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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 
maddeleri üzerinde görüşüldü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Bilrleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

îkınci Oturum 

Miletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 
maddelerinin görüşülmesine bir müddet daha 
devam olunduktan sonra. 

Tasanlar 
1. — Me&8kî ve Teknik Okullar açılması ve 

mevcutların büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
Kanuna ek Kanun tasarısı (1/698) (Millî Elitinı 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro-
lariyle Merkez kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına lair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun aşari
si (1/699) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

önerge 
3. — Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğ-

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 

Üçüncü Oturum 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 

maddeleri görüşüldü. 
10 . II . 1950 Cuma günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime «on verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
F. F. Düşünsel C. Aksu 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

8. Pek 

lu'nun, Dilekçe Komisyonunun 9 . II . 1950 ta-
' rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2892 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
(4/189) (Dilekçe Komsyonuna); 

Baporar 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/622) 
(Gündeme) ; 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/630) (Gündeme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î E Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sedad Pek (Kocaeli) 

8.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

1. —Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/642) 

BAŞKAN — Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 120 nci maddesinin görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Sait Azmi Bey, söz istiyen daha birkaç arka
daş var, şimdi söz vereyim mi? 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZlOĞLU (Kayseri) — Şimdi söyliye-
yim. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI Dr. BEH
ÇET UZ (Denizli) — Lütfen sözü başkalarına 
verin, sözcü arkadaşımız bilâhare konuşsun. 

BAŞKAN — Ali Rıza Türel. 
ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Şimdi sö

zümden vazgeçiyorum, icabederse yine sö\z rica 
ederim. 

BAŞKAN — Tahsin Bekir Balta. (Yok ses
leri). 

BAŞKAN— Kâmil Boran. 
KAMİL BORAN (Mardin) — Muhterem ar

kadaşlarım; milletvekilliği mazbatalarının tet
kiki vazifesi hakkında ben de fcsaca mâruzâtta 
bulunacağım. 

Bu mevzuda başka memleketlerden misal ve 
örnek aramamıza ve almamıza lüzum hattâ im
kân yoktur. Zira başka memleketlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi iktidarında bir meclis mev
cut değildir. Anayasa 'nın 4 ncü ve 5 nci mad
deleri «Türk Milletini aneak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına ege
menlik hakkım yalnız o kullanır». 

Beşinci madde: (Yaşama yetkisi yürütme 

BAŞKAN — Çoğunluk hasıl olmuştur, otu
rumu açıyorum. 

erki Büyük Millet Meclisinde bellidir ve onda 
toplannv) 

Sizlerin de yüksek malûmunuzdur, böyle bir 
Mecliste seçimle yer alacakların durumlarının 
bu Meclis dışında tâyinle teessüs etmiş bir he
yet tarafından tetkiki, bir başka tâbirle muraka
besi Anayasamızın ruhuna külliyen aykırı dü
şer. Ve hattâ Anayasa prensiplerimizin başka 
bir yoldan tâdili gibi bir netice doğurur. Buna 
da cevaz bulunmadığını takdir buyurursunuz. 
Seçim mazbataları Meclisin mi, yoksa Meclis dı
şında bir heyetin mi tetkiki daha faydalıda bu 
nokta üzerinde durmıyacağım. Zira mesele bir 
Anayasa meselesidir. Halbuki biz şu anda Ana
yasa esasları üzerinde müzakere de bulunuyo
ruz. Mahiyeti itibariyle kanunlarımızdan hiç 
farkı bulunmıyan bir kanunu, Seçim Kanununu 
görüşmekteyiz. 

Tasarıdaki hükmün aynen kalması muvafık 
olacağı mütalâasındayım. 

BAŞKAN — Fasıl Ahmed Aykaç. 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Diyarbakır) — 

Efendim, sıra Tahsin Bekir beyindi. 
BAŞKAN — Sırasını kaybetmiştir. Binae

naleyh sıra sizindir. 
FAZIL AHMED AYKAÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar, bir memlekette seçim emniyeti adı 
altında tanıdığımız siyasi iffetin, fikrî ve tekâ-
mülî necabetin tamamını sigorta altına almak 
için birtakım arkadaşlar tarafından hattâ müf
rit bir derecede asabiyet, telâş vesaire izhar olun
masını ben dâvanın esasmdaki ehemmiyet ve 
kıymet bakımından fevkalâde şayanı takdir 
gördüm. Binaenaleyh gerek Demokrat Partiye, 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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gerek Millet Partisine mensup arkadaşlar ta
rafından esasına hiç iştirak etmediğim halde, 
izhar olunan endişelerin mahiyetini çok necip 
gördüğümden dolayı kendilerine ansamim hu
zurunuzda teşekkür ediyorum. Müsaadenizle 
huzurunuzda bir itirafta bulunayım: 

Eğer elimizde mevcut olan tasarı hakika
ten bu seçim emniyeti denilen mevzuua küçü
cük bir zarar verebilecek veyahut muhalif ar-
arkadaşlarım tarafından vâki olan teklif, mü
lâhaza buna fevkalâde bir tılısım mahiyeti ge
tirebilecek diye bir an düşünseydim Muhterem 
Heyetinizin naçiz ve sadık bir uzvu olduğum 
halde kendileriyle beraber rey vermekle iftihar 
ederdim. Ve yine tahmin ederim ki siz de bu 
memleket dâvasında, bu iffeti siyasiye mesele
sinde sizlerle hemfikir olmadığım halde imanım 
bu merkezdedir diye şu harekette bulunduğum
dan dolayı beni takbih değil, belki takdir eder
siniz. Fakat vaziyet hiç de böyle değildir. Nasıl? 
Niçin? Bu «nasıl» ve «niçin» in hukuki ilmî bir
çok cevabını bu karşısında bulunduğum Muh
terem Heyetin birçok bilgin azaları burada 
izah ettiler. Bunlar meyanmda hakikaten fev
kalâde geniş bir dürüsti ile objektivite ile âde
ta bir teşrihi hukuki yapar gibi vaziyeti huzu
runuzda kısaca, fakat mükemmelen izah etmiş 
olan Ali Rıza Türel arkadaşımın hem istikbal 
için vâki olan temennilerine hem de halihazır 
için vâki izahlarına tamamen iştirak ediyorum. 
Bunların içinde bir cihet kale alınmadı. Bu 
kale almmıyan noktayı ıttılaınıza arzetmek için 
huzurunuza çıktım. 

Arkadaşlar, bizim de âzasından bulunduğu
muz ve bütün dünyanın teşriî muhitlerinden 
teşekkül etmiş, bir Parlamentolar Birliği var
dır. Ve biz yirmi yıldır onun içinde muhabbet 
gören, itimat gören bir heyet halinde bulunu
yoruz. O muhitin içinde bütün dünyanın ayan 
reisleri, meclis reisleri, sabık ve lâhik başvekil
leri, adliye vekilleri hukuk allameleri amba-
sadörler, muharrirler ve saire görülür. Bunlardan 
bizim dâhil olduğumuz komisyonlarda, konsey
lerde, umumi içtimalarda bugün mevzuu mü
talâa ettiğimiz birtakım hususlar konuşulmak
tadır. Biz de bunların bir çuğuna sami ve şahit 
olduk. Hattâ son defa Eylülde toplanan Stok-
holm Konferansında, bizim memleketimizde de 
seçim dâvasını ele alacağımızı bildiğim için ge
rek Belçika, gerek, ingiltere, ve İsviçre'den gel-
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miş bulunan zevat ile bu bapta ayrıca konuş
tum. Sırf kendilerinin görüşlerini bilerek, bir 
gün huzurunuzda bu mesele hakkında müzake
re cereyan ederse, ben de kanaatimi arzedeyim, 
dedim. Bu dâva henüz Dünyanın tedvin olun
muş edebiyatı hukukiyesi arasına girmiş değil
dir. Bu dokümanlar ve eserler hakkında ben de 
sizlere onların fikir ve mütalâalarını hulâsatan 
arzedeyim : B-unlarm hulâsası nedir? Arkadaş
lar bunların hulâsası şudur : 

1. Seçim emniyetini temin hakkında ma
lûm olan umumi esaslardan dolayı her memle
ketin kendi kudretine, ihtiyacına göre bir ça-
rei hal bulmalı ve daima o esası tekâmül ettir
meli; 

2. Belçikalılar bilhassa bu sahada fevkalâ
dedir. ingilizleri de aynı mülâhazada gördüm. 
Çünkü ingiltere'de mevcut olan bir usulün fay
dalı oluşu ingiltere'de mevcut diğer birtakım 
teşkilât, tesisat ve saire ile birlikte bulunduğun
dan dolayı müfit olmaktadır. Fransa'da da 
mevcut olan diğer bir usul yine Fransa'da 
onunla birlikte bütün memleket hayatı siyasi-
yesine, hayatı idariyesine hâkim ve nâzım di
ğer teşkilât ve tesisatı mevcut olduğundan do
layı iyi netice vermektedir. Binaenaleyh bizim 
memleketimizde de seçim kanunlarımızı ileri 
demokratik inkişafları temin etmek için çalışı
yoruz diye söyledim. Belçikalı hukuk üstatları
na, ingilizlere, Fransızlara, İsviçrelilere ve sai-
reye, ne dersiniz? Diye aynı suali tekrarladım. 
Dediler ki, umumi esasları biliyorsunuz, kendi 
memleketinizin kabiliyetlerini de bizden iyi ta
nırsınız : Hüsnüniyet mevcut olduğu halde me
seleyi muhtelif zaviyelerden gören arkadaşların 
mütalâalarının hasılasıdır. Bu, zamanla tekem
mül eder. Binaenaleyh, tekrar ediyorum; eli
mizdeki mevcut tasarıda bize irae edilmiş olan 
düsturda, bu emniyeti temine zerre kadar mu
zır tesir edeceğine dair en ufak bir düşünce 
yoktur. Arkadaşlarımın dediklerini de dâvayı 
kül kabul etmeye zerre kadar itimadım yoktur. 

G-elelim ikinci noktaya; necip arkadaşlarım
dan bir tanesi buyurdular ki : Âmme vicdanın
da, vatandaş gönlünde selâmet ve emniyet ha
vası yaratmak mevzubahistir. Hakikaten çok 
yerinde ve çok güzel bir endişedir. Ben, pek 
düzgün, pek rabıtalı bir mahkemeye sahip olan 
arkalaşımıza temin ediyorum ki ıttılaatı beşer 
yalnız hukuk çevresi içinde hapsolmuş değildir, 
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Ittilaat, beşerinin ruhunda müessir pisikoloji var- I 
di?, bütün insanların cemiyet ruhundan nebaan 
eden sosyoloji vardır, insanların emniyetleri bir 
az da bunların neticesinde tezahür eder. işte en-
dişo ettiği mahzurlar da oradadır. Binaenaleyh 
şimdi kendilerinin teklif buyurdukları husus üze
rinde bunlar gibi insan vicdanın da müessir ol
duğunu unutmamak lâzımdır. 

Üçüncüsü- arkadaşlar, bilirsiniz ki, ister bir 
. kanunun, ister neyin olursa olsun, hayatı yev

miyedeki ameli kıymeti, onun nazari sahadaki 
ideal teorisine bağlı değildir. Bir gün Bratisla-
va'dan Viyana'ya geliyordum, meşhur Paul Bon-
cour'la beraberdim. Paul Boncbur bana dedi ki, 
insanlığın kafasından çıkmış en yüksek hukuki 
âbide nedir, bilir misiniz?. Nedir, dedim. Bu mil
letler Cemiyeti teşekkülü ve Milletler Cemiyeti 
nizamnamesidir. Ben de dedim ki, Ekselans, ha
kikaten ideal fakat ancak kelimeden bir saray 
almak üzere fevkalâde bir âbidedir, fakat haki
kati vo sulhu barındırmak için zerre kadar te
siri olacağına kani misiniz? Değilim, dedi ve 
yanağımı 'okşadı. 

Arzedebiliyor muyum? Neticeyi de gördük!. 
Şimdi, bu çok ehemmiyetli kanunu tetkik bu

yurduğunuz, münakaşa ettiğiniz anda yalnız hu
kuki endişelerin çevresi içinde saklıyacak kadar 
mefkurenizi dar zanneden bir arkadaşınız deği-

• Mm. Bütün bu hukuki endişelerin yanında ne 
sosyoloji, ne tarihi, ne dün ve evvelki gün ve ya
rın tekevvün ederek bütün demokrasi hayatını 
tehlikeyo koyabilmek ihtimali bulunan hâdisatı 
derpiş etmiyecek kadar tecrübelisiniz, bilgilisi-
niz, ileri ve müstakilsiniz. Binaenaleyh bu mülâ
hazalarla fikirlerinizi katmak zaruretinde bulun
duğunum kanaatindeyim. 

Böyle olunca, unutmamak lâzımgelir ki, biz bu 
günkü mahiyetimizle bir Hükümeti inkilâbiyeyiz, 
bir idarei inkilâbiyeyiz. 

îşte size bir itirafta bulunacağım. Serbest 
Fırka teşebbüsü münasebetiyle Atatürk itimat 
ettiği birçok şahsiyetlerin toplandığı Yalo'vada 
bir akşam bana dedi ki, (sen çok heyecanlı gözük-
miyorsun!) Kendisine söylediğim lakırdı şudur; 
dedim ki, Reis Hazretleri, bir çocuğum dünyaya | 
gelse ve adını Eflâtun koysam ve üç ay sonra 
bana sorsanız, deseniz ki, Eflâtun ne yapıyor? 
Felsefe mi yazıyor diyeceğim? Adını Dekart koy
sam üç ay sonra riyazi düsturlar mı keşfediyor 
diyeceğim? Gülmeye başladı. | 

.1950 0 : 1 
Bana dedi ki, çok iyi söylüyorsun, fakat 

tekrar etme! Bu sefer ikimiz de güldük. 
Şimdi arkadaşlar, kıymetli zamanınızı, lütuf

kârlığınızı suiistimal ederek hırpalamak iste
mem. Şimdi hareket ettiğim noktaya avdet edi
yorum. 

4. Arkadaşlar; seçim emniyeti mevzuu üze
rinde pek haklı olarak izhar edilen hassasiyet 
kadar üzerinde durulması icabeden bir nokta da
ha vardır. 

Bütün, tam, ve kâmil bir istiklâl içinde çalışır 
bir halde verilmiş olan ve Millet Meclisinin tam 
ve kâmil olarak istiklâli harekâtını takyit eder 
mahiyette görülecek her hangi bir karardan be
hemehal içtinap etmeliyiz. 

Çünkü eğer, bu milletin seçeceği insanlar, ya
ni içinden bir Devlet Reisi, bir Hükümet başı, 
sonra erkânı idare ayrılacak olan ve ilânı harb 
kararı vermek mesuliyetini üzerine alacak, Hü
kümeti murakabe edecek ve memleket için lâ-
zımgelen yaşama düsturlarını meydana getire
cek bulunan bir meclisin istiklâli bağlanamaz. 
Vâki olacak birtakım itirazlara karşı bunları 
süzgeçten geçirecek yetkili insanların mülâhaza
sını da öğrendikten sonra azaları hakkında dü
rüst bir karar vermeye kaadir değilse o vakit bu
nun hikmeti vücudu yoktur. O vakit bu heyet 
gülünç veyahut ağlançtır. 

Evet, o vakit bu heyet gülünç ve ağlanç olur, 
çünkü bu kadar işleri kendisine emniyet ettiği
miz, milletin mukadderatını ellerine tevdi etti
ğimiz insanlar, dediğim gibi en salahiyetli mer
cide tetkik edilerek, süzülerek gelen bir şey üze
rinde mütalâasını yürüterek nihai bir karar ve-
remiyecek kadar vicdan züğürdü demektir, bu 
heyet nasıl tasavvur edilebilir, böyle bir hal kar
şısında zaten milletin şuuru başka türlü aksüla-
mel gösterir. 

Binaenaleyh, biz Mecellede söylendiği gibi; 
lüzumsuz iştigallerde bulunarak mahrumiyetle 
mu'atep olmamızı intaç edecek müfrit hareketlere 
atılmaktan çekindiniz, hem hareketimiz ciddî ve 
ileri doğru olur, hem de ilerde neticeye yaklaştı
racak veçhile ihtiyatlı ve tedbirli bulunur. Fik
rimi ne kadar ifade edemiyorsam da, sözlerim ne 
kadar perişan olsa da, diğer teferruatla daha zi
yade başınızı ağrıtmak istemiyorum. Tasarıyı 
zamanımızın icaplarına gayet uygun buluyorum. 

Arkadaşlar, yarın bu milletin temenni ettiği 
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daha büyük anlayışlarla vücuda getirmek şar- I 
tiyle bugün şu tasarının kabulünü rica ederim, 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, dünkü 

müzakerede Demokrat Parti adına konuşan mu
ammer Alakant arkadaşımızın «Emin Soysal, 
Halk Partisine yeni girdin» tarzmdaki ifadesine 
yani yeni girdin sen konuşma, konuşmaya hakkın 
yok, şu veya bu şekildeki tariz ifadesine cevap 
verecek değilim. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— öyle bir şey kasdetmedim. müsterih olun. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. Cevap vermeyi zait bulurum Muammer Ala
kant bu hususta. 

BAŞKAN — Mesele yok. 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Arkadaşlar, 

millete atfen mütemadiyen ileriye sürülen «Bü
tün millet böyle istiyor, bütün millet şöyle isti
yor» diyebilmek için, bütün milletin bu mesele 
hakkında rey ve mütalâasına dair istastikî, katî 
malûmat toplamak lâzım gelir. Şurada beş kişi
nin, şurada 10 kişinin burada 100 kişinin müta
lâasını almak'veya beş kişinin mütalâasına mut
tali olmak milletin fikri böyledir demek için bizi 
hükme götürmez. Bu metod gayri ilmîdir. Mo
dern sosyoloji ilminde beş kişiyi dinlemekle bü
tün bir millet böyle düşünüyor diye hüküm ver
mek yoktur. Bunun için diyorum ki, Hükümet 
her halde millete atfen mütemadiyen ileri sürü
len birtakım vahi fikirlerin millet nazarında çü
rüklüğünü ispat etmek için olacak ki, benim ka- } 
naatınica, öyle zannediyorum, memlekette kabili
yeti tatbikiyesi olmıyan bir kanunu bize getirdi. 
Evet arkadaşlar, bu kanunun heyeti umumiyesini 
Türkiye'de coğrafi bakımdan, sosyoloji bakımın
dan, psikoloji bakımından, ekonomik bakımdan 
ve nihayet çeşitli kültürel farklar bakımından 
kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Misal mi istiyorsu
nuz? Ben bu yaz bir köyde toplanan vatandaşlarla 
konuşurken sordum, birinci azaya sordum.-

Birinci azaya sordum; kaç tane milletvekili
niz var? 12 tane. 

Diğer bir köyde sordum; milletvekilleriniz 
kim? 

Bir sen, bir de Neemeddin Sadak. (Gülüş
meler) 

Diğer bir köyde sordum; Devlet reisiniz 
kim? 1 

. 1950 O : 1 
Ne soruyon efendi, padişah efendimizi mi 

soruyon. 
Diğer bir köyde sordum, hep ayrı ayrı köy

lerde soruyorum bu sualleri - Reisicumhurunu* 
kim? 

Ellehem Saraçoğlu. 
Arkadaşlar, çeşitli kültürel seviye bakımdan 

dedim; mesele % 75 ni okur yazar yapamadı
ğımız, % 75 i okur yazar olmıyan bir millete en 
ileri demokrasilerin bile kanunlarına koymadık
ları ivieaçlı telâfifleri, teariçleri bile şaşırtan 
maddeler koyarak tatbik edeceğiz, demek haki-* 
katen düşündürücü bir meseledir. 

Şimdi denecek ki efendim ;% 75 öyle olsun 
ama, % 25 var. Güzel, ama bu % 25 inde, sami
mî konuşalım, ahlâki durumu pisikolojik duru
mu, coğrafi şartları, ekonomik durumu, nasıl
dır. Bunları da düşünmek gerektir. 

ClHAD BABAN (İstanbul) — Sen milleti 
de küçültüyorsun. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ben asla mille
timi küçültmem. Ben milletimin seciyesini vic
danını, istiklâl ruhundaki mukavemeti bilirim. 
Ve takdis ederim. Ama bu meselede şartlar böy
ledir. Bir şehir de beş kişi, on kişiyi 30 kişiyi 
dinlemek, bütün millet böyle istiyor demek, 
böyle diyor demek kâfi değildir. Bu hakikaten 
gayrimillî olduğu kadar ,gayrisamimıdir de. 

AHMET TAIITAKILIÇ (Kütahya) — îyi 
görememişsin. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Ben o kadar 
iyi görürüm ki.. Görüşlerim sana nispetle çok 
doğrudur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Padi
şahlığı mı getirelim? Rica ederim Hükümet ce
vap versin.. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ben şartlara 
uygun kanun tedvin edelim, diyorum. Padişah 
lâfını bırak da anlamaya çalış. 

CÎHAD BABAN (îstanbul) — Sen milletine 
inanmamışsın.. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Sen benim ka
dar bu millete inansan mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Rica ederim oturduğunuz yer
den müzakerenin seyrini bozmıyalım. Söz isti-
yenlere ayrıca söz veririm. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Sayın Ali Rı
za Türel burada çok güzel izahat verdiler. İlmî
dir, hakikaten insicamlıdır, mantıkidir. Onlara 
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iştirak ediyorum. Ali Rıza Türel burada ileri 
memleketleri misal gösterdiler. Fransa 'yi, Alman
ya'yi, Amerika'yı. Bunun yanında bir de baktım 
ki yeni bir misal ç/ktı karşımıza; Yenizeiânda ile, 
Avusturalya. Şimdiye kadar yoktu. Birde ek
sik kalan Cenubi Afrika.. Bari Hotanto'ları da 
Katsalardı. Şimdiye kadar mademki ileri de
mokrasiyi misal alıyorduk, ileri demokrasiyi 
misal aldığımıza göre, Ali Rıza Türel'in verdiği 
misalleri ben daha uygun bulurum. Çünkü, 
Türk Milleti aşağı yukarı o istikamette inkişaf 
etmiştir, karakteri itibariyle aşağı yukarı o is
tikamettedir, il(;ri demokrasi vasıflarım ihtiva 
edecek şartlan ve durumları yaratacak azimde
dir. Yen ize! an d.'t. fııdan, Avusturalya, falan.. 
İyi. Ben çıkıp diyecektim ki: Bırakın şu Ame
rika'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi bize göre bir 
kanun tedvin edelim. Karşımıza bir de bunlar 
çıkınca Ali Rıza Türel'in verdiği misallere uya
lım bari, dedim. Binaenaleyh, Yenizeiânda, 
Avusturalya, Cenubi Afrika, Sudan mebdei ha
reketinden hareket eden noktai nazara iştirak 
edemem. 

Ali Rıza Türel arkadaşımız, her kudreti nef
sinde toplıyan Büyük Meclisin salâhiyetini 
memleketin hayat ve istikbaline şümulü olan 
irade kudretini esaslı olarak ileri sürdüler. Her 
zaman Hükümeti istisnasız tenkit ederken bu de
fa Hükümetin noktai nazarı doğrudur, biz 
Hükümetin noktai nazarını kabul ediyoruz, 
siz de edin, şeklindeki noktai nazarlara dikte 
şeklindeki antidemokratik şekildeki noktai na
zara iştirak etmiyorum. 

Hepinizce malûmdur ki, eflâtunun bir naza
riyesi var. Bir mağara içerisinde kayalarla çev
rilmiş el ve ayakları bağlı, mağaranın önünden 
geçenlerin hayalleri mağaranın duvarına vur
makta, eflâtun bu hayallere bakarak hükümler yü
rünmektedir. Büyük Millet Meclisinin bir ma
ğara duvarındaki hayallere, idolalara kapılarak 
hüküm vermesi zannederim ki, doğru değildir. 

Sayın arkadaşlar, bendeniz komisyonun yap-
tıği, Hükümetin getirdiği Yüksek Seçim Kuru
lunun mahkeme salâhiyetini haiz olması icab-
ettiği hakkındaki noktai nazarın doğru olmadı
ğına, bunun Anayasanın ruhuna uymadığına 
kaniim. Ama Yüksek Seçim Kurulunun... Ama 
mahkeme değil, çünkü Demokrat Parti adına 
konuşan arkadaşımız, Yüksek Seçim Mahkeme
sinin verdîğî karar B. M. M. noe muta olmalı* 
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dır tâbirini kullandı; dikkat buyuruyor musu
nuz?.. O halde Meclis.bütün salâhiyetini oraya 
verecek, hareket mebdei orası olacak deniyor. 
Seçim tutnakları hakkında Meclisin vereceği 
kararlar sübjektif olur, Meclis siyâsi telâkki
lere kapılır, şu olur, bu olur... Ben de diyorum 
ki, bu kurul Yüksek Seçim Mahkemesi diye ka
bul edildiği takdirde arıyacağımız, 4 - 5 kişi
den ibaret olan şahıslar bu kadar bitaraf, etten 
kemikten âri, histen, düşünceden âri, Merihten 
inmiş melek tıynetli insanlar mıdır? O zamanın 
iktidarının tesiri altında kalmıyacaklarım kim 
kabul eder. 500 kişilik bir heyetin adalet mef
humundan, vicdanlarının sesinden şu veya bu 
şekilde inhiraf edeceklerini zannediyoruz da 
4 - 5 kişinin inhiraf edeceğini niçin kabul et
miyoruz. Bir de işi burada mütalâa etmek lâ
zımdır. 

Sonra, ortada tlim Heyeti mevzuu vardır. 
Sayın arkadaşlar, ilmin birinci şartı, takdir bu
yurursunuz ki, müşahededir. îlim Heyeti bu ta
sarıyı yaparken, bu konuşmalara mebde olan 
şeyi yaparken, çünkü burada daima îlim Heye
ti şöyle yaptı, îlim Heyeti böyle yaptı diyoruz, 
acaba îlim Heyetinin verdiği karar ne derece
ye kadar doğrudur. Bu işin ilim olabilmesi için 
îlim Heyeti hangi seçimi müşahede etmiştir, 
hangi seçimin ihtilâflarını tetkik etmiştir. 
îlimde birinci şart müşahededir. îkinci şart da 
tahkiktir. Ne bir seçimi müşahede etmişler ve ne 
de bir seçim vakıası üzerinde tetkikler yaparak 
müşahede de bulunmuşlar ve ne de tahkik et
mişlerdir. Burada bu asli mebdede ilim heyeti 
böyle dedi, ilim heyeti şöyle dedi diye falan adı 
koymak biraz tuhaf oluyor. Binaenaleyh, Mec
lisin Yüksek takdirini kullanması herhalde tec
rübeden geçmiş insanları şıfatiyle çok daha kıy
metli olacaktır. Bu zaviyeden Anayasanın ruhu
na göre ve memleketin şartlarına göre Yüksek 
Meclisin, mütemadiyen mahkeme muta olacak 
olan, kararlarına Büyük Millet Meclisinin; mahke
me kararı karşısında kalacak bir meclisin bugünkü 
şartlar içinde çalışacak, memleket işleri için enerjik 
kararlar alacak ve yürütecek bir meclisin iradesi
nin nasıl felce uğrıyacağını yüksek takdirinize bı
rakırım. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlar; her şeyden evvel şunu arzedeyinı 
İd, ben tamamen şahsın namına konuşuyorum, 
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fikir ve mütalâam doğrudan doğruya şahsıma I 
aittir. 

Demokrat Parti adına konuşan arkadaşlardan 
birisi, Hükümetin getirdiği Seçim Kanunu tasa
rısının müzakere konusu olan Yüksek Seçim Ku
ruluna ait kısımlarını komisyonun kabul etmedi
ğini ileri sürerek komisyon ekseriyetinin iktidar 
partisine bağlı bulunduğuna göre, Hükümet ile 
İktidar Partisi ekseriyeti arasında bir fikir ihti
lâfı var mı?. Diye acayip bir mütalâa ileri sür
düler. 

