümnek tek 

taraflı ve hatalı bir görüştür. Partilere ve onlara 
mensup vatandaşlarımıza itimat edelim. Şunu 
bilelim ki, şikâyet seçimi kaybetmekte değil, 
haksızlığa mâruz kalmaktan ileri gelir. Hele 
umumi denecek kadar halktan gelen ve yükselen 
şikâyetler sırf yolsuzluk ve haksızlık yüzünden 
olur. Bunları seçimi kaybetmekten ileri gelen te
essürlere hamletmek ve öyle bir zan ve hava ya
ratmak istemek beyhude gayretlerden sayılır. 
Milletimiz uyanık ve gözleri açıktır. Aynı za
manda centilmendir, insaflıdır. Onu yalnız 
haksızlıkların acısı feryada, şikâyete sevkeder. 
Ona hakları verilmiş de buna razı olmuyor de
mek günahtır. O millete ki, hâlâ en esaslı hak
larını arayıp durmaktadır. 

Hayır arkadaşlar, hâkimleri harcamak bahis 
mevzuu değildir. Bilâkis milletin en hayati 
işinde onların faziletlerinden istifade emelin
deyiz. Buna hiçbir mülâhaza mâni olma
malıdır. 6 bin hâkimi nereden çıkarıyorlar. 
önümüzdeki ara seçimlere nezaret, yani il ve 
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ilçelerdeki seçim kurullarına riyaset etmek için 
nihayet 70 hâkimimiz kâfidir. Teklifimizin bu 
kısmına karşı ileri sürülen itirazlar işte böyle 
vahi şeyler ve tevehhümlerdir. 

Hukuku Esasiye profesörlerimizin, makale 
ve risaleleriyle müdafaa ve teyit ettikleri teklif
lerimiz kanunların mukayesesi yolunda bir ince
lemeye de tâbi tutulduğu zaman şunu görürüz. 
Evet Angio Saksonlar seçim işlerine hâkimlerin 
riyaset etmeleri için bir zaruret hissetmemişler
dir. Çünkü onların memleketlerinde iktidar ve 
muhalefet arasında aşağı yukarı bir muvazenet 
vardır. Memleketin bir tarafında bir parti ekse
riyette ise diğer yanında başka parti ekseriyet
tedir. Bundan başka siyasi terbiyeleri ve seçim 
heyetlerinin vazife telâkkileri ve vazife başında 
tarafsızlık melekeleri tekâmül etmiştir. Onun için 
böyle bir lüzum ve ihtiyaç oralarda görülmez ve 
hissedilmez. Bununla beraber İngiltere'de mebus 
seçimi muamelelerinin yolsuzluğundan, intihaba 
fesat karıştığından şikâyet halinde bunları Par
lâmentolar yüksek mahkemeye tetkik ettirmekte
dirler. Yüksek mahkeme âzasından ikisine yap
tırdığı tetkik ve tahkik neticesinde intahap maz
batasının kabulü veya reddi hakkındaki ra
porunu meclislere gönderir. Fakat kontinanda, 
Avrupa demokrasilerinin pek çoğunda hâkim
lere seçim işlerinde vazife verilmiştir. De
niliyor ki, bunlardan meselâ Fransa'da seçim 
kanunu aleyhinde tenkitler ve cereyanlar vardır. 
Evet var, fakat bunlar hâkimlerin seçim işlerine 
nezaret etmeleri karşı değil, sırf nispî temsil 
usulüne karşıdır. Meselâ Ankara'da ve İstanbul'
da konferanslar vermiş olan profesör ve siyaset 
adamı Heryo'nun matbuatta gördüğümüz beyan
ları bundan ibarettir. Yani nispî temsil usulü 
Fransa 'da iyi netice vermemiş, mebuslar meclisin
de ve Cumhuriyet Konseyinde Hükümetler bir 
takım kombinezonlar neticesi üç beş rey far-
kiyle kazanabildikleri zayıf ekseriyetlere dayanı-
yorlarmış. Hükümetlerde ve bunların icraatında 
istikrar temin edilemiyormuş, işte tenkitler bu 
mahiyet ve merkezdedir. Yoksa muhterem profe
sör (Ilerriot) hâkimlerin seçim işlerine riyaset 
etmelerinden hiçbir şikâyette bulunmamıştır. 
Fransa'da Öyle neşriyat yapılmış değildir- Şayet 
o mahiyette tenkitler varsa lütfen gösterilsin. 
Yoktur, arkadaşlar ve kimsenin aklma bile öyle 
şey gelmez. Nispî temsile karşı bir cereyan var 
diye bunu başka mahiyet ve mânada göstermek 
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ve bizim tekliflerimizi bununla çürütmeye kal
kışmak doğru değildir. Nispî temsil ise bahsimi
zin ve bugünkü mevzuumuzun dışındadır. Onu 
burada kurcalayacak değiliz. 

Bize en çok hayret veren şey, şehir ve kasaba 
ihtiyar heyetlerinin intihabına dair olan kanu
nun tadili müzakereleri sırasında bizimle bera
ber fikir mutabakatı göstermiş, aynı fikri kabul 
etmiş olan arkadaşlardan ikisinin bugün hukuku 
esasiye profesörlerimizin ve Meclisin Anayasa 
Komisyonunun etüdlerine ve tetkiklerine aykırı 
olarak hâkimlerin seçim kurullarına riyaset et
melerini Anayasa hükümlerine muhalif görmeleri 
ve göstermeleridir. 

Arkadaşlar; Anayasamızın 53 ncü maddesi mah
kemeler teşkilâtının kanunlaştırılmasını âmirdir; 
mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkilerini, va
zife ve derecelerini gösteren bir Teşkilâtı Meha-
kim Kanununa matuftur- Bununla bahsimizin 
hiçbir alâkası yoktur. Anayasamızın 57 nci mad-

#desi ise herhangi bir kanunla hâkime vazife ve
rilebilmesine müsaittir. Bu maddedeki kanun ke
limesi-eğer tek bir kanun kasdetmişse bu kanun 

..teşkilât kanunu mudur, hâkimler kanunu mudur t 
Meselâ tahkim ve uyuşmazlık mahkemesi teşkili
ne dair kanunlar mıdır? Muhakkak ki bunların 
hepsidir. Yani maddedeki kanun kelimesi âm ve 
mutlaktır, şu veya bu kanuna tahsis ve hasredi-
lemez. Yüksek hâkimlerimiz ayırma komisyonla
rında, kanunları hazırlıyan komisyonlarda Noter
lik imtihanlarında vazife almıyorlar mı? Böyle 
birşey yalnız burada ve son dakikada iki arkada
şımızın ve bundan hoşlanan bazı muarızlarımızın 
aklma gelmiştir. Biz bunda hem bir rücu hem 
açık zuhur görüyoruz. 

Küvetlerin tefriki nazariyesine gelince: Bu, 
menşei itibariyle bir Anglo - Sakson prensipidir. 
Şahsi hüriyeti kuvvetlerin tefriki ile temin eden 
İngilizlerin teamüllerini tetkik eden ve bunlara 
hayran kalan Monteskiyö bunu Ruhülkavanin 
diye Türkçeye tercüme edilen meşhur eserinde 
iktibas ve ilmî surette tasnif ve izah etmiştir. 
Fakat Monteskiyö'nün vatanı olan Fransada da 
bugün kuvvetlerin tefriki prensip i muhafaza edil
mişken İl Secini Kuruluna İl İstinaf Mahkemesi 
başkanı riyaset etmektedir. Bunu tefriki kuva 
esasına aykırı okluğunu oralarda kimse iddia et
memiştir. 

İşte ne bizim Anayasamızın 57 nci maddesi 
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buna mânidir, ne kuvvetlerin tefriki nazariyesi 
bunun aleyhinde sayılabilir. 

Türk yasama cihazı hâkimlere de bir kanunla 
herhangi bir şerefli vazifeyi tevdi etmeye yetkili
dir. Teşriî cihazımız bunu her zaman yapabilir. 
Bu noktada diğer demokrat memlekctlerinkinden 
farklı bir mevkide değiliz. 

Hâkim Komisyon reislerini nasıl seçer deni
yor'' Halkı bilmez deniyor. Fakat seçmenler 
cetveli onun elindedir. Noter, avukat, emekli su
bay, emekli hâkim ve memur, öğretmen, köy, öğ
retmeni ve tanınmış vatandaşlar gibi ehliyetli re
isleri seçer. Elinde tahkik ve istişare vasıtaları 
da vardır, tleride komisyon başkanı olabilecek
lerin ayrı bir listesi de bulunacaktır. 

Gelelim seçim kurulunda ve Sandık başların
da, bürolarda vazife görecek heyetlerde partiler 
delegelerinin resmî sıfatı ve mesuliyeti haiz, vazi
feli üye olmalarına: 

Bu yoldaki teklifimize karşı ileri sürülen iti
raz siyasi partilerin delegelerine resmî sıfat veri-
lemiyeceği mütalâasından ibarettir. Fakat her
hangi bir kanun halktan herhangi bir vatandaşa 
resmî bir vazife ve sıfat verebilir. Buna hiç bir 
mâni yoktur. 

Buna kim itiraz edebilir? Mahkemelerde 
bile halktan jüri heyeti seçtiren demokrat millet
lerin hukukçuları mı? Bilirsiniz ki, hemen bütün 
Avrupa'da ağır ceza işlerinde halktan jüri yani 
yeminli kimseler demek olan jürilerden müteşek
kil heyetler bulunur, vazife görürler. Bunlar 
halk arasından seçilirler. Amerikada bazı hukuk 
işlerinde bile jürilere müracaat edilir. Jüriler 
ise halktan intihap olunurlar. Demek ki, kanun 
kime vazife verirse o kimse resmî sıfatı iktisap 
etmiş bulunur. 

I 

Pekiyi bunun faydası nedir? Efendim, bunun 
faydası açıktır. Seçim Kuruluna hâkim başkan
lık edecek, yanında kur'a ile seçilmiş iki belediye 
üyesi bulunacak; bunu kabul ediyoruz. ' Fakat 
bunların yanma birbirine rakip partilerin dele
gelerine de mevki verilince bunlar birbirlerini 
murakabe ederler ve seçim işi düzgün gider. 
Tarafsız bir reis karşılıklı taraf tutacağı delege
leri daima kanun yoluna getirir, işte belediye 
azaları da kuruldadırlar. 

Hâkim, ve bu belediye âzası müstakil aday
ların da haklarını kanun dairesinde gözetmiye 
kifayet ederler. Bilhassa hâkim her işin taraf
sızlıkla ve kanun hükümleri dairesinde vörü-

tülmesiiide ve denetlenmesinde en mühim bir 
A mildir ve bir garantidir. 
Diğer komisyonlara da böyle parti mümessil

lerinin üye olmaları ve komisyon başkanlarının 
tarafsız kimselerden seçilmesi işlerin selâmeti
ni sağlıyaeak ve herkese, hattâ hiçbir partiye 
mensup olmıyan vatandaşlar ve seçmenlere de 
emniyet telkin edecek tedbirlerdendir*. Artık 
böyle heyetlerin idare edecekleri işlerde ne kas
ten yanlış yazılmış seçmen adları olur, ne çifte 
seçmen defteri olur. Hâsılı bütün işler hilesiz, 
fesatsız yürür, istenen de bu değil midir? Bun
dan emin olan seçmenlerin de artık içleri ra
hat eder. Çünkü oylarının değiştirilemiyeceğine 
inanırlar. Böyle kontrollü muamelelerde selâ
met, esas ve yolsuzluk nadirdir. 

Arkadaşlar; işte milletin seçim işlerinde is
tediği bunlardır. Biz onun bu arzusuna tercü
man olmaktan başka birşey yapmıyoruz. Orta
lığı bürüyen itimatsızlık havasım dağıtmak 
sizin elinizdedir. Artık karar sizin ve takdir 
asıl hak sahibi olan Büyük Milletindir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; oldukça başınız ağrıdı. Kı
sa kesmeye çalışacağım ; yalnız şurasını ilâve 
edeyim kî, burada her iki tarafın hattâ müsta
killerin de iştirakiyle çarpışan fikirlerden iki 
tezin tezahür ettiğini görüyoruz. Tecavüz ve 
tarizleri bir tarafa bırakalım net olarak iki fi
kir çarpışıyor. 

Birisi bizim Demokratların tezi : Hâkim esa
sının ele alınması yani secim kurullarında hâ
kimlerin başkan olması ve parti mümessillerinin 
belediye üyelerinden seçilecek azalar m ey anında 
seçim kurullarında âza sıfatla aynı mesuliyet, 
hak ve salâhiyetlerle üye olması tezi. 

ikincisi : ikinci bir görüş hâkimleri seçime 
karıştırmak onları lekelemek olur. Binnetice 
haklarında haklı veya haksız yapılacak şikâyet
ler kendilerini lekeler. Halbuki biz onları te
miz ve müstakil olarak görmek istiyoruz. Şu 
halde onları bu işe karıştırmayalım. 