Hükümet ile komıs.\ m arkadaşları arasında 
böyle bir fikir ihtilâfı olmadığı gibi böyle bir şe
ye de tesadüf etmedik. Yalnız şurasını açıklamak 
zaruretindeyız Ki, Hükümetin getirdiği bu kanun 
tasarısının maddeleri ile, fıkraları ile, yahut he
yeti umumiyesi ile İktidar Partisi milletvekilleri 
gerek komisyon! aı\?.u, gerek Kamutayda yüzde 
yüz. W f ı hnrJ'ine kabul edeceklerdir diye bir na
zariye ortaya atmak gayet tuhaf gelir. Ama; me
selelerde; parti ana disiplin meselelerinde Hükü
metle; onun mensup olduğu İktidar Partisi ile 
Meclis Grupu ile ihtilâflar olabilir. Bunların hal 
sureti hakkında izahat verecek değilim. Yani şu
nu demek isterim ki, bulunduğumuz komisyonda, 
Hükümetle komisyon ekseriyeti arasında katiyen 
ihtilâf mevcut değildi. Son maddelere; yani şu 
Yüksek Seçim Kuruluna taallûk eden maddelere . 
gelinciye kadar hemen hemen, muhalefette bulu
nan arkadaşlarla hep beraber fikir birliği yaptık 
beraber yürüdük, iyi bir anlayış havası içinde bu 
maddeleri hazırladık. 

Refik Koraltan arkadaşımızın, dünkü yazılı 
beyanında bir şeyden bahsetti. Ben bu ifadelerin
de bir inhisarcılık şemmesi sezdim. 

Buyurdular ki seçim tasarısını, Seçim Kanu
nunu iyi, teminatlı bir hale getirirsek bu tarihi 
vazifeyi Halk Partisi ile Demokrat Parti yap
mış olur, yani şeref payını bu iki partiye ayır-
nrr: oluyorlar. Ben bunu da kabul etmiyorum 
arkadaşlar. 

Vakıa bu Seçim Kanunu tasarısı gerek komis
yonda, gerek Kamutayda müzakere mevzuu olur
ken Millet Partisinin ana meselelerde bizimle be
raber olmadığını gördük. Hattâ Millet Partisi 
namma konuşan Osman Nuri Koni, biraz daha 
ileri giderek bâzı politika yollarına da saptı. Fa
kat şurasım kabul etmek lâzımgelir ki, bu kıy
metli arkadaşlarımız da kıymetli fikir ve müta-
lâalariyle bizleri muhakkak müstefit kılmışlar- J 
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di?. Binaenaleyh inhisarcılık zihniyetine gidip 
şu veya bu parti yaptı demeye lüzum yoktur. Ek
seriyet partisi ve onun Hükümeti, programında 
da bahsedildiği gibi bu milleti her türlü fikrî 
teşevvüşlerden âzado kılacaktır, kendilerinin bu 
husustaki mesailerini şükranla anmakta bir mil
let ve vatan borcudur arkadaşlar. Muhalefetteki 
arkadaşlar, dünkü beyanlarında bilhassa samimî 
olduklarından bahsediyorlar. Yani seçim emniye
tinin seçim tekâmülü için tam sıkı kayıtlar ve 
bilhassa seçim kuruluna geniş salâhiyet verilmesi
nin seçim emniyetinin bellibaşlı mesnedi olduğu
nu ileri sürüyorlar. Biz de bu hususta onlarla 
beraberiz. Yalnız bizim istediğimiz başka şeyler-
do var, mühim esaslar da var. Bir taraftan hâlâ 
bugüno kadar açıklamadıkları bir kararları var, 
bu kararlarının maksadını anlamadık. Bir ta
raftan diğer partili arkadaşlarımızın yazılı veya 
sözlü beyanlarına karşı, taşkın hareketleri var
ken milletin ekseriyetinin emanet ettiği bu va
tan ve millet asayişini omuzlarına almış olan 
C. H. P. Hükümetleri Seçim Kanunu gibi âdil bir 
kanun yaparken her şeyden evvel memlekette 
emniyet ve asayişin tam teessüs etmesini ister
le?. Vo bunun için de maddelere esaslı fıkralar 
koyarlar. İstediğimiz, ekalliyette kalan partinin 
ekseriyetini yıpratıcı, neticesi gayrimeşruluğa 
varan birtakım tezvirat yoluna, hareketlere sap
maya mâni olmaktır. Yani şunu. demek istiyorum-
ki, gayrimeşru yola varacak tezvirata meydan 
vermemek mevkiindeyiz. Mesuliyeti ve emaneti 
omuzlarında hisseden, ki öyledir bu, İktidar Par
tisi vo Hükümetleri, her zaman olduğu gibi, se
çim zamanlarında da memlekette emniyet ve hu
zuru muhafazaya muktedirdir. Bunun içindir, 
ki bu hususta titiz davranmaya da hakkı vardır. 

Her üç partinin ve bütün bitaraf vatandaş
ların da vatanperverlik1 erinden hiç kimsenin 
şüphe etmeye hakları yoktur. Fakat gayet sami
mî olarak arzedeyim ki bilhassa seçim zamanla
rında millî birliği zedeleyici birtakım hareketler 
olmasını ve içimizden bizi zedelemek istiyen 
kışkırtıcılar da vardır. Bun rarm hepsini de mil
letçe göz önünde tutmak zaruretinde olduğumu
za şüphe yoktur. 

Yüksek Seçim Kurulu bahsinde, 125 nei mad
dede esasen o kurulun tahkik vazifesi mevcuttur. 
Bu kurul, tutanakları incelemesi esasmda diğer 
seçim kurullarmdaki mevcut üyeleri, müşahit
leri dinlemek ve yahut başka hâkimler varsa 
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bunların ifadelerini almak salâhiyetini haizdir, 
bu selâhiyet kendisine verilmiştir. 

Muhalefet ve bilhassa Demokrat Parti arka
daş1 aranız, bunun kayıt11 tutulduğunu, yani bu 
kurulun istediği adamları dinlemesi lâzımgeldi-
gini ve böyle bir kayd/n ilâvesini istiyorlar. 
Ben de buna razıyım, fakat bir şart1 a. Demin 
-de arzettiğim gibi tezvirata şuna, buna meydan 
vermemek için bu kanuna, kötü niyetleri önleyi
ci esaslı müeyyidemin konması şartiyle. Eğer 
bunların konmasını Yüksek Meclis kabul ederse 
ben de ekndilerine iltihak ediyorum ve diyorum 
ki; tam tahkikat yapsın, fakat bu tezviratı önle
yici hükümleri, müeyyideleri bu kanuna koyalım. 

Esasi1 şart da budur arkadaşlar. 
ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — ön

ce şunu arzedeyim ki, tamamen şahsi olarak ko
nuşacağım. 

Dünden beri söylenen sözler bu fasrl hakkın
da, bu fasıl üzerinde, bilhassa az çok emeği geç
miş, gecesi ve gündüzü harcanmış bir arkadaş 
olarak redaksiyon komisyonunda çalıaşn bir ar
kadaş olarak bu fasıl hakkında ne düşündüğümü, 
bu maddelere ne gibi bir mâna verdiğimi arze-
dersem, Yüksek Heyetiniz hakikati daha iyi ve 
daha kolay anlamış olur. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisin teşekkülü için 
seçimden sonra yapılacak olan muamelenin ne ol
duğu mesele; beşer zihnini 1500 - 2000 se- , 
nedenberi işgal eder. Büyük Millet Meclisine ya
ni en büyük otoriteye kuvvet verecek, onu rea
liteye çıkaracak olan, son karan kim verir. Mec
lis kendine, kendi vücut verir. Bu bir tezdir, 
Meclisin vücuduna, başka bir kurul karar verir, 
bu da bir tezdir. 

Arkadaşlar, şimdi bu mahkemeye siz vücut 
veriyorsunuz, bir teze göre yarın size o vücut 
verecek. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumur
ta mı tavuktan çıkar? 

FAZIL AHMET AYKAÇ (Diyarbakır) — 
îkisi de bir. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 
bu iki tezin ikisi üzerinde de konuşulabilir .Ve ilmî 
bakımdan Büyük Millet Meclisi üyelerinin tu
tanaklarını kendisi tasdik eder dendiği zaman 
yanlış bir şey olmaz. Büyük Millet Meclisi üye
lerinin tutanaklarını bir kurul, bir mahkeme 
tasdik eder, nihai kararı o verir dendiği zaman 
da yanlıg bir §ey söylenmiş olmaz. Bunlar ilmî 
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nazarî şeylerdir. Bizim burada ilim kadar, bağlı 
bulunduğumuz mevzua-tı da nazarı itibara alma
mız lâzımgelir. Komisyonda biz bunu nazarı iti
bara aldık. Anayasanın yanında tetkik ettik. 
Meseleyi Anayasa yönünden aldığımız zaman 
varacağımız netice şudur : Komisyonda da ar-
zettim, burada da arzedeceğim, Anayasayı koyan 
vâzıı kanunun hatırından geçseydi ki, 1950 se
nesi Şubat ayının filân gününde Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin tutanaklarını bir mahkemenin, 
bir kurulun tasdik edeceği konuşulacaktır. 
ihtilâl Meclisi Anayasanın dördüncü maddesi
nin altına bir fıkra kordu: Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin tutanaklarım muhakkak Meclis 
tasdik eder, diye. Ama, hatırından dahi geç
memiştir. İhtilâl Meclisinde, Anayasayı yapan 
Mecliste bir insan kalkacak da Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin tutanaklarını bir mahkeme 
tasdik etsin diyecek. Böyle bir şey hatırdan geç
mediği için Anayasaya bu sarahat konmamış. 
Şimdi şuna dikkat buyurmanızı bilhassa rica 
ederim: Anayasada sarahat olmadığından do
layı milletvekili tutanaklarını bir mahke
meye tetkik ettirmek yetkisini haiz de
ğiliz. Bilhassa sarahat olmadığından do
layıdır ki, bu yetkiyi mahkemeye veremeyiz. 
Anayasanın ruhu ve heyeti mecmuası ve Bü
yük Millet Meclisine verdiği mâna, tek kuvvetin 
burada toplanmış olması orizinal bir şeydir. 
Bunun aksini düşünmeye bizim için, Anayasa 
bakımından imkân yoktur. (Soldan bravo ses
leri). Şimdi bir defa birinci meseleyi böylece. 
hallettik, Anayasa önünde Büyük Millet Mecli
si üyelerinin tutanaklarını, bu meclisin dışın
da her hangi bir müesseseye tetkik ettire
meyiz. Bu Anayasa önündeki mütalâamız. 

Anayasayı tadil buyurursanız o zaman 
ayrıca düşünmek mümkün. Şimdi birinci fikri 
böylece topladık: Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin tutanaklarını Büyük Millet Meclisi bizzat 
tasdik edecektir. Bunda komisyonda ittifak ha
line geldik. Demokrat Parti de, Halk Partisi 
arkadaşları da... Millet Partisine mensup arka
daşlarımız komisyonda üye olmadıkları ve üye 

olanlar da gelmedikleri için onlarınkini de dinledik. 
ittifak ettiğimiz nokta şudur: Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin tutanaklarını Büyük Millet Meeiisi 
tetkik eder ve son kararı orası verir*. Ban-Iau 
sonra yapılacak olan üzerinde durduğumuz mnv. 
zu, bu itirazları, tutaıiaklar üzerinde yapılacak 
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itirazları elemek, mütekaddim bir tetkiktan ge
çirmek, neticeye müessir bir hali mevcutsa Bü
yük Millet Mell isinin nazarı dikkatini celbetmek 
için, ehemmiyetini arzetmek için bir dördüncü 
kurul teşkil edelim. 

Arkadaşlar, sandık kurulu var, ilce seçim ku
rulu var, il seçim kurulu var, Bunların vazi
feleri, halleri, nasıl teşekkül ettikleri tasarıda 
var ve kabul de ettik. Bu dördüncü kurulun il 
kurulundan fazla zerrece bir fonksiyonu, bizim 
anladığımız mânada, yoktur. Çünkü birinci ka
rarı verip neticeyi burası yani Meclis tâyin ede
cektir dedikten sonra Yüksek Seçim Kurulunun 
il kurulunun vazifelerinden fazlaca bir vazifesi 
kalmıyor. Hükümetin getirdiği tasarı metnini 
tetkik ederken esbabı mueihesini unutmamak lâ
zım. Tasarıda, maddelerin metninde birkaç nok
tanın zühuleıı kaldığını ve esbabı mucibe ile te
nakuz teşkil ettiğini biz komisyonda gördük ve 
nazarı dikkati celbettik. Bunun bir unutmadan 
ibaret olduğu açıklandı. Şimdi o unutulan nokta
lara yapışıp tamamen işi gayrisalim bir istika
mete götürmek bizi üzdü. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Esbabı 
mucibenin neresinde? 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ar-
zedeceğim. 

Arkadaşlar; Hükümet bu faslı bize bir dör
düncü kurul mânasına getirdi. Bu fasılda ne var? 

1. Bu heyeti kimlerden teşkil edelim? 
2. Bu heyet nasıl karar versin? 
3. Bu heyet ne zaman teşekkül etsin? 
4. Bu heyetin vazifeleri ne olsun? 

' 5. Bu heyete nasıl müracaat yapılsın? 
6. Bu heyet nasıl tahkikat yapsın ve nasıl 

bir neticeye bağlasın? 
Arkadaşlar, bu beş halden başka hal var mı? 

Bu beş işten fazla yapılacak bir işimiz var mı? 
Şimdi il kurulunun, ilce kurulunun ve Yüksek 
Seçim Kurulunun durumlarını ele alalım. Bi
rinci iş nedir? Bu heyet nasıl kurulur? ilk iş 
bu iş değil midir? îl kurulunu böyle yapmadık 
mı? Faslın birinci maddesine, bir heyet kurar
ken onun nasıl kurulduğunu söylemek lâzım-
gelmez mi? Hükümet tasarısında böyle yapıl
mamış, önce vazifeler söylenmiş, arkasından da 
nasıl kurulacağı yazılmış. Biz dedik ki, il kurul
larında, ilce kurullarında sandık kurulla
rında olduğu gibi bu seçim kurulunun 
kimler olduğunu birinci maddede yaza-
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lira ve bu suretle faslın birinci maddesi 
olarak gördüğümüz madde tamamen tasarıda 
mevcut olan kanunun tertibine uygun olmak 
üzere kuruluşa taallûk eden hususları ön mad
deye almak oldu. Bu faslın birinci maddesiyle 
bu kurulu teşkil ettik ve dedik ki, Danıştaydan, 
Yargıtaydan gelirler., başkanlarını seçerler, ye
dek ve asli üyelerini seçerler diye ilde olduğu 
gibi birinci maddede bu kurulun nasıl teşekkül 
edeceğini gördük. 

Hükümet tasarısı nasıldı, Hükümet tasarısı; 
evvelâ vazife ve salâhiyetini öne almış teşekkü
lü de sona bırakmıştı, biz bunu öne aldık. 

İkincisi, bu heyet nasıl karar versin, ekseri-
yetle karar versin çoklukla karar versin, müsa
vat halinde başkanın bulunduğu taraf tercih 
edilsin. Bu da Hükümet tasarısında aynen mev
cuttu, bu maddeyi kuruluşun altına koymak lâ
zımdı, aynı zamanda, kurulun teşekkülü Seçim 
Kanunu çıktıktan sonra dört yıl için olsun, de
dik. Bunların hepsi tasarıda aynen mevcuttur. 

Görevler, yetkileri.... i ldeki; ilçedeki, san
dıktaki gibi, yüksek kurul teşekkül ettikten 
sonra görev ve yetkileri nelerdir, bunları say
dık 

Arkadaşlar; Hükümet tasarısının meşhur 
112 nci maddesi ile, yine meşhur 1.17 nci mad
desi birbirine tedahül eder mahiyettedir. 112 
nci madde vazifeleri saymakla iktifa edeceği 

''' yerde tahkikten bahsetmektedir. Halbuki 117 
nci maddede tahkikatın nasıl yapılacağı anlatıl
maktadır. Bunları iki defa yazmaya ne hacet? 
il kurulunun vazifesini yazarken, sadece tadat
la iktifa ettik. Seçim Kanunu tasarısı kanun 
tertibine, kanun tanzimine uygun olmasın mı? 
Vazifelere ait maddeler burada bir tertip sıra
sına göre tanzim edilmiştir. Bir; şunu yapar, 
iki, sunu yapar, üç, şunu yapar diye saydık. 
115 nci maddeye bunları koyduk. Daha tertip-

' li, daha intizamlı olmak üzere bizim tasarıya 
I koyduğumuz maddede, görev ve yetkilere ait 
' maddede aynen mevcuttur. 
i Müracaat usulü: Tasarının 116 nci maddesin-
j de müracaat usulü için konulan şekil ve tertip 
• bizim 124 ncü maddede müracaat usulü için 

koyduğumuz sekil ve tertibin aynıdır. 
i * 

: Şimdi geldik tasarının 117 nci maddesine, 
j geldik bizim. 125 nci maddeye. 
: Tasarıda farklı olan madde 117 nci madde-
i lir, bizim komisyon tasarısında 125 nci rnacldö-
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dir. Bunların ikisi birbirinden farklıdır. Fakat 
bu fark arkadaşlar, ne ayrı ayrı iki zihniyetin 
ifadesidir, ne birbirini tutmıyan iki noktai na
zarın ifadesidir. Bunların her ikisi tıpıtıpma 
birbirinin aynı olan zihniyetin eserleridir. Yal
nız ne var Hükümet tasarısı esbabı mueibesin-
de bu heyetin, yani Yüksek Seçim Kurulu de
diğimiz heyetin vazifesinin bir hazırlık olduğu
nu Büyük Millet Meclisine bu göndereceği şeyin 
bir rapor olduğunu ifade ettik. Hükümet 112 
nci maddeyi tadil ederken bunu dikkate aldığı 
halde zuhulen 117 nci maddeyi ilim Heyetinin 
getirdiği şekilde ipka etmiştir. 112 nci madde
deki gibi, esbabı mucibedeki gibi düzeltilmeme-
si bir unutkanlıktan ileri gelmiştir. Orada gör--
düğümüz hüküm v>e kesin karar tamamiyle mad
denin diğer maddelerle tenazurunu kaybeden 
bir zühulden ibarettir. Bu böyle telâkki edil
miştir, böyle ifade edilmiştir. 

Şimdi Hükümetin esbabı mucibesini okuyo
rum : «Meclisin nihai karar için hazırhyacağı 
ve ayıklıyacağı mahiyette bir tetkik ve tahki
kin Yüksek Seçim Mahkemesinde yapılmasnda 
fayla mütalâa edilmiş bu şekle sokulmuştur.» 

Hükümet diyor.ki, Yüksek Seçim Mahkemesi 
dediğimiz bu mahkemenin vazifesi, B. M. Mec
lisince yapılacak tetkiki kolaylaştırmaktır. Bir 
ayıklama mahiyetinde olmak üzere kabul edil
miştir. Aynı zamanda bu esbabı mucibesinde 
zikrettiği hususu, 112 nci maddesinde bir rapor 
verir suretiyle de ifade ediyor. 

117 ye gelince* 117 nci maddede tasrih edil
mesi unutulmuş. 

Şimdi arkadaşlar, 117 nci maddenin: «Mah
keme kanunlara ve hukuk esaslarına göre hü
küm verilir, Yüksek Seçim Mahkemesinin bu 
kararları kesindir» yolundaki bu iki hükmü, 
iki fıkrası zaittir; tasarının maksadı dışındadır. 
Hükümet tasarısının esbabı mucibesine de ay
kırıdır. 112 nci madde ile de aykırıdır. 

Arkadaşlarımızdan bâzıları, Hükümet tasa
rısının aynen müzakeresini ve aynen kabulünü 
teklif ederken bence düşündükleri yegâne hu
sus şu 117 nci maddenin iki fıkrasını burada 
kabul ettirtmekti. Arkadaşlar bu. süslü ve ka
mufle edilmiş bir tez. ittifak ettik ki nihai ka
rarı B. M. M. verir. Komisyonda da burada da 
ifade ettiler. Nihai kararı B. M. M. verecekse 
nasıl oluyor da bu Yüksek Seçim Mahkemesi 
diye kabul edilmek istenen heyet hüküm vere-
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biliyor, nasıl oluyor da bu verdiği hüküm kesin 
oluyor? Hüküm olunca zaten kesin olur. M asıl 
oluyor? Eğer bu heyetin verdiği hüküm ise ka-
ziyyei muhakeme teşkil ediyor. Kesin olduğuna 
göre kaziyyei muhkeme oluyor. 

Kaziyei muhkeme teşkil eden bir hükmü 
B. M. Meclisi yeniden nasıl tetkik edecek? Eğer 
bu heyetin adı mahkeme, eğer bu heyetin vazi
fesi kesin hüküm vermekse, bu, demin ittifakla 
kabul ettiğimiz teze yeniden dönmek olur. O 
zaman B. M. Meclisinin yapacağı hiçbir iş kal
maz. 

Şimdi, komisyon tasarısında bizim, 117 nci 
maddeye tekabül etmek üzere kabul ettiğimiz 
maddede bir defa bu kesin hüküm yoktur. Böy
le bir şey olamaz. Bunu kabul edersek tezat içi
ne düşmüş oluruz. Bunu kabul etmediğimize 
göre, bizim kabul ettiğimiz tahkikin lüzumuna 
birçok arkadaşlar da kani olmuşlar, bunu bir 
mânada tahdit etmeyi düşünmüşlerdir. Bizim 
Hükümet tasarısında bu mevzuda yapmış oldu
ğu yegâne tasarruf, tahkikatın bir mânada ya
ni şahit dinleme hususunda kimlere inhisar ede
ceğini tâyinden ibarettir. 

Bunda da ısrar etmem. Tahkik eder deyin, 
mutlak olarak tahkik eder deyin, ne yaparsa 
yapsın, ama adını mahkeme yaparsanız, verece
ği kararın adına hüküm derseniz bu hükmün 
kesin olduğunu kabul ederseniz buna ben razı 
değilim. Çünkü bu Anayasaya aykırı olur. Ta
sarı, başından itibaren madde sırasını takip 
etmiş, sırasına göre tanzim edilmiştir. Bu 117 
nci madde de buna göre kabul edilmiştir. 125 
nci maddede buna göre bir sıra güzetilmiştir. 
Eğer buna bu yolda bir genişlik vermek istenir
se, bu her zaman mümkündür. 

Binaenaleyh Hükümet tasarısının değil, on
dan hiç de ayrı olmıyaıı komisyon tasarısının 
müzakeresini rica ederim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Bendeniz bu münakaşalara ve bu müzakere
lere iştirak etmek istemiyordum. Çünkü ben şah
si kanaatimi, bu tasarının komisyona geldiği »za 
man izhar etmiştim Orada izhar ettiğim noktai 
nazarda da bir tereddüt göstermiyorum. O nokta 
hızarlarımın bugüne kadar, gerek komisyonda, 
gerek heyeti umumiyede vuku bulan müzakereler 
de tamamen haklı olduğunu görüyorum. Ve 
kendimce şöyle bir karara varmıştım. Artık ben 
bir milletvekili olarak, Türk Milletinin bir mü-
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messili olarak vazifemi yapmış oldum. Bundan 
sonra hâdiselerin mirsade ibretten temaşası aı 
yapmak kâfidir dedim. Fakat, ben bir 
milletvekili olarak işin şevkinden ziyade işin 
bir vazife ve hakikat olduğunu ve bu hakikati 
Türk milletinin huzurunda, yüksek huzurunuzda 
haykırmak mecburiyetini duyarak söz aldım ve 
bu kürsüye geldim. Şimdi berveçhi peşin arzede-
bilirim ki, biz bundan 27 yıl önce bir İs
tiklâl Savaşı yaptık, buna inkılâp dediler, 
ihtilâl dediler, şu dediler, bu dediler. Be
nim o vakitki kanaatim, bu ne inkılâptır. 
ne ihtilâldir bu tamamen Milletçe, Devletçe, Hü
kümetçe bir istihaledir. Bu istihalenin neticesi 
olarak bir Anayasa yaptık. Hâtıralarınıza mü
racaat ediyorum. İçinizde bu İstiklâl Savaşını 
Milletvekili olarak, Milletvekili olmıyarak yaşa
mış arkadaşlarımız var bu Anayasayı tesis etti
ğimiz vakit bu Anayasa karekterinde siz her han
gi bir anayasa tasavvur ediyor musunuz?. Ben, 
hâşa tasavvur edemiyorum. Çünkü bu Anayasa, 
istihalenin, büyük bir tarihten ayrılarak yeni bir 
tarihin kapısını açmak için yapılmış bir nevi be
rattır. Türk Milleti, kendisine istinat ederek 
kendisinin yaptığı mücadeleye delil olmak üzere 
bu Anayasayı meydana getirmiştir. Bu, bir isti
halenin^ neticesidir, inkilâbm veya ihtilâlin değil. 
Şimdi bu Anayasa üstünden 30 yıla yakın bir 
müddet geçiyor. Eğer kabul ediyorsanız ki, biz 
bir istihale daha geçiriyoruz. Ben eskiye bağlı 
bir adam değilim, değişikliklere âşık bir adamını. 
Eğer yeni bir istihaleye başlıyorsak Anayasayı 
da ele alabiliriz.. Şimdi diyelim ki, istihale var
dır, parti istihalesi, tek partiden çok partili bir 
şekle geçiyoruz, ben de şuna kaniim İd, çok par
tili Devlet yapıyoruz. Biz ordu Devlet, biz din 
Devlet, biz saray Devlet yaptık ve sonunda parti 
Devlet kurduk. Binaenaleyh Büyük Millet Mec
lisi çok partili Devlet bakımından Anayasayı ta
dil edebilir ki, dâva bugün mevzuubahis olan bir 
müessese, Yüksek Seçim Mahkemesi davasıdır. 
Bu Yüksek Seçim Mahkemesinin veya kurulunun 
karekterini tâyin etmek lâzımgelir. B. M. M. ne 
muvazi, yahut onun üstünde, yahut onun altında 
veyahut onun prestijinde bir müessese kabul 
edersek, eğer böyle bir tadil yapmazsak, böylece 
Parti - Devlet esasına göre bit' istihale başlangıcı 
kabul etmezsek, bu, B. M. M. nin yanı başında 
onun prestijini, ruhuna, maddelerdeki delâlete, 
İçtüzükteki sarahate ve 27 yüdan beri bu hususta 
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I verilmiş olan mütaaddit kararlara rağmen Ana

yasaya muhalif hareket etmiş oluruz. Bu bir ge
dik açma olur, bilerek veya bilmiyerek Anayasa-

I nııı prestijini düşürmek olur. Bunu bir Milletve
kili olarak - bir partizan olarak değil - bir mil
letvekili olarak, Anayasanın nasıl kurulduğuna 
bildiğim ve bizzat yaşadığım için, hâlâ o devirle
rin aşku şevkini ruhumda temadi ettirmekte ol
duğum için diyorum ki, siz hiçbir zaman bu Ana-

i yasa huzurunda, onun yanıbaşmda ve müessese
yi tesis edemezsiniz. Ama burada oturup, yeni 
bir istihaleyi kabul ederiz, Anayasaya bir mad
de koruz. Ben ecnebi anayasalarını filân tetkik 
etmiş bir arkadaşınız değilim. Fakat arkadaşlar 

.diyorlar ki, ecnebi anayasalarında bu gibi mü
esseseler için maddeler vardır. Biz de ayrımı ya
palım ama bunu yapmadan bu müesseseyi kur
mak, Anayasanın mübarek huzurunda bir lâuba
lilik olur. Ben zannediyorum ki, burada bulunan 
ister, muvafık ister nrahalif hiçbir arkadaş bu 
mübarek beratın muvacehesinde böyle bir gedik 
açmaya doğru gitsin. 

Şimdi neden İlim Heyeti böyle bir karar ver
miştir? İlim heyeti, ben onların ilimlerine, fa
zıllarına hürmetkarım. Ve onların şahıslarını 
buradan selâmlarım. Fakat arkatdaşJar Şunu 
da iyi bilelim ki dünyada aldanmıyan insan yok
tur, insanlar aldanabilir. Onlar ne kadar âlim 
olurlarsa olsun1 ar, gökten zenbil ile inmiş ol
salar dahi onlar için de aldanmak mukadderdir. 
Mademki onlar da insandır, aldanabilirler. 

Bilki onlar Anayasayı uzun uzadıya tetkik 
etmemişler veyahut ne bileyim, moda demiye-
ceğim, kendilerince böyle yapüan seçimlerde is
tediği adamı Büyük Millet Meclisi atıyor, iste
diği adam1 tutuyor gibi bir neticeyi nazara ala
rak, kendilerince böyle bir yola gitmiş olabilir
ler, aldanmışlar. Onların aldanmış olması bizim
de aldanmamızı icabettirmez arkadaşlar. Demok
rat Parti arkadaşlarımız Anayasa'ya mugayir 
kanunlar üzerinde mücadele ettiler, kabul ediyo
ruz, bunların sayügayretlerini tasdik ediyorum, 

I ve hattâ onlara büyük bir şeref payı ayırıyo
rum, kendi hesabına. Hakikaten Anayasa'ya 
mugayir o1 an kanunları bu mihenk taşma vura» 
rak, anti demokratik dedikleri kanunları mey
dana koydular, bunların bir kısmını kaldırdık 

I daha kaldıracağımız da vardır. 
Fakat nasıl oluyor da, benim anlamadığım 

I birşey var, nasıl oluyor da anti demokratik ka-
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nunlar mütahassısı olan bu muhterem arkadaş
larımız, bu maddeyi yani ilim Heyetin koyduğu, 
tesis ettiği ve Büyük Millet Meclisi üstünde 
ilmî bir teşkilât koyuyor. Millet seçiyor seni, 
fakat milletvekili olamıyorsunuz. O mu sizi tas
dik edecek. Nasıl oldu da bunun farkına varma
dınız? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Biz onu teklif etmiyoruz. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) 
— Elinizden gelmediği için teklif edemiyorsu
nuz. Sizin istediğiniz o değil midi? Yavaş yavaş 
hareket ettiniz. Küçük kongrenizde karar aldı
nız. Bırakınız canım. 

Şimdi; ilmî Heyetin kabul ettiği şeyi Halk 
Partisi kabul etmezse seçime girmiyeceğiz diye 
tehdit bile ediyorsunuz, ilmî Heyetin esas:nı 
kabul ediyoruz diyorsunuz. Bırakın canım şu 
politikayı. Ben politika bilmem. Bu gibi işlerde 
hele Anayasa karşsmda katiyen böyle bir şey 
olmaz. Politikanın da yeri vardır, derecesi var
dır, mevkii vardır. Rastgele politika olmaz. 

Şimdi bilmiyorum nasıl farkına varmadılar. 
Bu antidemokratik şeyi, ilmî Heyetin bu anti
demokratik kararını benimsediler ve bize em
poze etmek istediler. Fakat muvaffak olamadı
lar, çünkü Hükümet farkına vardı, Hükümet 
mutedil hareket etti. Ve onlara şöyle bir formül 
buldu, evet milletvekillerinin mazbataları se
çim mahkemesine gelecek fakat ilmî Heyetin 
dediği gibi katı karara raptedilmiyecek, Yük
sek Seçim Mahkemesi kararı kati vermiyecek 
ancak iptidai bir karar verecek, sonra yine es
kisi gibi B. M. Meclisine gelip nihai kararı 
B. M. Meclisi verecek. Bence meselenin, hükmün 
yani verilecek kararın iptidaen, intihaen diye 
ikiye ayrılmasında bir fark yoktur. Hükümetin 
mutedil teklifine de komisyonda itiraz ettim. 
Çünki ibtidaen hüküm veriyor ya mazbataya, 
milletin seçmesi neticesinde milletvekili oldum, 
bu hususta milletvekilliğimden şüphe yok. Yal
nız asker kaçağı filân diye itiraz edilebilir. Se
çim mahkemesi ibtidaen benim hakkımda bir 
karar vermiş, milletvekili olmaz demiş. Tekrar 
Büyük Millet Meclisine geleceğim encümenler 
tetkik edecek. Diyecek ki milletvekili olabilir. 
Şimdi ne olacak? Yüksek Seçim Mahkemesiyle 
Büyük Millet Meclisini karşı karşıya getirdiniz. 
Birisi kazai bir mahkemedir, diğeri politik bir 
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müessesedir. Hâkimlerden müteşekkil bir mah
kemenin verdiği karara Büyük Mil et Meclisi 
itiraz ediyor. Partizanlık yapıyor, parti kay-
gusu ile hareket ettiği için, filân adam hakkın
da verilen kararı nakzediyor, diyecekler ve bu 
dedikodu B. M. Meclisinin bünyesine sokuluyor. 
Bunu nasıl müdafaa edeceksiniz? Netice bu 
olunca Yüksek Seçim Mahkemesinin verdiği ka
rara B. M. Meclisinin mutlaka ittiba etmesi lâ-
zımge'mez mi? O da aldanabilir; siz dünyada 
aldanmıyan müessese mi yapıyoruz zannediyor
sunuz? Her müessese aldanabilir. Melek de al
danabilir, aldanır oğlu aldanır. O halde ne di
yecekler? Mahkeme karar vermiş, fakat B. M. 
Meclisindo ekseriyet partisi arkadaşlarını kayı-

I rıyor. Böyle bir tezada, böyle bir çıkmaza na-
I sil girilir? Ben o bakımdan muhakeme ettim, 

çünkü efkârı umumiye de bu bakımdan muha
keme ediyor ilmî Heyeti de mahkeme demiş, 
şimdi ayık" a pirincin taşını. Meclis meşru mu 
değildir? Geçen sefer, belki bilmiyorum, bu 
dünyada bilmediğim bir şeyi üzerime alıp bir 
lâf konuşamam, belki bir kaç arkadaşın mazba
tası muallel olabilir, ihbarla sununla bununla, 
delille muallel olabilir. Bu mahkeme ilâm verir, 
yani bu Yüksek Seçim Mahkemesine; müesse
sesine iptidaen dahi olsa hüküm ve karar sa
lâhiyeti verseniz tehlikelidir. Doğru değildir. 

Hükümetin teklif ettiğini bu sebeple mah
zurlu gördüm, itiraz ettim. Mesele komisyona 
geldi. Komisyon hakikaten çok çalıştı. Ve mu
haliflerin içinde insaflı arkadaşlar bizim ora
daki - partizan olarak değil - bir milletvekili 
olarak bilhassa Anayasanın muvacehesinde bu 
memleketin geçirdiği birçok vakalar arasında 
gayet mutedil hareket ettiler. En müfritleri ben 
idim. Müfrit dediğim zaman gezetecilerin kas
tettiği mânada müfrit değilim. Gazeteciler ken
dilerine göre bizi tasnif ederler. Oradaki arka
daşlardan en çok ileri giden ben idim. Fakat 
komisyonu haklı buldum ona iltihak ettim. 

Şimdi, bu, komisyonun meydana getirdiği 
maddelere ne hakla, ne yüzle burada itiraz edi
yorlar? Ne var ellerinde, hangi delil ile itiraz 
ediyorlar? Ben hattâ komisyonun verdiği kara
ra şu bakımdan muarızdım; bir milletvekili se
çim çevresi olan vilâyetin milletvekili oldu mu, 
«oradan Yüksek Seçim Kuruluna gelir orada 
bunlar tetkik edilir, yardımcı bir müessesedir 
bu kurul, dediler."Ben bunu bürokratik bir he/-
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reket addediyordum, merkeziyetçilik zihniyeti
dir, dedim, il kurallarından sonra ihtilâflar 
olursa Meclise gelsin ve orada halledilsin, de
dim. Ama, dediler ki; bu yardımcıdır Meclisin 
salâhiyetine dokunmıyacak. Ben de, Meclisin 
salâhiyetin dokunmıyacaksa yapalım bu mües
seseyi dedim. Ama şimdi görüyorum ki, arka
daşlar buna da itiraz ediyorlar. Ne yapalım, 
politika mı yapalım bu işle nereye gidelim, ne 
yapalım, politikamı yapalım, kanunda politika 
olmaz. Biz Türk Milletine karşı kanun yapıyo
ruz. Yani parti kanunu yapmıyoruz. Evet Se
çim Kanununda parti müesseselerinin de kabul 
ettik. Bütün hukuku çiğniyerek, Anayasadaki 
mevcut hükümleri nazara almıyarak, hepsini 
partilere mi verelim. 

Sonra, bizim muhalif arkadaşlar bize birçok 
şeyler empoze ettiler, bu da sırf onların hatır
ları için. Şu olmazsa bu olmazsa secime girme
yiz. diyorlar, hepinizden istirham ediyorum, se
çimde kazanmayı siz bu kanun maddelerinden 
mi bekliyorsunuz, hayır. Bu olmaz seçimde ka
zanmak doğrudan doğruya Türk Milletinin ru
huna girmekle olur. Seçimde kazanmanın ma
nivelası kanunun madelerine istinat etmez, arz-
ettiğim gibi Türk Milletine kendinizi sevdir
mekle istinat edin. Ona sevdirdikten sonra en
dişeye mahal yok, reyi alır gelirsiniz. Bu da 
ananızın sütü gibi helâl olsun. Bunun için gay-
ritabiî maddeler koymak, istiyorsanız, sipere 
girmeyin. Geçenlerde de arzettim. sipere girme
yi bırakın, meydana çıkalım, Halk Partililer de 
çıksın, Anayasayı tadil edelim ondan sonra si
zin dediğinizi yapalım. Yoksa rica ediyorum, 
yapmayın. Partiler arasındaki münasebetleri 
ihtiraslaımızla bozmıyalım. Ben mutedil bir 
adamım içinizde çok sevdiğim arkadaşlar var, 
hepinizi severim ben İçişleri Komisyonunda da 
sizden daha ileri gittim bana kendi arkadaşla
rım sen demokratlardan daha ileri gidiyorsun 
dediler, adlî teminatı sen.onlardan ziyade mü
dafaa ediyorsun dediler. Onun için rica ederim 
'bu işi tatlıya bağlıyalım da bu madde komis
yonun kabul ettiği ibi çıksın. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI Dr, BEH
ÇET UZ (Denizli) — Muhterem arkadaşlar, Mec^ 
üslerin bâzı garip haleti ruhiyeleri oluyor. Dün
den beri konuşmakta olduğumuz fasılda da böyle 
olduğunu zannediyorum. Müsaade buyurursa
nız bu mevzuda niçin çıkmaza girdik, Niçin çık-
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maz içindeyiz, ve çıkmazdan nasıl çıkacağımı
zı arzedeyiın. 

Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyonların
dan teşkil ettiğiniz arkadaşlarınız, bu fasıl üze
rinde hassasiyetle üç gün saatlerce müzakerede 
bulundu. Esaslı hukuki nazariyeler ortaya kon
du. Bu müzakereler Meclis Heyeti Umumiye-
sinde de günlerce devam edebilir. Günlerce ya
zılar yazılabilir. Şüphe yok ki, Hâkimiyeti 
külliyenin esasını teşkil eden Büyük Mil
let Meclisinde bu işte haklı olarak durul
ması lâzımgelir. Bu mevzu üzerinde hassasi
yetle durulacak bir önemdedir. Muhalif parti 
arkadaşların hepsi bugünkü münakaşanın üze
rinde o zaman da ehemmiyetle durdular. Niha
yet bu prensip kararı halledilmiş oldu. Bu 
prensipler; üzerine artık bir ihtilâf olabilece
ğini zannetmiyorum. Büyük Millet Meclisi 
azasının tutanaklarının üzerinde en son ve ni
hai kararı yine Büyük Millet Meclisi ver
miştir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Biz 
muhalifiz. Başkan sıfatiyle konuşuyorsanız bu
nu da söylemeniz lâzımdır. Perde arkası ko
nuşmalarınızı oraya çıkacak ve açıklıyaeağım. 

BAŞKAN — Karşılıklı muhavereye girilme
yiniz. Mecliste böyle görüşme olur mu? Söz 
alır konuşursunuz. Hatibin sözünü kesmeyiniz, 

AHMET TAHTA KILIÇ (Kütahya) — En
cümen Başkanı sıfatiyle konuşmaktadır. Bizim. 
muhalif kaldığımızı da açıklaması icabederdi. 
Biz nihai merci olarak bu esası kabul etmedik. 
Bunu da ifade etsinler. 

BAŞKAN — O halde söz alır, çıkıp izah 
edersiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Dr. BEH-
V.U:iT UZ (Devamla) — Komisyonumuzda âza ola
rak Koni arkadaşımız da vardı. Tüzüğümüze 
göre rey sahibi olan Koni müzakerelere katılma
dığı için ... 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — O 
ayrı mevzu. 

Dr. BEHÇET UZ (Devamla) — Yerine de 
Millet Partisinden başka bir arkadaş gelmediği 
için ben sadece diğer partiden olan arkadaşlarla 
arada geçen müzakere safhalarından bahsedi
yorum. Millet Partisi taraftardır veya değik 
dir, ayrı meseledir ve gelip burada söyliyebüÜN 
ler. 
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Bu mevzuda mutabık kaldığımız; vaziyetler- I 

den birisi de esas itibariyle bu, ister kurul ol
sun, ister mahkeme olsun, isminin « kurul » ol
ması üzerinde idi. Arkadaşlarımızın zaten zi
hinlerini işgal eden de budur. Bu ü k halledile
cek bir dâva olduğu için eğer parti t i arkadaşlar! 
müsaade buyururlarsa üzerinde durdukları 
madde 125 nci maddedir. 125 nci madde
ye geldiğimiz 'zaman Komisyon da fikrini 
söyliyecektir. Elbette Jmrşı tarafında fi
kirleri olacaktır. Ve bu mesele üzerinde 
hassasiyetle duran arkadaşların da sözleri j 
olacaktır. Tensip ederseniz söz alan bütün ar- j 
kadaşlar bu madde geldiği zaman söylediklerini 1 
söylesinler. Bu suretle bu çıkmazın içinden çı- 1 
kalım Böylece müzakereyi kâfi görürseniz mad- 1 
delere geçilmesini rica ederim. j 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Şimdi yapılan teklifin 
aleyhinde bulunacağım. I 

BAŞKAN — Söz vereceğim. J 
Şimdi, verilen yeterlik önergesini oya koy- 1 

mazdan evvel komisyon namına söz istiyen var
sa söz verecektim. Fakat Komisyon Başkanı 1 
konuştu. Onun için başka söz istiyen yoktur. I 

Yeterlik aleyhinde konuşmak istiyen Tahta- 1 
kılıç'a söz veriyorum. I 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, sekizinci Büyük Millet Mec
lisinin tarihi vazifesi, muhakkak ki, memleket- I 
te seçim emniyetini tesis edecek bütün tedbirle
ri almaktır. Tasarının umumi müzakeresi sıra
sında arzettiğim gibi, bu tedbirlerden birisi de 
münhasıran hakikaten seçim emniyetini tesis 
edecek ve seçim muamelâtı üzerindeki her tür
lü şüphe ve tereddütleri ortadan kaldıracak ve 
emniyetle cereyan etmesini sağlıyacak bir kanun 
çıkarmaktır. I 

Kanunun müzakeresini aceleye getirmek ha
leti ruhiyesi, şimdiden Komisyon başkanının I 
bir kifayeti müzakere teklifi ile meydana çıktı. 

Hattâ, kendileri, Millet Partisinden tek üye 
seçilmiş olduğu halde bu seçilen üyenin seçim I 
komisyonunda bulunmamasını, Hasan Dinçer ar
kadaşımız, sarahatle ifade ettiği bu mevzudaki 
noktai nazarını imhal ve ihmal ederek konuştu, 
dün de açıkladığı gibi Millet Partisi, tutanakla
rın tasdiki meselesinin seçim muamelâtı içeri
sinde Türkiye'de, Meclis üzerinde dedikoduyu, 
şüpheleri kaldıracak bütün müeyyideleri son | 
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olarak, katı mesele sayıyor. Şimdi böyle bir 
mevzuun, konuşulma mevzuu olarak bizim hiç
bir zaman gözümüzden kaçmadı, diğer partiler 
arasında birtakım formüller bulmak için yap
tığı gayretleri kürsüden vicdanımın sesi olarak 
ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Bugün, Seçim Kanununun emniyet madde
leri görüşüldüğü sırada yer yer komisyon faali
yetleri devam etmektedir, işte millet temsilcile
rinin ekseriyeti meydandadır. 

Binaenaleyh bir kifayeti müzakere takriri 
ile işi bitirmiyelim. Seçim muamelâtında, hiç 
olmazsa, seçim yapıldıktan, rey atıldıktan, maz
batalar tanzim edildikten, sonra mazbatanın 
tasdik edilmesiyle hâsıl olacak dedikoduları, 
endişeleri ortadan kaldıracak katî ve kazai bir 
muamelede Anayasa perdesi altında rey vermek 
istemiyen fikirleri Mecliste, her hangi bir şe
kilde bir formüle bağlamak zihniyeti Komisyon 
Başkanının ifade ettiği gibi, ben de : söyliyeyim, 
Varınca'nın söylediğini söyliyeyim; bugün hiç 
olmazsa ,o, seçim denilen muhteşem muamele
nin heyecanı içinde geçen muamelelerden sonra 
mazbataları tetkik ve muamelenin her türlü de
dikoduları; Meclisin meşruiyeti üzerine; Başba
kan Yardımcısının söylediği gibi, konuşmaları 
devam ettirecek mahiyette neticelendirmek doğ
ru değildir. 

Dünya büyük bir kargaşalık içindedir. Bu 
kargaşalık içinde bizim yapacağımız işlerin de 
başında muhakkak ki, Türkiye'yi seçim dedi
kodularından kurtarmak olacaktır. (Kifayeti 
müazkere aleyhinde konuş sesleri) 

Onun için kifayeti müzakere aleyhinde size 
şunu söyliyeyim, bu bizim teklifimizin aleyhin
de bulunan arkadaşlar bir noktayı unutuyorlar 
ki Mecliste, ekseriyetin seçim mazbataları tas
dik ile milletvekillikleri tekemmül etmeden, veri-
len kararların meşruiyeti üzerinde âmme huku
ku profesörleri mütereddittirler. Hattâ bir 
norm meselesi vadır. Yani Meclisin içerisindeki 
yoğunluğun mazbatası tasdik edilmeden alman 
teşriî karar ve faaliyetlerin meşruiyet ifade 
edip etmiyeceği üzerinde tereddüt vardır. 

Demek ki mazbataların tetkiki meselesi ka-
rekteri bakımından hiçbir siyasi manzara ve 
hâkimiyet sıfatının kullanılmasına taallûk eden 
bir şey değildir. Bilâkis bir kanun formalitesi 
içinde cereyan etmesi lâzım gelen muamelelerdir. 
Kanunlara uygun olarak cereyan edip etmediğini 
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tetkik gibi, tamamiyle, mahiyetinde ve karakte
rinde adlî olan, kazai olan muameledir. Bu ba
kımdan tıpkı seçim ehliyetinin tesbiti gibi mua
melenin son mercii kazai muamelelere zıtsa, için
de de seçim mazbatalarının kanununa uygun olup 
olmadığını, aynı zamanda seçim muamelesinin 
kanuna uygun olup olmadığını tâyin eden tam 
mânasiyle kazai bir misal vereyim, işte belediye 
seçiminin nihai mercii Şûrayi Devlettir. Demek-
ki bizim memlekette bir iç tüzük anlayışı ve İçtü
züğün gölgesi altında bir Anayasa anlayışını or
taya çıkararak, seçim muameleleri bittikten sonra. 
da olsa dedikoduyu kaldıracak bir kazai yetki ve 
murakabeye karar vermeyip, kifayeti müzakere 
takriri ve kulis arkası faaliyetiyle işi halleder
seniz en büyük vebali üzerinize almış olacaksınız. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, oya müracaatı teklif ederiz. 

Kars Erzurum 
Hüsamettin Tugaç Gl. Vehbi.Koeagüney 

TAHSİN BEKÎR BALTA (Rize) — Takri
rin iki cephesi var. Birisi, müzakerenin kifayeti. 
birisi de reye konulması. Tahtakılıç arkadaşımı
zın söyledikleri 126 ncı maddede esasen mevzuu-
bahis edilecektir. Orada Büyük Millet Meclisinin 
ne şekilde karar vereceği meselesini ileri sürebi
lirler. O itibarla kifayet reye konsun, diğer hu
suslar hakkında arkadaşlarımızın her hangi bir 
teklifi maddelerde okunabilir ve reye konabilir. 

BAŞKAN — Zaten böyle yapacağız. Sizin 
ayrıca izahınıza lüzum yoktur. 

TAHSİN BEKÎR BALTA (Rize) — Takrir 
iki kısmı ihtiva ettiği için söyledim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik 
kabul olunmuştur. 

Şimdi bu bir bölümdür. Bu bölümün ihtiva 
ettiği maddelerin tümü hakkında iki önerge var
dır. Filhakika bu önergeler tümüne taallûk et
mektedir. Bir tanesi, bütün bu maddelerin ye
rine iki bölümü ihtiva eden Hükümet tasarısın
daki maddeleri müzakere edelim şeklindedir. 
İkincisi Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar
lar kesin olsun ve binaenaleyh maddeler ona göre 
tashih edilsin diyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Müsaade 
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buyurursanız bu önergeler hakkında söyliyeee-
ğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, önergeleri 
okutuyorum, sonra. 

Yüksek Başkanlığa 
Milletvekilleri Seçim Kanunu tasarısının 

komisyonca teklif edilen 120, 121, 122, 123, 124, 
125 ve 126 ncı maddelerini muhtevi dördüncü kı
sım, dördüncü bölümü yerine Hükümet tasarı
sındaki 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 nci 
maddeleri ihtiva eden dördüncü kısım, dördün
cü bölümünün müzakeresini teklif ederiz. 

Manisa İçel İçel 
M. Alakant H. Atalay S. İnankur 

Kayseri Zonguldak 
R. Turgut A. R. Incealemdaroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
120 - 126 ncı maddeye kadar olan dördüncü 

bölümün «Tutanaklara karşı yapılan itirazların 
nihai olarak Yüksek Seçim Mahkemesinde halle
dilmesi» prensipi dairesinde yeniden hazırlanıl-
ması için komisyona havalesini teklif eylerim. 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Buyurun, Başbakan Yardım
cısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın ar
kadaşlar; dün akşam, Demokrat Parti adına 
konuşan arkadaşlarımız, Hükümet tasarısmlaki 
bu bölüme ait maddelerin aynen burada müzake
re mevzuu yapılmasını teklif ettiler. Bendenizde 
buna mukabil, şunu arzettim : Komisyonun 
razırladığı maddeler bir noktadanı (Tahkik) 
noktasından, Hükümet tasarısının, ifade şeklin
den ayrılmaktadır. Diğer maddelerdeki hüküm
ler, sıraları, yerleri değiştirilmek suretiyle, ay
nen diğer maddelerde tekrar edilmiştir. Bunu 
göstermek için misal olarak maddeleri birer bi
rer ele aldım, Hükümet tasarısındaki hangi 
maddelere tekabül ettiğini arzettim. 

Eğer arkadaşlarım, benim bu izahatımla tat
min olundularsa, bu takriri reye koymıya hacet 

I yoktur. Kendilerinden bunu geri almalarını ri-
ı ca edeceğim, komisyon tasarısındaki 120 nci 

maddeyi, okuyalım: 
«Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan, ve altı 

! üye ile meydana gelir> 
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Alalını Hükümet tasarısını... Orada da, 115 

ci maddede, aynı ibareyi aynen göreceğiz. 
(Yüksek Seçim Mahkemesi bir başkan ve altı 
üye ile kurulur) şeklinde devam ediyor 120 nci 
maddede (Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel 
kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla 
11 kişi seçilir.) 114 noü madde Hükümet tasa
rısında (Yüksek Seçim Mahkemesi üyeliği için 
altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurulların
da kendi üyeleri arasında gizli oyla 11 kişi se
çilir.) 121 nci madde; Hükümet tasarısında ona 
tekabül eden maddenin aynı. Yani Hükümet 
tasarısının 113 ncü maddesinin kelime, kelime 
tekrarıdır. 122 nci madde 115 nci maddenin bir 
hükmünün ifadesidir. Diğer hükümler aşa
ğıdaki maddelerde ifade edilmiştir. 123 ncü 
madde görev ve yetkilere dairdir. Burada gö
rev ve yetkiler tertipli bir şekilde ifade edil
miştir. Sayın Koraltan dün akşamki konuşma
sında Hükümet tasarısının 117 nci maddesine 
işaret ederek «Kesin karar verir» kelimeleri 
orada vardır halbuki komisyon tasarısında yok
tur buyurmuşlardır. 123 ncü maddeyi okurlar
sa birinci ve ikinci fıkralarında «Kesin karar» 
kelimelerini göreceklerdir. Hükümet tasarısının 
117 nci maddesindeki «Kesin hüküm» de Yük
sek Seçim Kurulunun komisyon tasarısının 123 
ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında 
gösterilen hususlara dair işlerdeki «Kesin ka
rar» dan ibarettir. Yüksek Seçim Kurulu maz
batalara taallûk eden hususta, yani bir millet
vekili tutanağının tasdik veya iptaline taallûk 
eden hususta, kesin karar vermek yetkisi Hü
kümet tasarısında da kabul edilmemiştir. Bu 
yetki, doğrudan doğruya Büyük Millet Mecli
sine aittir. Bu prensip, Hükümet tasarısında da 
vardır. Binaenaleyh şimdi kalıyor komisyon ta
sarısının 125 nci maddesiyle Hükümet tasarısı
nın 112 nci maddesi arasındaki ifade farkı. Biz 
Hükümet olarak esasta bir fark görmüyoruz. 
Fakat o madde geldiği vakit ben Yüksek He
yetinizden istirham edeceğim, daha uygun da
ha vazıh saydığım bir formül arzedeceğim. 0-
nun kabulünü istirham edeceğim. Demokrat 
Parti adına izah edilmiş olan temennileri kar
şılamış oluyoruz. Hükümet her zaman söyledi
ğini tekrar etmektedir : Seçimi, yalnız kendi 
emniyetimizi temin ederek değil, bütün muha
lefetin emniyetini de düşünerek yapacak bir 
kanun için çalışıyoruz. Dün akşam Demokrat 
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Parti adına konuşan Sayın Koraltan arkadaşı
mızın bize hitaben ifade ettikleri gibi arzetmek 
isterim : Eğer kendileri de samimî iseler, biz 
de samimî olarak yaptıkları teklifleri geniş yü
rekle benimsediğimizi her zaman ispat etmek 
isteriz. Kimin huzurun da? Büyük Millet Mec
lisinin ve Büyük Türk Milletinin huzurunda. 
Bravo sesleri). 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Teklifimizin esasını, ruhunu samimiyetle be
nimsedikleri hakkında Hükümet namına sayın 
Başbakan Yardımcısının beyanatını memnuni
yetle ve ehemmiyetle kaydediyorum. Evvelce de 
belki ifade edilmişti, maksat şu ve bu kelime 
değildir, maksat, teşkil edilecek bir heyte, ha
kikaten vaziyeti aydınlatabilecek şekilde salâ
hiyetler vermek meselesidir. Mademki bizim bu 
teklifimizi, samimiyetle benimsemiş bulunuyor
lar ve lâzımgelen tadilâtın yaılması için mesai 
sarfedeceklerini de söylüyorlar, kendimizi esas 
itibariyle mutabakat halinde görerek ve bilâha-
ra yapılacak müzakerelerde yine noktai nazarı
mızı müdafaat etmek imkânlarını göz önünde 
bulundurarak takririmizi geriye alıyoruz. 

BAŞKAN — Hasan Dinçer arkadaşımızın 
önergesini tekrar okutuyorum: 

(Hasan Dinçer'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza arzediyo-

rum. Nazarı itibara alanlar.. Almıyanlar.. Na
zarı itibara alınmamıştır. 