Ohalde ne yapalım? Halk mümessilleriyle be
lediye başkanları ve üyelerinden terekküp eden 
bir seçim kurulu kuralım diyorlar. Doğrusu 
her ikisine de hürmet edilir, çünkü birer tezdir. 
Ancak bizim burada aradığımız hüsnüniyet me
selesi. Hakikaten iki taraf da tezlerini hüsnü
niyetle ileri sürerlerse halledilmez mesele yok-
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tur. Arkadaşlar şimdi sebepleri ben kendi ka
naatlerime göre bu fikirlerin sebeplerini arı-
yourm. Demokratlar niçin bu tez üzerinde 
çok duruyorlar. Af buyurun benden evvel söz 
alan arkadaşlar, iç kanaatimizde tenakuz var, 
veyahut halkın efkârını karıştırmak istiyorlar 
dediler hayır bunlar doğru değildir. Demokrat
lar doğru yolda giderler. Siz bize öyle bir ka- I 
nun veriniz ki, bizler de sizler gibi seçimlere 
girelim. Benim görüşüme göre bizim tezimizin 
sebebi şu fikre dayanıyor, bizim ağzımız yan
mıştır. Bir tecrübe bin nasihattan evlâdır, ge
çirdiğimiz tecrübede bu işin tam m âna siyle doğ
ru yapılmadığını içimizde kabul edenler vardır. 
Teni bir demokrasi hayata girdik bir karışıklık 
oldu dediniz. Fakat bazı arkadaşlarımızın de
diği gibi biz Türkler bir asırdan fazla zaman- ı 
danberi hürriyet mücadelesi yapıyoruz. Artık 
kâfidir, milletimiz olgundur. Nâehiller elle
rini çekmelidirler. Artık o işleri kapatalım 
Çünkü bir defa hile yapıldı. Bundan sonraki se
çimlere gelelim. Bundan sonra birbirimize iti
mat telkin edecek yeni ve esaslı bir kanun çı
kartmak yolunu bulalım. Hile ve hud'alarm 
önüne geçelim. Şu halde biz eski bir tecrübe
nin verdiği netice ile ayranı üfliyerek içmek 
mecburiyetinde kalıyoruz. (Soldan gürültüler). 
Bundan dolayı darılmak doğru değildir. 

Size gelince, zannediyorum sizin endişeniz 
de iktidarın elden gitme korkusudur.( Soldan 
gürültüler), (öyle birşey yok sesleri). Eğer iş 
bunun aksi ise yine burada birbirimizi ikna 
edelim. Evet bu fikir bana yine halkçı arka
daşlarımdan bazılariyie konuşmam neticesinde 
gelmiştir, isimlerini vermek istemem. (Sol
dan ver ver sesleri). «Ya biz ne olacağız» fikri 
belki hepiniz bu fikirde olmayabilirsiniz, fakat 
Türkiye'de nereye giderseniz gidiniz Halkçılar 
telâş içindedirler. (Soldan, öyle şey yok ses- I 
leri). 

Sonra efendim, asıl mühim meseleye geli- j 
yorum. Benim görüşüme göre de bizim tezimiz 
Anayasaya aykırı değildir. Sonradan bazı arka
daşların buyurduğu gibi, kanunlara ve hattâ 
demokrat milletlerin geçirmekte olduğu tecrübe
lere de aykırı değildir. 

Yanlış anlaşılan bir nokta, vardır. Hâkim 
esası üzerinde duran arkadaşlarımız gayet güzel j 
şekilde teşrih ettiler. Buna rağmen Halk Par- I 
tili arkadaşlarımızdan bazıları yine yanlış anlı- ' 
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[ yorlar ve diyorlar ki, her sandığın başına na

sıl hâkim bulalım. 20 - 30 bin sondık var. Tekli
fimizi okumamışlar bile, biz sandıklara değil ku
rullara hâkim getirmek istiyoruz. Türkiye'de 63 
tane vilâyet vardır. 63 vilâyetin 4 - 5. Her vilâ-

I yette vasati olarak bunu altı kaza olarak kabul 
edersek, 350 ilâ 400 arasında hâkime ihtiyacımız 
vardır. Halbuki bizim hâkim kadromuz bunun 
çok fevkinde hâkim adedine mâliktir. (Esasa dön 
sesleri). 

Yine fikirler üzerinde duruyorum, esas hak
kında konuşuyorum ; bazı arkadaşlarım buyur
dular ki, İm işe el koymuş hâkimler (Hem se 
çimi idare edecekler, hem de mahkeme işini 
yapacaklardır, bu mahzurludur) diyorlar, on

lara cevap olarak söylüyorum. Seçimi idare 
etmiş yargıçlarımızı seçim suçlarına karıştır-
mıyalnn. Seçim işinden tevellüt etmiş suçlara 
ait dâvalara seçim işlerine el sürmemiş hâkim 
arkadaşlarımız baksın. Bunun bir fıkra ilâve
siyle hallederiz. Şu halde ileri sürülen tezin ne 
kadar çürük, olduğunu görüyorsunuz. 

Asıl mesele, telaşınız nedir, niçin bu iyi yola 
gitmek istemiyor veya yarı yoldan dönmeye 
çabalıyorsunuz ?.. 

Dr. FAHRİ ECEVlT (Kastamonu) - Ne 
telâşı? Telaş yok. 

•KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Hocam 
dinle. Nasıl biz böyle iyi bir hayata atılmışız 
ve nasıl yarı yolda bırakmak gibi bir fikir 
taşımaktasınız, işte onu arzetmek istiyorum. 

Başka ne gibi ihtimaller var, diyorum, doğ
ru konuşuyorum, başını sallama!... Gel ihsan 
Yalçın Bey gel ihsan Bey, ben bunun aleyhin-
deyim de ve beni tenvir et. İhtimallerden biri
si şudur: ya Sanfransisko Konferansı veya 
beynelmilel durumumuz itibariyle zahiri kur
tarmak için. zahirî bir demokrasi süsü vermek, 
yahut da ben böyle..-

İHSAN YALOTN (Bolu) — Böyle şey ol
maz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Bunu 
bir ihtimal olarak soyuyorum. Şu halde ikinci 
bir ihtimal vardır: Bu birinci ihtimal çok teh
likelidir. Memlekete kötülük, ihanet demektir. 
Türk kanını taşıyanlardan ümit etmeyiz. 

Birinci ihtimal yani sureti zahirede demok
rasi süsü verip arkasından bu hale düşülmeyi 
mademki kabul etmiyorsunuz. Şu halde ikinci 
bir ihtimal var. 
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CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Sinop) — 

İnsaf et. Bunları nasıl soyuyorsun bir Milletve
kili olarak? Acıyor adam sana camın. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) - - Hakika
ten hüsnü niyetle vazedilmiş olan bir demokrasi 
sistemini ele alıyorsanız. Bu hale düşmemeliydi
niz. Biz sana acıyoruz. Filhakika senelerdenbe-
ri kökleşmiş olan kaydı hayat şartiyle Millet
vekili olmak hevesine kapılan siz arkadaşlar, 
yine bir Milletvekili olmak sevdasına düşüyor
sunuz. 

Şu halde arkadaşlar, bu iki ihtimali bertaraf 
edecek sistemi bulmak lâzımdır, (yani hâkimin 
seçim kurulu başkanı olması değil mi?) Evet be
hemehal hâkimin başkan olması lâzımdır. Anaya
sadaki üç kuvvetin içinde bitaraf ve müstakil 
kuvveti aramamız lâzımdır. Kaza kuvveti bitaraf
tır. Çünkü bu yurtta idari kuvvetin tecrübesini bu 
millet gördü memleket acısını çekti. Biz milletin 
çektiklerini acı acı anlattık, inanmıyor musunuz? 
Ama bu milletin gözleri gördü. Bunlara Türk 
Milleti hakem olacaktır. (Sizin Milletvekili ol
manız kâfidir sesleri). 

Benim Milletvekili olmamı ileri sürüyorsu
nuz arkadaşlar. Afyon Belediyesinin Demokrat 
Partili üyelerden olmasındandır. Hileyi yapacak 
Halk Partili başkan yoktu. Buna mukabil bele
diyesi Halk Partililerde olan diğer kazalarda tu
tanaklar değiştirildi. Biz mukavelenamenin bir 
noktasına karıştırılan fesat akdi bozar. Millet 
iğinde umumi hile ve fesat vardır cümlesinin ip
tali lâzımdır. Afyon bölgesinde de seçimlere fe
sat karıştırıldığını söyledik, bizim tutanağımı
zın da iptalini istedik yalvardık, yakardık, fesh 
ediniz dedik, etmediniz. Bunu iptal edin bizleri 
yerlerimize gönderin diye yalvardık. Şahitsiniz 
arkadaşlarım. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Niye gitmedin? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Biz hazı-

zırız gitmiyorsunuz. Beraber gidelim. Yalnız te
mennim şudur ki, bu havayı iyi bir mecraya 
sevkedebi liriz. Bunu eğer içten arzu ediyorsa
nız. Yok eğer bu ihtimal üzerinde yani zorla ik
tidarı almakta kalıyorsanız milletimizi inkisarı 
hayale uğratmaktan başka bir şey elde edemez
siniz. 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Özçoban, onu 
d<: sen söylüyorsun. Senden başka söyliyen yok. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Elbette 
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ben söylüyorum buna Halk Partililer cesaret 
edip söyliyemezler. 

KÂMİL COŞKUNOÖLU (Manisa) '— Muh
terem arkadaşlar, vakit epeyce geçti. İki gün
dür aynı mevzu konuşuluyor. Ben onun için 
çok kısa olarak konuşacağım. 

Arkadaşlarımız, bilhassa Demokrat Parti ar
kadaşlarımız, bu mevzuda esas üzerinde değil, 
hissiyat ve edebiyat üzerinde konuştular, kana
atindeyim. Bunu bir tarafa bırakarak mevzua 
geliyorum. 

Arkadaşlar; yeni bir kanun mu, yoksa evvel
ce kabul edilmiş bir prensipin tatbikatını mı ko
nuşuyoruz. Benim şahsi kanaatim, elde bulunan 
tasarının hükümleriyle 4918 sayılı Kanun hü
kümleri açıkça gösteriyor ki, burada yeni bir 
prensip konuşulmıyor. 4913 sayılı Kanunun koy
muş olduğu iki prensip yani gizli oy, açık tasnif, 
prensipinin ne şekilde tatbik edileceğini ve tat
bikata ait tedbirlerini düşünüyoruz. Tasarı da 
bu mahiyettedir. Hedef gizli oy, açık tasniftir. 
Bu gayeye vâsıl olmak için ne gibi tedbirler alın
ması lâzım geldiği hususunu münakaşa ediyoruz. 
Mesele bu olunca bunu yani millî iradenin tam 
tecellisini temin edecek vasıtalar nelerden iba
rettir? 

Demokrat Parti adlî teminat ve memurin 
muhakemat prensipini ortaya attı. Memurin mu-
hakemat prensipi daha sonra ortaya atılmıştır. 
evvelâ adlî teminat isteğini ortaya attılar, mü
temadiyen bunu müdafaa ettiler. Biz de bu mev
zu üzerinde esaslı olarak konuştuk. Bu mev
zuun bugünün şartlarına ve teşkilâtımıza göre 
kabul edilemiyeceğinî kabul edilmesinin hakika-

I ten mahzurlu olduğunu anladık. Kendileri bu 
i bu mahzuru da anlamış olmalılar ki, ortaya bir de 

Memurin Muhakemat Kanunu tadilini attılar. 
Bu noktaya zaten bizim partimiz de temas et-

j miş bulunuyordu. Memurin Muhakemat Kanu-
| nunun seçim suçlarında tatbik etmemek esası 
I kabul edilmişti. Bu durum karşısında esaslı ola-
| rak adlî teminat ve ihtilâfı kaldı. Arkadaşlar 

ben şuna kaniim ki, adlî teminat meselesini on-
I ların dediği gibi kabul etsek yani seçim kurul-
j larmın başında yargıçlarımızın bulunmasını 
! bugünün şartlarına nazaran memleketimize za-
, rarlı olmıyacağını görüpte tekliflerini kabul et-
i şeydik emin olunuz ki, başka bir sebep bulup 

ortaya atacaklar ve mutlaka indî sebeplerle fer-
• yat edeceklerdi. Şimdi bizim bunu kabul etme-
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diğinıizi görünce; kanaatleri üzerinde birlik ol- ı 
madan. ısrar ediyorlar. (Soldan doğru sesleri). 

Bir noktaya kanaatleri arasında birlik olma
dığı sözüne nazarı dikkatinizi cel hederim. De
mokrat Partiden ayrılmadan evvel Demokrat 
Parti arkadaşları Milletvekili Seçimi Kanunu
nun değiştirilmesi hakkında bir tasarı verdiler. 
Bu tasarıda üç Demokrat Milletvekili arkada
şın imzası vardır. Mazim Bozca, Hasan Dinçe t* 
ve diğer bir arkadaşları (Nuri Özsan sesleri) 
idi. Bunların vermiş oldukları tasarı elinizde
dir. Orada adlî teminattan bahsetmiyorlar. De
mek ki, görüş itibariyle kendi aralarında da ay
rılık vardır. P>Öyle olmasaydı partileri namına, 
teklif edilen tasarıda hu fikir yer alırdı. Bil si
nara, vermiş oldukları 'tasarıda bu prcnsipi orta
ya attılar. Binaenaleyh şu halde gösteriyor ki, 
bir kanunun tedvininde muhtelif noktayı na
zarlar muhtelif tartışmalar olabilir. Fakat şu 
veya bu fikri kabul etmemekle hüsnüniyette 
bulunmuyorsunuz gibi sözlerin yeri olmasa ge
rektir. 

Arkadaşlar, şimdi asıl mevzua gelelim pren
sip ne idi, gizli oy açık tasnif. Bunu temin ede
bilmek ve ne şekilde tatbik edileceğini ve nasıl 
sağlanacağını anlıyabilmek için seçim kanunu
nun koymuş olduğu esasları kısaca gözden ge
çirelim. Yani seçim kurullarını ve komisyonla
rını ele alalım. Seçim komisyonları şehirlerde 
en çok bin kişi için bir ve köylerde 500 nüfusa 
kadar yine bir sandık. Bulunacağına göre bu 
sandık başında bulunan teşekküldür. Kurullar 
kazalar ve vilâyet merkezlerinde seçim işlerini 
idare ve murakabe ve komisyonları seçmek 

için kurulacak Demokrat Partinin istemiş oldu
ğu adlî teminat işte ancak kurullar başında bi
rer yargıç bulunması işidir. Arkadaşlarım, bu 
hususta bir hüküm verebilmek ve bu esasın te
min edeceği fayda veya zararı anlıyabilmek 
için kurulun görevlerine bakalım. 