120 nci maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Üye seçimi zamanı 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Yüksek 
Seçim Kurulu için üye seçimi, her dört yılda 
bir yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Karar verme 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Yüksek 
Seçim Kurulu kararlarını salt çoklukla verir. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı ta
raf tercih olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
t yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-
< mistir. 
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Görev ve yetkileri 

YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yüksek 
Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Oy verme gününden önce il seçim kurul
larının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılacak itirazları inceleyip kesin karara 
bağlamak; 

2. Adaylığa ait itirazlar hakkında 38 nci 
madde gereğince kesin karar vermek; 

3. îl seçim kurullarının teşekkülüne, işlem
lerine ve kararlarına karşı yapılmış olup da, ke
sin karara bağlanmamış olan itirazlar hakkında 
neticeye müessir olup olmadıklarına dair bir 
rapor hazırlryarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunmak; 

4. Tahakkuku halinde milletvekilliğine se
çildiğine dair tutanak verilen bir kimsenin mil
letvekili seçilmemesini intaç edecek oy farkı hu
sule getiren vakıalara müstenit itirazları incele
yip varacağı neticeyi bir raporla Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunmak; 

5. Milletvekilliğine seçildiğine dair tuta
nak verilen bir kimsenin seçilme yeterliğini ha
iz olmad/ı&ına dair itirazları inceleyip varacağı 
neticeyi bir raporla Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunmak. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar, ilim heyeti Yüksek Mahkeme unvanı altın
da bir teşkilât kurarak, milletvekilleri tutanak
larının nihai şekilde burada tetkik ve karara rap-
tını mütalâa etmiş ve bu şekilde maddeyi hazır
lamıştı. Hükümet, Yüksek Heyetinize sunduğu 
•bu maddede, ismini ve fonksiyonunu aynen.mu
hafaza etmek suretiyle ancak nihai karar yetki
sini Meclise almış ve maddeyi bu şekilde değiş
tirmek suretiyle Meclise sunmuştur. 

'Komisyonda, bunun üzerinde çok uzun mü
nakaşalar oldu. Evvel emirde nihai karar verme 
yetkisi tanınsın mi l Tanınmasın mı?. Meselesi 
üzerinde duruldu. Nihayet komisyonda bulunan 
arkadaşlar, nihai kararın Meclise ait olmasını da
ha uygun buldular. 

Bunun dışında Yüksek Seçim Mahkemesi ismi 
üzerinde duruldu. Ve nihayet komisyon çokluğu 
bu mahkeme isminin kurula çevrilmesine karar 
verdi. 

üçüncü mevzu olarak bu Yüksek Seçim Ku
ruluna tanuıaeak olan foksiyon, vazife ve yec-
kiler nelerdir, meselesi idi. 
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Bir kitnm arkadaşlar bunun tamamen kaldırıl

masını ve böyle bir mekanizma ihdasına ihtiyaç 
olmadığını ileri sürdüler. Çoğunluğu kazanamadı 
bunun dışında bir kısım arkadaşlar da tahkik 
yetkisini kaldırmak suretiyle kurulun vazifesini 
lâyıkiyle ifa edemez bir hale getirmek istediler. 
Yani, kuruluş ve maksadına uygun bir yetki ve
rilmek isteniyordu. 

Bunun üzerine çok münakaşalar oldu ve ni
hayet redaksiyon heyetine havale edildi. Bura
da, bu vaziyet karşısında Demokrat Parti komis
yonu terketmek zaruretinde kaldı. Çünkü, sem-
ııolik mânada bir teşekkülün mevcudiyetini kabul 

.etmedi. Bunu kötürüm!eştirmemek, sembolik mâ
nadan çıkarmak ve gayesine uygun bir şekilde 
çalışma imkânlarını bahşetmek ve Hükümetin ta
sarısında kendisine tanınmış olan yetkilerin bu 
kurulda muhafaza edilmesi mütalâası üzerinde 
ısrar ettik ve yine de aynı kanaati taşıyoruz. 

Evrak üzerinde tetkik; yanı gelen mazbatalar 
üzerinde tetkik etmekle itirazları bir neticeye 
bağlamaya imkân yoktur. Bunun dışında bir tah
kikata ihtiyaç vardır. (Onun maddesi bu değil, 
125 nci maddeye ait sesleri). 

Efendim, burada bâzı maddelerde sarahat 
görmüyoruz. Sarahat görülmemesi dolayısiyle bu 
maddenin bir defa daha komisyonda müzakere 
edilmesini arz ve teklif edeceğiz. Bu madde hak
kında Komisyon sözcüsünün etraflıca izahat ver
mesini rica ederiz, eğer bu izahat bizi tatmin et
mezse o vakit komisyona iadesini teklif edeceği::. 

ÖBÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, Yük
sek Seçim Kurulunun görev ve yetkilerini 
gösteren bu maddenin esasları şunlardır: 

Bilindiği gibi sandık, ilce seçim ve il seçim 
kurulları vardır. İl seçim kurullarının teşekkü
lünün bu kanun hükümlerine uygun olarak yapı
lıp yapılmadığı il seçim kurulu işlem ve muame
lelerinin kanunun hükmüne uygun olarak yapılıp 
yapılmadığı hususunda vukuagelecek itirazlar 
Yüksek Seçim Kurulunda tetkik edileceği esasına 
dayanmakta idi. Hükümet teklifi; (Teşekkül 
ve muamele) kelimelerini almıştı biz (Karar) 
kelimesini de ilâve ederek il seçim kurulları ka
rarlarının da Yüksek Seçim Kurulunda tetkik 
edilmesi salâhiyet ve imkânını vererek bu su
retle tevsi etmiş olduk. Birinci fıkra bu suretle 
tevsi edilmiş, maddede yaptığımız bir de şu var
dır: Yaptığımız bir ilâve de şudur: Ü seçim ku-
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mil arının vazifeleri nihayet milletvekili seçilen
lere tutanaklarını verdikten ve kararları ittihaz 
ettikten sonra bitmektedir. Seçim kurullarının 
vazifeleri sona erdiği gününe kadar Yüksek Se
çim Kuruluna vâki olacak müracaatleri kesin ka
rara bağlar ve bu kararlara il seçim kurulları. 
ittibaa mecbur olurlar. Birinci fıkranın ifade 
ettiği mâna bu. 

Üçüncü bir fıkrada da bir ayırmaya tâbi tut
tuk. O da şunun için olmuştur: il seçim kuru
lunun teşekkül, işlem ve kararları öyle bir zaman
da itiraza uğramıştır ki, Yüksek Seçim Kurulu 
bu hususta karar da vermiş olsa, il seçim kurulu 
dağılmış olduğu için ne muameleyi teşekkülü tas
hih ne de kararının tağyiri imkânı kalmıştır. Bu 
gibi ahval, Hükümet tasarısına göre büsbütün 
açıkta kalmış mahiyetteydi. Bu hususun da açık
ta kalmaması itiraza uğrıyan ve il seçim kurulları 
dağıldığından dolayı tashihi de kabil olmıyan 
kararlar hakkında noktai nazarını Büyük Millet 
Meclisine bir raporla bildirsin diye bu şekle kon
muş ve Hükümet tasarısı tevsi edilmiştir. 

İlâve ettiğimiz fıkranın birisi 2 numaralı 
benddir. Bu da adaylığa ait itirazlar hakkında 
38 nci maddedeki kesin karar hakkında bir hü
küm vardır. Yüksek Seçim Kurulunun görev ve 
yetkilerinden bahseden bir maddede bunun da 
yer alması ve lâzım geldiği için hepsini bu bö
lüme aldık. Ne bir şey ilâve edilmiş ne de tay 
edilmiştir. Dördüncü ve beşinci bentlerde yazı
lı hükümler Hükümet tasarısında mevcut olan 
hükmün tamamen aynıdır. Yalnız tahrir tarzı 
değişiktir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Komisyona alıyorlar mı? 
GEÇİCÎ KOMİSYON ADINA SAİT AZMİ 

FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Lüzum var mı? 
BAŞKAN — Hayır, siz önergenizi geri alıp 

almıyacağmızı ifade ediniz. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim 

biz, Yüksek Seçim Kurulunun hakikate vâsıl ol
ması için lüzumlu göreceği tetkik ve tahkiki 
yapmak salâhiyetinin kendisine verilmesi lâ-
zımgeldiği kanaatindeyiz. (125 nci maddede 
sesleri). 

Evet, her ne kadar 125 nci maddede tetkik 
ve tahkik usulünden bahsedilmekte ise de 123 
neü maddenin üçüncü fıkrasının son satırında 
«İtirazları inceleyip» kelimeleri vardır. Belki 
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yarın bir suitefehhüme mâru2 kalınabilir. Bu 
bakımdan bendeniz buraya «İtirazları inceleyip 
lüzumlu tahkikatı yaptıktan sonra» ibaresinin 
ilâvesini teklif ediyorum. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen-
dim, bendeniz mütevazi bir yazılış tarzının tas
hihini riea edeceğim. O da şudur : 123 ncü mad
denin 4 ncü bendinde «Tahakkuku halinde mil
letvekilliğine seçildiğine dair tutanak verilen 
Ibir kimsenin milletvekili seçilmemesini intaç 
edecek» deniyor, fıkranın başındaki «Tahakku
ku halinde» kelimelerini baştan kaldıralım bu
raya koyalım, daha vuzuhlu olur. O halde cüm
le şöyle oluyor : 

(Milletvekilliğine seçildiğine dair tutanak 
verilen bir kimsenin milletvekili seçilmesini, ta
hakkuku halinde intaç edecek olan oy farkı hu
sule getiren vakıalara)... devam edip gidecek. 

BAŞKAN — Komisyon bu «Tahakkuku ha
linde» kelimesinin aşağıya ikinci satıra alınma
sına ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-
MAN KONUK (Bursa) — Muvafık efendim ala
lım. 

BAŞKAN — Buna komisyon da iştirak edi
yor. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Çok fark 
vardır, (ve) nin konması mânayı değiştiriyor. 

« 
BAŞKAN — Bu meseleyi halletmek için ev

velâ size söz veriyorum. Buyurun. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

buraya (ve) kelimesine ilâve ettiğimiz zaman 
mâna çok değişiyor. (Yok sesleri). 

BAŞKAN — Abdürrahman Konuk. 
ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Refik Koraltan. 
REFİK KORALTAN (İçel) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Yalnız Adato 'nun önergesi var

dır, onu okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

123 ncü maddenin 4 ncü fıkrasında yazılı 
«İtirazları inceleyip» kelimelerinden sonra «Lü
zumlu tahkikatı yaptıktan sonra» ibaresinin 
ilâvesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Esasen 125 nci 
maddede «İncelemelerin tetkik ve tahkikatın 
yapabileceği» yazılıdır. Maksat hâsıldır ama 
bunun ilâvesinde bir mahzur yoktur. Bunu te
yitten ibarettir. Bunu kabul ediyoruz. 

EKREM ORAN (îzmir) — Efendim, kanun
ların veciz olması, ne bir kelime artık, ne bir 
kelime eksik konmoması hem şarttır ve hem de 
Büyük Millet Meclisinin şimdiye kadar tutmuş 
olduğu yolun icabıdır. Mademki, bu kurulların 
ne gibi tahkikat yapacağı ve nasıl yapacağı 
hakkında 125 nci maddede sarahat vardır, bu
rada «İnceleme» kelimesinden sonra bir de «Tah
kikat» keim esinin konmasına lüzum yoktur. 
Ne kanunda, ne de maddelerde fazla lüzumsuz 
sözlerin yazılması doğru olmaz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Adato ar
kadaşımız, zannediyorum, «İnceleme» kelimesi 
şüpheye düşüyor. Yüksek Kurul kendisini yal
nız inceleme salâhiyetini haiz zannedebilir, di
ye bir endişeye düşmüş olacaktır. «Tahkikat 
yapar» dersek bu sefer de Yüksek Kurulu, lü
zum görmediği hallerde dahi tahkikat yapmaya 
icbar etmiş oluruz. Yukardaki üçüncü fıkra ile 
de tetabuk eder. Hem de kanun tekniğine uyar. 
Çünkü tahkik ve tetkik usulleri 125 nci madde
de gelecektir. 125 nci maddedeki tahkik ve tet
kik usulleri bütün muameleler içindir. Bina
enaleyh 3 ncü fıkradaki (itirazlar hakkında) 
burada da kullandım. (İtirazlar hakkında vara
cağı neticeyi Büyük Millet Meclisine getirir) 
dersek, neticeye hangi usul ile varacağını 125 
nci maddeye bırakmış oluruz. Bu izahatın za
bıtlara da geçmiştir Tereddüt edenlere ne mak
satla böyle yapılmış olduğunu gösterir. 

Bu sebeple 4 ncü fıkrada (İtirazlar hakkında 
varacağı neticeyi bir raporla Büyük Millet Mec
lisine sunmak) denir. Beşinci fıkrada da (İti
razlar hakkında varacağı neticeyi Büyük Mil
let Meclisine bir raporla sunmak) şeklini alır. 
Tabiatiyle bu itirazlar hakkında neticeye var
mak için takip edilecek yol 125 nci maddede tes-
bit edilecektir. 

BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz? 
SALAMON ADATO (istanbul) — Kabul 

ediyorum. 
SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kay

seri) — Biz de kabul ediyoruz. 
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BAŞKAN — Üçüncü ve beşinci fıkralardaki 

«itirazları inceleyip» yerine «itirazlar hakkın
da »denecektir. Bir de Adnan Adıvar'm teklif 
ettiği takdim tehir meselesi var. Komisyon da 
muvafakat ediyor. Bu üç yerdeki iki aded deği
şiklikle maddeyi oya sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurula müracaat 

YÜZ YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — 123 
ncü maddenin 1, 3 ve 4 ncü bentlerinde yazılı 
hallerden dolayı teşekkül, işlem ve olayların 
vukuundan ve kararların ittihazından itibaren 
üç gün ve 5 nci bendinde yazılı halden dolayı 
milletvekilliği seçildiğine dair tutanağın ilânın
dan itbaren kezalik üç gün ve 2 nci bendinde 
yazılı halden dolayı 38 nci maddedeki müddet 
içinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı bir dilek
çe ile müracaat olunabilir. 

Dilekçeye gerekçeler yazılmak ve istinat olu
nan belgeler bağlanmak lâzımdır. Dilekçelerde 
ad, soyad ve adresin açıkça bildirilmesi şarttır. 
Böyle olmıyan şikâyet ve itirazlar tetkik edil
mez. 

4 ncü bentte yazılı hallerin Yüksek Seçim 
Kurulunca tetkik edilebilmesi için bu şikâyet 
ve itirazların il pili ve üst kurullara derece ve 
müddeti içinde yapılmış olması şarttır. 

Dilekçeler doğrudan doğruya Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığına veya il seçim kurulu baş
kanlıklarına verilir. Yüksek ve il seçim kurulla
rı başkanları kendilerine verilen dilekçe sahip
lerine birer makbuz verirler ve dilekçe altına 
gün ve saatini yazarlar. 

il seçim kurulları başkanları kendilerine ve
rilen dilekçeyi, gerekli evrakı derhal ekliyerek, 
Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. 

BAŞKAN — Bu, 124 ncü maddeye ait olmak 
üzere bir önerge vardır. Söz söyliyecek hatip
lerin bunu. da nazarı itibara alabilmeleri için 
onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz : 
«Milletvekili tutanakları aleyhine yapılacak 

itirazlarda bin lira teminat akçası alınır.» 
Maraş Milletvekili 

Emin Soysal 
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TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Sayın 

arkadaşlar; Yüksek Meclis huzurunda, millet
vekilleri tutanaklarının ne şekilde tetkik edil
mesi lâzımgeldiği prensip! üzerinde etraflı bir 
görüşme yapılmış olduğu için bu mevzua artık 
temas etmiyeceğim. Çünkü, muhalefet şerhim
de gördüğünüz üzere, benim de bu konuda söy-
liyeceklerim vardı. Fakat müzakerenin bu saf
hasında ve Anayasamızın bugünkü şeklinde ve 
bilhassa rejimimizin dayanağı olan Meclisin 
bugünkü hüviyeti içinde bu teklif edilen şekil
den başka bir çıkar yol bulmaya imkân yoktur. 
Bu maddede söz alışımın sebebi şudur arka
daşlar, milletvekili seçimine mütaallik yapmak
ta olduğumuz bu kanunda da işi yalnız tek ta
raflı olarak mütalâa etmemiz doğru değildir. 
Yalnız yapılan şikâyet ve itirazların isabetle 
tetkik edilmesi için tedbir aramak kâfi değil
dir, isabetsiz, bilhassa tezvir maksadiyle yapı
lan şikâyetleri de önleyici tedbirleri beraber 
mütalâa etmek icabeder. Çünki politika ihtiras
larının bilhassa çok kabardığı seçim zamanla
rında uluorta şikâyet ve itirazda bulunmak bir
çok memleketlerde tecrübe edilmiş bir keyfiyet
tir. Geçen seçimde Meclise vâki olan şikâyetle
rin mühim bir kısmı isabetsizdi. Hattâ Sayın 
Anayasa Komisyonu Başkanı Nazım Poroy ar
kadaşımız bu vesile ilö kendi tetkiklerinde mut
tali olduğu bir hâdiseyi anlattı, bir milletvekili 
tutanağı hakkında bir şikâyet vâki olmuş, se
kiz ay süren, tahkikat neticesinde şikâyetçi bu
lunmuş ve fakat adam imzanın kendisine ait ol
madığını ve böyle bir şikâyette bulunmadığını 
ifade etmiştir. Bu ve buna mümasil hâdiseler 
çok tekerrür etmektedir. 

Sayın arkadaşlar; böyle hâkimlerden kurulu 
bir heyet tarafından işin tetkik ve tas
diki İngiliz usulünden alınmıştır. Hakikaten 
İngiltere'de, dün Ali Rıza Türel arkadaşımın 
pek güzel izah ettikleri gibi, geçirdiği tekâmlil 
safhası itibariyle, bundan başka bir çare bula
mamışlardır; itirazlar vâki olduğu zaman, bir 
kısım ahvalde, diğer memleketlerde olduğu gibi 
seçimlere hile ve fesat karıştırmamak, tezvirle
ri önlemek için İngilizler bu mahkeme usulünü 
tatbik etmişlerdir. İngilizlerin o vakit vazetti
ği bu usulleri birçok hukukçular benimsemiş ve 
bunu bâzı memleketler, almışlardır. 

Şimdi, aşağı yukarı biz de, bir tetkik maka-
nizması olmak üzere bu usulü benimsedik. Fa-
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kat bir sistemin yalnız bir kısmını almak kâfi 
değildir. İngilizler 19 ncu asrın ikinci yarısında 
kanunsuz bir huüumle Dır sterlin teminat aKça-
sı alınması kabul edilmiştir. O tarihte bin ster
linin ne olduğunu düşününüz, bugünkü para ile 
aşağı yukarı 50 - 60 bin lira tutmaktadır. 

En son İngiliz müelliflerinin mütalâasını 
okudum, diyorlar ki bu tedbir tezviratı, haksız 
itirazları önlemiştir ve mahkeme ancak mühim 
ve kabili tahakkuk olan işlerle meşgul olmaya 
vakit bulmuştur, ciddî itirazlar gelmiştir. 

Biz' Danıştay ve Sayıştaydan, memleketin 
yüksek hâkimlerinden müteşekkil bir kurul 
meydana getiriyoruz; bu kurul yapılacak iti
razlar üzerine elbette tetkikat yapacaktır, eğer 
böyle ulu orta yapılacak itiraz ve şikâyetler için 
bir müeyyide koymazsak ben endişe ederim ki 
tahkik imkânını bulamıyacaktır, halbuki ne 
olursa olsun ben tahkikatın gelişmesi taraftarı
yım, madem ki bir heyete tahkik salâhiyeti ve
riyoruz, artık bunu tahdit etmek doğru olmaz. 
Tahdit edersek o vakit ne olacak? Kurul bir ra
porla gelecek, fakat diyecekki şu, şu kısım şu 
vesikaya bakamadım, tetkik edemedim kanun 
mânidir. Bu bakımdan hakikaten seçim kuru
luna verilecek inceleme yapmasında salâhiye
tinin genişletilmesinde mutabıkım. Yalnız o za
man komisyonu endişeye düşüren şey şu ola
caktır. Uluorta tahkik imkânı verdik mi, orta
da kayıtsız itiraz imkânı mevcut olduğuna göre 
erbabı tezvir harekete geçecektir. 200 - 300 maz
bata itiraz vâki olursa bu takdirde kurulun bin
lerce evrakı bir ay zarfında tetkik etmesine im
kân yoktur. Bizden sonra buraya oturacak Mil
letvekillerinin tutanaklarını yapılan bu itiraz
dan sonra milletvekillerinin vazifelerini selâ
metle yamalarına imkân olmıyacaktır. Önün 
için işi bir taraflı olarak mütalâa etmek 
doğru değildir. Bence bir para müeyyidesi, bir 
teminat akçesi koymak lâzımgelir. Bu teminat 
akçesinin, Yüksek Seçim Kurulunun işin suini
yetle yapıldığına kani olduğu takdirde irat kay
dedilmesi derpiş edilmelidir. Böyle bir müeyyi
de koyarsak, zannederim ki, tezvirin önünü ka
pamış oluruz, hem de işi bu suretle tasfiye et
mekle ciddî itirazların geniş ölçüde tetkikma 
imkân vermiş bulunuyoruz. 

Ben Ali Rıza Türel arkadaşımla birlikte, bu 
hususta bir takrir veriyorum, reye konulmasını 
ve kabulünü rica ediyorum. 
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Geniş ölçüde tetkikata, tahkikata ben de ta

raftarım. Fakat tezvire karşı bir müeyyide koy-
maysak o zaman Yüksek Seçim Kurulunun al
tından kalkamıyacağı ve B. M. Meclisinin de 
içinden çıkamıyacağı geniş, fakat çoğu mesnet
siz bir itiraz yığını ile karşı karşıya kalabiliriz. 

Komisyonda ifade etmiş olduğum bir konu
yu arkadaşların takdirlerine arzediyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutacağım. Sonra 
arkadaşlara söz veririm. 

Yüksek Başkanlığa 
124 neü maddenin ikinci fıkrasının ikinci 

satırındaki « . . . . şarttır » kelimesinden sonra, 
aşağıdaki ibarenin eklenmesini teklif ederiz: 

< Bundan başka, milletvekili tutanakları 
aleyhinde şikâyet ve itirazda bulunanlar, Dev
let Hazînesine 500 liralık teminat akçesi yatı
rıp alacakları makbuzu dilekçelerine iliştirmek 
zorundadırlar. 

Bu fıkrada yazılı şartlar yerine getirilme
mişse şikâyet ve itirazlar tetkik olunmaz. 

Yüksek Seçim Kurulu, herhangi bir şikâyet 
ve itirazın hüsnüniyetle yapılmamış olduğu ne
ticesine varırsa bu ciheti de raporuna yazar. Bu 
takdirde teminat akçesi Hazineye gelir kayde
dilir. 

Rize Milletvekili Konya Milletvekili 
T. B. Balta Ali. Rıza Türel 

Yüksek Başkanlığa 
Şikâyet ve itiraz edenlerden alınacak depo

zitonun beş bin lira olmasını teklif ederim. 
Tunceli Milletvekili 

Neemeddin Sahir Sılan 

Yüksek Başkanlığa 
Bilekçelerdeki imzaların noterden tasdikli 

olmasını arz ve teklif ederim. 
Seyhan Milletvekili 

Ahmet Remzi Yüregir 

Yüksek Başkanlığa 
124 ncü maddeye son fıkra olarak (Tutanak

lara itiraz edenler millî bir bankaya 5000 lira 
yatırır) kelimesinin ilâvesini teklif ederiz. 

Siird Van 
Lûtfi Yavuz Rüştü Oktar 

EKREM ORAN (İzmir) — Aziz arkadaşlar, 
bendeniz daima huzurunuzda az konuşan bir ar
kadaşınızım. Binaenaleyh, Sayın Balta arkadaşımın 
izah ettiği şeyleri huzurunuzda tekrar söyleme-
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yi zait addederim. Ancak, şunu belirtmek iste
rim ki, memlekette herhangi bir haksız şikâyetin 
yapılmasına, bilhassa yüksek seviyede olan, ol
ması lâzımgelen milletvekillerinin haksız şikâ

yetlere mâruz kalmamasını temin etmek bilhassa 
memleketimizde görülen ve mesbuk bulunan mâ
nâsız bir şikâyetin önünü almak vazifemizdir. 

Bendeniz her üç arkadaşımın vermiş olduğu 
takrirleri dikkatle dinledim, mevzu) aranızdaki 
ayrılıkları tebarüz ettireceğim. 

Bir defa haksız şikâyetler vukuunda alınma
sı lâzımgelen paranın depozito edilmesi mesele
sinde mutabıkız. Bunun miktarının bu şikâyet
leri büsbütün ortadan kaldıracak bir şekilde ol
masını bendeniz de terviç etmem. Ancak, 
bunların irat kaydi meslesinde hüsnüniyet veya 
suiniyet şartlarına muallâk tutulmasının yanlış 
olacağına ve onun bin bir tevile mâruz kalaca
ğından korkarak bu müessesenin işlemiyeceğine 
kani olduğum için suiniyet ve hüsnüniyet olmak
sızın şikâyet haksız çıktığı takdirde, depozito 
akçasının irat kaydedilmesi esasını kabul e t 
miş bulunuyorum. Birinci fark budur. 

İkinci fark, verilen birçok takrirler, ayrıca 
bir fıkra eklenmesi suretiyle maddenin insica
mını bozmaktadır. Bendenizin teklifim şudur: 

124 ncü maddenin ikinci fıkrasında dilekçe
ye gerekçeler yazılmak ve istinat olunan belge
ler bağlanmak lâzımdır. Dilekçelerde de ad, 
soyad ve adresin açıkça bildirilmesi şarttır, diye 
bir cümle vardır. Şimdi bendeniz, bildirilmesi 
şarttır, kelimesinden önce, şunun eklenmesini 
rica ediyorum, itirazın reddi yolunda mütalâa 
serdedildiği surette Hazineye irat kaydeyle-
mek üzere, muterizin, çünkü muteriz mevkiine 
geçerse, yetmiş bin tane itiraz yapar. Bu itiraz
ların her biri için ayrı paranın alınmasını doğru 
bulmuyorum. 

Her itiraz için 500 lira depozito akçesi 
yatırılarak makbuzunun itiraz dilekçesine bağ
lanması hükmünün eklenmesini istiyorum. Bu 
halde alt taraftaki fıkra şudur: Şarttırdan son
ra böyle olmıyan itiraz ve şikâyetler tetkik edil
mez. öyle zannediyorum ki, maksutları bir 
olan arkadaşlar şu terimde yapdacak bir ekle
me ile ve nihayet paranın da memleketimizde 
çok telâkki edilebilecek bir miktarın fevkine 
çıkmamak suretiyle mutedil bir usulü teklif et
miş oluyorum. Kabulünü arz ve istirham ede
rim. 

3731 
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SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

bendeniz takrirden evvel söz almıştım, metinde
ki bir kelime hakkında konuşacağım. Bu 124 ncü 
maddenin üçüncü satırında deniliyor ki : «Kara
rın ittihazından itibaren üç gün zarfında Yük
sek Seçim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile müra
caat edilir». Kararın ittihazından muteriz ha
berdar değilse, itiraz müddeti nasıl işlemeye baş
l a r ! Binaenaleyh «Kararın ittihazından» yerine 
«Kararın tebliğinden» demek lâzımdır. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karamsar) 
Efendim, sözlerime Anayasamızın bir maddesini 
okuyarak bağlıyacağım : Madde 82. Türkler, ge
rek kendileri, gerek kamu ile ilgili olarak kanun
lara ve tüzüklere aykırı gördükleri hali yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
tek başlarına veya toplu olarak haber verebilir ve 
şikâyette bulunabilirler. 

Görülüyor ki, Anayasa, Türk'lere kanuna ay
kırı gördükleri bir hali, hele kamu ile ilgili hal
leri yetkili makamlara, Büyük Millet Meclisine 
haber vermiye, şikâyette bulunmıya salahiyetli 
tanınmıştır. 

Şimdi bu itiraz bir para depozito etmek su
retiyle yapılabilmesi gibi bir hükmü kabul etmefc 
Anayasanın Türk'lere kabul ettiği, kanuna ay
kırı gördüğü muameleleri merciine haber vermek 
itirazda bulunmak yetkisini fakire tanımamalı, 
zengine tanımak gibi vatandaşları ayrı sınıfta 
mütalâa eden bu teklifin kabulü Anayasanın bu 
açık metnine ve ruhuna aykırıdır arkadaşlar. 
İtirazlar millî iradenin tecellisiyle alâkadar ve 
memleketin mukadderatını yakinen alâkadar et 
miş bir mevzu üzerinde yapılacaktır. Bunun için 
muterklerden para depo etmeleri mecburiyetini 
aramak, zengin vatandaşlara siyasi itiraz hakları
nı istimal salâhiyeti tanımak, fakir vatandaşlara 
bu hakkı tanımamak gibi bir • netice Je bizi gö
türür. Zaten bu kanunla birçok itiraz imkânları
nı selbeden müddetler şekiller koymıltt^üunnıak-
tayız. Bunun yamsıra bir de vatandaararın bu çe
şitli ve müşkül yollardan geçerek itiraz yapmaları 
imkânını, bir de para depo etme mecburiyeti 
koymak suretiyle tahdit etmeye kalkmak bu iti
razların yapılmasını istemiyoruz gibi bir zihni
yeti temsil eder. Ben, Büyük Millet Meclisinin, 
Anayasa ile vatandaşlara bahşedilen salâhiyetleri 
böylece tahdit eden bir takriri kabul edeceğini 
zannetmiyorum ve rica ediyorum, bu takriri red
dedin, * 
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HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Tenviratın İngil

tere 'de de olduğunu öğrendik. Biz, zaten tezviratııı 
nasıl yapıldığını çok yakın bir tarihte gördük, 
hattâ bizzat şahit oldum. Tezviratı yapanlar, 
bu gibi bir müeyyide altında olmadıkları için, 
daha cesaretli olarak bunu yapmakta beis görme
mişlerdir. 

Arkadaşlarımızın; müsanni olanların hiç ol
mazsa bir para müeyyidesi mukabilinde tasni v e 
tezvir hâdiselerinden mahrum kalmalarını temin 
sadedinde verdiklari takriri muvafık görüyorum. 
Yalnız, dinlediğim miktarlar biraz mübalâğalı
dır. Paranın biraz tenezzülü lâzımdır. 

Şimdi, Sayın Dinçer'in dediği gibi, fakir ve 
zengin arasında bir fark yapmamak lâzım gel
mekle beraber, hakikaten tezvir, tasni maksa-
diyle bir şikâyet yapılırsa onun için kanuna ko
yacağımız para müeyyidesi 100 lira ise, yaptığı 
şikâyetin tezvir olduğunu bilen bir insan, bu pa
ranın yanacağını bildiğinden tezvire, tasnia ce
saret edemez. Ama bu para müeyyidesini bin lira 
veya beş bin lira olarak kabul edersek, emniyetli 
bir seçim kanunu yapan Meclise, kendisine karşı 
yapılacak itirazları karşılamak için artık kimse 
itiraz edemez. Çünkü 5000 lira ceza müeyyidesi 
var. İtirazımın doğru olduğu, tezvir olmadığı 
ve neticede paranın da iade edileceğine kaani de 
olsam her hangi haklı bir itiraza cesaret edemem 
ve kimse de etmez. 

Arkadaşımızın dediği gibi, Anayasaya muha
liftir gibi bir zihniyetle bu cezanın konmasına 
asla muteriz 'değilim. Kanun, suiistimali himaye 
etmez. Hattâ, bizim adlî kanunlarımızda bile 
bâzı müeyyideler vardır, meselâ suiniyetle tashi
hi karar yapan olursa ceza alınır, Temyiz mahke
mesi ceza alır. Biz bunu mutlaka alıp da Hazi
neye maledecek değiliz, depozit olarak kalacak
tır, haklı çıkarsa ne âlâ, iade edilecektir, fakat 
haksız çıkarsa parası yanacaktır. 

Çok yakında, mazide biliyoruz, 39 vilâyetten 
çeşitli itirazların, tezvirlerin vukuundan benim 
şahsen bildiklerim vardır. Binaenaleyh seçim 
işlerinde bu gibi hallere mümkün mertebe mâni 
olmak için kanunlara müeyyide koymakta, fayda 
vardır. İngiltere'de de olduğunu söylediler. Bi
zim de bu histen âri vaziyette olduğumuzu zan
netmek doğru değildir. Yalnız miktar fazladır, 
bu miktarın indirilmesi bu müeyyidenin konul
ması faydalı olur. 
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CİHAT BABAN (İstanbul) — Efendim; ten

virat yapmanın, kötülüğünde seçimler üzerinde 
tezviratm husule getireceği tesirlerden bahse
decek değilim. Fakat, hakkı şikâyeti iptal ede
cek bir müeyyideyi koymak da vatandaşın hakkı
nı nezetmek, seçim emniyetinin yürümesine en
gel olmak demektir. Ben bu mevzua temas et
mek istiyorum. 

Arkadaşlar; bu memlekette tatili uzuv olur, 
adam ölür, mahkeme tazminat olarak üç bin li
raya hükmeder. 

Bir seçime itiraz etmek adam öldürmekten 
daha ağır bir suç mudur. (Soldan daha ağırdır 
sesleri). 

Eğer şikâyet sabit olursa, kendisine de ya
pılacaktır; o tarafı meskut geçiyoruz. 

Memleketin ekonomik vaziyeti nazarı dikka
te alınarak, Ceza Kanunumuzdaki suçlara kesi
len para cezalarına mütenazır olarak, para ce
zalarının mahiyeti ne ise, o nazarı dikkate alı
narak buna göre bir şey derpiş edilirse isabet
le hareket edilmiş olur. (Soldan, şu halde pren-
sipe taraftarsınız sesleri). 

BAŞKAN — Neemeddin Sahir Sılan. 
NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 

Sayın arkadaşlarım; Seçim Kanununun görü
şülmesine başlanıldığı andan itibaren bütün 
tartışmaları dikkatle ve sekinetle dinledim. 

Ancak, bu madde hakkında demir verilmiş 
ve okunmuş olan önerge dolayrsiyledir ki, Yük
sek Huzurunuza gelmek lüzumunu duydum. 

Çünkü, milletvekili tutnaklarma karşı, 124 
ncü maddenin üçüncü fıkrasına göre, şikâyet 
ve itiraz vukuu halinde, ceza müeyyidesi ola
rak, depozit mahiyetinde bin lira alınması hak
kında bir arkadaşımızın teklifi karşısında bu
lunuyoruz. Bu itibarla ben de bu konu hakkın
da duygularımı olduğu gibi, açıklamayı zaruri 
fauldüm. 

Arkadaşlar; dün, hukukçu arkadaşımız Ali 
Rıza Türel, seçimlerin İngiltere'de ne şekilde 
uygulanmakta olduğunu, milletvekili tutanakla
rına karşı olan tezvir ve tasni tertiplerini, hare
ketlerini önlemek için ne gibi tedbirler alındığı 
belirtildi ve bu maksatla depozito olarak bin 
sterling alındığını söyledi. Bugün de Tahsin 
Bekir Balta arkadaşımızla diğer arkadaşlarımız 
bu konuya temas etti. 

Hiç şüphe yoktur ki, memleketimizin, bu
gün, içinde bulunduğu ekonomik şartları, dün 
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için olduğu kadar, yarın için de aynı şekilde 
mütalâa edecek değiliz. Bu itibarla kanun tasa
rısında derpiş edilmiyen, fakat komisyonda üze
rinde durulan bu mevzu hakkında bir karara 
varılacaksa, tezvir ve tasnileri önlemek maksa-
diyle cezai müeyyide mahiyetinde bir depozito 
aramlaeaksa bunu daha yüksek olarak mütalâa 
etmeliyiz. Görünüşe göre muhtelif partilere men
sup arkadaşlar arasında bir noktada birleşmiş 
bulunanlar var gibi. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ha
yır, hayır. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Devamla) 
— Eğer böyle Ue ve bu sistem kabul edilecek 
ise emniyeti yanında vatandaşın şeref ve hay
siyetini korumak için şikâyet ve itiraz edenden 
bin lira değil, beş bin lira alınmasını daha uy
gun buluyorum. 

Arkadaşlar; maksat, tezvirleri ve tasnileri 
ortadan kaldırmak, müfterilerin bu gibi yersiz 
ve haksız şikâyetlerini, hareketlerini önlemek
t ir ; yoksa vatandaşların her zaman için 
aziz olan şikâyet hakkını kaldırmak, 
tahdit veya takyit . etmek mevzuubahis 
değildir. Bu itibarla, ben vaziyeti bu zavi
yeden mütalâa eden arkadaşlarıma asla iştirak 
etmiyorum. Cezai müeyyide olarak bin lira gibi 
bir miktar aranılacak ise veya bir arkadaşımı 
zm söylediği gibi muhtelif kanunlarımızda yazı
lı diğer cezai müeyyidelere mütenazır olarak 
daha az miktarda mütalâa edilecekse, maksat 
hâsıl olmıyacak, haksız ve yersiz şikâyet ve iti-
arzlar önlenmiyecek, karşılanamıyacaktır. 

Çünkü, her hangi biri şu veya bu bankaya 
müracaat etmek suretiyle hazır bonolariyle, 
beşer yüz lirayı temin etmek suretiyle, yatırıla
cak bin lirayı, yahut üç bin lirayı- bulmakta 
zorluk çeklfıiyecektir. 

Sonra. ,bu gibi şikâyetleri tertip ve tahkik 
edecek oicgflarm ruh haletlerini de nazara al
mak, hesalM katmak icabeder. Bu vaziyette bu
lunanlar bağımsız da olabilir, her hangi bir par
ti mensubu da bulunabilir ve bin lirayı varlıklı 
olanlardan temin edenler de bulunabilir. Bu iti
barla ceza müevyidesi olarak bir depozito ara-
nılacaksa bu miktarın bin liradan daha yüksek 
bir miktar olmasını temin etmeliyiz. (Bravo 
sesleri) 

Sayın arkadaşlarım; demin de sövlediğim 
gibi böyle bir depozito para%ı alınmakla vatan-
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daşın şikâyet ve itiraz hakkının takyit edilmiş 
olmasını asla varit görmüyorum, bunu misaller
le teyit etmek isterim. 

Arkadaşlar; şüphesiz seçim hakkı, şikâyet 
hakkı, çalışma hakkı, dernek kurma hakkı ve 
topluca Anayasada gösterilen haklar azizdir, 
mukaddestir. Fakat vatandaşların seçim hak
ları, diğer hakları yanında vatandaşlrm şeref 
ve haysiyetleri de azizdir ve mukaddestir. Bu 
kutsi haklara tecavüz edilemez ve ettirilemez. 
Esasen Anayasada yazılı hakların nasıl kullanı
lacağı da belirtilmiştir. 

Anayasanın 68 nci maddesinde şöyle denil
miştir : 

«Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için 
sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sını
rı ancak kanun çizer.» 

Anayasanın 79 ncu maddesi de şöyledir: 
«Bağıtların, çalışmaların, mülk edinme ve 

hak ve mal kullanmanın, toplanmalarının, der
neklerin ve ortaklıkların serbestlik sınırı ka
nunlarla çizilir.» 

Anayasanın 82 nci maddesi de şikâyetlerin 
nasıl olacağını şöyle belirtmiştir: 

«Türkler gerek kendileri, gerek kamu ile 
ilgili olarak kanunlara ve tüzüklere aykırı gör
dükleri hallerde şikâyette bulunabilir.» 

Görülüyor ki, hak mefrumuı haklar mutlak 
değildir; kanunlar ve tüzüklere göredir; bunla
ra uyularak kullanılır. 

Şu halde arkadaşımızın iddia ettiği gibi, 
muhtelif memleketlerde görüldüğü ve bizde de 
olduğu üzere, suiniyetle olan itirazlara mahal 
vermemek, Yüksek Kurulu fuzuli işgal etme
mek için cezai müeyyide koymakta mutlak za
ruret vardır. 

Bununla beraber, tekrar edeyim ki, böyle 
bir depozitonun alınması vatandaşların şikâyet 
haklarına dokunmıyacaktır. Çünkü, samimî 
olarak kendi vicdani şuuriyle şikâyet ve itiraz
da bulunmak istiyen vatandaş şikâyet hakkını 
müracaatla kullanabilecektir. Fakat kendisine 
beş gün gibi bir mehil vermek suretiyle depo
zito olarak yatırılması meşrut tutulacak olan 
miktarın teminine imkân verilebilir. Şu halde 
vatandaşın jşikâyet hakkının takyit edilmiş olma
sı nerede kalıyor? Böyle bir şey asla mevzuubahs 
olamaz. 

Bir arkadaşımız, Hasan Dinçer arkadaşımız 
böyle bir depozito olmadığı takdirde, zengin 
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vo fakir gibi, vatandaşlar arasında eşitsizlik 
olacağından bahis etti ; ben, buna da iştirak et
miyorum. Her kanun ve her işi kendi bünyesi 
içinde, kendi .sistemi içinde mütalâa etmek zo
rundayız. Esas itibarfiyle, kötü niyetle tezvir 
ve tasni yoliyle olacak şikâyet ve itirazlarda 
cezai mahiyette alınması derpiş edilen bu depo
zito doğrudan doğruya seçime ve seçimden te
kevvün etmiş olan hâdiselere maksur olacaktır. 
Bu itibarla ceza alnacak ise, bu sisteme gidile-
oek ise, depozitonun, arzettiğim gibi, daha yük 
sek bir miktarda tutulması Yüksek Kamutayın 
takdirine arzediyorum. 

Bu arada hatırıma gelen bir başka noktayı 
da belirtmek zorundayım. 

Seçim mücadelesi partiler arasında olacaktır, 
partilere mensup olan vatandaşlar, her hangi bir 
zamanda, şikâyet ve itiraz hakkını kullanmak is
tediği anda, şahsan temine imkân bulamadığı 
hallerde, depozito paralarının partiler tarafından 
verileceğini de nazarı dikkate almak lâzımdır. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bizde milyonlar yok... 

NECMETTİN SAHİR SILAN (Devamla) — 
Rica ederim, kürsüye gelerek söyleyiniz. Mütema
diyen söz kesmek, mütecavizane konuşmak doğru 
değildir. Bir Milletvekili arkadaşınızın burada
ki sözlerine sizin de lütfen hürmetkar olmanızı 
isterim. » 

Arkadaşlar; bana göre, fertler gibi şu veya 
bu partinin de varlıklı olması mevzuubahis edil
meksizin, şikâyet ve itiraz etmek istiyen vatan
daşın ödemekle mükellef tutulacağı depozitoların, 
şikâyet veya itiraz eden veya ettirilen partili 
olsun veya partilere mensup olmasın, şu veya bu 
şekilde hava yaratmak ve tahrik edilmek sure
tiyle, partiler tarafından temin edilebileceğini 
unutmamalıyız. 

Bu itibarla, cezai müeyyide olarak depozito 
alınması prensipi Yüksek Kamutayca uygun gö
rülürse, depozitonun bin lira değil beş bin lira 
olmasını Önergemle teklif ediyorum. 

Bu arada, cezai müeyyidenin, itiraz ve şikâ
yet vukuunda, itiraz edenin, şikâyette bulunanın 
her Milletvekili tutanağı için ayrı ayrı depozito 
yatırmasını mecburi tutmamız lâzımdır. Bu 
esası temin için de ayrı bir önerge sunuyorum; 
prensipin kabulü halinde nazara alınmasını yük-

1 sek takdirinize bırakıyorum. 
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VESFÎ GERGER (Urfa) — Muhtrem ar

kadaşlar, suiniyet erbabının bu haksız fiil ve 
hareketlerini önlemek için tedbir düşünmek ha
kikaten yerinde olur. Fakat, demin Hasan Din-
çer arkadaşımın da ifade ettiği gibi, kamu iş
lerine ait olan işlerde ferden ve müçtemian Türk 
vatandaşlarına haber verme hakkı tanınmıştır. 
Şikâyet değil. Anayasa şikâyetten başka ha
ber verir, diyor. Haber verirken bu haber ver
me keyfiyetini bir para almak suretiyle tahdit 
etmek Anayasa'nm 82 nci maddesine tamamen 
mugayirdir. Fakat bu hareketi önlememiz de 
lâzımdır. Bunu önlemek için, bendeniz şöyle 
bir şekil düşünüyorum: Hukuk Usulü Muhake
melerinde bir hüküm vardır haksız yere dâva 
açana hâkim, neticede ceza verir. Mademki sui
niyet erbabının fena hareketlerini önlemek is
tiyoruz o halde bidayeten değil, intihaen cezasını 
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düşünmekliğimiz lâz'mdır. Vatandaşların haber 
verenin suiniyet sahibi olup olmadığını seçm ku
rulu daha evvelden bilemez ki, bu ancak tahkik 
ve tetkik neticesinde anlaşılır; tahkik ve tetkik 
neticesinde anlaşılacağına göre cezanın da sonra
dan alınması iktiza eder. Bunun için bir de öner
ge veriyorum. Ancak Türk Ceza Kanunun suç 
saydığı hususların da nazara alınması lâzımdır. 

Tahsin Bekir Balta ve Ali Rıza Türel arka-
daşlarnnız ingiltere'deki vaziyetten bahsettiler 
ve izah ettiler. Ama bu para cezasının kondu
ğu devri de izah ederler mi? ingiliz aristokrasi
sinin durumiyle bizim köylümüzün durumu bir 
inidir, bunları mukayese etmek doğru değildir. 

BAŞKAN —Vakit gelmiştir. Saat 15 te top
lanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,5 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati - 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Hilmi Öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Sadık Aldoğan. 
Gl. SADTK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 

— Ben 124 ncü madde üzerinde konuşacak de
ğilim. Ancak, seçim kurullarına müracaatı me
selesi üzerinde yapılacak şikâyetleri takyide da
ir birkaç arkadaş tarafından verilen önerge üze
rindo konuşacağım. 

Anayasanın 82 nci maddesi mucibince herkes, 
gerek kendi şahsına ait hususlarda ve gerekse 
âmmo hizmetleri üzerinde şikâyet hakkına sahip
tir. Vatandaşın seçim hakkı bütün hakların üs
tünde olan bir haktır ve seçim meseleleri üze
rindo vatandaşın itiraz etmek, şikâyette bulun
mak hakkı hiçbir suretle takyit edilemez. Ne 
Anayasa buna müsaade eder, ne de bugünkü 
muasır insan hakları buna müaade eder. Bina
enaleyh bu tekliflerin değil oya konulması, bu
nun üzerinde münakaşa edilmesi bile caiz de
ğildir mütalâasındaynn. Bu sebeple bu önerge

lerin reyo dahi konulmamasmı rica ediyorum. 
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen

dim; Ali Rıza Türel arkadaşımla, suiniyetle ya
pılan tezvire dayanan bir şikâyet ve itiraza kar
şı koymayı teklif ettik. Mâkul, meşru şikâyetle
ri önlemek hiçbir suretle hatıra gelmez. Yaptığı
mız teklif de yüzde^yüz nassı katı telâkki etmi
yoruz. Bizim arzuettiğimiz keyfiyet, geçen inti
haplarda kısmen görülen ve muhtelif memleket
lerde de emsaline tesadüf edilen suiniyetle yapı
lan tezvire müstenit olanların kapısını kapa
mak ve gitmekte olduğumuz yeni seçimlerde ha
kiki itirazların tetkikini sağlamaktır. Buna çare 
olarak, şahsi kanaat olarak, böyle bir teklifi ile
ri sürdük. Bizim teklifimiz 500 lira gibi mâkul 
biı* tekliftir. Bir. 

ikincisi; teklifimizde suiniyeti önlemeyi esas 
aldık. Hüsnüniyetle yapılmadığına, tetkik mer
ciince kanaat hâsıl okluğu takdirde bu temi
nat irat kaydedilsin dedik. Yoksa vatandaşın 
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ve alâkadarın şikâyet ve itiraz hakkını bertaraf I 
edelim diye bir mülâhaza asla varit değildir. 
Nitekim benden sonra söz alan arkadaşlar kıs
men bunu daha ileri götürmüşler ve kısmen de 
başka türlü ve hafif tekliflerde bulunmuşlardır. 
Bu teklifler onu gösteriyor ki, bu müeyyideye 
ihtiyaç vardır. Bunun mahiyeti üzerinde duru
labilir. 

Hasan Dinçer arakdaşımız Anayasanın 82 
nci maddesine temas buyurdular. Anayasanın 
82 nci maddesi şikâyet ve itirazların mercii ve 
açık kapı bulunmasını ve tetkik edilmesini 
âmirdir. Fakat bunun şekli hakkında bir hü
küm yoktur. Bu gibi kayıt ve şartların mevcut 
olduğu memleketlerde mümasil hükümler de 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, bizde 
muayyen hallerde meselâ Temyiz Mahkemesine 
müracaat için bâzı ahvalde depozito akçalarının ı 
alınması kanunlara geçmiş bir hükümdür. 

Sayın arkadaşlar, biz Danıştay gibi, Sayış
tay gibi yüksek mercilerden aldığımız hâkim
lerden mürekkep bir kurulu harekete getirmek 
için bâzı şartlar koymalıyız. Hiçbir esasa müs
tenit olmıyan ve kabili ispat olmıyan, haddiza
tında doğru olmıyan şikâyet ve itirazlarla uzun 
uzadıya meşgul etmenin müşküllerini ortaya 
koyarak bir teklifte bulundum. Vatandaşların 
heyeti umumiyesini alâkadar eden seçim gibi 
büyük bir mevzuda yapılacak şikâyetlerin tez
virden salim olması lâzımdır. Nitekim; îlim He
yeti tutanaklara yapılacak itiraz için birtakım 
kayıtlar vaz'etmiştir. Bunun biri seçmen veya 
siyasi partiler tarafından yapılmış olmasını şart 
koşmuştur. Bizim tasarıda şikâyet ve itirazla
rın kimler tarafından yapılacağı hakkında bir 
tahdit yoktur. Yüksek Seçim Kurulunun tetkik i 
etmiyeceği bir şikâyet üzerine karşı karşıya j 
bulundurmak doğru olamaz. Bizi endişeye dü
şüren budur. Ve bunu yaparken de yine demin 
de arzettim, başka memleketlerde raslanan mü
eyyidenin hafif bir şeklini almış bulunuyoruz. 

Bu bakımdan General Aldoğan arkadaşımı
zın ifade ettikleri gibi vatandaşın şikâyet hak
kım takyit etmek gibi bir mülâhaza hatırımıza 
gelmemiştir. Biz burada seçim emniyetini iyi 
bir şekilde sağlıyacak kanunun tedvinini düşü
nüyoruz, tezvire açık kapı bırakmak istemiyo
ruz, ve bu da zannederim hiçbir kimsenin aklı
na gelmez. 

Müeyyide olarak biz 500 lira teklif ettik, j 
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bu miktar üzerinde durulabilir, hüsnüniyet de
dik, bunu kâfi görmediler, haksız şikâyet olur
sa depozitosu irat kaydedilir, buyurdular, ben 
bunu şahsan çok aşırı gördüm. Böyle bir vatan
daş veya müracaat sahibi, siyasi parti eğer hüsnü 
niyetle kani olur ve bir itirazda bulunur ve bu 
sabit olmazsa onları mutlaka böyle bir müeyye-
de ile karşı karşıya getirmek bendenizee zan
nederim biraz fazla olur. Bu ceza müeyyidesi
nin hakikaten suiniyetle hareket edenlere has
redilmesi lâzımgelir. 

Bir kısım arkadaşlar bu müeyyide peşin ol
masın da sonradan takdir edilsin buyurdular. 

Bendeniz bilâhare konulacak bir müeyyede-
niıı asıl maksadın husule .gelmesi bakımından 
kâfi gelebileceğinde mütereddit bulunuyorum 
ve bu fikre karşı acaba peşin bir müeyyide 
koymak daha iyi neticeler vermez mi mülâhaza-
smdayım. Fakat bu teklif de değerlidir. Bina
enaleyh, tezviri önleyici, sadece mâkul, samimi
yete dayanan itirazlara meydan veren bir me
kanizma ile iktifa etmek, bilhassa kurduğumuz 
kurulun vazifesini kolaylaştırmak ve Büyük 
Meclisin bu gibi itirazları bertaraf ederek, daha 
iyi bir surette çalışmasını sağlamak her halde 
düşünülecek bir noktadır. Nitekim İngiltere 
gibi ileri demokrasi prensiplerini tatbik eden 
memleketler bile bu ihtiyacı duymuşlardır. Be
nim asıl ricam bir müeyyide esası üzerinde dur
maktır. 

BAŞKAN — Ekrem Oran buyuran! 
EKREM ORAN (îzmir) — Aziz arka

daşlar; mâruzâtımızın istinat noktası olan 
haksız şikâyetlerde depozito akçasının 
irat kaydedilmesinin Anayaasanm 82 nci 
maddesinde yazılı (Haksız şikâyeti tahdit 
eder ) yolunda itiraz vâki oldu. Bende
niz bu kaydın 82 nci maddedeki (hakkı şikâye
ti ihlâl) edeceğini huzuru âlilerinde tekrar et
meyi kendim için nakise ^addederim. Çünkü 
bunun böyle olmadığını en az benden ziyade 
hepiniz takdir buyurursunuz. Yalnız efkârı 
umumiyede herhangi yanlış bir iz bırakmakmak 
için şu noktaları arz ve izah etmek mecburiye
tindeyim ki, Anayasa'da yazılı olan haklar öl
çüsüz değildir. Her birisinin hudutları vardır. 
En mukaddes bir haktan bahsedeyim; hakkı 
dâva. Birisinden alacağım olur. Mahkemeye 
gider de bir istida yazmakla veya şifahen çıkıp 
da, benim şöyle bir hakkım var, alıver dersem, 
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bunun için benden harç almazlar mı? Benden 
mahkeme masrafı diye alman bu para benim 
hakkı dâvamı tahdit mi eder? Daha ileriye 
gidelim arkadaşlar: 

Bir adam hakkında bir ihbarda bulundum, 
bu adam filân malı çaldı dedim, bu adam filân 
adama sövdü dedim, filân adam hakkında 
komplo yaptı dedim. Eğer ben bunda haksız-
sam derhal hukuku âmme dâvası açılarak, hak
kımda değil cezai nakdî, söylediğim, şikâyet et
tiğim cürmün vasfı nazarı dikkate almaraktan 
ağır cezalar hükmolunmaz mı? Bunlar hakkı ih
bar ve hakkı şikâyeti tahdit eder şeyler midir? 

Binaenaleyh, nasıl olur ki seçim serbestisini 
ve herkesin .şeref ve haysiyetini korumak için 
ve memlekette geçen sefer olduğu gibi muayyen 
bir zamana da maksur olsa Hükümetin, Devle
tin, Meclisin yokluğunu intaç edebilecek bin bir 
türlü haksız şikâyete meydan vermemek için böy
le bir şey konursa bu Anayasanın 82 nci madde
sindeki hakkı şikâyeti tahdit eder mi? 

(Sağdan : eder sesleri) 
Size göre eder, bana göre etmez. Şimdi Meclisi 

Âlinin tasvibine göre ne olduğu anlaşılır. 
Sonra fakir vatandaşların hakkı şikâyetini 

ihlâl eder, bu adamlar 500 lira depozito edemez
ler buyurdular. Arkadaşlar, şu muhterem kürsü 
üzerinde samimî olmalıyız. Falan intihap olun
muş, filân intihap olunmuş fakir vatandaş bu
nunla alâkadar olmaz. Bununla alâkadar olacak 
insanlar bu işlerle uğraşanlardır ki, bunlar fakir 
insanlar değildir. Hakikati açıkça söylemekten 
çekinmiyelim, açık konuşalım. 