Kurullar seçimi idare ve murakabe etmekle 
görevli olduğuna nazaran evvelâ seçimlerin 
yapılacağı sahaları tesbit ve buralarda seçimi . 
yaptıracak olan komisyonları seçecektir. Seçim 
burada partilerin ve bağımsız milletvekilleri 
müşahitlerinin ve halkın önünde yapılacak, va
tandaş oyunu kapalı yerde zarfa koyacaktır. Secini 
sonunda sandık başında bulunan komisyonun 
tutmuş olduğu tutanak kurullara gönderilecek 

ve birer suretleri de müşahitlere verilecektir. 
Kurul bunları toplıyacaktır. Kurul, yanlış top-
lanlışsa. İler partinin oraya gönderdiği müşa
hitleri eliyle kaza merkezinde toplanan tutanak
ların toplamında bir hata olup olmadığım açık 
olarak ortaya çıkaracaktır. Şu halde seçim ku
rullarının vazifesi ve fiilî rolü ne oluyor? Bu 
vazifenin en esaslı kısmı yalnız ve yalnız seçim 
kurullarını seçmekten ibaret oluyor. Bu kuru
lun başında yargıcın bulunması kabul edilirse 
seçim komisyonlarını seçecek yalnız yargıç mı
dır? Bu komisyon beş kişilik olmasına ve üyele
rinden dördü yine vatandaşlardan ibaret buluna
cağına göre bunlar ekseriyetle karar verirlerse 
yargıç ekalliyette kalabilir. Bu halde muamele 
muteber olmıyacak mı? Bundan başka ilce mer
kezlerimizin çoğunda mütaaddit yargıç yoktur. 
Bir tek yargıçlı birçok ilçelerimiz vardır. Bu il
ce merkezlerinde yargıç hem seçim kuruluna 
başkanlık edecek, hem de seçim muamelâtında 
seçmenlerin yaptıkları itirazları tetkik edecek, 
hem de bu seçim kurullarında, komisyonlarında 
veyahut da hariçte seçim münasebetiyle işlene
cek suçları tetkik edecektir. 

Arkadaşlar, bunda yargıcın tarafsız kalsa 
bile durumu emniyet verici görüyor musunuz"? 
Diğer taraftan geçen gün, bilhassa Necati Er
dem ve Osman Nuri Koni arkadaşlarımız bura
da gayet veciz olarak ifade ettiler. Anayasanın 
hükmü yargıçlara böyle bir görev verilmesine 
mânidir. Orada kanunla verilen vazifeyi görür 
diyor. Kanunlarla demiyor. Kendisine kanunla 
verilen vazifei kaza erkidir. Hüküm verme yet
kisidir. Binaenaleyh ancak ve ancak yargıç bu
nu yapacaktır. İdari herhangi bir vazifeyi ya
pamayacaktır. 

Diğer taraftan arkadaşlar, ben şahsan bir 
Halk Partili olarak yargıçlara bu vazifenin 
verilmemesini yargıçlarımıza karşı bir iti
matsızlık mahiyetinde telâkki edilmesin, karşı 
parti bunu maalesef böyle göstermek istiyor. Hal
buki böyle değildir. Biz bilâkis - ben de yargıç
lıktan geldim - yargıçlarımızı böyle ihtirasların 
çarpıştığı, siyasi cereyanlara kaptırmamak için 
siyasi cereyanlardan uzak tutuyoruz; esasen ka
nun da buna müsait değildir. Yargıçlarımız Halk 
Partisinin bu isabetli düşüncesini pekâlâ takdir 
etmekte kendilerine gösterilen güveni bilmekte
dirler. Memlekette yargıç şüphesiz vatandaşla-

690 



B : 81 3 . ' 
rın kendilerine çok itimat ettiği bir zümredir. 
ama dün yargıç olan bir arkadaş bugünün bir 
idare âmiri olabilir. Dün yargıç iken ona itimat 
edilirse bugün idare âmiri iken. ona itimat edil
mez mi? Dün yargıçken itimat edilen bir zat bu
gün avukat olmuşsa ona itimat caiz değildir de
mek doğru mudur. Veyahut bugünün idare âmi
ri - bunlar kabil olan şeylerdir arkadaşlar - hu
kuk tahsili yapan bir adam kaymakam iken iti
mat edilmezken^ yargıç olduğu zaman itimat ca
izdir) gibi, bir hüküm verilebilir ini? böyle bir 
yola gitmek doğru olürmıı? 

Şu halde yargıçların bu kurumların başına 
gelmesi doğru olamıyacağı kanatindeyim. Halkın 
mümessilleri ve halkın kendi arasından seçeceği 
bir kurul daha emniyet verici ve halkaı daha ya
kın bir mahiyet ifade ettiğine kaniim. Yalnız, söz
lerimi bitirirken şunu arzetmek istiyorum : 

Karşı Parti, her vesile ile, en ufak bir vesile 
bulduğu zaman, bir kanun tasarısının konuşma
sında edebiyata sapıyor. Milletin feryadından 
bahsediyor. Biz de buraya Milletin reyile, gel
dik, biz de milletle temas ediyoruz, bizimle mil
let arasında bir demir perde yoktur. Millet na
mına feryat ediliyor. Herşey millet namına söy
leniyor. Ama, biz böyle birşey görmüyoru:. Mil
letin Ekseriyet Partisi, İktidar Partisi, 'yıilletin 
ekseriyetini temsil eden bir parti, milletin aklı 
selimini görmez ve dileklerini bilmez mi? Milletin 
dertlerini biz de görürüz. Affetsinler, akıl ver
mek gibi olmasın, ama arkadaşlarıma rica-ediyo
rum, her vesile ile bu taktiği kullanmaktan vaz
geçsinler. Memleketin hayrına, memleketin, mil
letin menfaatine uygun konuşmalar yapalım, iki 
gündür konuşulan bu mevzuu İtiraz fazla gitmiş 
görüyorum. Müspet sahalarda konuşsak daha iyi 
olur kanaatindeyim. Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Senihi Yürüten. 

SENlHl YÜRÜTEN (tstanbul) •— Rüzgâr 
oldu, meltem başladı, havayi bozmamak için ko-
nuşmıyaeağırn. 

ŞAHİN LÂÇ.ÎN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; bir tarafta siyasi rüştünü ispat 
etmiş bir millet diğer tarafta 21 temmuz seçimle
rinde iyi netice vermiyen bir Seçim kanunu var. 
Bu kanunun « demokrasinin ana prensiplerini 
teşkile en esaslardan mülhem bir kanun olduğu 
ve bütün demokratik unsurları ihtiva ettiğine 
şüphe bulunmadığı» Hükümetin gerekçesinde be-
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lirtilmesine rağmen, 21 Temmuzda yapılan se
çimler göstermiştir ki, artık bu kanun ile yeni 
seçimlere gitmek imkânsızdır. Şu halde bu bü
tün demokratik unsurları cami bir kanun değil
dir. 

O halde ne yapalım? Bunun mahzurlarını 
kaldıracak ve millete kendi varlığının ve oy em
niyetini sağlıyacak bir kanun lâzım... îşte iki 
gündenberi üzerinde durduğumuz ve şiddetli mü
nakaşalarına şahit olduğumuz tasarı budur, 

Arkadaşlar; elimizdeki bu tasarı bütün de
mokratik unsurları ihtiva ediyor mu? Hakikaten 
Demokrasinin ana prensiplerini teşkil eden ana 
esaslardan mülhem midir'7 Evet, ilk bakışta oy 
verme gizliliği, açık tasnif ve listelerin açılması 
gibi esaslı prensipleri ihtiva etmesine mukabil 
asıl emniyet subabındaıı mahrum bulunmaktadır. 
Bu da parti temsilcilerinin bir seyirci vaziyette 
seçimleri takip ederek yapılması muhtemel yol
suzlukların ve kanunsuzlukların yalancı şahidi 
durumuna düşmeleridir. 

Arkadaşlaar; mademki olgun bir milletin 
insanlık hak ve hüriyetlerine sahip olduklarını, 
tek dereceli bir seçimle itimat ettikleri insan
ları Büyük Millet Meclisine göndererek kendi
lerini temsil ettirmek hakkına malik bulunduk
larını kabul ediyoruz da, niçin herkesin gözü 
önünde cereyan edecek olan bir tasnifin netice
lerine parti temsilcilerinin imzalarını atmala
rında kıskanç davranıyoruz? 

Bütün şüphe ve tereddütler bu kanun ta
sarısı üzerinde toplanmaktadır. Şimdiye ka
dar yapılan seçimlerde görüldüğü üzere idare 
âmirleri tarafından tutulan yol, İktidar Parti
sini kazandırmak için sarfedilen gayretlerin bir 
neticesi olarak tezahür etmiştir. Bunun içindir 
ki seçimlerin salim bir tarzda eereyanmı temin 
ve Türk Milletinin bihakkın itimadına mazhar 
olduğunu bugüne kadar bir çok misalleriyle 
ispat etmiş olan adalet mekanizmasının iş ba
şına getirilmesi bir zaruret halini almaktadır. 

En mühim ve seçimin ruhunu teşkil eden 
defterlerin tanziminden tutunuz da tasnifin ne
ticesine kadar cereyan edecek gürültülü ve alâ
yişli bir vaziyeti ancak Türk Hâkiminin kud
retli ellerine tevdi ve bu suretle milletçe bu
güne kadar ısrarla istenen bir millî emniyetin 
sağlanmasını temin etmek, İktidar Partisi için 
de şerefli bir hareket olacaktır. 

Arkadaşlar; bir de hücre meselesi var. Va-
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tandasların gizliliği temin bakımından bir hüc
reye girerek oyunu kullanması lâzımdır. Kun
dan evvel Seçim Kanunu görüşülürken Halk 
Partili bir arkadaşımız, bu kürsüden hücreyi 
bii' dolap olarak tasvir etmiş ve milleti dola
ba koymak istiyorlar diye alay mevzuu yapa
rak alkışlanmıştı. Bugün görüyoruz ki bu mese
le tasarıda yer almış bulunmaktadır. Yarın a-
leyhinde bulunulan adlî teminat işinin -de; ay
nı derecede benimseneceğini şimdiden görmek 
mümkündür. 

Bir de 14 ncü maddede «Her ilim merkez 
ilçesiyle o ile bağlı diğer ilce merkezlerinde 
seçimi idare etmek ve denetlemek üzere belediye 
başkanının başkanlığında beş kişilik birer se-
cim kurulu teşkil olunur ve bu kurulun baş
kandan gayrı döı-1 üyesi belediye meclisi üye
leri tarafından kur'a ile seçilir» denilmekledir. 

Arkadaşlar: bir çok arkadaşlarımızın da bu 
kürsüden ifade ett ikleri yibi belediye reis ve a-
zaları ekseriya iktidar partisine mensup olan 
insanlardır. Seçim kurullarını bu suretle teşkil 
etmek iktidar Partisinin kazanmasını sağla
mak için alman bir tedbir demek değil midir'? 

Bazı arkadaşlarımız Ticaret ve Sanayi (.)•• 
dalarından ve bazı teşekküllerden birer kişi al
mak suretiyle de kurul teşkil edilebileceğini 
söylediler. 

Ben bunları da mahzurlu görüyorum. Çünkü 
birçok yerlerde bunlar da İktidar Partisinin 
elemanlarıdır. İster isteme?; orayı tutmak mec
buriyetindedirler. 

Bir de Necati rlrdeıit arkadaşımızın teklifi 
vardır. Siyasi partiler tarafından mütesaviyen 
gösterilecek mümessiller arasından kur'a ile 
seçilecek bir seçim kurulu... Bu iyi bir usul olmakla 
beraber belediye reislerinin başkanlığında ya
pılacak bir seçimin de seçim emniyetini sağlıya-
mıyaeağmı müşahedelerime atfen arzetmeme mü
saadenizi rica ederim. 

1947 senesinin Mart ayı içindeyiz. Afyon'da 
bir 'belediye seçimi yapılacak' ve bu seçim için 
belediye başkanının başkanlığında bir seçim ku
rulu teşkil edilecek. Afyon'da 46 mahalle var. 
Her mahalleden ikişer kişi gösterilecek ve 92 
kişi içinden kur'a ile kurul üyeleri ayrılacak. 

yimdi enterasan nokta, burada başlıyor. Yük
sek Heyetinizin malûmudur ki, Afyon'da ekse
riyeti Muhalif Pairti almaktadır. Fakat bura

ya Recep1 F*eker Hükümetinin baskıcılığı ile şöh
ret bulmuş İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer 
Ankara'dan hususi surette bir belediye başkan-
vekili gönderiyor ve verdiği direktif de şu; her 
ne pahasına olursa olsun seçimleri Halk Partisi 
kazanacak. 

Gönderilen o belediye başkanı halkevine gi
diyor. Halk Partisi erkânı ile teşriki mesai ede
rek güya açıkgöz! ülükl e muhtarları halkevine 
çağırıyor ve ikişer kişilik mümessili Halk Parti
sine mensup olanlar içinden seçtiriyor ve yalnız 
bir mahalle muhtarı biz demokratız. Demokrat 
Partiden mümessil gösterebiliriz diyor ve iki 
111 ü ı ııessi l • gösteriyor, 

Şimdi seçim kurulunun teşkiline sıra geliyor, 
Partisini kazandırmak için no yapsın bü belediye 
başkanı;'... Tabiatiyle bir kombinezon bulması lâ
zım. Onu bulmaktan kolay ne Var? Derhal Halk 
Partisine mensup mümessilleri davet ediyor. 
Aded 30 - 35 i bulunca saatinden evvel seçim 
başlıyor. 92 kişinin isimleri içinden kazanmaları 
matlûp olan 10 unun isim ve soyadları birer 
kâğıda yazılarak kur'a sepeti tideki diğer kâğıt
ların üzerine konuyor ve birer birer alınarak 
okunmak suretiyle kurul tamamlanırken bunu 
haber alan Demokrat Partiye mensup mümessilin 
birisi salgna giriyor ve kendisine niçin haber ve
rilmediğini soruyor. Bulamadık. Kanuni for
malite ikmal edilmiş ve secim yapılmıştır denili
yor. Bu arkadaş Partisine müracaat ediyor ve 
teşebbüse geçiliyor. 