CÎHAD BABAN (İstanbul) — Biraz daha 
tavzih buyurunuz. 

EKREM ORAN (Devamla) — Tavzih buyu
rurum, siz de lütfen istima buyurunuz. (Güzel 
sesleri, gülüşmeler). 

Binaenaleyh milyonlar sarfeden, yüzbinler 
sarf eden, büyük seçim masrafları veren partiler 
elbetteki haklı şikâyetlerinin dinlenmesi için 500 
lira, 1500 lira depozito akçesini vermekten ka
çınmaz. Bu itibarla bu, fakir vatandaşların hak 
şikâyetine mâni olunmuş bir hüküm değildir. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Her parti bütçe
den tahsisat almaz. 

EKREM ORAN (Devamla) — Şimdi Balta 
arkadaşımın hüsnüniyet ve suiniyet meselelerine 
giriyorum. 
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I Eğer muhterem arkadaşlarım haksız şikâyet

lerin, tezviratm önünü almak için böyle bir depo
zito akçesinin konmasını münasip görürlerse on
lardan rica ederim; bu müesseseyi işlemez bir 
hale getirecek hüsnüniyet suiniyet kaidesini unut
sunlar. Böyle bir şeyi kabul etmek bu müesse
senin işlememesini intaç ettirir. Binaenaleyh bü-

j tün bunlara aykırı olan teklifimin kabulünü arz 
i ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Muammer Alakant 
I YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
j — Şunu kabul etmek icabeder ki şikâyet ve ih-
j barlar hakkında bir müeyyide konması husu

sunda mütalâa beyan eden arkadaşların hepsi 
şahsi fikir ve maksatlar takip etmemektedirler. 
Hakikaten böyle bir endişe yerindedir. Böyle 

I bir endişeyi haklı gösterecek hâdiseler vâki ol
muştur. Arkadaşlar, bilhassa Tahsin Bekir Bal-

I ta gibi âmme hukuku üzerinde uzun müddet 
hocalık yapmış arkadaşlarımız da elbette bu en
dişenin tesiriyle bu fikri ortaya atmış bulunu
yorlar. Hatırlarsınız bendeniz şahsan bu şekil
de vâki olmuş hareketlerin acı bir şekilde hede
fi olmuşumdur. Seçim kampanyası yapıldı ben 
de matbuatta, cemiyetlerde ve meydanlarda se
çim kampanyasına iştirak ettim seçim bitti bu
raya geldim aradan 8 - 10 gün geçti bir de bak
tım ki dört imzalı bir mektup gelmiş küfürler, 
hakaretlerle dolu. İnceleme Komisyonuna git
tim dedim ki bunları tahkik ve tetkik edin bun
ların subutu halinde ve hattâ bütün hayatımda 
benim hakkımda bir şikâyet vâki olmuşsa siyasi 
hayattan çekilmeye amadeyim, dedim. Hayır, 
dediler, tetkik mevzuu değildir tetkik etmiye-
ceğiz. Heyeti umumiyeye geldi o zaman bana 
karşı muhalif bulunan Demokrat Parti sözcüle
ri, hayır dediler şahsı muhteremdir bir diyece
ğimiz yok, dediler, tahkike gidilmedi. Bir arka
daşımız da bugün Hükümet içinde bulunmakta
dır. Bâzı ittihamlar oldu iş tahkike kalbedildi, 

l tahkik edildi, bu ihbarı yapanların hakikatte 
mevcut olmadıkları meydana çıktı. Çıktı ama 
ne de olsa, ihbar haksız da olsa bunun ıstırabı
nı tahkikin sonuna kadar çekti. Ben de hakkım-

ı da ihbarda bulunanları öğrenmek istedim. Bele
diyeden, halkevinden makamı riyasete yazdılar 
geldi, Alaşehir'de bu namda kimse yoktur, dedi
ler. Ne oldu gelen yazılar makamı riyasetin dos-

j yasında kaldı. 
i O bir taraftan lalettayin ismini, hüviye-
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tini koymak cesaretini gösteremiyen bir adam 
tutuyor, B. M. M. Başkanlığına bir yazı yazı
yor.. işte bu gibi hâdiseler bu arkadaşları böy
le bir yazı ile bu teklifi yapmaya sevketmiş ol
sa gerektir. Fakat bu hâdiselerin önlenmesi sa
dece bu seçim kurulu hükümlerine ait madde
lerle temin edilecek değildir. Evvelâ bu tezvir
ler neden ileri geliyor? Bu tezvirleri isim ve hü
viyetlerini ortaya koymıyan, müstear isimler 
kullanan adamlar meydana getiriyorsa onları 
tecziye ettirmek mümkün değildir. Böyle olma
sa kolaydır: Hakaret dâvası açılır, tasnii cürüm 
dâvası açılır, mânevi tazminat dâvası açılır.. 

. Fakat ortada görünen bir adam yoktur. B. M. 
M. ne gelen bir şeyi Meclis Başkanı hemen in
celeme Komisyonuna sevkediyor, oradan B. M. 
M, nin huzuruna geliyor ve efkârı umumiyeye 
yayılıyor. Demek ki işi kanuna koyacağımız bu 
şekilde bir müeyyide ile halletmenin imkânı 
yoktur. Sonra bu şekilde Seçim Kanununa bir 
müeyyide koymak birçok vatandaşların fiilen 
seçimlere itiraz haklarının men'i neticesini do
ğuracaktır. işte böyle ağır bir muamelenin he
defi olmuş olan bir insan sıfatiyle dahi bu şe
kilde vatandaşların haiz olmaları lâzımgelen şi
kâyet ve ihbar haklarından mahrum bırakacak 
müeyyideler konulmasına taraftar olamıyorum. 
(Fuat Hulusi Bey, aksini iddia etti) Ben şahsan 
konuşuyorum. Bununla beraber, vatandaşları şi
kâyet ve ihbardan menetmiyecek.bâzı hükümler 
koymak mümkün olabilir. 

Mahkemeye arzuhal veren bir adamın nasıl 
arzuhali tetkik edilirse itiraz mercii de bu gibi 
şikâyetlerin nereden geldiğini ve mektup sahip
lerinin hüviyetlerini tahkik edebilir ve hakika
ten bunların arkasında hüsnüniyet mevcut de
ğilse mesele yoktur. Suiniyet sahipleri için de 
mâkul bir had dâhilinde* bir ceza müeyyidesi 
konabilir. Bilhassa bu hüküm şahıslara ait tez
virler hakkında varit olacaktır. Ama 500 lira gi
bi bir para almak demek, hiçbir vatandaşın bu 
ihbar ve şikâyet hakkının kullanmaması neticesi
ni istilzam eder. Şahsan bu işten müteessir dâhi 
olsak, bu gibi hareketlerin hedefi dâhi olsak va^ 
tandaşları bu kıymetli haklarından mahrum et
memek için bu teklife razi olmamanızı rica ederim. 
Sayın Tahsin Bekir Balta arkadaşımız ikinci ko
nuşmalarında daha yumuşak davrandılar, hüsnü
niyeti esas* tuttular ve teklifim nass değildir de
diler, bunun üzerinde şu şekilde, bu şekilde de-
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i ğişiklik yapılabilir dediler. Benim teklifim, bu-

nu komisyonu âli alsın. Çünkü verilen şu ve bu 
takriri kabul etmek veya etmemek suretiyle bir 

I neticeye hemen varmak yanlış olur. Komisyon. 
takrirlerin heyeti umumiyesini takabbül etsinler, 
üzerinde düşünsünler. Dediğim gibi, şahsi tezvire 
mâni olacak, fakat tezvir sabit olmadığı takdirde 
ceza verecek bir şekil bulsunlar. Hele 125 nci 
maddeye tahkik keyfiyetinin konulmasının 124 
ncü maddede bâzı kayıtların konması hususuna 
bağlı olmasını, böyle bir şartın konmasını yerin
de görmedik. 

İlk defa burada ifade ettiğimiz zaman öyle 
bir şartın konulacağı hatırımızdan geçmemişti. 
Binaenaleyh bu maddenin 125 nci madde ile alâ
kası yoktur. Ve vâki olan beyanat bizim hüsnü
niyetimizi gösterdi. Biz 125 nci maddede tahkik 
keyfiyetini kabul edeceğiz ama 124 ncü maddede 
bâzı esası, şartları kabul ederseniz (Hayır hayır 
öyle birşey denilmiş değildir sesleri) 

Bana bir arkadaşımız bu şekilde konuştu gi
bi geldi. Fakat Heyeti Celilenin; böyle birşey 
yoktur demesi ayrıca mucibi inşirah oldu. Benim 
komisyondan ricam; müzakereyi fazla uzatma
mak için, bu takrirleri alsın, vatandaşların şi
kâyet ve itirazlarını daha salim istimal edebilme
lerini temin edecek bir formül bulsun getirsin. 
Müzakereyi fazla uzatmamak bu şekli kabul et
mesini komisyondan rica ediyorum. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A Î T A Z 
M I FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim; tezvi-
rat kapılarını kapamak için bir madde konulması 
hakkında arkadaşlar tarafından serdedilen tek
lifleri, mucip sebepleri dinlemiş bulunuyoruz, 
Komisyonumuzda bu mevzu müzakere komisyon
da bu mevzu müzakere konusu oldu, fakat bil
miyorum nasıl bir sıraya rastlamıştı katî bir 
karar alınmadan bu mesele yarım kalmıştır. 

Yalnız haksız tezvirata kaçan şikâyetler hak-
knda komisyon şikâyetlerin yazılı olmasını bu
na belgelerin bağlanmasını ad, soyad ve adre
sin açıkça yazılmasını hükme bağlıyarak ve 
böyle o^ ıyan şikâyet ve itirazların tetkik edi-
lemiyeceği hakkında hüküm koyarak mâni ted
bir almrştır. Biz bunu kâfi bir teminat kabul 
ediyoruz, Yüksek Meclis bunu kâfi görür mü, 
görmez mi bilmiyoruz. Fakat bütün teklif] eri 
bizim takabbül ederek komisyonda tetkikat ya
pılması doğru değildir, kendimizi bu hususta 

I salahiyetli görmüyoruz. Meclisin temayülünü, 
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bize vereceği direktifi bilmeden bütün tedbirleri 
alarak, onun üzerinde birşey yapılamaz. Bel
ki Meclisin temayülüne uymıyan bir teklifle kar
şınıza çıkmayı doğru bulmuyoruz. Bu yüzden 
Yüksek Meclis bir karar aldıktan sonra redak
siyon için ve ona bir şekil vermek için alabiliriz. 
Yoksa şmdiden bunu alnrya lüzum hissetmiyo
ruz. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bir sual sora
cağım? Tüzüğün 14 ncü maddesi hükmü ile bu 
şikâyet hakkını nasıl telif etmek mümkündür? 
Parayı, depozitoyu almak icabeder de bilâhara 
Tüzüğün 14 ncü maddesi mucibince para alına
cak şikâyetler için Meclise müracaat mevzuuba-
his o^bilir mi olamaz mı 

SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Büyük Millet 
Meclisine vâki olan "şikâyetler başkadır, seçim 
kuruluna olan şikâyetler büsbütün başkadır. 
Kendi şahsi noktai nazarım olarak arzedeyim; 
teklif, Anayasa 'nm 82 nci maddesine mugayir 
değildir. Bir de bâzı dâvalar için peşin depozito 
alınması usulü vardır. 

Mahkemelerin ittihaz edeceği kararın, bahu
sus tedbir kararlarının infazı için depozito alın
ması veyahut teminat gösterilmesi şekli vardrr, 
Bunlar ne şikâyet hakkını, ne müracaat hakkı
nı, tahdit eder bölümler değildir. Bu bakımdan 
biz buna taraftar olmadığımızı arzetmiş olmu
yoruz. Biz sadece bu madde ve diğer maddeler
de bâzı teminat tedbirleri kabul ettik. Ben bu 
tedbirlerin kâfi olacağnı ümit ediyorum. Çün
kü şikâyet ve itirazlar derece derece sandıktan 
başlıyarak ilce, il kurullarına yapılmadık
ça ve müddeti zarfında vâki olmadıkça, 
yazılı olmadıkça, belgesi bulunmadıkça, ad 
ve soyadı ve adres gösterilmedikçe tetkik 
edilemez diye tesis edilen mekanizmanın tezvi-
ratııı büyük bir kısmını önliyeceğine kaniiz. 
Bundan fazla bir teminata lüzum olup olmadı
ğının takdiri Meclise aittir. 

Bâzı arkadaşlar iptidaen böyle bir teminat 
almak doğru olmaz, haksız çıkarsa ve tezvir ol
duğu anlaşılırsa o zaman alınsın dediler. Bu da 
mümkündür. Hukukta bir kaide vardır : İpti
daen caiz olan bir şey intihaen de caizdir. Bu
nun aksi de varittir, intihaen caiz olan bir şey 
iptidaen de caizdir. Bunun evvel veya son
ra olması ikinci derecede kalır. Bendenizce asıl 
olan mevcut teminata zamimeten "böyle bir ceza 
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veya depozito almak gibi hir müeyyideye bir 
tedbire daha ihtiyaç var mıdır, yok mudur? 
Yüksek Meclis bu husustaki kanaatini izhar et
tikten sonradır ki ; komisyon kendisini vazifeli 
görür ve redaksiyonunu ona göre yapar. 

Müeyyidenin kifayeti hakkındaki noktai na
zarımızı da arzetmiş hulunuyoruz. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 
Milletvekillerinin seçim mazbataları hakkında 
yapılacak itiraz ve şikâyetlerin bir teminat ak
çasına bağlanması hakkındaki teklifi ileri sü
ren Tahsin Bekir Balta arkadaşımız bunu iki 
sebebe istinat ettirdiler. 

Bunlardan birisi İngiltere'de bu usulün mev
cut olması. 

İkincisi de böyle bir usul kabul edildiği 
takdirde emsali görülmüş olan haksız ve ye
rinde olmıyan şikâyetlerin kısmen önlenmesi 
mümkün olacaktır. Ben bu sebeplere maalesef 
iştirak etmiyorum. 

Seçim mevzuunda İngiltere'de kabul edilen 
bir kaide, Türkiye için bir zaruret değildir 
Eğer bu bir zaruret ise, ve kendileri de müsa
ade ederlerse bir vakıayı anlatayım: İngiltere'
de milletvekili adayı olabilmek için, her İngiliz 
vatandaşının Hükümet kasasına bin lira temi
nat yatırması lâzımdır. Şayet aday, intihap 
çevresindeki reylerin % 40 nı alamazsa yani 
seçim kabiliyeti ve ehliyeti olmadığı halde, seç
menlerin huzurunu ihlâl etmiş olmasından do
layı bu para Devlet Hazinesine irat kaydedilir. 
Şimdi bu kaideyi bizim memlekete getirmeye 
imkân yoktur. Binaenaleyh bu mücerret İngiliz 
kaidesinin, Meclisin benimsemesine bir sebep 
yoktur. 

Haksız tezviratm önlenmesi hakikaten, yal
nız seçim işlerinde değil, diğer işlerde lâzım
dır. meselâ bizim üç tane Dilekçe Komisyonu
muz vardı rdır, Bu komisyonlarda aşağı yukarı 
on bin itiraz vardır. Bunun 6 - 7 bin tanesi 
haksız ve yersizdir. Bunları önlemek lâzımdır. 
Fakat bu şikâyeti önlemek için şikâyet hak
kını tahdit etmek doğru olur mu? Benim ka
naatimce doğru değildir. İptidaen Anayasanın 
ruhiyle kabili telif değildir, intihaen bu hakkı 
teminat altına almak, ister hüsnü niyete mak-
run olsun isterse olmasın; haksız ihbar ve şikâ
yette bulunan bir şahıs hakkında verilecek ya 
bedenî veya nakdî cezaları sulh mahkemesi ver
sin. Fakat doğrudan doğruya itiraz ve şikâyet 
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hakkını depozitoya bağlamak, bu hakkı kullan
mayı çok güçleştirir. Ben bu noktadan bunu doğ
ru bulmıyorum. Kanunun umumi hükümlerine 
kısmen aykırı sanırım. Sayın Abdürrahman Ko
nuk arkadaşımız seçim kurularından bahseder
ken bu kanunda bir muvazene olduğundan bah
settiler. i l seçim kurulları, ilce seçim kurulları 
bildiğiniz Yüksek Seçim kurulu, i l ve ilce se
çim kurullarının yaptığı muameleler aleyhinde 
bir vatandaş tarafından ileri sürülecek şikâyet 
ve itirazın tetkiki para teminatına bağlanma
mışken aynı mahiyette olan üçüncü kademedeki 
kurula yapılacak olan şikâyet ve itirazın para 
teminatına bağlanmak istenmesindeki fayda 
nedir Bu, ahenksizlik tevlit eder. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var. Hükü
met söz istiyor. Hükümet konuştuktan sonra 
yeterliği okutup aleyhinde konuşmak isiyenlere 
söz vereceğim. Buyurun Başbakan Yarlımcısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; sabahleyin başlıyan münakaşa
nın bu saate kadar devamında tezahür eden ne
tice, Büyük Meclisin, Milletvekilleri Seçimi hak
kında her türlü şüphe ve tereddüdün kaldırılma
sını düşünülürken, bunun yanında da, bir takım 
tezvirleri önlemek hususundaki hassasiyetidir. 
Şüphe yok ki, bir taraftan milletvekili seçiminin 
kanundaki usullere göre tam bir emniyet içinde 
vuku bulup bulmadığı araştırılırken; öbür taraf
tan da, milletvekilliği gibi en yüksek bir vazife
nin kaynağını teşkil eden bir muameleye karşı 
yahut bizzat milletvekilliği sıfatını ihraz etmiş 
olan muhterem şahıslara karşı, uluorta, kötü 
maksatlarla çıkarılabilecek olan şayiaları da ön
lemek elbetteki lâzımdır. Acaba bu prensip, yani 
tezvirleri önlemek prensipi, Yüce Kamutayın şu 
anda müzakere ekııekte olduğu kanunda derpiş 
edilmiş midir?. Bunun için kâfi müeyyide konul
muş mudur ! Meseleyi bu noktadan mütalâa eder
sek, zannediyorum ki, neticeye daha kolay vara
biliriz. Bu bakımdan, tasarıyı ele almadan önce, 
§u nokta üzerinde durmak istiyorum : Filhakika 
mukayeseli bir tetkik bize şunu göstermektedir: 
Muhtelif memleketlerde iki sistem tatbik edilmiş
t ir : Bunlardan biri, tezvirleri önlemek için şikâ
yet ve itiraz mekanizmasını bir takım müddetler
le ve kademelerle bağlamaktır. Diğeri, müddet
leri geniş tutmak, araya hiç kademe koymama.* 
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ve fakat büyük miktarda bir para depozitosu is
temek. ingiltere bunun bir misalidir. Bir para 
depozitosunun bizde de istenmesini öne süren ar
kadaşlarım hiç şüphesiz prensip bakımından hak
lıdırlar. Bu usul vardır. Ve hattâ bizim ceza usu
lümüzde muayyen hallerde işin sonunda bu pa
ra zararına çarpılmak usulü kabul olunmuştur. 
Fakat mücerret, nazari olarak, çok doğru olan bu 
para depozitosu esasını memleketimize nakletti
ğimiz zaman karşılaşacağımız manzara ne olacak
tır?. Bunun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 
Memleketin realitelerini göz önünde tutmaktan 
geri kalamayız. 

Şimdi, bizdeki sisteme göre vaziyeti mütalâa 
edelim. Seçim muamelelerinin başı, bilhassa oy 
noktasından, milletvekili seçimi neticesi üzeriho 
tesir edecek muameleler bakımından, sandık ba
şındaki muamelelerdir. Yeni sandık kurullarm-
dadır. Sandıklar nerelerdedir?. Bu kanuna gö^ , 
köylerde, mahallelerdedir. Nüfusumuzun % 80 i 
köylerde oturduğuna göre meseleyi doğrudan 
doğruya köyler bakımından mütalâa etmemiz ica-
betmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 500 liradan, 1 000 li
radan, haxtâ daha fazlasından bahsettiler, istir
ham ederim, bizim köylerimizde bırakın 500 li
rayı, hangi köylü bir itiraz yapmak için 50 lirayı 
çıkarıp kolayca verecek vaziyettedir?. Binaen
aleyh muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclisin 
bu kanunu müzakere ederken baştan beri sadık 
kaldığı prensip ne olmuştur?. Hem nazari bakım
dan diğer demokratik memleketlerin benimsedi
ği esasları benimsemek, hem de memleketimizin 
realitelerini bir an dahi göz önünden uzak tut
mamak olmuştur. Memleketimizde bir para depo
zitosu istemek demek, köylerde gözünün önünde 
kanuna aykırı muamele yapıldığı halde birçok 
vatandaşların bu itirazı yapamamasını intaç ede
cek bir esas koymak demektir. Bunu cesaretle ve 
apaçık ifade etmek lâzımdır. (Sağdan alkışlar). 

Şimdi bu böyledir diye, tezvirlere, kapıyı 
açık mı bırakalım? Bırakamayız? MeclisLı ya
rısından ziyade yüzde doksanını mazbatalarını 
aylarca tetkikte, tahkikte kalsın diye fena mak
satlarla hareket edecek olanlar bu maksatları
nı serbestçe yerine getirebilsinler mi? Asla! 

Hükümet tasarısını Yüksek Huzıruruza ge
tirirken bu nokta üzerinde durmuştur. Birinci 
sisteme bağlı kalmayı Hükümet bugünkü şart
lar içinde daha uygun saymıştır, 
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Şimdi bunu iza'h ettikten sonra bizzat'Yük

sek. Kamutayca yapılmakta olan tasarının 
maddelerinde istihdaf ettiği seçim mekanizma
sını göz önüne alalım. Sandık başı muameleleri 
ilce kurulu muameleleri, il kurulu muameleleri. 
Milletvekilliği sıfatının bihakkın bir zata tev
cih edilip edilmediği iki bakımdan mütalâa edi
lir. Bir; o zatın şahsi sebeplerle milletvekilliği 
yeterliğini haiz olup olmadığı. Bu noktanın tet
kiki kolaydır ve bu noktada suiniyetle yapıl
mış olan bir şikâyet ve itirazın tesıbiti çok ko
laydır. 

ikinci nokta; milletvekilini seçme muamele-
sindeki muhtemel yolsuzluklara şikâyet ve iti
raz noktasıdır. Burada dikkat edersek bu şikâ
yet ve itirazların teraküm edeceği yer, hiç şüp
he yok ki, sandık başı muameleleri olacaktır. 
Niçin böyle olacaktır? Çünkü; yeni kanunda 
öyle bir mekanizma kurulmuştur ki, sandık ba
şında oy toplama muamelesi bittikten sonra, 
reyler toplandıktan, tasnif yapıldıktan sonra 
mazbata tanzim edilip imzalandıktan sonra o 
mazbata orada derhal ilân ediliyor. îstiyen mü
şahide bir sureti veriliyor. Artık vaziyet katî 
olarak tahakkuk etmiştir. Bu kademeden sonra 
ne ilce, ne de il kurulunun kanun dışına çıkma
sı kolay değildir. Niçin kanun dışına çıkmak 
kolay değildir? Çünkü en kötü niyetli kimseler 
dahi - kanundaki cezai müeyyideler göz önün
de tutulacak olursa - buna kolay, kolay cesaret 
edemiyeceklerdir. 

Kalıyor sandık başı muameleleri... önümüz
de gelecek her türlü seçimlerde şikâyet ve iti
razların - gerek suiniyetle, gerek hüsnüniyetle -
tevcih edileceği yer sandık başı muameleleri ve 
sandık kurullarının muameleleridir. 

Burada tezvir nasıl yapılabilir? Tasnif ya
pıldıktan sonra, mazbata tanzim edildikten sonra 
orada bulunanlar, hiçbir şikâyet yapmadıktan 
sonra, bilâhara birtakım şikâyetler türlü niyetle 
yapılabilir. Bu mekanizma bunu önlemektedir. 
Nasıl önlemektedir? Sandık kurulunda seçimle 
ilgili partililerin temsilcileri dâhildir. Bunlar san
dık kurulunda üye sıfatiyle muamelelerin her 
safhasında şikâyet, itiraz ve mütalâalarını san
dık yerindeki deftere kaydettirmek salâhiyetini 
haizdirler. Ayrıca oy toplama muamelesi aleni 
cereyan edeceği için, partililerin ilgili şahsiyetleri 
sandık kuruluna şikâyetlerini yapabilirler. Din-
letememişlerse o gün hemen ilce kuruluna vazi-
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yeti bildirip ilce kurul deîterine de bu şikâyeti 
kaydcttirebilirler. Mademki bu imkânlar mev
cuttur o halde sandık başındaki muamelelere iti
raz edebilmek için verilen müddet çoktur. Sabah
leyin oy toplama muamelesinin başladığından, 
akşam sandık açılıp, oy sayılıp, tasnif edilip tu
tanağın imza edilmesi anma kadar, orada görül
müş olduğu zannolunan yolsuz muameleler için, 
itirazın yapılmış olması lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bendenizce bu zaman tahdidi 
memleketimizin bugünkü şartları içinde ve bugün 
için iktifa edilmesi lâzım gelen bir teminat ola
rak kabul olunabilir. Yani sandığın başında tu
tanak tanzim edilinceye kadar itiraz yapılmamış
sa, artık sandık başı muamelesi için bilâhara iti
raz yapılamayacaktır. Şu veya bu şekilde tezvir 
maksadiyle sonradan tertip edilen birtakım meka
nizmalarla itirazlar kapısı kapanmış olacaktır. 

Ayrıca tezvirleri önliyecek ikinci bir mâni 
diğer kademelerin müddetleridir. Müddet san
dık başında akşam tutanağın tanzim edilmesine 
kadardır. îlce ve il kurulları için de münasip 
müddetler konmuştur, Yüksek Seçim Kurulu 
için müddet konmuştur. Yüksek Seçim Kurulu
nun mazbataları tetkik edip Büyük Meclise rapo
runu sunması için bir aylık bir müddet konmuş
tur. Bu sözlerimle bilhassa Yüksek Seçim Ku
rulu için konmuş olan müddete işaret etmekle 
Meclisin yarısından çoğunun mazbatalarına iti
raz olunduğu halde nasıl tam bir imanla, inanla 
vazife göreceği noktasına temas eden arkadaşla
rıma da cevap arzetmiş olacağım. Dönem sonun
da seçimin yenilenmesine karar verilmedikçe 23 
Temmuz seçim başlama tarihi olduğundan Eylûl-
cla oy toplanıp Meclisin açılma tarihi olan 1 Ka
sıma kadar bu bütün itiraz muameleleri cereyan 
etmiş ve Yüksek Seçim Kurulu raporlarını Mec
lise takdim etmiş olacaktır. Binaenaleyh şimdi 
yürürlükte olan kanunla cari* olan sisteme naza
ran, daha ileri bir sisteme gidiyoruz. Meclisin 
kendisini zayıf hissetmesi eğer böyle bir endişe 
vâritse, ki bendenizce varit değildir, bütün dünya 
meclisleri için bu vardır. Fakat bu endişe tama
men nazaridir, hattâ farazidir. Bu kanunla ka
bul edilecek hüküm, Meclis normal devresini aç
tığı gün Yüksek Seçim Kurulunun bütün rapor
larını Meclise müddet bakımından sunmak mec
buriyetinde tutuyor. Mütekaddim tahkik ve tet
kik muameleleri de ikmal edilmiş olacağı için, 

i Büyük Meclisin komisyonlarının incelemeleri ki-
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sa müddet zarfında bitecek mazbataların tasdik 
keyfiyeti de Meclisin ilk günlerdeki içtimalarm-
da halledilmiş olacaktır. 

Kaldı ki, böyle bir kanunla, böyle bir Seçim 
kanunu ile sandık ilce, il kurullarından ve bir
çok kademelerden türlü teminatla geçen millet
vekilleri tutanakları sahihtir. Tıpkı bir tapu se
nedi gibidir. îptal edilinceye kadar sahihtir. 