Birkaç arkadaştan sonra bizzat ben de bele
diye başkanvekiliyle görüşüyorum, aldığını ce
vap «yeminlerle, seçim kanun cerçivesi içinde 
yapılmıştır» dan başka bir şey değil. Yine bir 
arkadaşla İçişleri Bakanına vaziyeti açıklıyoruz 
ve bir istida ile de bunu destekliyoruz. Bakan 
teftiş yaptırarak neticeyi resmen bize bildireceği
ni vadediyor. Müfettiş gönderiliyor, teftiş yapı
lıyor. Seçim kurulu kararının altında Demok
rat Partiye mensup olan iki mümessil seçimin 
şeklini ve tarzı cereyanını yazıp imzaladıkları 
halde müfettiş de aldığı emir gereğince seçimde 
yolsuzluk olmadığından ve usulüne göre cereyan 
ettiğinden bahsile bir rapor veriyor. Ve ta
biatiyle muvafık belediye reisi vekili de bu su
retle belediye seçimlerini kazandığı için yüksek 
dirayet ve İktidar Partisi Bakanına gösterdiği 
bağlılıktan dolayı terfi ettiriliyor ve yüksek mev
kilere geçiriliyor. 
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Buna rağmen hâla, resmen müracaat eden 

Milletvekillerine cevap verilmiş değildir. Yal
nız bu bozma sebebi olacak kadar kuvvetli bir de
lil iken seçim davası bir seneyi mütecaviz bir 
zamandanberi İçişleri Bakanlığında ve Danıştay-
da sürüklenmekte, hâlâ bir neticeye iktiran etti-
rilmemektedir. 

Benim görüş ve kanaatime göre Grup Sözcü
sü Hasan Dinçer arkadaşımızın delilleri ile is
pat ettiği veçhile, hukukçu üstatların verdiği 
Malûmata rağmen seçimde en salim usul, adlî 
teminatın Yüksek Heyetinizce kabul edilerek 21 
Temmuzun tekrarına meydan verilmemesi ve 
Muhalif Partinin şahsiyeti mâneviyesme malet-
tiği Devlet ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanının hukuki ve siyasi hiçbir maliyet ta
şımayan 12 Temmuz beyannamesi gibi beyanna
melerin bir daha tekrar edilmemesini temenniden 
ibarettir. 

işte-bunun içindir ki, arkadaşlar bu tasarının I 
millî iradenin tecellisini tam ve kâmil bir su
rette sağlıyacak bir şekilde tanzim edilerek Yük
sek Huzurunuza getirilmesi için komisyona geri 
verilmesine muvafakatinizi rica ederim. 

MİTAT ŞAKÎR APT AN (Konya) — Yüksek 
Meclisi iki gündenberi işgal eden mevzu seçim 
emniyetinin tesisine ait mevcut kanunda yeni 
hükümler vücuda getirmek işidir. 

Muhterem arkadaşlar, konu hakikaten en- I 
teresandır. Çünkü bir milletin hayatında en mü
him siyasi ve hukuki bir hâdisenin cereyanına 
ait yeni tesisler ve yeni tedbirler kouumsmı gö
rüşüyor ve konuşııyon:/,. İki gündenberi cereyan 
eden bu müzakereler sırasında iki taraftan hissi, 
kıymetli ve mütekabil mütalâalar, fikirler der-
raeyan edildi. 

Bendeniz de bir Milletvekili olarak, bir va
tandaş olarak bu mili elin bu hür kürsüsünde 
duyduğumu ve düşüncelerimi açıklamak zorun
dayım. Yalnız bu görüşmeler sırasında dikkatimi 
çeken ve biraz da beni ürperten h'\vt görüşme
lere temas etmek zaruretini duyuyorum. 

Seçim, seçim-millî hakimiyetin tezahürü ve I 
millî iradenin teeellisidir. C. İL Partisinin bu 
memlekete getirdiği belli başlı ymi bir zihniye
tin millet eliyle tecellisinin ve tahakkukunun j 
ifadesidir. Ve yine bu Partinin büyük banisi j 
takriben şöyle söyler: 

Millî hakimiyet bir güneştir, onun karşısın- I 
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I da zincirler erir. Taçlar ve saltanatlar yıkılır ve. 

devrilir. 
Şimdi bu kadar mühim ve enteresan İm ko

nu üzerinde konuşurken ve millî hakimiyet dâ-
! vasi müdafaa olunurken fikirlere hürmet esa

sından ve demokrasinin emrettiği samimiyet 
noktai azimetinden asla ayrılmamak ve ondan 
fedakârlık yapmamak icabeder. 

Seçim emniyeti; bir milletin, bir milleti teş
kil eden fertlerin reyini izhar bahsinde emin 
olmaları ve reylerin kullanılışında, tasnifin, ne
ticesinin tesbitinde hiç bir şüpheye düşmemeleri 
herkesin başta gelen arzusudur. 

Bu teminat nasıl olmalı ve ne şekilde tecelli 
etmelidir ki vatandaş, reyinin sonucundan mut
main ve emin olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bizim dâvamız, gerek 
bizim tarafımızdan, gerek karşı, muhalif arka
daşlarımız tarafından ileri sürülen dâva sudu* • 
Garp mânasında bir demokrasi hayatı tesisi da
vasıdır. Bu dâvayı görüşürken, ileri sürerken 
ve alemdarlığmı yaparken teminat bahsinde brı 
Mecliste herkes hürriyetle fikirlerini ifade et
mek imkânına malik iken ve bu Mecliste hiçbir 
kimse diğerine karşı racih bir hakka malik 
değilken şu veya bu şekilde bu temin edilmezse, 
şu veya bu şekilde imakâr ve tehditkâr sözler 
sarfetmek asla yakışık alır bir hareket değil
dir. Hele bu işte öncülük yaptıklarını iddia e-
denler olursa, demokrasinin icabı şudur; demok
rasi esâsları şunlardır: 

Demokrasi müsavat emreder, demokrasi fa
zileti siyasiye emreder, fazileti siyasiyede mü
savat, adalet, samimiyet esastır. 

Bunun dışında diğer bir esas daha vardır ki 
toleranstır, müsamahadır. Müsamahasız demok
rasi teessüs edemez, demokrasi vardır diye mü
talâa yürütmek imkânı yoktur. Burada bir sür-
cü lisanla karşı taraftan söylenilen bende bir 
tedehhüş uyandırdı. Çünkü benim neslim vicdan 
hürriyetine, fikir hürriyetine susamış bir nesil
dir ki yaşadığımız devrin şartları içerisinde da
ima bunları terennüm ede gelmiştir. 

Bu gibi konuşmalar, Muhterem arkadaşlarım, 
bize. matuf olan, affınıza mağruren şunu söyli-
yeyim ki şu veya bu sahadaki ürkütme ve ihafe 
şu veya bu sözdeki terör, kanaatimce bu kabil 
beyanat, bir nevi perdelenmek istenen bir his-
den ileri gelse gerektir. Ben bu beyanatı asm 
onlara yakıştıramıyorum. Arkadaşlar nihayet 
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uvemıu burada oturan insanlar 

lâyık olmuş insanlardır. 
Kelam hürriyetlerini en geniş mânada ifade 

etmek hususunda hak ve yetkisine sahip arka
daşlardır. Milletin her hangi bir işinin görüşül
mesi mevzuubahis olduğu zaman fikirleri ve dü
şünceleri üzerinde her hangi bir korkutucu tel
kinlerde bulunmaktan yekinmek hepimizin en 
büyük vazifesi olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar; demokrasi fazileti si-
yasiyeyi emreder demiştim. Evet demokrasi mü
savat duygusuna dayanır, adalet duygusuna 
dayanır dedim. Buradaki adalet, şahsan âdil ol
maktır. 

Demokraside vatandaş olan insanlar eşitlik 
hisleriyle birlikte diğer vatandaşlar kadar da âdil 
olmayı kendilerine şiar edinmelidirler. Elbetteki 
teneffüs ettiğimiz demokrasi havasının icapları
nı yerine getireceğiz. Bu icapları yerine getirir
ken Garp mânasında ananeler, tesis ederken dü
şüneceğimiz bir nokta vardır. O da, oryantal ruh
tan tecerrütle ve daima hür endişelerle hareket 
ederek vatandaşın şahsiyetinin teşekkül etmesine 
imkân bırakmaktır. Şu veya bu şekilde vatan
daş kendi şehsiyetini muallakta bırakacak bir 
tarzı hareket takip ederse ki, bu tabiatiyle bir 
terörün teneffüs edilmesi neticesinde hâsıl ola
caktır, bu şüphesiz memleket için zararlıdır, iyi 
neticeler vermiyen itiyatların teessüsüne doğru 
gider. Ve biz o şairin dediği gibi «o mahiler ki 
derya içredir, deryayı bilmezler» bey tindeki mâna 
kabilinden kendi dâvamızda kendimizi aldatmış 
oluruz. 

Şimdi arkadaşlar, seçim emniyetinde ittifak 
etmiyen birieşmiyen kimse yoktur, bütün vatan
daşların arzu ve temennisi demokrasi hayatının 
en güzel tecelli vasıtası olan oy hakkının serbest 
kullanılması, emin bulunulması noktasında ma
tuftur. Emin bulunmak demek, arzettiğim gibi 
hem oy verirken hem neticeyi alırken bunun 
selâmette ve emniyette olduğuna vicdanen kani 
olmasıdır. Kani olmıyan vatandaş şüphesiz ki 
hâsıl olan neticeden iştibah etmeye hakkı vardır 
ve yeridir. 

Bu emniyeti nasıl bir sistem temin eder? Bu 
sistem idari mi adlî mi olmalıdır yoksa halk te
minatı mahiyetinde mi olmalıdır. 

Adlî teminat bahsinde sayın muhalif arka
daşlarımız ısrarla duruyorlar- Fakat muhterem 
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arkadaşlarım adalet kapıları ve hâkim denilen 
unsur ki bence vatandaşın en son merci ilticası-
dır. Hürriyetinin ve haklarının en son penahı-
dır. Bu penahın kapısını politikanın kirli ça-
murlariyle kirletmeye çalışırsak sonra biz vatan
daşlara haklarının aranmasında hangi yolu gös
tereceğiz? Bu cidden üzerinde durulacak bir me
sele. Bundan dolayıdır ki, bu meselenin bir dâva 
halinde ele alınıp burada ileri sürülmesi asla 
icabetmez. Çünkü bu, hem Anayasa, hem de Hâ
kimler Kanununa uymaz. Yargıçların politika 
işlerine girdikleri günden itibaren halk üzerinde 
uyandıracakları menfi tesirleri düşünürsek Sayın 
muhalif arkadaşlarımızın da buna, inanacaklarını 
tahmin ediyorum. Sayın muhalif arkadaşlarımız 
adlî teminat konusunu halkın dilinden ilham ala
rak söylediklerini, halka tercüman olarak buraya 
getirdiklerini söjdüyorlar. Bu nasıl iddia ve ifa
de edilir arkadaşlar? Bu, mitinglerin aksetti ril-
mesinden, ilhamından mütevellit birşey midir? Bi
zimle halk arasında bizim onlarla temasımıza 
engel bir perde mi var? Biz onun temayülünü 
bilmiyor muyuz? 

Evet, hâkimler muhterem insanlardır, Ana
yasanın teminatı altındadır, istiklâllerine malik
tirler. Fakat hâkimleri bu suretle politikaya bu
laştırmak suretiyle.-onların kendi yüksek vasıf
larını, vatandaşlar arasındaki yüksek itibarlarını 
ve kıymetli bitaraf şahsiyetlerini zedelemeye ne 
hakkımız vardır? Hususiyle emin olalım ki halk 
hâkimlerin siyasi temayüllerle ve siyasi işlerle 
meşgul olduğunu görür görmez, onun adalet his
leri rencide olacaktır. "Demin arzettim, seçimin 
ve bütün dâvalarımızın hal yeri ve son mercii 
olan hâkimin bu hüviyetinden de şüpheye düşü
lecektir. Herşeyi, vatandaşlar arasındaki mev
cut olan itibariyle bu kadronun bütün kıymet ve 
itibariyle muhafazasında arayalım ve bu kad
royu siyan et etmeye dikkat edelim ve buna itina 
gösterelim. 

Arkadaşlar, mevcut kanunun bazı maddelerini 
değiştirmek ve secim emniyetini daha mütekâmil 
bir merhaleye götürmek maksadiyle bugün hu
zurunuza getirilen ve dündenberi sizi meşgul et
mekte bulunan tasarının ortaya koyduğu temi
nat idari ve adlî teminattan uzaklaşarak demok
rasinin tam icaplarına uygun bir sistemle gel
mektedir. Madam ki demokrasiyi halk iein ve halk 
idaresini tesis etmekte ve halkın kontrolünde 
ve halkın teminatında görüvoruz, bu ideali ta-
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hakkuk ettirmek daha müspettir. Herhalde adlî 
cihazın veya idari cihazın uyandırdığı menfi 
tepkilere ve halkın demokrasi bahsindeki kont
rol ve murakabe işinde de terbiye etmek ve onu 
alıştırmak suretiyle reyinin selâmetini bizzat 
kendine kontrol ettirmek en doğru bir tedbirdir. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinden asırlar 
geçmiş bir sözü hatırlatmak istiyorum. «Hürri
yetin makam, ancak en yüksek kudretin halk
ta bulunduğu sitedir. Bu hürriyet her şeyden 
daha lâtiftir, lâkin eşitlik olmıyan yerde hür
riyet olamaz. Demokrasiyi bu iki esas mahza 
terkip ve teşkil etmektedir. Bunu söyliyen he
pinizin bildiği eski romalı Siseron'dur 

Bunun için söyledim, Teneffüs etmek iste
diğimi?; hürriyet havasının bu memlekette ta
hakkuk ve teessüsü için iki tarafın da arzu ve 
gayret gösterdiği demokratik hayatın başlıca 
anenelerinin nelerden ibaret olduğunu söyle 
inek ve millî hayatımızın emniyet bekçisi ol
mak zaruretini ele aldığımızı anlatmak için 
söylemiş değilim. 

Bunu arzetmekten maksadım, sayın muha
lefete mensup arkadaşlarımızın güya millet adı
na, halk adına ileri sürdükleri mütalâa ve tek
lifleri desteklerken şunu hatırlamalarım, had-
naşinaslık olmazsa kendilerinden rica edece
ğim. Yeni girilen hayatta Garp mânasında bir 
damokrasinin teessüsü için iktidar olarak bize 
teveccüh edenlerle beraber kendilerine tevec
cüh eden bir vazife ve millî bir hizmet de var
dır ki o da muhalefet şuurunu memlekette 
müspet olarak geliştirmek vazifesidir. Bu tari
hî mesuliyet kaçınılmaz bir haldedir. Bu kaçı
nılmaz tarihî mesuliyeti, elbette vatanperver 
yüksek duygulu düşünceleriyle onların da tak
dir buyurduklarına biz eminiz ve emin olmak 
isteriz. 

Ancak adlî teminat dâvasında bu kadar ıs
rar etmekle dün idare cihazından kurtarmak 
istenen her hangi bir intihap ameliyesini ye
ni dir şekle sokarak bu defa da vatandaşlar
la hâkimler arasında bir şüphe tevlit etmek, 
bir endişe uyandırmak maksadına matuf bir 
hareket güdülüyor gibi geliyor bendenize. Bu 
bakımdan keskin kılıç kullananlar, her halde 
yanlış hamlelerden sakınmak zorundadırlar. 

Demin bir arkadaş işaret buyurdular, ilk 
tekliflerinde böyle bir şey yoktu, sonradan çık
tı dediler. 
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Evet öyledir- Şairin dediği gibi «Evvel yok 

! idi bu rivayet yeni çıktı» mademki adlî temina
tı düşünüyorlardı, önceki teklif tasarılarında 
bunu derpiş etmeleri icabederdi. Demekki, böy
le bir şey yoktur, bütün bunlar, halk nazarın
da yeni politik mevzular yaratmanın bir teza
hürüdür. 

Bilmiyorum, halk diyorlar, bunun inikasatı 
l'ikriyesini ne şekilde anlayabiliyorlar? Acaba 
bizden kaçan bir seyyaliyeti mi vardır, yahut 
da bir keramet var mı bu işde? 

Şimdi bu bahse bu şekilde dokunduktan 
sonra şahsi mütalâamı da arzeetmek istiyorum. 

14 ncü maddenin bir kere teşekkül tarzı iti
bariyle oradaki vaziyetin halk mümessillerinin 
daha çok teminatına cevap verecek bir şekil 
verilmesinde ve diğer buna muvazi, paralel 
olan hükümlerin de yine buna mütenazır ola
rak değiştirilmesinden ibarettir ki, maddeler 
konuşulurken, sırası geldiği zaman bunlar 
üzerinde de ayrı, ayn görüşeceğim. 

Son sözüm şudur ki, gerek iktidar için, ge
rek muhalefet için yapılacak şey, tarihi me
suliyet anlarını müdrik olarak bu memlekette 
ve bu memleketin çocukları arasında geçmiş 
asırların ıstırablarmı andıran herhangi bir 
sui tefehhüme yol açacak hareketlerden tevak
ki etmek ve bu milletin kendi reyini ve kendi 
selâmetini tâyin eden, kendi kontrolünün temi
nine el birliğiyle çalışmaktır. Bunun aksi mü
talâada bulunmak veya hareket etmek, politi
kanın geri bir taktiğidir. Milletimizde asırlık 
tarihi, fatih ve Devlet kurucu bir kudret ve 
asalet vardır. Onun büyük vekar ve sekineti 
yanında bizim de vekar ve sekinet içerisinde 
ona yakışır bir şekilde görüşmek en büyük 
vazifemizdir. Bunun için milleti lâyık olduğu 
demokratik hayatın şerefli mertebesine ulaştır
mak, birinci vazifemizdir. Diğer dünya millet
lerinin 600 senede vardığı bu mesut neticeyi 
bizim de zahmetlere göğüs gererek tamamla
maya çalışmamız ve nesillerimize mevdu olan 
vazifeyi yapmamız icabeder kanaat ve mütalâ-
asmdayım. 

BASAN — Salih Inankur. (Yok sesleri) 
Dr. Kemal Satır. (Yok sesleri) 
Dr. Aziz Uras. (Yok sesleri) 

Cd. SADIK ALDOÖAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; çok konuştuk Acaba 
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bu konuştuklar ımız okada r uzun uzun konuşu
lacak şey mi idi ' ' Yoksa gayet basit birşey mi 
idi? Affınıza mağruren şunu söy üyeyim ki, fev
kalâde basitt i , bir saatin içinde halledilebilirdi. 

Nedir derdimiz: ' Bak ıyorum; Cumhuriyet 
Halk Par t i s i şöyle konuşuyor ; öbür taraf taki-
ierden biri bu ta ra f tak i a rkadaş lar ı k ı r ıyor ; 
diğer taraf taki a rkadaş la r buna cevap veriyor. 

"Bfendim, gayet basit. Biz neye bu k a d a r ba
sit olan bu işi halledemiyelim? Hepimizin kal
bi aynı sure t te a t t ı k t an sonra ve dfıva basit 
o larak or taya konduk tan sonra, niçin halledi
lenlesin! Neden uzun uzadıya konuşacağız 
efendim. 

A r k a d a ş l a r ; Sökmensüer a rkadaş ım benim 
İ945 te yazmış olduğum bir yazıdan bir parçayı 
broşürden ç ıkara rak burada okudu. Ben orada 
diyorum ki, 22 yıl milletçe bilhassa Devlet eliy
le yaptığımız işler göğsümüzü kabar tacak dere
cededir. (Soldan bravo sesleri) . Ben bu yazı
da yazılan o işlerin hakikaten göğsü kabar ta
cak mahiyet te o lduğunu soyuyorum a m a ; onun 
ni t taraf ım okumadı arkadaşım (Soldan gülüş
meler) . Arkas ında d iyorum k i : Bu, Devlet in 
eliyle yapı lan işlere, eğer fert lerin teşebbüsle-
Ieri karışmazsa,.. Bu kifayet etmez. Onu niye 
okumadı arkadaşım (Soldan buda doğru sesle
r i ) . Kabul buyuruyor musunuz ki„ bu koskoca 
18 milyonluk millel ve Devletin 20, 100, veya 
150 milyon lira ile ikt isadi sahalarda yapıla
cak işler yapüabils iu. Hayır a rkadaş l a r ! bü- i 
tün millet elbirliğiyle, ferdî teşebbüslerle j 
buna ka t ı l a rak işi yapar , her şey yalnız Dev- J 
jetin sır t ına yökletilirse iş yürümez.ı Bu da J 
doğru sesleri) . Ben orada yazdığım eserde fer- | 
din İrade kudre t inden bahsediyorum, Fe rde j 
kıymet verelim diyordum. i 

Sonra a rkadaş l a r , şunu açıkça söy [iyeyim : 
ki, bazı a rkadaş la ra d iyor lar ki, işte bizim par i 
timiz,' Halk Par t i s i şunu yap t ı ! bunu y a p t ı ! ,: 

Kvvcjâ şunu kabul edelim ki, a rkadaşlar , »mıh- '. 
telif par t i ler sistemine geçmeden evvel Halk j 
Part is i siyasi bir part i değildi. Evvelâ bunu i 
kabul edelim! Hepimiz, bu milletin içerisinde ; 
herkes, Hükümet in t a r a f t a n olan insanlardık, i 
Bu işi yü rü tmek için böyle yapt ık . Faka t bu ' 
devam edemezdi; nitekim devam • e tmiyor ; bu 
bir tekâmüldür . Faka t zihniyet değişmek, lâzım 
kardeşlerim. Biz uzun yıl lar hep Hükümet i 

tutmak, sureliyle hareket e t t i k ; saklanrıyalmi; 
Bu bir hak ika t t i r . Devlet Başkanımız bizdendi. 

Dr. BAHRÎ KOKYİT (Kas tamonu) Baş
ka k imden olacaktı'" 

(il. SADİK AKDOĞAN (Devamla) — Mü
saade edin, dinleyin, güzel güzel konuşuyoruz. 
Sıra oraya da gelecek, acele etmeyin, ((lülüş
meler ) . 

Devler, Başkanı bizdendi, onun tây in e t t iğ i 
Hükümet, bizdendi; valiler bizdendi; kaymakam
lar bizdendi, bucak müdürler i b izdendi ; bele
diyeler bizdendi, köy bekçileri bizdendi; ma
halle bekçileri bizdendi. Görüyorsunuz ki, ar
kadaşlarını , ben olanı anla t ıyorum. Ben de on
danım. (Gülüşmeler) . Yani ; ben de başka 
yerden mi geldim? Ben de oradanım. Yani he
llimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. 

MÜMTAZ ÖKMBN (Ankara ) — (.) demek 
değildir o. Yanlış anla t ıyorsun. Ö bir tesanü-
uün ifadesidir. 

GL SADIK AKDOĞAN (Devamla) — Ca
nım efendim. (Devam, devam sesleri, konuş 
sesleri), 

Benim söylediğim şey, bir zihniyetin ifade
si, hepimizin zihniyeti idi. Burada bu konuştu
ğumu üç sene evvel konuşabil ir miydim ? (Sol
dan hep konuşuyorduk sesleri) . H a y ı r efendim, 
hayır. 

SÜKKYYA ÖKCEKVKBN (Balıkesir) — Z a 
bıt lar oı! ada. 

Gi. SADIK ABDOGAN (Devamla) Arka
daş la r ; acık ve samimi olalım. Hepimiz kar
deşiz, hepimiz bu memleketin insanlarıyız, bı
rakın şıı part iyi , mart iyi, ona sonra geleceğiz. 

Dr. KAIİUİ KCKVİT (Kastamonu) Par
t iyi neye bıraka.yıra. 

Gİ. SADİK AKDOĞAN (Devamla.) Şimdi 
kardeşlerim, vaziyet, bu! F a k a t bunu elbirli
ğiyle değişt irelim ve bunu değiş t i rmekte hepi
miz azmetmişiz, buna, da imanım vardı r. (Sol
dan bravo sesleri) . 

Bumu samimiyetle söylüyorum, hepimizin 
bu zihniyeti değiş t i rmek istediğimize imanım 
sa rd ı r vt bunu bu kürsüden kemali iftiharla 
söylerim. (Soldan bravo sesleri) . 

Değiştireceğiz, değişecek! Hepimizin kaba
hat i vardır . Samimiyetle her şeyi o r taya ko
yacağız, 

Şimdi geliyorum, a rkadaş l a r ; emniyet hah-
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sine, seçim emniyeti bahsine". Bendeniz emni
yetten; seçimde evvelâ, vatandaşın Hükümete 
emniyetini anlıyorum. Birinci derecede, Hükü
mete olan emniyet. Yani kanunları tatbikle mü
kellef olan vatandaşlara, vatandaşın emniyeti. 

2. nci derecede emniyet, sandık başında reyi
ni vatandaşın verme emniyeti. 

3 ncüsü de o sandık başlarında alman neti
celerin ilce merkezlerinde tasnif edilerek tev
hit edilmesi meselesidir. 

Bunların hepsinin başında vatandaşların ka
nunların siyaneti altında olduğuna emniyet et
mesi meselesi gelir. Sandık başına kadar vatan
daş hiçbir korku, hiçbir tazyik, hiçbir mâni 
ile karşılaşmamalı, kemali emniyetle, hürri
yetle, kanunların siyaneti altında, kemali ce
saretle oraya gitmeli, reyini gizli olarak 
orada vermelidir. (Sağdan; soldan bravo ses
leri) . 

Arkadaşlarım; bu adlî teminat diye benim 
anladığım nedir biliyor musunuz? (Ha, gel 
oraya sesleri). 

Adlî teminat o sandık başına gelmez, (Sol- j 
dan bravo sesleri). O adlî teminat seçim kurul
larına da girmez. Nasıl burada bir siyasi bir 
teşriî Meclisiz, varlığız, meselâ: Reisimizi seçer
ken nasıl böyle reylerimizi gizli olarak veriyo
ruz da; tasnif edecekleri kendimiz seçiyorsak; 
sandık emniyeti için de vatandaşlar, sandık 
başında bulunacak adamları da kendileri seçe
ceklerdir. ( Bravo sesleri). 