* Tam kuvvet ifade eder. Meseleyi böyle mütalâa 
etmek lâzımdır. Bizim İçtüzüğümüzde itiraza 
uğramıyan mazbatanın dahi tasdiki gibi bir hü
küm vardır. Bu kanun o noktaya temas etmiyecek 
tir. Fakat arzedeyim ki; imkân bulunduğu tak
dirde oraya gitmekte çok fayda vardır. Meselâ 
ingiltere'de mazbata tasdiki yoktur. Returning 
offiçer) den, seçim memurundan mazbatasını 
alan milletvekili mazbatasını Meclis kitabetine 
teslim eder, yeminini eder, geçer yerine otu
rur. Eğer mazbatada bir yolsuzluk varsa, maz
batanın iptali icabediyorsa o zaman iptal kara
rı verilir. Fakat, bizim içtüzüğümüzün sarahati 
karşısında, bu kanunla bu noktaya temas etmiş 
değiliz. 

Mâruzâtımı daha ziyade uzatarak yüksek 
heyetinizi yormak istemiyorum. Muhterem ar
kadaşlarıma hulâsa olarak şunu arzedeyim ki ; 
bu kanun tezvilere karşı müeyyide düşünmüş
tür. Bu bakımdan tahdit sistemini benimsemiş
tir. Böyle bir tezvire gidildiği zaman para al
mak usulü de vardır. Fakat biz Hükümet ola
rak bunun, bugün için henüz memleketimizde 
sırası gelmediğine ve kanunla tesbit edilmiş 
olan ihtiyati tedbir sisteminin şimdilik daha 
muvafık olacağına kani bulunuyoruz. 

Takdir elbetteki Yüksek Heyetinizindir, ben
deniz sırf tenvir etmiş olmak için, izahat vermiş 
olmak için maruzatta bulundum. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Müsaade ederseniz bir sual soracağım. Bir va
tandaş bu kanunun tesbit ettiği itiraz müddet
lerini geçirir ve ondan sonra Büyük Millet Mec
lisine gelir, itiraz ederse Büyük Millet Meclisi 
kapıları açık mıdır, değil midir 1 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERlM -(Devamla) — Arkada
şım çok mühim bir noktaya temas etmiş oldu
lar. Bu husus Geçici Komisyon müzakerelerinde 
bahis konusu oldu. Hattâ biz orada uzun müd
det karşılıklı nazari birtakım mütalâalar ser-
dettik. Qe§ici Komisyonda müdafaa etmiş, oldu-
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I ğumuz hukuki tez şu olmuştur: Biz bu Seçim 

Kanuniyle Meclisin içtüzüğünde tesbit edilmiş 
olan hükümlere dokunmamaktayız dokunamı-
yacağız kanaatinde bulunmaktayız. Çünkü yine 
içtüzüğün bizzat kendisinde mündemiç bir hü
küm içtüzüğün her hangi bir maddesinin hangi 
usullerle değiştirilebileceğini göstermektedir. 
içtüzük tadilâtının behemehal Anayasa Komis
yonundan geçmesi lâzımdır. Binaenaleyh, Mec
lisin içtüzüğü ile tanınmış olduğu haklar baki
dir. Bu sözlerimle sayın Dinçer arkadaşıma ce
vap vermiş oluyorum, içtüzük bu haliyle kal
dıkça ve Büyük Millet Meclisi kendiliğinden 
tatbik safhasında yeni bir içtihada varmadıkça 
her vatandaş, eskiden olduğu gibi doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisine gelip itirazını 

i yapabilir. Ancak, bunu sırf hukuki bir mütalâa 
olarak arzedeyim ki, elbette Büyük Millet Mec
lisi de Yüksek Seçim Kurulu gibi bir kurul du
rurken oraya gidilmemesini nazarı itibara alır. 
önümüzdeki tatbikatta görülecek vaziyetlere 
göre Büyük Meclis yeni bir içtihat tesis edebi
lir. Belki de içtüzüğü bu kanunun hükümlerine 
adapte edecek bir tadili düşünür. Ama bende-
nizce, bu kanunu henüz kabul ediyoruz, tatbi-
ka geçmemiş bulunuyoruz. Şimdiden içtüzüğü 
ele alıp bu kapıyı kapamak doğru olmaz. Çün
kü, bu mekanizmanın nasıl işliyeceğini henüz 
bilmemekteyiz. Nazari ve mantıki mütalâalar 
bazan kâğıt üzerinde ve kürsüde çok parlak 
gelir ama tatbika konduğu zaman aksi neticeler 
çıkabilir. Binaenaleyh Meclisin kuruluşu gi
bi çok ehemmiyetli bir mevzuda ihtiyatlı adım
larla ilerlemek maslahata daha uygundur. 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — • 
Arkadaşlar, çok ehemmiyetli bir mevzu üzerin
deyiz. Bu itibarla mevzu aydınlanmadan ve 
kanaatlar tebellür etmeden müzakereyi kapat
mak ve reye gitmek bence isabetli bir hareket 
olmaz. Mevzu iki noktadan ehemmiyetlidir. 

Bir; Anayasanın Türklere tanıdığı kamu 
hakları meyanmda şikâyet ve itiraz hakkına 
tallûk etmesi bakımından; 

i k i ; seçim emniyetini haleldar etmesi bakı
mından. Her iki mevzu üzerinde hassasiyetle 
durmamız icabeder. Daha söz almış arkadaşla
rımız vardır, onların da mütalâalarını dinliye-
lim. 

Evvelki konuşmamda ifade ettiğim gibi, ben-
I deniz şikâyet hakkım.kullanabilmek, işin daiıa— 
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evvelden bir para depo etmek hükmünün kon
ması halini bu hakkın bir nevi iptali telâkki 
ediyorum ve bu hakkın istimaline mâni olun
masını Anayasaya aykırı görüyorum. 

Mevzu ikiye ayırmak suretiyle mütalâa et
mek niyetindeyim : 

1. Şikâyetlerin hüsnüniyetle yapılmış olma
sı ; 

2. Şikâyetlerin suiniyetle yapılmış olması. 
Hüsnüniyetle yapılan bir şikâyeti mütalâa 

ettiğimiz takdirde, (Kanunun ifade ettiği tâbire 
göre) müracaatçının para yatırmak mecburiye
tinde kalması, çok zaman hüsnüniyetle hareket 
eden bu müracatçımn vicdani ve millî vazifesi
ni yerine getirmesine mâni olacaktır. Çünkü bu 
meblâğı tedarik etmesine imkân yoktur. Gözü
nün önünde cereyan etmiş olan bir yolsuzluğu 
ihbar hakkını o vatandaş kullanamayacaktır, 
Bunu düşünmek dahi doğru olmaz. 

Suiniyetle yapılan şikâyetlere gelince; ya
ni tezvir şeklinde tecelli eden müracaatların 
önlenmesine gelince. 

BAŞKAN — Zatiâliniz kifayet aleyhine ko
nuşacaktınız. Şimdi .esasa geçtiniz. Bütün bu 
mütalâalarınızı, kifayet kabul edilmediği tak
dirde söyüliyebilirsmiz. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

Zaten suiniyetle yapılmış olan şikâyetler için 
Ceza Kanunumuz muayyen cezalar koymuştur. 
îftira, suç tasni, hakaret mevzuundaki cezalar 
gibi. Bunlar kâfidir. Zannedersem ayrıca şikâ
yet kapılarını kapayıcı mahiyette para depozi
tosuna mecbur etmek, vatandaşları bu hakkı is
timal etmekten alıkoymak mânasına gelir. 

Bütün bu mevzuların önemle konuşulabilme-
si için kifayeti müzakere takririnin kabul edil
memesini rica ederim. . 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliğini ve maddenin oya ar

zını teklif ederim. 
10 . I I . 1950 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tugaç 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Yeterlik kabul 
edilmiştir. 

önergeleri evvelce okumuştum. Şimdi tek
rar okutup oyunuza sunacağım. 

. 1950 O : 2 
(Emin Sosyal (Maraş) m önergesi tekrar 

okundu). 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Hükümetin ver

diği izahat beni tatmin etmiştir, önergemi geri 
alıyorum. 

(Ali Rıza Türel ve Tahsin Bekir Balta'nm 
önergesi tekrar okundu). 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim; maksadım; tezvire mâni olacak müeyyide
leri koymaktan ibarettir. Sayın Başbakan Yar
dımcısı Nihat Erim ifade etmişlerdir; mevcut 
hükümler böyle bir teminat mevcut olduğunu 
ifado etmişlerdir, ve bilhassa muhtelif partide 
bulunan arkadaşlar da böylo bir müeyyidenin 
konulmasından endişe etmiş1 erdir. Arkadaşımla 
verdiğimiz takrirde miktar üzerinde ısrar etme
dik. Fakat böylo bir müeyyidenin konulmasının 
lüzumunu belirttim. Tezahür eden kanaate ve ni
hayet koyduğumuz sistemin, henüz tecrübe edil-
mekto olan bir sistem olduğuna göre; şimdiden 
böyle bir müeyyide koymay,1, ben de zaruri bul
madığım için verdiğim önergeden feragat ediyo
rum. (Bravo sesleri) 

Temenni olunur ki, önümüzde yapacağımız 
seçimler için endişe ettiğimiz tezvirler tahakkuk 
etmez. Şunu da ilâve edeyim ki hiçbir hukuki 
müessese bizatihi iyi ve kötü olmaz, onu tatbik 
edenlerin hüsnüniyeti asıldır. 

Bütün siyasi partiler seçim hususunda ken
dine düşen anlayışı gösterirlerse önümüzdeki 
seçimlerde bu tezvirata mahal kalmam, (Bravo 
sesleri) 

Başkan — Necmeddin Sahir Sılan'm önerge
sini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şikâyet ve itiraz vukuunda yatırılacak depo

zitonun her milletvekili tutanağı için ayrı ayrı 
nazara alınması, temin edilmek istenilen esasa 
daha uyurun olacağından 124 ncü maddenin 
üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin Sahir Sılan 

Fıkra; 
«Şu kadar ki, şikâyet ve itiraz vukuunda şi

kâyet ve itiraz edenin, her milletvekili tutanağı 
için ayrı ayrı depozito yatırması mecburidir.» 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Sayın arkadaşlarım; maksat seçim emniyetini 
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en iyi şekilde sağlamak ve kötü niyetle olacak 
şikâyet ve itirazları karşılamaktır. Esasen, bu 
konu üzerindeki görüşmelerle Büyük Mecliste 
tezahür eden hissiyat da göstermektedir ki, se
çim emniyeti yanında vatandaşların şeref ve his
siyatını zedeliyecek ve seçim emniyetini sarsa
cak surette hareket halinde Büyük Millet Mec
lisi böyle bir müeyyideyi de kullanabilir. 

Bu itibarla bu millet kürsüsünden muhtelif 
partilere mensup arkadaşların izhar ettiği bu 
hissiyata ve temayüle ilâveten Hükümet adına 
konuşan ^Başbakan Yadımeısı arkadaşımızın 
sözlerini de dinledikten sonra seçim emniyeti 
ve vatandaş şerefinin masuniyeti için böyle bir 
sistemin kabulüne matuf ve maksur olarak ver
diğim önergelerimi ben de geri alıyorum. (Bra
vo sesleri). 

Ancak, şuna işaret etmeliyim ki, benim 
önergem iki tanedir : Birisi depozito alınması 
pensipi kabul edildiği takdirde depozito mikta
rının yüksek tutulmasına matuftur. Diğeri, de
pozito alınması halinde itirazda ve şikâyette bu
lunan kimsenin her milletvekili tutanağı için 
ayrı ayrı depozito yatırması mecburiyetine ait
tir. 

Bununla beraber, arzettiğim sebeplere göre, 
her iki önergeyi Hükümetimizin teminatına ina
narak geri alıyor ve bu suretle Büyük Millet 
Meclisimizin tezahüratına da uymuş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'-

in önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu teminata taallûk ediyor, 

başka bir önergedir. (İşitmedik sesleri). 
BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir'in öner

gesini yeniden okutuyorum. 
(Ahmet Remzi Yüregir'in önergesi tekrar 

okundu). 
SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Adı, soyadı, 
açıkça bildirilecektir, dedik. Bunu noterden 
tasdik kaydını koyduğumuz takdirde, bir köy
lü vatandaş noteri nerede bulacaktır? Buna İm
kân yoktur. 

BAŞKAN — Bu önerge müstakil mahiyet
tedir, sahibi de burada yoktur. Oyunuza suna
cağım. 

Bu önergeyi nazarı itibara alanlar lütfen işa
ret buyursunlar... (Neyi sesleri). 
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! Dilekçelerdeki imzalar^noterden tasdikli ol

sun diyor. 
Bunu kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

önerge nazarı itibare alınmamıştır. 
(Van Milletvekili Rüştü Oktar ve arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bu arkadaşlar burada mı? Yok

tur. 
önergeyi oyunuza sunacağım. 
Bu önergeyi nazarı itibare alanlar lütfen işa

ret buyursunlar... Nazarı itibara almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arz ve izah ettiğim sebepler dolayısiyle 

124 ncü maddenin ikinci fıkrasının sonuna ve 
«Şarttır» kelimesinden önce «İtirazın reddi yo
lunda mütalâa serdedildiği surette Hazineye 
irad kaydedilmek üzere muterizin her mazbata
ya yapılacak itiraz için 500 lira depozito akçası 
yatırarak makbuzunun itiraz dilekçesine bağ
lanması» hükmünün eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

I izmir Milletvekili 
Ekrem Oran 

EKREM ORAN (İzmir) — E fendim,-25 li
raya indiriyorum. O şartla reye konulntasını is
tiyorum. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — önerge sahibi önergesindeki 
500 lirayı 25 liraya indiriyor. Nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Kabul olunmamıştır. 

I Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün eklenmesini teklif ederim. 

I «Hakikat hilafı yapılan ihbar ve şikâyetler
den seçim kurulunca 100 liradan 1000 liraya 
kadar para cezası alınır. Bu para cezasının alın
ması Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden 
hususları takyit etmeze 

Urfa Milletvekili 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Bu önergeyi de oyunuza sunu- ' 
yorum. Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Komisyon 124 ncü maddede tashih yaptı mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH-

MAN IıONUK (Bursa) — Efendim, maddenin 
ikinci fıkrasında «Ad, soyad ve adresin» keli
meleri yazılmıştır. Bu, «Adm, soyadın ve adre« 

| sin» olarak tashih edilecektir. 

— 385 — 



B : 43 10. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 

arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. 124 ncü madde 

bu tashihle kabul edilmiştir. 

Tetkik ve tahkik usulü 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Yüksek 
Seçim Kurulu evrak üzerinde incelemeler yapar. 
Kurullardan ve lüzumlu göreceği resmî merci
lerden her türlü bilgi ve belgeleri istiyebilir. 

Tutanaklarda tahrif veya sahtecilik iddia 
edilen hallerde lüzum görürse istiktap ve tatbi
kat yaptırabilir. 

Kurullardan ve resmî mercilerden istediği 
bilgi ve belgelerle aydınlatamadığı şikâyet ve 
itirazlar hakkında şikâyet ve itiraza mevzu olan 
vakıaların eereyan ettiği kurul ve başkan üye
leriyle orada hazır bulunmuş olan aday ve mü
şahitlerin bilgilerine de müracaat edebilir. Bun
lar ı kurul bizzat yapar ve gerektiği takdirde 
üyelerinden biri veya uygun göreceği res
mî bir merci marifetiyle yaptırabilir. 

Şikâyet ve itirazlara mevzu olan hususlar 
hakkında kovuşturma başlamış olsa dahi sonu
nu beklemiyerek ve yukarda yazılı suretlerle 
tetkik ve tahkiklerini yaparak itiraz müddeti
nin geçmesinden itibaren en geç bir ay içinde* 
varacağı neticeyi bir raporla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Kurul lüzum görürse Yargıtay ve Danıştay 
memurlarını bu işlerde vazifelendirebilir. 

Yüksek Seçim Kurulunun, bilgisine müra
caat ettiği veya belge istediği kurul ve resmî 
merciler en kısa bir müddet zarfında ve niha
yet bir hafta içinde istenilen bilgi ve belgeleri 
göndermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Ahmet Tahtakılıç.. (Yok ses
leri) 

Salamon Adato. 
SALAMO NADATO (İstanbul) — Efendim, 

bu maddenin birinci cümlesinde Yüksek Seçim 
Kurulunun evrak üzerinde incelemeler yapacağı 
tasrih edilmiştir. Halbuki bu maddenin muhte
vası tetkik ve tahkik usulüne mütedairdir. Bu 
sabah sayın Nihat Erim 'in beyan buyurdukları 
veçhile, seçim kuruluna tahkikat yapmak salâ
hiyetini vermek icap ederse ancak bu maddede 
tahkikatın bahismevzuu olabileceğini ifade bu
yurdular. 

Bendeniz şu fikiröeyim, ki r bu tahkücat yap-
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mak salâhiyetini vermek üzere 125 nci maddeyi 
Yüksek Seçim Kuruluna evrak üzerinde incele
meler ve lüzum gördüğü tahkikatı yapar» şek
linde metni değiştirmek kâfi gelecektir. 

Diğer taraftan bu maddenin üçüncü fık
rasında ,teşkili kanaat (için Yüksek Seçim Ku
rulunun, sandık başkan ve üyelerini ve orada 
bulunan adayları istima edebileceği yazılıdır. 
Maddenin metnine göre Seçim Kurulu bir rapor 
vermek mecburiyetinde kalacaktır. O raporla 
kendi kanaatini izhar edecektir. Kanaate vâsıl 
olmak, o kanaati elde etmek üzere kendisine ve
rilen delillerin mahdut olmaması lâzımdır. Esa
sen Hükümetin-tasarısının 115 nci maddesinde 
mahkeme diye gösterilen ve şimdi kurul dediği
miz .teşekküle hattâ bir mahkeme marifetiyle tah
kikat yaptırmak salâhiyetini vermiştir. Binaen
aleyh, yüksek kurul teşkili kanaat için tetkikma 
lüzum göreceği delilleri intihapta serbest kalma
lıdır. Bu itibarla 125 nci maddenin üçüncü fık
rasının birinci cümlesinin aşağıda yazılı şekilde 
tâdilini teklif ederim. Vereceğim önergenin met
ni şudur: Kurullardan ve resmî mercilerden iste
diği bilgi ve belgelerin aydınlatamadığı şikâyet 
ve itirazlar hakkında şikâyet ve itirazın mevzuu 
olan vakıaların eereyan ettiği kurul başkan ve 
üyeleriyle orada hazır bulunmuş olan aday ve 
müşahitleri, (ki bu, komisyonun metnidir bun
dan sonra şu kelimelerin ilâvesini bendeniz teklif 
ediyorum) ve istimalarma lüzum göreceği sair 
kimseleri dinliyebilir. 

Bu suretle eğer seçim kurulu, komisyon tasa
rısında gösterilen kimseleri dinlemekle bir ka
naate varmış olacaksa başka kimseleri dinlemek 
külfetinden kendisini kurtaracaktır. Fakat tered
düt ettiği bâzı noktalar hakkında tenevvür etmek 
için bâzı kimseleri dinlemek lüzumunu duyarsa 
Yüksek kurula o imkânı vermek lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan Yardımcısı.. 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — Söz 

bendenizin idi, konuşsak da Sayın Yardımcı on
dan sonra cevaplarını lûtf etselerdi... 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — Bu 

madde, tetkik ve tahkikin ne suretle yapılacağını 
gösteren, usulü vaz'eden bir maddedir. Buna 
göre Yüksek Seçim Kurulu kendisine karp yapı* 
lan itirazları tetkik ve tahkik edip bir karara 
bağlıyabilmek iğin şu yetkileri haizdir. 
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Resmî mercilerden her türlü bilgi ve belge

leri istiyebilecek, sahtelik iddiası halinde is-
tiktap yapabilecek ve bir kurulun muamelâtına 
karşı yapılacak itirazlar muvacehesinde de b,u 
kurulda vazife almış olanlarla orada hazır bu
lunan ' müşahitlerin malûmatlarına müracaat 
edecektir. Görülüyor ki, bir yolsuzluk vakası
nın varit olup olmadığını tahkikle mükellef 
olan heyet, kendisini hakikate götüren tahkik 
yollarından tamamen istifade hakkına bu mad
de ile malik değildir. Tarkikatla mükellef olan, 
bir şeyin olup olmadığını tesbit etmek mevkiin
de olan heyete, sen ancak şu ve şu kimselerin 
ifadesine müracaat debilirsin, onun haricinde
ki vatandaşları dinliyemezsin, tahkikatını ge-
nişletemezsin diye birtakım kayıtlar koymuş olu
yoruz. 

Arkadaşlar, hakikate varmak hangi yollar
dan mümkünse o yoldaki Yüksek Seçim Kuru
lunun çalışması ve şahitleri dinlemesi lâzımdır. 
Yoksa sen ancak şunların ifadesini alacaksın, 
gerisine karışamazsın şeklinde tahdidi bir du
rumu ele almak senin yapacağın tahkikat üstün 
körü olsun demekten başka bir netice ve mâna 
ifade etmez. 

Eğer madde bu haliyle kalacak olursa o za
man vaziyet şu olacaktır: Ekseri ahvalde Yük
sek Seçim Kurulu tetkik ve tahkikat yapacak
tır. Fakat malûmalarına jnüracaat -ettiği insan
lar sadece muamelelere itiraz edilen seçim ku
rulu üye ve başkanı olduğu için çok zaman 
bir kanaat izharına imkân bulamıyacaklardır. 
Yüksek Kurul üyeleri bu imkâna malik olamı-
yacakları için de katî bir kanaate varamıyacak 
mevkide kalacaklardır. Onun katî bir kanaate 
varamamış olması Meclisi Yüksek Seçim Kuru
lunun kanaati ile mânevi bir bağ tesis etme
mek gibi bir neticeye götürecektir, ki, bu, em
niyeti münselip kılacak bir neticedir. 

Arkadaşlar bundan evvel kabul ettiğimiz 
madde zaten tetkikatı çok daraltmış bir vazi
yettedir. Başka bir tâbir ile itirazların seçim 
kuruluna gelmesi imkânlarını, yollarını daralt
mış, barikatlar kurmuş vaziyettedir. Bir defa 
gayet kısa müddetler, bir, iki, üç gün gibi müd
detler konmuştur. Bu müddetler içinde yapıl-
mıyan itiraz ve şikâyetler mesmu olmıyacaktır. 
Şu halde müddet bakımından kâfi derecede güç
lük vardır. Sonra şekil bakımından, itirazlar 
aleddereoat yapılacak, eaadık kurıüuna, ilce 
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kuruluna, il kuruluna yapıldıktan sonra Yüksek 
Seçim Kuruluna yapılmış olacaktır. Aşağı de
recedeki kurullara yapılmamış olan itirazlar ka
bul edilmiyecektir. 

Görülüyor ki, müddet ve şekil bakımından 
bu müşküller yetmiyormuş gibi bir de vesika* 
lara bağlamak mecburiyeti vardır. Ve yine gö
rülüyor ki, bir itirazın Yüksek Seçim Kurulu
na gidebilmesi için üç kademeden, kuruldan, 
üç yoldan geçmesi lâzımdır. Bu yollardan geçe 
geçe, süzüle süzüle, Yüksek Seçim Kuruluna ge
lecek ve Yüksek Seçim Kurulunda tetkiki sıra
sında, Yüksek Seçim Kuruluna sen şunu şunu 
tetkik edeceksin, şu şu kimselerin ifadesini din-
liyöceksin diye bir şey söylenemez, sen hakikati 
araştırma denemez. Bu itibarla bu maddede 
Yüksek • Seçim Kuruluna keyfiyetin tahkik ve 
tetkiki için gerekli şeye tevessül edebilmek im
kânını verelim. 

TAHSlN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim; Hasan Dinçer arkadaşımızın şimdi ileri 
sürdüğü endişeleri, tahmin ederim ki, Adato 
arkadaşımızın teklifi karşılamaktadır. Bu ba
kımdan Yüksek Seçim Kurulunun tahkik yet
kilerini dar bir vaziyette görmüyorum. Bilâkis 
halin icabına göre, mâkul göreeeği tetkikleri 
yapmak, Yüksek Seçim Kurulu için sağlanmış 
bulunuyor. Binaenaleyh arkadaşımızın teklifini, 
Adato arkadaşımızın teklifinin bir teyidi olarak 
kabul ediyor ve şahsan iltihak ediyorum. 

Zaten Hükümet de bundan buna mütemayil 
olduğunu ifade etmişti; zannediyorum, komis
yon da bunu beyan edecektir. 

Benim söz alışımın sebebi başkadır. 
. Mühim bir boşluğa dikkat nazarlarınızı çe

keceğim. 
Şimdiye kadar biz tutanakların tetkik usû

lünü içtüzükteki birkaç madde ile. tesbit etmiş 
bulunmaktayız. Şimdi bu içtüzük maddelerinin 
de bu kanunla kurduğumuz seçim, mekanizma
sına göre ayarlanması lâzım gelir. -Fajçat bu 
ayarlama daha ziyade bir Içtiizük meselesidir. 

Komisyonda da bunu arzettim, fakat fepfgis-
yon içtüzük hakkında tadilât yapmak: ye,t&|g|--
ni kendisinde görmediği için bu, mevzu etrafın
da durmadı. 

Eğer biz şimdi koyduğumuz mekanisaaçgın 
mukabili olan tüzük tadilimi de beraber yürüt». 
mezsek ,-fc^epek . J£«ıUsin, -apçim maab&iasf 
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işile işe başlıyacak olan Meclisin bu tadilâtı 
yapması için vakit geçecektir, içtüzük'te yapıl
ması lâzmıgelen tadiller de beraber mütalâa et
mek, gerekli tâdilleri koymak lâzımdır. İçtüzük
te ve tutanakların tetkiki konusunda benim gör
düğüm en mühim noksan bu tutanakların iptali 
hususunda hiçbir ekseriyetin aranmamas:dır. Ya
ni Büyük Millet Meclisinin mürettep azasının 
yarısı top1 anıyor ve mevcut azasının yamiyle 
tutanakların; iptali kararı veriliyor. Esas üzerin
de durulması lâzımgelen, bilhassa ekal-iyet için 
aranması lâzımgelen teminat noktası burasıdır. 
Temenni ederim ki bu noktada esaslı bir şekli 
halle bağlanır. 

İçtüzüğün halli lâzımgelen mühim bir nokta
sı da; bu gelen rapor üzerine Meclis munzam 
bir tahkikata lüzum görebilir, bu tahkik hakkın
da ne şekilde muamele yapılacağı İçtüzük'te 
tasrih edilmek lâzımgeür. Binaenaleyh mesele, 
bu mekanizmanın bu şekilde kanuna yazılması 
ile bitmiş olmuyor. Bilâkis bunun İçtüzük'te 
mütalâa edilmesinde zaruret vardır. 

Bu noktaya Yüksek Heyetin dikkatini çek
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar, Hükümet tasarısının 112 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası şöyle demektedir: 
«Bir kimsenin milletvekilliğine seçilme şartlarını 
haiz olmadığına dair iddia ve şikâyetleri tetkik 
eder. Ancak iki ve üçüncü bentlerde gösterilen 
hususlardaki şikâyet ve iddiaların tetkik ve tah
kik edilebilmesi için bu iddia ve şikâyetlerin 104 
ncü maddedeki belli süreler...» ilh. Devam eder. 

Hükümetin Büyük Meclise sunduğu tasarının 
1.12 nci maddesinin metni budur. 