Seçim kurullarını, onu da kendisi seçsin, 
bırakalım. Prensip itibariyle bu kadar söyli-
yeyim, sonra maddelere geçildiği zaman üzerin
de konuşulur. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi geliyorum, sandık işine; Vatandaşın san 
dik başındakilere emniyetine neden çok fazla 
ehemmiyet veriyorum: Çünkü, eğer vatandaş san
dık başındaki adamlara emniyet etmezse, onun 
seçtiği olmazsa çıngar çıkar bundan. Neden 
çıngar çıkar? Meselâ; kaybedeceğini anladı mı 
tasnif yaparken anladı ki, gaybediyor, çmgar 
çıkarırlar. Bunu Demokrat Partiden, Halk 
Partisinden, opartiden de çıkabilir. (Gülüşme- | 
ler). Ohalde asıl bizi endişeye düşüren böyle I 
20 000 seçim yerinde vatandaşları niçin böyle 
bir duruma düşürelim? arbede çıksın? Seçim 
neden münselip olsun? Bırakalım kendileri seç
sinler. Çıngar çıkarılmasına da lüzum kalmaz. 
Siz kendiniz seçtiniz diyebiliriz. Gerçi tasnif | 
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I alenidir, partilerin müşahitleri vardır ama, çıh-
I gar çıkarmak istiyen adam neler yapar. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) - r Yine ya-
I par. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Devamla) — Yine 
yapar ama % 1, binde bir olur. Onun için pren
sip olarak teklif ediyorum, ki bu seçim komis
yonlarını halka seçtirelim ve seçim kurulları
nı da halk seçsin! Formül budur arkadaşlar. Biz 
anlaşmaya karar verdikten sonra mesele kolay
dır. Korkmuyoruz arkadaşlar korkmuyoruz 
ne siz, Halk Partililer korkuyorsunuz, ne De
mokrat Partililer korkuyorlar, n,e de biz Müstakil
ler korkuyoruz arkadaşlar. Vatandaş güle, gü
le, sevine sevine reyini verecek ve Türkiye 
demokrasisi nasıl olur bütün dünyaya gösterece
ğiz. (Bravo sesleri). Bunu elbirliğiyle yapaca
ğız arkadaşlar. (Alkışlar). Hattâ şimdi teklif 
ediyorum bu işi uzatmıyalım, bu tasarının tü
mü üzerinde elbirliği yapalım ve gösterelim ki, 
biz, bu memlekette bütün Türkler demokrasiyi 
elbirliğiyle tam mânasiyle kuracağız ve yaşata
cağız. (Alkışlar). 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Huzura 
âlinize ikinci defa çıkmak mecburiyetinde bu
lunduğumdan dolayı özür dilerim. İki gündür, 
hepimiz yorulduk dimağlar hali işbaha geldi. 
Fakat ufak bir iki noktaya cevap vermek iste
rim. Bendeniz de teminatı adliyenin taraftarı
yım. Mücerret hukuk itibariyle demiştim. Lâ
kin dünkü mâruzâtımda belirttiğim gibi huku
ku mevzuu itibariyle, Anayasa itibariyle buna 
imkân yoktur demiştim. Ve bir usul meselesi 
meydana koymuştum. Binaenaleyh seçimlerde 
teminatı adliyeyi istemek için evvelemirde ve 
herhalde Anayasanın, hattâ tüzüğün tadilini is
temek icabeder. Başka türlü seçim emniyeti sağ
lanamaz. Ama şimdi buna imkân yoktur. Seçim 
Kanununa teminatı adliyenin girmesine huku
ku esasiyemiz imkân vermiyor. Çünkü Anaya
sa hâkimlerin umuru kazaiyeden başka işlerle 
meşgul olmasına izin vermiyor, nehyediyor 
arkadaşlar. Bendeniz bu ciheti arzettiğim za
man ukalâlık olmasın diye, başınızı ağrıtmıya-
yım diye esasatı ilmiyeden bahsetmedim. Fakat 
şimdi bahsetmeye mecbur oldum. 

Malûmu âliniz her milletin bir lisan tarzı, 
bir beyan tarzı, bir ifade tarzı vardır. Şu keli
me hangi mânaya mahmuldün hangi mânaya 
matuftur; bunun için ilmi beyan, ilmi meani, il-
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mi edebiyat, hattı usulü iıkılı da dâhil olmak 
üzere birtakım ilimler meydana gelmiştir. Ka
ideler konmuştur, bir kanunda kullanılan keli
me ve tâbir hangi mânaya mahmuldür, bunun 
için esasatı ilmiye vardır. Malûmu âliniz eski 
arkadaşlarımız bunları pek ala takdir ederler 
ve bilirler. Ben bunları dün teeddüp etmiş, söy
lememiştim. 

Bir defa kelime <;n yakın mânaya mahmul
dür. Bir kelime yahut bir tâbir üzerinde duru
lurken kabili imal ise mânayı hakikiye gidilir, 
mümkün olmazsa mânayı mecaziye gidilir. Mâ
nayı hakikiye gidildiği zaman en yakın mâna
ya gidilir. Marife ve nekreden bahsetmiştim. 
Marife demek muayyen bir kelimenin delâlet 
ettiği mânanın bilinmesi demektir. Nekre demek 
mânanın müphem olması demektir. Yani ifade 
ettiği mâna müphem oluyor, muğlâk oluyor,. 

Gelelim mfmaün fiilimize; Anayasanın 57 
nei maddesini bir kere daha okuyacağım, mese
le buradadır. Böndeniz bunu tekrar okumak 
mecburiyetindeyim : Okuyacağım, okumak mec
buriyetindeyim. Anayasada memurini idare hak
kında da bir madde vardır aşağıda. Vazifeleri 
kanunu mahsusla tâyin ediliyor, fakat. Memu
rini mülkiyeyi diğer işlerden meneden bir mad
de yoktur. Yalım adalet camiasına ait bölümde 
vardır, okuyorum. 

Dördüncü bölüm, yargıç erki kısmındadır. 
«56 ncı madde ----- Yargıçların nitelikler, 

hakları, görevleri, aylık ve ödenekler, nasıl tâ
yin olunacakları ve görevlerinden nasıl çıkarı
lacakları özel Kanunla gösterilir.» 

Demek hâkim için, hâkimlerin vazifeye tâ
yinleri için kanun yapılacak. Bu, yapılmıştır. 

Adlî manzumemizin vazifelerini tâyin eden 
kanunlarımız vardır, hâkimin vazifesi orada 
gösterilmiştir, şu, şu vazifeyi görür. Hattâ 
idari vazife dahi görüyor, soy üyeyim. Ayırma 
Meclisinde bulunuyor, ayırma komisyonunda bu
lunuyor. Fakat bu maddeye istinaden hâkimler 
kanunu o salâhiyeti veriyor. 

Gelelim, 57 nei maddeye. (Yargıçlar, kanun
la) İşte mesele burada. (Gösterilenlerden başka 
genel ve özel hiç bir-görev alamaz). Dikkat Duyu
ruluyor muî « Kanunla » diyor, « bir kanunla» 
demiyor, « kanunlarla » da demiyor, dikkat bu
yurunuz, « kanunla » diyor. O halde 56 nei mad
deye matuftur. Ona en yakın madde ve mâna 
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j odur. Karibiue matuftur, uzağa gidemeyiz. 

« Kanunlarla » deseydi, diğer kanunları kastede-
bilirdik. Seçim Kanunundan bahsedebilirdik. 
Başka bir kanunu da kastedebilirdik, o mefhu
ma da girebilirdi. O mefhum onları da ihtiva 
edebilirdi. 

Burada « Kanunla »dediğine göre, yalnız va
zifesini tâyin eden kanunu kastediyor ve ona 
mahmul ve matuftur. « Bir kanunla » demiyor. 
« Bir kanunla » diyebilirdi. Demin ârzettiğim 
gibi o zaman nekre olurdu. « Kanunla » dediğine 
göre muayyen ve malûm bir şeye delâlet ediyor, 
marefedir. Edebiyatta ilmî beyanda bunun ye
ri vardır. Malûmu âliniz eskiler bunu pekâlâ 
bilirler. O halde ne oluyor, bu madde buraya 
girmekle? Hâkimlerin başka vazife alamaması hu
kuku esasiye meselesi oluyor, Anayasa meselesi 
oluyor. 

Eğer bu madde Hâkimler Kanununda veya
hut, Hâkimlerin vazifelerini tâyin eden Kanun
da olsa idi o zaman hukuku esasiye meselesi ol
mazdı, hukuku âdiye meselesi olurdu, kavanini 
umumiye meselesi olurdu. O zaman Seçim Ka
nununa teminatı adliyeyi koymak için pekâlâ 
münakaşa edebilirdik ve karşımıza usul meselesi 
çıkmazdı. 

Seçim Kanununa teminatı adliyeyi koymak 
için; münakaşa etmek için; tartışma yapmak için 

ı evvelâ Anayasanın bu maddesinin tadili lâzımdır. 
(Soldan, bravo .sesleri). 

Anayasanın tadili cihetine gidilmeden böyle 
bir kanun yapılabilir mi arkadaşlar? 103 ncü 
madde olmaz diyor, Anayasanın hilâfına kanun 
yapılamaz diyor, Yapılmamış mı? Şimdiye ka
dar yapılmıştır. Fakat suimisal, emsal olur mu? 
Hayir. Bâtıl makisünalcyh olur mu, olmaz! 
Bendeniz şimdi bir milletvekili sıfatiyle konuşu
yorum, bir fert, bir hâkim bir memur sıfatiyle 
konuşmuyorum. Anayasaya muhalif hükümleri 
söylemeye mecburum. Dün bir arkadaşım şunu 
söylemiş. Başınızı ağrıtmazsam cevap vereyim. 
O kanundan ben de bahsetmiştim. Üç tanedir. 
Birisi 1933 senesinde çıktı. Vapurcular şirketi 
O zaman İktisat Vekili Celâl Bayar, Adliye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu idi. Bendeniz de İstanbul 
Birinci Ticaret Mahkemesi Reisi idim. Kanun 
çıktı, bu kanun vapurlarının kıymetlerinin takdi
rinde ihtilâf olursa, bunun halli için Birinci Ti
caret Mahkemesi Reisini hâkem yapmış. Bunu 
umuru kazaiyeden addetmiş, sen bakacaksın de-
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miş. Buna bütün alâkadarlar itiraz ettiler. 
Ben hakem sıfatiyle baktım. Kanuna hürmet et
meye mecburum. Nihayet bu da umuru kazaiye-
ye taallûk ediyordu. Arkadaşım ücret aldı de
miş, tabiî aldım. 'Medeni memlektlerde böyle
dir. Mesaiyi fikriyenin bir kıymeti vardır. Me
selâ Patatesin kıymeti olur da fikrin kıymeti ol
maz mı? 

Hiç şüphe yoktur ki, mahsulâtı fikriyenin 
değeri vardır, rüşvet almadım, ücret aldım. 
(Hakkın sesleri.) Arkadaşlar medeni cihanda 
hakemler ücret alırlar ve vazifelerini yaparlar. 
Arzettiğinı gibi mahsulâtı fikriyenin, ilmiyenin 
hukukiyenin değeri vardır. 

tkinci bir kanunu da söyliyeyim, Tahkim 
Kanunu. Devairi resmiye ile fertler arasında 
ihtilâf çıktı mı hâkimler hakem olurlar. Yüce 
Meclisiniz bunu da kabul etmiştir. Diğer bir 
kanundan da bahsedeyim: Kömür havzasının is
timlâkine aittir. Takdiri kıymette bir ihtilâf 
olursa Sayıştay, Danıştay, Yargıtay Reislerinden 
mürekkep bir hakem heyeti ihtilâfa bakar. Bun
lar hep yargı işleridir. Bendeniz Milletvekili sı
fatı ile diyorum ki, teminatı adlî hedefine vâsıl 
olabilmek için evvelâ Anayasanın tadili lâzım
dır. Ozamaıı hâkimden vezifemi yaptım şimdi de 
Milletvekili sıfatiyle elimden geldiği kadar Mec
lisi ikaz etmeye mecburum. Usul meselesidir bu. 
Teminatı adliyeye taraftarım ben kuvvei adliye 
millet namına ifayı vazife eder öteki de hâkimi
yeti milliye meselesidir. Orada onu da o kont
rol edebilir ama Anayasanın 57 nci maddesi 
buna cevaz vermiyor. Bu itibarla bu madde mer'i 
iken Seçim Kanununa teminatı adlîye diye bir 
şey konamaz, hâkimlere bir şey ve iş vermiyo
ruz. Şunu da söyliyeceğim ki, Anayasaya muhalif 
kanunlar var kaldıralım iddiasında bulunanlar 
hiç olmazsa yeniden Anayasaya muhalif kanun 
çıkmasını istemesinler. (Soldan bıravo sesleri al
kışlar) . 

NECATI ERDEM (Muğla) — Say m arka
daşlar; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 4 ncü fas
lının başlığı ka/.ai kuvvet diye yazılı idi. Şimdi 
de öyle yazılıdır. Anayasa bu başlığı Türkçeye 
çevirirken (Yargı Erki) demiştir. Kaza erki kim
dir, Hâkim Ahmet bey, Hâkim Mehmet bey, Hâ
kim Ali bey midir? Kazai vazifeler, kaza i salâ
hiyetler hâkimlerin şahıslarına mı verilececektir. 
Vazife ve salâhiyetleri hâkimlerin şahsında mı 
arayacağız'? 
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Dördüncü faslın birinci maddesini ve ana 

hattını teşkil eden Anayasanın 53 ncü maddesi 
bu suale cevap veriyor, diyor ki, (Mahkemele
rin kuruluşu görev ve yetkileri kanunla gösteri
lir.) 

53 ncü maddei kanuniye diyor ki, - Metne 
dikkat et - Hâkimlerin şahsiyetiyle uğraşmıyo
ruz, Hâkim Ali bey, Hâkim Veli beyi düşünmü
yoruz. Vazife ve salâhiyetler şahıslarda değil
dir, şahıslar fânidir, mütebeddildir, bu vazife 
ve salâhiyetler mehakim müessesesindedir. (Sol
dan, bravo sesleri). Bu anlayışın doğru olduğunu 
ispat edebilmek için şunu ileri sürerim ki, bu 
maddei kanuniyenin 38 numaralı bir fıkrasında 
vâzıı kanun mahkemenin vazife ve salâhiyetle
rini gösteren kanunları saymıştır. Okuyorum: 

Yargıtay kanun numaraları, Asliye mahke
meleri kanun numaraları, Sulh mahkemeleri ka
nun numaraları. Bunu vâzıı kanun yazıyor. Şu 
halde bu kanunlar hâkimlerin değil mahkemele
rin vazife ve salâhiyetlerini gösteren kanunlar
dır, hâkimlerin şahsiyeleri mehakim müessesesi 
içinde erimiştir. Hâkimler mehakim müessese
sine izafetle hareket ederler, ona tâbdirler, ken
dilerinin şahsi bir vazife ve salâhiyetleri yoktur. 
Vardır diyecek bir kabadayı var mı? işte kanun. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Bütün vazifeler, bütün salâhiyetler Anaya
sanın hükmüne göre mahkemelere verilmiştir. 
Hâkimler âdeta, evvelce medreselerde okunur 
ilmî kelâmda bir vahdeti vücut dâvası vardı, 
vahdeti vücut üzerinde birçok sözler söylenmiş, 
dalâletler, hidayetler husule gelmiştir. 

Diyorlar ki, bu dünya alemindeki vücut, vü
cudu fanidir, vehimdir, hayaldir, aynalardaki 
akisler, gölgelerdir, vücudu hakiki Zatı Bârinin 
vücududur. Bütün vücutlar Zati Bârinin vücu
du içinde erimiştir. 

Burada da Anayasa hâkimlerin şahsiyetleri
ni mehakim müessesesi içinde eritmiştir, vazife 
ve salâhiyetleri mahkemeye vermiştir. Mah
kemelerin Vazife ve Salâhiyetleri hakkındaki 
kanunlarda hâkimlerin siyasi işlere karışacağı
na dair bir maddei kanuniye gösterebilir mi
siniz? Yoktur. 

Şimdi gelelim, efendim, 57 nci maddeye; 
57 nci madde: 
«yargıçlar kanunla gösterilenlerden başka 

genel veya özel hiçbir görev alamazlar», diyor,. 
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Bir kere mahkemelerin vazife ve salâhiyet

lerini gösterince 57 nei madde bu mehakim 
müesseselerinin yetkileri görevleri haricinde 
bir görev kabul etmiyorum diyor. İşte bu ka
nundan maksat mahkemelerin Vazife ve Salâ
hiyetlerini tâyin edecek olan kanunlardır. Bu
radaki 57 nei maddedeki kanun kelimesi ile yu
karda mevzuu bahis edilen ve Osman Nuri Koni 
arkadaşımızın m arifedir diye ifade etmek is
tediği, mahkemelerin Vazife ve Salâhiyetini 
tâyin eden Kanun manasınadır. Hani arapçada 
bir kaide vardır; bir şey belli olarak gelir, bel
li olarak iade edilirse, ikinci birincinin aynı
dır. Bana Ahmet geldi, b.en Ahmede hürmet 
ettim dersem gelen Ahmetle hürmet edilen Ah-
mek birdir, ikisi de belli şahıstır. 

işte Osman Nuri Koni arkadaşımızın efen
dim, arap nahviyle ifade etmek istediği mâna 
budur, ben de böyle anlıyorum. 

Bir de sayın arkadaşlar; bir haber ya fa-
idei haber ve lâzımı haber için sevkedilir. 
Bunun haricinde beyan olmaz, abestir. Yani 
ifade edilen fıkranın, ifade edilen cümlenin mâ
nasını bilmiyene öğretmek, buna. faidei ha
ber, bir de bu cümlenin, mânasını bildiğini, 
ona vâkıf olduğunu anlatmak, buna da lâzımı 
faidei haber derler. 

Bunun ikisinin haricinde söylenen, ileri sü
rülen fikirler manasızdır. Şimdi şu 57 nei mad-
dei kanuniyedeki faidei haberdir. 

Nedir buradaki faidei haber? Hâkimler için 
hususi bir hüküm koymaktır, Öyle ise kanun
la maksat hâkimlerin tâbi olduğu mehakim mü
essesesine mal edilen kanunlardır. Bunun ha
ricinde kanun olmaz. Eğer bunun haricindeki 
kanunları kasdedersek, soruyorum, bu fıkra bu
raya neden konulmuştur? Hiç bir memur tasa-
vur edebilirmisiniz ki, en tâlisinden en âlisine 
kadar kanunun gösterdiği, vazife ve selâhiyet 
haricinde bir vazife ve selâhiyet almaya muk
tedir olsun 1 Olur mu böyle şey? Bütün memur 
burada müşterek değilmi? Bütün memurinin 
müşterek olduğu ve herkesin umumi, hususi 
kanunlar münderecatmdan arıladığı, bildiği şu 
hükmü koymakta mâna nedir efendim. Bu hük
mü koyma kaza müessesesine bir hususiyet 
vermek, ona istisnaî bir vaziyet vermek demek
tir. istisnai vaziyet hâsıl olabilmek için kanun
la mehakim müessesesinin vazife ve selâhiyet-
1 erini tayin eden kanunun kastedilmesi mecburi-
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I riyet ve zarureti vardır. Aksi takdirde ders 

anlaşılmış olmaz. Gürültünün peşine gitmiş o-
luruz. îşte Anayasanın ruhunu ve maddei Ka-
nuniyeyi kavrıyan oradaki kelimeleri kavra
yıp bu kelimelerden mâna çıkarmak kabiliye
tinde olan her arkadaş, bilhassa Yüksek Mecli
sinizin benim anlayışımı kabul edeceğini zan
nediyorum. 

BAŞKAN Refik Koraltan (Yok sesleri) 
Şükrü Sökmensüer (Kâfi vaz geç sesleri) 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlar, sözlerime başlarken sayın arkadaşı
mız Sökmensüerin bir cümlesine arzı cevap et
mekten kendimi alamadım. Muhterem arkada
şımız dediler ki ; bu kanun tasarısının Meclise 
getirilmesini Demokratlar bir zafer olarak ka
bul etmesinler. Bu C. İT. P. sinin bir eseridir. 

Arkadaşlar, Millet hakkının verilmesi mev
zuunda hiç bir kimse asla inhisarcılık iddiasın
da bulunamaz. Bu konu, aklım verdim gibi bir 
tasarruf mevzuuna katiyen müsait değildir. E-
ğer millet haklarının istihsalinde bir şeref pa
yı aramak icabederse bu ancak ve ancak asil 
Türk Milletine aittir. Bunun dışında, fertler ve 
partiler, ancak kendilerine teveccüh eden va
zifeyi yapmış olmanın kalb huzurunu taşıyabilir
ler. 

İliç, kimse vatan severlik hususunda diğerine 
nazaran tefevvuk iddiasında bulunamaz. Hepi
miz bu memleketin çocuklarıyız, bu memleketin 
hür havasını teneffüs ediyoruz. Bu millete karşı 
bir çok vecibelerimiz vardır. Bu memleketin ıs
tırabında hepimiz müşterekiz ve neşesiyle sevinç 
duyarız. Bu itibarla şeref payını inhisara al
mış olmalarını bendeniz yerinde bulmadım. 

ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER (Gümüşane) — Bir 
buçuk sene evvelki teklifinizin mânasını izah 
ediniz. 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Onu da izah 
edeceğim. 

Arkadaşlar, Türk milleti bizden pürüzsüz, 
her türlü kötü niyetlerin karışmasına gayri mü
sait hükümleri muhtevi bir Seçim Kanunu isti
yor. Bu da, asıl Türk Milletinin hakkıdır. Acaba 
yürürlükte bulunan Milletvekilleri Seçimi Ka
nunu kötü niyet erbabının hareketine mâni, bü
tün hükümleri muhtevi, mükemmel mahiyette 
bir kanun mudur? Asla arkadaşlar. 

I Burada Süreyya örgeevren arkadaşımız; yü-
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rûrlükte bulunan Seçim Kanununun, gayet mü
kemmel bir kanun olduğunu, bu tasarının bazı 
hükümleri yeniden ihdas etmediğini, değiştir
mediğini, ancak mevcut hükümlerin tavzihi ma
hiyetinde olduğunu ifade buyurdular. Bu ha
kikatin itirafından kaçımlmaktır. 

Arkadaşlar, bundan evvel Seçim Kanunu 
bir çok kbtü niyetlerin sızmasına müsait, bün
yesinde mühim çatlaklıkları ihtiva etmekte idi. 
Bu kanun ilk çıktığı zaman bendeniz de alıp 
tetkik ettim ve hakikaten kötü niyetlerin ko
laylıkla nüfuzuna müsait bir çok menfezleri ih
tiva ettiğini esefle müşahede ettim. Bu kanu
nun aksaklıklarını görmek için bir hukukçu 
olmaya ihtiyaç yoktur. Biraz okur yazar olan
ların sathi tetkikleri dahi bu kanunla salim bir 
netice alma imkânı olmadığı teşhisini koymakta 
tereddüt etmediler. 

Arkadaşlar, tatbikatta da hakikaten yer yer 
bu kanunun aksaklıkları görüldü ve iddia edil
di. Tatbikattan alınan tecrübelere istinaden biz, 
bundan takriben iki seneye yakın bir zaman 
evvel, üç arkadaş imzasiyle bir tadil teklifinde 
bulunmuştuk. Fakat o günün ruh halet; içeri
sinde hüsnü niyetle, samimiyetle teklif ettiği
miz tasarı kabul edilmedi. Komisyonlarda mü
zakeresi neticesinde gayet mütevazı, olan ve bu
gün Seçim Kanununun ana bünyesinde yer al
masını lüzumlu ve zaruri gördüğümüz hüküm
leri ihtiva eden teklifimiz reddedildi. *Ve red
dedilmesi için hakikaten Komisyonlar, mucip 
sebep bulmakta, güçlük çektiler. Bunların teş
rihine girmiyeceğinı, arkadaşlar bir çok nokta
larına temas ettiler. 

Arkadaşlar, bu tasarı hakikaten bir çok çat
lak noktaları tıkamaktadır. Seçim sandığı ba • 
şında seçmenlerin mutlak irade muhtariyeti 
içinde bulunmaları lâzımdır. Vatandaş herhangi 
bir kötü niyet sahibinin tesirinden kurtarılma
lıdır. Bu da ancak kapalı hücre usulü ile temin 
olunur. Bu tasarı bu hükmü getirmektedir. 

Tasnif sırasında vatandaşın sandığa attığı 
oyların hüviyet değiştirmemesi lâzımdır. Bu ta
sarı bu noksanı da ikmal etmektedir. Parti tem
silcileri önünde ve halk huzurunda aleni tasnif 
esasını koymaktadır-

Üçüncü esas noktalardan birisi de mazbata
ların el çabukluğu ile değiştirilmemesi esasıdır. 
Sandık başında tanzim edilen mazbata sonra
dan hüviyet değiştirirse, renk değiştirirse o se-
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çim kanununa hiçbir zaman iyi bir seçim kanunu 
denemez. Bunun için de temsilcilere birer tas
dikli suret verilmesi esası kabul edilmiştir. 

Bundan ayrı olarak seçimde vazifeli kimsele 
rin Memurin Muhakemat Kanununun barikatı 
arkasında saklanarak daha cesaretle suç işleme
leri mümkündür. Bunun da önlenmesi icab eder
di. Bu tasarı bunu da önlemiş vaziyettedir. 

-Arkadaşlar, bunlar bugünkü tasarının iyi 
yerleridir. 

Bu tasarıyı gayet mükemmel olarak kabul 
edebilmek için, ideal bir seçim kanunu olduğu
nu iddia edebilmek için temel taşlarının da sağ
lam olmasını gönül çok isterdi. O temel taşı ar
kadaşlar, seçimleri idare edecek kurulların, ko
misyonların taraf tutarlıkla malul kimselerden 
bulunmamasıdır. Bu temel taşıdır, vakıa diğer 
bazı hükümlerle bunun murakabesi imkânı te
min edilmek istenilmişse de kâfi değildir. Vatan
daş vicdanında mutlak bir emniyet telkinine 
imkân vermemektedir. Üç komisyonun mesaisini 
bidayetinden sonuna kadar takip ettim. Samimi
yetine şahsan inandığım içişleri Bakanı hakika
ten bu memlekette seçim kanunu ve seçim işi dedi 
kodularmı kaldırmayı şiar edindiğini mütaaddit 
defalar ifade ettiler. Kendilerine inanıyorum ve 
sözlerini de senet telâkki ediyorum, fakat kendi
lerinin teminatı kâfi değildir arkadaşlar, şa
hıslar fânidir. Bu teminatın kanunla temin edil
mesi lâzımdır. Bugünkü manzara seçim kurulları 
belediye üyeleri arasından seçilmektedir. İnti
hap olmuş, seçim olmuş neticede büyük bir de
ğişiklik vücuda getirmez. Belediye meclisi bir se
çim neticesinde oraya gelmiştir. Bir şehir ve 
kasabada hangi parti ekseriyette ise üyeleri de o 
partiye mensup olur. Yani seçimi öyle şahısla
rın ellerine tevdi ediyoruz ki o şahıslar ya elle
rindeki iktidarı muhafaza etmek veyahut da 
ikt idara gelmek istiyen kimselerden müteşekkildir. 
Ne kadar bitaraf hareket ederlerse etsinler va
tandaş vicdanında mutlak emniyet teminine mü
sait değildir. Daima istfhamm izlerini bulmak 
mümkün olacaktır. İçişleri Bakanı bütün vatan
daşları temin edecek şekilde, yani hiçbir itimat
sızlık ve güvensizlik uyandırmıyacak şekilde ka
nunun değiştirilmesini ar'.u ettiklerini ifade bu
yurdular. Eğer Demokratlar vatandaş olarak ka
bul ediliyorsa (ona ne şüphe sesleri) hiç değilse 
bu camiada - güvensizlik olduğu muhakkaktır. 
Muhalefet partisinin noktai nazarı bu maddenin 
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tatminkâr olmadığı merkezindedir. Bu mutlak
tır. Arkadaşlar, biz vatandaşa tam itimat ve gü
ven tesis etmek için seçim kurullarının başın» 
hâkimlerin gelmesini istedik. Bunu niçin istedik? 
Bir suiniyetimiz mi vardı? Hâkimlerle hiçbir 
gizli anlaşmamız yoktur. Hâkimler bu işin başına 
geldiği takdirde bütün kuvvet ve kudretlerini 
Demokrat Partiye sarfetmek suretiyle bu par
tiyi iktidara çıkaracaktır diye bir hayale kapıl
mış, değiliz. Yegâne arzumuz güven verici, kurul 
ve komisyon teşkilinden ibarettir. Arzumuz Bu
nu samimî bir görüş olarak kabul buyurun 
arkadaşlar, bizim bu teklifimizle tasarıdaki ku
rulların terekküp tarzını karşılaştırdığımız za
man bizimkinin daha muraccah olduğunu görü
rüz. Çünkü tasarıda bir partiye mensup olan 
kimsenin eline bırakılmış oluyor; teklifimize 
göre, şimdiye kadar bitaraflıkları ile iftihar et
tiğimiz bir makamın nezaretine tevdi etmiş olu
yoruz. Şalisi görüşüme göre bizim bu noktayı 
nazarımızı cerheder ve fakat tatmin eder bir esas 
bulunduğu takdirde üzerinde görüşülebilir. 
(Bravo sesleri) Yalnız üzerine büyük mesuliyet 
almış iktidar Partisinin inat ve ısrarda bulun
mamaları arzu edilir. (Böyle bir şey yok sesle
ri). 

Arkadaşlar; biz teminat unsuru olarak muh
telif partilerden kurullara ve komisyonlara üye 
alınması tezini komisyonlarda müdafaa ettik. 
Bundaki maksadımız da iki zıt meui'aate sahi]) 
kimseler göz göer göre kendi menfaatlerini ih
lâl ettirmiyecekleri ve birbirinin kontrolü vazi
fesini yapacakları kanaatinden ileri gelmekte
dir. Sayın Adalet Bakanı, Komisyonda bazı 
mahzurlar serddetmiş ise de bu serddettiği mah
zurlar beni tatmin etmiş değildir. 

Şimdi güzel bir bina yapmak istiyoruz. Bu 
binayı yaldızlı motiflerle süslüyoruz. Fakat te
melini noksan bırakırsak memlekette yine se
çim itimatsızlığı sürüp gidecektir. (Soldan bra
vo sesleri) Arkadaşlar bir memlekette seçim 
emniyetinin kökleşmemesi muhakkak ki, o mem
leketin menfaatine değil zararmadır. Bunu biz 
de, mesuliyet taşıyan iktidar Partisi de düşün
mek mecburiyetindedir. Biz kurullarda şöyle 
bir değişiklik yapılsın derken hiçbir kötü niye
te düşmüş değiliz. Ve bizzat emniyet unsuru 
olarak düşünmüş bulunuyoruz. Bu itibarla ar
kadaşlar, hakikaten bu Yüksek Meclisin, meni-
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lekete hediye edeceği bu seçim kanununun gü
venilir, öğünülür bir şekilde çıkması için gay-

. ret sarfedeceğine »şahsan eminim. Bu dokuz sa
atlik müzakere sonunda bütün kafalar yorul
muştur, en salim bir neticenin hangi' şekil oklu
ğunu burada heyeti umumiye halinde bulmak 
güçtür. O itibarla 14 ncü ve 15 nci maddelerin, 
ister diğer komisyonlara veya eğer Yüksek 
Meclis tensip ederse bir karma komisyona ha
vale edilmek suretiyle bir daha gözden geçirile
bilir. Orada partilerin noktai nazarlarını ifade 
etmek suretiyle bir şekil bulunursa bu, memle
ket için hayırlı bir şey olacaktır. Bu itibarla bir 
önerge takdim ediyorum, tatmin edici bir şek
lin bulunmasını Yüksek Meclisten bekliyorum. 
ümidimiz kesilmiş değildir. 

BAŞKAN - - Tasarının tümü hakkında 4o 
hatip söz söylemiştir. Bu arkadaşlardan başka 
da söz alan kalmamıştır. 

Şimdi tasarının tümüne taallûk eden öner
geler vardır. Onları okutup yüksek oyunuza 
arzedeceğim. Ondan sonra da maddelere geçil
mesini oyunuza arzedeceğim. Şimdi önergeleri 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğimiz veçhile müzakere 

edilmekte olan bu tadil tasarısı her türlü endi
şeleri bertaraf edecek derecede seçim emniyeti
ni sağlıyacak mahiyette değildir. Bu itibarla: 

Seçim Kanununu, millî iradenin tam ve 
kâmil mânada tecellisini gerçekleştirecek bir 
şekle getirmek üzere bir komisyon kurulmasını 
ve tasarının bu esaslar dairesinde incelenmek 
üzere bu Komisyona verilmesini teklif eyleriz. 

Afyon Milletvekili Kütahya Milletvekili 
Hasan Dinçer Ahmet Tahtakılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı mad

delerini tadil eden ve halen Büyük Millet Mec
lisinde müzakeresi yapılmakta olan kanun ta
sarısının, şifahen arzettiğim veçhile, seçim em
niyetini bihakkın sağlıyacak müeyyideler etra
fında umumi ve esaslı tetkikler yapılarak ha
zırlanmasına imkân vermek maksadı ile, alâkalı 
komisyonlara iadesi lüzumuna dair olan teklifi
min Büyük Millet Meclisinin reyine arzoltınma
sını saygıyle rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Hakkı Gedik 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen bildirdiğimiz veçhile mevcut tasarı, 
vatandaşın rey emniyetini sağlıyacak ve ona bu 
kanaati verecek mahiyette hükümleri ihtiva et
memekte olduğundan, seçim kurul ve komis
yonlarının teşkillerine ait olan ve adlî teminata 
sağlıyan esaslara uygun bir şekilde yeniden 
kaleme alınmak üzere tasarının Komisyonlara 
iadesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Milletvekili Kütahya Milletvekili 
K. özçoban İ. Ş. özgen 

Eskişehir Milletvekili İçel Milletvekili 
A. Potuoğlu S. Ergenekon 

istanbul Milletvekili Kütahya Milletvekili 
F. N. Çamlıbel 11. ti edik 

Çanakkale Milletvekili Kütahya Milletvekili 
H. Bingöl Dr. A. 1. Gürsoy 

Eskişehir Milletvekili İstanbul Milletvekili 
K. Zeytinoğlu S. Yürüten 

içel Milletvekili İçel Milletvekili 
H. Atalay Salih İnankur 

Kayseri Milletvekili Afyon Milletvekili 
R. Turgut Dr. O. Tunca 

istanbul Milletvekili 
S. Adato 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı tadil 

tasarısının Encümene iadesini teklif ederim. 
istanbul Milletvekili 

O. Baban 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen izah ettiğim veçhile seçim emniyeti

ni adlî teminatla sağlamak kon asımda Milletle 
İktidar Partisi arasında büyük bir ihtilâf hâsıl 
olmuştur. 

Bir tarafta Türk Milletinin büyük bir ekse
riyeti yer yer yaptığı toplantılarda seçim emni
yetinde adlî teminatı ana şart olarak ileri sür
mekte Muhalefet Partisi ve Türk matbuatının 
mühim bir kısmı bu dâvayı aynen benimsemek
tedir. 

Demokrasi usulleriyle idare edilen memleket
lerde bu kabîl ihtilâflar iktidar Partisinin Mec
lis içindeki ekseriyetiyle değil bilâkis kanu
nun müzakeresi esnasında asıl hakkın sahibi 
olan milletin izhar edeceği arzu ile hallolunur. 

Anayasamızda diğer mevzuatımızda milletin 
genel oyuna başvurma usulünün hilâfına bir 
hüküm olmadığı cihetle müzakerenin hemen te-
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bir edilerek aşağıda yazılı sualin Türk seçmeni
nin genel oyuna arzedilmesini dilerim. 

Her çeşit seçimleri Türk hâkiminin nezaret 
ve murakabesine koymaya lüzum var mıdır? 

Milletin vereceği cevap evet şeklinde tecelli 
ederse Seçim Kanununun adlî murakabe sistemi 
esasına, hayır şeklinde tecelli ederse bugünkü 
teklif olunan esasa göre yapılmasındaki millî 
arzu ve irade tam bir şekilde tecelli etmiş olur. 

önergemin reye konulmasını arzederim. 
Eskişehir Milletvekili 
ismail Hakkı Çevik 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Takrir hem 
Büyük Millet Meclisinin varlığını inkâr ediyor, 
ondan sonra da Büyük Millet Meclisinin reyine 
arzını istiyor. 

BAŞKAN — Bu önergelerden en son oku
nan önerge Anayasamızın hükümlerine aykırı 
bulunmaktadır. Anayasamızın dördüncü mad
desinde; Türk Milletini ancak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına ege
menlik hakkını yalnız o kullanır, denildikten 
başka bu esas hükmü teyit eder şekilde 26 ncı 
maddesinde de kanun koymak, kanunlarda de
ğişiklik yapma, kanunları yorumlamak, ka
nunları kaldırmak dedikten ve nihayet diğer 
vazifeleri de saydıktan sonra... Gibi görevleri 
Büyük Millet Meclisi kendisi yapar der. 

Arkadaşımız takririnde, ne Anayasada ve 
nede başka mevzuatta yer bulmayan milletin re
yine müracaat edilmesini ifade etmek suretiyle 
gerek bu meselede ve gerekse bundan böyle bir 
referanduma benzer bir sistemin kabul edil
mesi lâzımgeleeeğine işaret ediyor. Anayasa 
buna külliyen mânidir. Anayasaya kanunların 
nasıl yapılacağını çerçevelemiştir. Bu itibarla 
arzettiğim gibi kanunlarımıza külliyen aykırı 
olan bu önergeyi yüksek oyunuza sunamıyaca-
ğım. (Bravo sesleri). 

Diğer önergelere gelince; bunların içinde bu 
Seçim Kanununun emniyet telkin edioi şekilde 
olmadığını ve binaenaleyh bunun yeniden Ko
misyonlara, alâkalı Komisyonlara verilmesini, 
yalnız bir arkadaş da müstakil bir Komisyona 
havalesini istiyor. Mahiyet itibariyle bunları 
üç kısımda toplamak mümkündür. 

Bunlardan birir Gihad Baban arkadaşımızın 
teklifidir. O, bu tasarıyı Komisyonlara iade 
edelim, nispî sistem esası üzerinden hazırlasın 
diye bir teklif yapmaktadır. Bu, öbürlerin-
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den ayrıdır. Diğer arkadaşlarsa; böyle bir usu- j 
lü teklif etmiyorlar; ama heyeti umumiyesini 
alâkalı Komisyonlara vererek daha emniyet-
bahş hale konsun diyorlar. 

'<i neüsii; arkadaşımız Hasan Dinçer'in tekli
fidir ki, alâkalı Komisyonlardan ayrı bir Ko
misyona, müstakil bir Komisyona verilsin di
yor. Evvelâ Oihad Baban arkadaşımızın öner
gesini yüksele oyunuza sunacağım, 

(İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm Öner
gesi tekrar okundu;. 

BAŞKAN - Bu önergeyi nazarı itibara alan
lar lütfen işaret buyursun... Almıyanlar... Naza
rı itibara alınmamıştır. 

Şimdi tasarının ayrı bir Küçümene gönde
rilmesini istiyen Tahta Kılıç ve Hasan Dinçer 
arkadaşlarımızın önergesini okutturuyorum. 

(Ahmet Tahtakılıç ve Masan Dinçer'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır, 

Hakkı (ledik'in önergesini tekrar tekrar ötü
lüyorum.. 

(Hakkı Gedik'in önergesi ikinci defa okundu). 
BAŞKAN — (îrerek bu önerge gerek Kemal 

Özçoban ve arkadaşlarının önergesi aynı mahi
yette olduğu için her ikisini birden reye arzedi-
yorum. Bu önergeleri nazarı İtibara alanlar ... 
almıyanlar ... Nazarı itibara alınmıştır. 

Kanunun tümü hakkındaki müzakere bitmiş
tir. Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arze-
diyorum. Madelere geçilmesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyeııler ... Maddelere geçilmesi çoğun
lukla kabul edilmiştir. 

Maddeler okunacaktır, ancak komisyon 14 
ucü maddeyi yeniden hazırlamıştır. Bu yeni şek
lin okunmasını İstemektedir. Madde uzundur 
vakit de geçmiştir. Hükümetin de bu hususta söy-
liyocekleri vardır. Onun için tensip buyurursa
nız yarın pazar, pazartesi günü toplanalım, (Ya
rın sesleri). 

•ADNAN MENDERES (Kütahya) - - Eğer 
madde hazırsa ta'bettirirseniz veyahut okutursa
nız iyi olur. 

BAŞKAN Arkadaşımız haklıdır, önü
müzdeki Birleşime kadar bir fikri mahsus edin- i 
mek üzere maddenin şimdi okunmasını istiyor, ! 

okutacağını, j 

1948 O : 2 
ADNAN MENDERES (Kütahya; — Madde 

hazırsa yavaş, yavaş okunsun. (Gürültüler). 
BAŞKAN •— Müsaade buyurun, 14 ncü mad

denin okunması hakkında arkadaşımızın teklifi 
vardır. Önümüzdeki müzakereye kadar bilgi 
edinilmesi için okunmasını istiyorlar. Komisyon 
tarafından hazırlanan yeni maddeyi okutacağım, 
fakat müzakeresini sonraya, bırakacağım. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Reis Bey, 
hangi usule tevfikan okutuyoruz? İçtüzük'e göre 
muamele yapmak lâzımdır. Bir sureti verilir. 

BAŞKAN - - Bir kolaylık olsun diye okutmak 
istiyordum. İsterseniz bir suretini veririz, ister
seniz okuturuz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞNSEL (Bingöl) 
Efendim, böyle bir usul yoktur. Eğer arzu edili
yorsa Meclis Matbaasına verilir, tab ve tevzi olu
nur ve gelecek Birleşimde, konuşulur. 

BAŞKAN Affedersiniz, maddeyi komis
yondan gelmiş zannetmiştim. Halbuki 15 arka
daşın imza ettiği bir önergeden ibaretmiş. Bina
enaleyh, arkadaşımızın bu önergesi bir dilek ol
duğuna göre okunması arzu ediliyor mu? Bir ko
laylık olsun diye islerseniz şimdi okutalım. (Gü
rültüler), (Maddesinde okunur sesleri). Müsaade 
buyurun, Başkanlığın usule uygun bir karar ala
cağına emin olmanızı rica ederim. 

Telâşa mahal yok. Arkadaşların emin olma
larını rica ediyorum. Benim vereceğim karara 
muhalif bir teklif olursa onu da reye koya
rım. 

Şimdi, bu önergenin okunmasını istiyor-
ınusunuz? 

ADNAN MENDERES (Kütahya,) He
nüz kabule iktiran etmemiş bir vesika karşı
sındayız, o halde kalsın.. 

BAŞKAN Demokrat Partili arkadaş
lar da sarfı nazar ediyorlar. D halde her gün 
toplanılması hakkında bir kararımız var
dı ı*. Bu karar mucibince yarın saat 10 da top
lanmamız icabet inektedir. (Pazartesiye sesleri) 
Müsaade buyurun, Pazartesi günü öğleden evvel 
saat 10 da toplanılmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler..- Etmiyeııler... Pazartesi günü saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşime son veriyo
rum 

Kapanma saati : 21,15 

T, B. M, M. Bamnevî 