Geçici komisyondaki müzakereye tekrar avdet 
etmekte fayda görmüyorum. Hükümet o kanaat
tedir ki, geçici komisyonda «Tahkik» kelimesinin 
bu gibi işlerde anlaşılan mânasından başka birşey 
düşünmemiştir. Mesele bu fikri formüle etmek 
meselesidir. Sayın Adato arkadaşımızın öne sür
düğü formül Hükümet tasarısının bir kelime ile 
ifade ettiği şeyi birkaç kelime ile ifade etmekten 
ibarettir. Buna birşey ilâve etmemiştir, öyle tah
min eyiiyorum ki, komisyonun metnine de esa
sında her hangi bir ilâve getirecek bir teklif de
ğildir. Sadece bir genişlemedir. Ben Hükümet 
adına Sayın Adato'nun yaptığı teklifi, kendi ta
sarımızdaki 112 nci maddeye aykırı olmamalı 
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bakımından, uygun görmekteyim. Ve Büyük Mec
lisin Yüksek takdirine arzetmekteyim. Eğer Sa
yın Komisyon da maddenin bu şekilde formüle 
edilmesine muvafakat ederse mesele kalmaz, tş 
Büyük Meclisin isabetli takdiri ile halledilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SAİT AZ
Mİ FEYZİOÖLU (Kayseri) — Biz de kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da Salamon Adato'-
fiıın tekliflerini kabul ediyor. 

Bu teklifleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
125 nci maddenin birinci fıkrasının birinci 

cümlesinin aşağıda yazılı şekilde tadilini teklif 
ederim. 

«Yüksek Seçim Kurulu evrak üzerinde incele
meler ve lüzum gördüğü tahkikatı yapar. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Sayın Başkanlığa 
125 nci maddenin 3 ncü fıkrasının biriıu'i 

cümlesinin aşağıda yazılı şekilde tasrihini tek
lif ederim : 

Kurullardan ve resmî mercilerden istediği 
bilgi ve belgelerle aydınlatamadığı şikâyet ve 
itirazlar hakkında şikâyet ve itiraza mevzu olan 
vakaların cereyan ettiği kurul başkan ve üyele
riyle orada hazır bulunmuş olan aday ve müşa
hitleri ve istimalarma lüzum göreceği sair kim
seleri bizzat veya istinabe yoliyle dinleyebilir. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Bundan evvel bir önerge var, 
İsmail Hakkı Çevik'in. 

önergenizi geri alıyor musunuz?. 
İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — Sa

lamon Adato arkadaşımızın önergesi de ayni ma
hiyettedir, ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Pek âlâ. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim; mad
denin birinci fıkrasında, incelemeler kelimesin
den sonra, «Lüzum gördüğü tahkikleri» kelime
lerinin ilâvesine komisyon olarak muvafakat edi
yoruz. 

Bir de «Müşahitleri» kelimesinden sonra, «I?h 
timalarına lüzum göreceği sair kimseleri dinleye
bilir» kâfidir. Madde kurul bizzat dinler vey* 

— 388 — 
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üyelerden birisine yaptırır, diye hüküm okluğun- I 
dan istinabe teklifi geri alsınlar. Yoksa tekrar 
oluyor ve karışıklık tevlit ediyor. Müsaade bu
yursunlar, istimalarma lüzum görebileceği sau1 ı 
kimseleri dinliyebilir, şeklinde kabul buyursunlar, 
biz de komisyon olarak muvafakat ediyoruz. 

SALAMON ADATO (istanbul) —Muvafa
kat ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünün tavzih 
ettiği şekildeki değişiklikle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Müt-
tefikan kabul edilmiştir. 

Tutanağın iptali 
YÜZ YlRMÎ ALTINCI MADDE — Türki

ye Büyük Millet Meclisince bir milletvekili 
tutanağının iptaline karar verilince o milletve
killiği için yeniden seçim yapılır. 

TAHSÎN BEKlR BALTA (Rize) — Efen
dim, maddede tutanağı iptal edilen milletvekil
liği için yeni seçim yapılır deniyor. Halbuki 
ara seçimleri için Meclisçe hilâfında karar ve
rilmedikçe her sene bir defa muayyen bir müd
det tesbit etmişizdir. Fakat Mecliste tutanakları 
iptal edilen milletvekilleri sayısı geniş olursa 
ve mutlaka Meclisin ekseriyeti böyle bir karar 
almazsa durum ne olacak? tutanakların iptali 
halinde daha evvelden, seçim yapılması için 
bir hüküm düşünmekte fayda olmaz mı? Bu 
nokta hakkında mütalâalarını rica ediyorum 
Çünkü, bu şekilde yapılacak iptaller Meclisin 
bünyesi ve partilerin temsil nispetleri bakımın
dan menfi tesirleri olabilir. Binaenalevh, işi, 
o günün ekseriyetinin temayülüne bırakmama
lıdır. Sarih bir hükümle bu işi halletmenin fay
dalı olacağı mülâhazasmdayım. 

GEçtct K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A I T AZ
M I FEYZlOĞLU (Kayseri) — Böyle bir ihti
mal tasavvur etmiyoruz. Buna lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon tasrih etmiş oldu. 
Madde hakkında başka söz istiyen yok. Madde
yi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
Ceza hükümleri 

Bölüm : 1 
Suçlar ve cezalar 

Kimlik vesikaları üzerindeki suçlar I 
YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Oy hak- I 
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kının kullanılmasına mâni olmak maksadiyle 
seçmenlerin kimliklerini ispata yarıyan her 
hangi bir vesikayı tahrif veya imha veya tah
rip eden veya çalan veya saklıyan kimse üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen t.. 
Yo. Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Sandık başından çekilmiyenler 
YÜZ.YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Oyu

nu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık 
başından ayrılmıyan veya her hangi bir müda
hale, telkih veya tavsiyede bulunmaya kalkışan 
kimse bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur: Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.. 

Kanunda yazılı hususları yapmıyan seçmenler 
YÜZ YlRMl DOKUZUNCU MADDE — San

dık başında bu kanuna göre oy verme yönünden 
kendisine yükletilmiş olan mükellefiyetleri ih
tara rağmen ifa etmiyen seçmenler 100 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur: Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir.. 

Adaylıkla ve oy vermekle ilgili suçlar 
YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her kim ken

disinin veya başkasının adaylığı için adaylık 
beyannamesini imza etmesi veya etmemesi veya
hut kendisine veya başkasına oy verilmesi veya 
verilmemesi için bir veya bir kaç seçmene para, 
menfaat ve sair kıymetler teklif ve vadeder ve
ya verir yahut resmî, umumi vazifeler veya hu
susi hizmet ve menfaatler vait veya temin eder
se üç aydan iki yıla kadar hapis cezasiyle ceza
landırılır. Verilen veya vait yahut temin edilen 
menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve na
kil vasıtaları masrafları veya hizmetlerinin mu
kabili olarak gösterilse dahi hüküm aynıdır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı para, menfaat, va
it veya taahhüdünü teklif veya bunları kabul 
eden seçmen dahi birinci fıkrada gösterilen ce
za ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.- Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BÎRÎNCİ MADDE — Yukarık' 
maddede yazılı fiiller, tehdit veya cebir ve şiddet 
kullanarak işi iyenler altı aydan üç yıla kadar 
hapis ve 100 liradan bin liraya kadar ağır para 
cezasiylö cezalandırılırlar. 

130 ncu maddede yazılı maksatlar ve yukar-
daki yazılı suretlerle seçmenleri toplıyanlar ve 
bir köy ve bir mahalle ve meskûn mahalden san
dık yerine gelmelerini menedenler hakkında bi
rinci fıkrada yazılı cezalar hükmolunur. 

Bu fiiller memuriyet nüfuzunu veya resmî 
sıfatı itibariyle o kimse üzerinde haiz olduğu sa
lâhiyeti suiistimal suretiyle işlendiği takdirde 
hükmedilecek ceza üçte bir miktar artırılır. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.- Kabul edilmiştir. 

Toplantı heyetlerine karşı suçlar 
YÜZ OTUZ tKlNCÎ MADDE — Bu kanunun 

44 ncü maddesinde yazılı heyeti kurmıyan ve ha
ber vermiyeu toplantı tertipçileri ve mezkûr 
maddede yazılı görevleri yapmıyan heyet üyeleri 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

41 nci maddede yazılı hükümlere aykırı ola
rak yapılan toplantılar zabıtaca menedilmekle 
beraber toplantıyı tertip ve idare edenlerle nu
tuk söyliyenler de yukarıki fıkrada yazılı cezai ile 
cezalandırılırlar. 

ÎSMAIL HAKKI ÇEVÎK (Eskişehir) — 
Efendim; 132 nci maddedeki ceza hükümleri 
umumi kaidelere biraz aykırı düşmektedir. Bu 
maddede (Bu kanunun 44 ncü maddesinde ya
zılı heyeti kurmıyan ve haber vermiyen toplan
tı tertipçileri ve mezkûr maddede yazılı görev
leri yapmıyan heyet üyeleri bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır). 

Şimdi 44 ncü maddede yazılı görevlerden bi
ri de « kamu düzenine ve edep törelerine aykırı 
veya suç işlemeye kışkırtıcı mahiyet taşıyan 
söz, tutuk ve hareketleri menetmektir ». Bunu 
yapanlara bu 132 nci madde hükmü tatbik olu
nacaktır. Ancak bunu tatbik etmiyenlere bir 
ceza gösterilmemiştir. Edebe mugayir hareket 
hakareti âdiyedendir. Şöyle bir toplantıda 
Ahmet Efendiye, Mehmet Elendiye âdiyen 
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hakaretten menetmemiş olmasından dolayı top
lantıyı tertip eden, bir aydan sekiz aya kadar 
ceza görür. Hakareti yapan adam ise 3 günden 
bir aya kadar ceza görecektir. Binaenaleyh, ay
nı fiilin, yekdiğeriyle müşterek olan faillerine 
terettüp eden ceza arasında bir tefavüt vardır. Bu 
cezanın birbirine uygun olması için bir de öner
ge takdim ediyorum. Bizim tezimize göre ma
dem ki, üç günden başlar bir aya kadar gider. 
Binaenaleyh, töreni tertip edenle hakaret edenin 
aynı cezayı görmesi lâzımdır. Yani cürüm ile 
ceza arasında bir adalet lazımsa. 

Yüksek Başkanlığa 
132 nci maddedeki cezanın yedi günden bir 

aya kadar hafif hapis olarak değiştirilmesini 
teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
İsmail Hakkı Çevik 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Önergeyi lütfen 
bir daha okutunuz, anlıyamadım. 

(önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Bir aydan altı aya kadar olan 

hapis cezasının 7 günden bir aya kadar olması 
isteniliyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, mad
dedeki edep töresine aykırı hareket edenler ile 
menetmiyenlere verilecek cezalar arasında bir 
nispeti gözetmek muvafık olur. Edep töresine 
aykırı hareket edenler üzerinde ikinci müzakere
sinde durabiliriz. Politik tplantıda tahrikçi, 
kışkırtıcı sözler beklenmiyen neticeleri doğura
bilir. Eğer bu cezayı ağır görüyorlarsa 15 gün
den üç aya kadar hapis cezasını muvafık bulu
yorlarsa arkadaşlarımızı tatmin etmek için ka
bul edelim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Bir top

lantı yerinde konuşan bir hatip edebe mugayir 
bir söz sarfederse, tertip heyetinin ne kusuru 
vardır ki bir ceza ile tecziye edilsin, tertip he
yeti bu şekilde söz söyliyeni ne suretle menede-
bilir? 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kay-
seri) — Biz buradaki durumu zatiâliniz gibi 
telâkki etmiyoruz. Müsaade buyurursanız arze-
deyim. Tertip heyetinin huzurunda edebe aykj.-
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rı söz söyliyen bir adamı tertip heyeti sizi men-
ediyorum bu şekilde konuşmaktan diyecek, ha
tip ısrar ederse keyfiyetten zabıtayı haberdar 
edecek, ve bu suretle de tertip heyetinin vazifesi 
bitmiş, olacaktır. Fakat bu şekilde hareket etme-
yipde seyirci kalacak olursa kışkırtıcı bir hal 
olursa bu takdirde ceza görecektir. Vazifesini 
yaptığı takdirde ceza mevzuubahis değildir. 
Zabıtaya haber verdiği zaman ceza verilmez. 

Sayın ismail Hakkı Çevik arkadaşımız; ce
zanın 15 günden başlıyarak üç aya kadar ha
pis suretiyle olmasını kabul ediyorlarsa; Ko
misyonumuz da buna muvafakat eder. 

İSMAİL HAKKI-ÇEVÎK (Eskişehir) — Ko
misyonun teklifine ben de muvafakat ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon, hapis cezasının 15 
günden başlıyarak üç aya kadar olması şeklin
de maddeyi değiştiriyor. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Propaganda toplantılarına dair suçlar 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her kim 
44 ncü maddede gösterilen heyetin 'kurulmamış 
olduğu bir toplantıda söz alır ve söyler veya 
her hangi bir vasıta ile bir seçim propagandası 
toplantısına mâni olur veya devamına imkân 
vermiyecek tertiplerle onu ihlâl ederse bir ay
dan altı aya kadar hapis ve elli liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Söz i'stiyen; yok. maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçim düzenine veya oy serbestisine ilişkin pro
paganda suçları 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy 
verme gününden önceki üç gün içinde ve oy 
verme gününde umumi veya umuma açık yer
lerde seçim propagandası için toplantı veya 
propaganda yapanlar veya bu maksatla yayın
larda bulunurlar veya her ne suretle olursa ol
sun seçimin düzenini bozalbilecek veya oy ver
menin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir 
edebilecek mahiyette söz veya yazı ile propa^ 
ganda yapanlar, ve asılsız şayialar çıkaranlar 
altı aya kadar hapis veya beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen; yok. maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 
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Propaganda hükümlerine .aykırı hareketler 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanu
nun 35 nci maddesinde yazılı muvazzaf subay
larla askerî memur, askerî adlı yargıç ve gedikli 
erbaşlardan ayrılma istekleri kabul edilmiyenler-
le ayrılma talebi, kabul olunanlardan vazifesi ba
şından ayrılmamış bulunanların propaganda ya-
pamıyacakları hakkındaki yasağına ve resmî elbise 
ile propaganda memnuiyetine aykırı hareket 
edenlerden elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

133 ve 134 ncü maddelerdeki haller dışında 
seçim propagandasına dair bu kanunda yazılı sair 
hükümlere aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza 
Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrasın
da yazılı cezalarla cezalandırılrlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Kurullara karşı suçlar 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADD8 — Hileli fa
aliyetlerle veya her hangi şekilde ve surette cebir 
veya şiddet kullanarak bu kanunda yazılı kurul
ların toplanmalarına veya görevlerinin ifasına 
mâni olanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere ha
pis ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakanda söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Silâhla işlenme hali 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bundan 
evvelki maddede yazılı fiiler silâh ile işlenirse 
üç yıldan aşağı olmamak üzere ve beş kişiden 
ziyade silâhlı kimseler tarafından ittifak edilerek 
veya ittifaksız olsa dahi 10 kişiden fazla silâhlı 
kimseler tarafından yapılırsa beş yıldan aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Tedbirlere riayetsizlik 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her 
kim seçim işlerinin cereyanı sırasında kurullar 
başkanlarının seçim yerlerinin düzenini sağla-. 
mak maksadiyle aldıkları tedbirlere ihtara rağ-
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men riayet etmezse üç günden bir aya kadar hafif 
hapis ve yüz liraya kadar hafif para cezasiyle 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Resmî makam bildrilerine ve propaganda mat
bualarına dair suçlar 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Her 
kim seçim muamelelerine ait olmak üzere res
mî makamlar tarafından yayımlanan beyanna
me ve tebliğlerin ilân ve asılmasına mâni olur 
veya bunları tahrip ederse bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Seçim propaganda matbualarının yayım ve
ya ilân veya asılmasına mâni olan veya bunları 
tahrip eden kimse elli liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

Asılı tutanaklara dair suçlar 

YÜZ KIRKINCI MADDE — Kurullarca oy 
verme ve seçim neticelerini gösteren tutanakla
rın asılı suretlerini yırtan, bozan kaldıran kim
se hakkında bir aydan bir yıla kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir., 

Seçme yeterliğine dair suçlar 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçme ye
terliği bulunmadığı halde kendisini veya bu ye
terliği haiz olmıyan bir başkasını hileli muame
le ve hareketlerle seçmen kütük veya listeleri
ne kaydettiren veya bu şekilde kaydedilmiş 
olanların silinmesine mâni olan veya seçme ye
terliği bulunan birinin aynı fiil veva hareket-
lerle kütük veya listemden silinmesine sebep olan 
kimse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle ce
zalandırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir., 

Seçmen olmıyan kimse yerine oy verme 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Her kim ey 
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verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildi
ği halde veya başkasının ismini taşıyarak bir 
sandıkta oy vermeye teşebbüs ederse veya verirse 
bir aydan bir yıla kadar hapis ve beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Bir sandıkta oy verdikten sonra başka sandık
larda da oy vermeye teşebbüs edenler veya ve
renler hakkında da aynı ceza uygulanır. 

Bu fiiller 127 nci maddede yazılı şekilde iş 
lenirse ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Bu maddeyi komisyonun hazırladığı yeni şek
liyle okutuyorum. 

Oy sandığı üzerindeki suçlar 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yetkisi 
olmadığı halde veya usulüne aykırı olarak her ne 
sebep ve maksatla olursa olsun oy sandığının ye
rini değiştiren veya bulunduğu yerden kaldıran, 
açan, çalan veya tahrip eden veya içindeki oy 
zarflarını alan, çalan veya değiştiren kimse bir 
yıldan beş yıla kadar hapis ve 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

İçki yasağına aykırı hareket edenler 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Oy 
verme günü oy verme müddetince umuma açık 
yerlerde, umumi mahallerde ispirtolu içki ve
renler veya içenler veya her hangi bir suretle 
açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar 
veya alanlar elli liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

93 ncü maddede yazılı silâh taşma memnuiye-
tine aykırı hareket edenler nakşında da aynı ceza 
verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Kötü niyetle şikâyet ve itiraz 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Oy ver
menin yolunda cereyanını veya secim kurulları
nın vazifelerini selâmetle görmesini yahut sayım 
neticelerinin tesbitini geciktirmek gibi kötü ni-

.; yetle şikâyet ve itirazda bulunanlar bir aya ka~ 
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dar hafif hapis veya yirmi liradan yüz liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Kütük nakli işlemlerini yazmıyanlar 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Kaytılı 
I 

bulunduğu seçmen kütüğüne işaret verilerek 
kendisini kaydettireceği seçmen kütüğü muh
tarlığına karşı vesika istiyen seçmenlere kendi
lerinden istenen belgeyi vermiyen yeya kaydı 
yapmıyan ve bu değişikliği kütüklerin muhafa
za edildiği nüfus müdür ve memurluklarına bil-
dirmiyen muhtarlar 10 liradan yüz liraya ka
dar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütükler ve yoklamaya dâhil suçlar 

YÜZ KIRK YEDÎNCI MADDE — Bu ka
nunla görevlendirilmiş oldukları halde belli sü
re içinde ve şekillerine uygun olarak seçmen 
kütük veya listelerini tanzim etmiyen, seçmen 
yoklamasını yapmıyan, seçmen kütük listelerini 
asmıyan veya bunlara mütaallik evrak ve vesi
kaları gereği gibi muhafaza etmiyenler üç ay
dan iki yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Bu fiiller kayıtsızlık veya gereken dikkat 
ve itinanın gösterilmemesi sonucu husule gel
mişse altı aya kadar hapis cezası verilir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Bir 
sual. 

Bu kütüklerin tanzimi için merkezden vali 
ve kaymakam tarafından gönderilecek yardım
cı memurlar da bu madde hükmüne dâhil mi
dir? 

G E Ç I C Î K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A Î T A Z 
M I FEYZlOĞLU (Devamla) — Kanunun ver
diği yetkiye göre. 

Vali ve kaymakam kanundan bir yetki al
madıkça bir başka adama görev tahmil edebi
lirler mi? Kanunda bir sarahat olmalıdır ki, o 
salâhiyeti müsteniden başkasını görevlendirsin. 
Kanundan aldığı bir salâhiyettir. Görevlendiril
diği takdirde vali ve kaymakam görevlendiril
miş demektir.. Bu madde hükmüne dâhildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kafaul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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i Kütükleri tutmakla görevli kimselerce işlenen 

suçlar 

YÜZ KIRK SEKÎZlNCÎ MADDE — Seçmen 
kütük ve listelerine yazılmak hakkı olmıyan 

. bir seçmeni yazan veya yazılmak • hakkı bulu
nan bir seçmeni yazmıyan veya bunlara yazıl
mış olup da silinmesi gereken seçmen adını sil-
miyen veya silinmemesi gerektiği halde silenler 
•bunları 'bilerek yaptıkları takdirde bir yıldan 
aşağı olmamak üzere hapis cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gere
ken dikkat ve itinanın gösterilmemesinden ile
ri gelmişse altı aya kadar hapis cezası hükm-
olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kütüğe ilişkin suçlar 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ta
mamen veya kısmen sahte seçmen kütük veya 
listesi tanzim eden veya bunlarda. tahrif ler ya
pan veya bozan, çalan, veya yokeden kimse üç 
yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiy
le cezalandırılır. 

Seçmen kütük ve listelerine mütaallik vesi
kaları çalan, bozan, yokeden veya tahriî eden 
kimseye de aynı ceza verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Seçmen kartı üzerindeki suçlar 

YÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Sahte seçmen kar
tı tanzim edenler, bunları kullananlar, istedik
leri halde seçmen kartlarını sahiplerine vermi-
yenler veya hakkı olmadığı halde kendini sahibi 
göstererek vazifeli kimselerden alanlar, ölen ve
ya başka bir yerde bulunanların kartlarını kulla
nanlar, çalanlar, tahrif ederek kullananlar ve bu 
hareketlere teşebbüs edenler aîtı aydan aşağı ol
mamak üzere hapis ve yüz liradan beş yüz lira
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN— Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kurullar mensuplarının vazifeye gelmemesi 

YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Kurulla
ra seçildiği halde haklı bir sebep olmaksızın va-

I zifesi başına gitmiyenler yüz liradan, beş yüz li-
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raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Seçim başladıktan sonra kurullardaki görev
lerini haklı bir sebep olmaksızın terkedenler bir 
aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde Kabul edil
miştir. 

Kurul mensubu kimselerin seçim işlerini bozması 

YÜZ ELLİ ÎKÎNCÎ MADDE — Seçim ku
rulları başkanı ve üyelerinden her hangi biri ka
nuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin 
yapılmasını veya oy verilmesini kısmen veya ta
mamen imkânsız kılar yahut seçimlerin butlanı
na bilerek sebebiyet verir yahut seçim neticele
rini ilân etmekten imtina ederse bir yıldan üç 
yıla kadar hapis, üç yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
ti]?. 

Seçim vasıtalarının gönderilmemesi 

YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim ku
rulları başkan ve üyelerinden her hangi biri ve
ya bu kanunda yazılı işlerden biriyle görevlen
dirilen kimseler seçmen kütüklerini, aday liste
lerini, seçime ait kâğıt ve paketleri ve oy pus-
lalarmı, oy sandıklarını ve oy zarflarını veya 
maddi, malî vasıtaları zamanında yerlerine gön
dermezler veya gönderilmesine mâni olurlarsa 
bir yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve yüz li
radan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

Bu fiilleri görevlilerden bşkaları yaparsa 
ceza üç aydan bir yıla kadar hapistir. 

Siyasi partilerin veya bağımsız adayların oy 
puslalarını veya seçime mütaallik her türlü ev
rakını zabıt veya imha eden ve bozan veya oy 
verme yerine götürülmelerine mâni olanlar altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar. 

Bu fiiller resmî sıfatı haiz olanlar veya si
lâhlı kimseler tarafından veyahut meskene ve
ya siyasi parti binalarına girmek suretiyle işle
nirse bu maddede yazılı cezalar bir misli arttı
rılır, 
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Oy verme neticesine tesir edecek fiiller 

YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Her 
kim sandık başında seçmenlerin imzalarını koy
dukları kütük listesine gelmiyenler adına sah
te imza atmak, mühür koymak veya parmak 
basmak gibi hileli bir hareketle sandığa oy atar 
veya attırır veya her hangi bir şekilde seçimin 
neticesini tağyir eder veya ettirir veya seçim 
tutanaklarını tamamen veya kısmen sahte ola
rak tanzim veya tahrir eder ve ettirirse üç yıl
dan yedi yıla kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

İtirazları tutanağa geçirmemek 

YÜZ ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — İlgililerin 
şikâyet ve itirazlarını tutanağa geçirmeyi red
deden kurul başkan veya üyeleri bir yıla kadar 
hapis ve beş yüz liraya kadar ağır para cezasiy
le cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Kurul kararlarına riayetsizlik 

YÜZ ELLÎ ALTINC İMADDE — Bu kanun
da yazılı kurulların çoklukla vermiş oldukları 
her çeşit kararlara riayet etmiyen kurul men
supları bir aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Görevi savsama ve kötüye kullanma 

YÜZ ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Bu kanun
la görevlendirilen kimseler vazifelerini her han
gi bir şekilde savsadıkları veya kötüye kullan
dıkları takdirde, bu kanunda ayrı ceza tâyin 
edilmemişse, Türk Ceza Kanununun bu suçlara 
ait cezaları altıda bir artırılmak suretiyle hük~ 
molunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
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kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Memur sıfatını haiz olanlar 

YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kı
sımda yazılı suçlar, haklarında sarahat bulun
madığı hallerde, ceza kanunu tatbikatında me
mur sayılan kimseler tarafından işlenmişse ve
rilecek ceza yarısı nispetinde artırılır ve ayrıca 
kamu hizmetlerinden yasaklılık cezasına da 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Ertelenmezlik 

YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu 
kanun hükümleri gereğince hükmolunan cezalar 
tecil 'edilemez. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaş
lar, ceza bahislerini dinlerken hakikaten hüzün 
duydum ve hattâ ürktüm. Çünkü, seçimin baş
ladığı günden itibaren toplantı yerlerinde başlı-
yarak, vatandaşın her adım attığı her hareketi 
suç sayılıyor. Bu suçlar huzurunuzda sayıldığı 
veçhile en hafifi bir aydan başlıyor, <en ağırı 
söylemeye lüzum yok en büyük ceza görmüş 
insanların arasına katılıyor. Bu siyasi hayatın 
icapları o gün insan vücudunda nasıl ateş ve ha-
reret varsa, ayni zamanda elektrik de vardır. 

Arkadaşlar, muvafakatin elektriğine müspet 
dersek, muhalefetinki de menfidir Bu müspet 
menfi elektrikler, fikirler çarpıştığı zaman el
bette ki, kıvılcımlar sıçrayacaktır. Bunlar ne 
kadar hüsnü niyetle yapılırsa yapılsın bu kıvı-
cımlar sıçrıyacaktır. Ben siyasi hayata atılmış, 
iştirak etmiş bir vatandaşın bu kıvılcımlardan 
uzak kalacağını tasavvur edemiyorum. Biz bu 
durum karşısında vatandaşa vazife vermeyi 
•eğer düşünüyorsak, eğer bu vatandaşlara bu 
kanun karşısında ve bu seçimde vazife vermek 
istiyorsak, vatandaşın bu vazifeyi almakta te
reddüt etmek hakkı vardır. Binaenaleyh sırala
nan ve Yüksek Heyetinizce tasvip edilmiş bu

lunan cezalar üzerinde hiç konuşmadım, bir şey 
söylemedim. Fakat 159 neu madde karşısında 
mecbur kaldım huzurunuzda fikirlerimi deş
meye. 

Biz bu Seçim Kanunu ile bir adlî sisteme 
gidiyoruz. Elbetteki, adalet cihazının bütün ka-
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rarlarını samimiyetle karşılarız, ister partili ola
lım, ister partisiz olalım, buna itaat edeceğiz 
ve onun vereceği kararların âdilâne olduğu-

. nu hürmetle karşılıyacağız. 159 ncu madde be
nim bu inancımı sarsıyor. Hâkim hükmünü 
verdikten sonra onun vereceği bütün kararlara 
ve takdir haklarına uymamız lâzımdır. 

Ahkâmı umumiyeye mugayirdir. Binaenaleyh 
normal hiçbir nükmü kanuni yoktur ki adaleti 
hâkimin içtihadına mazhar olmasın. Binaen
aleyh arkadaşlar kurkarım ki bu madde kabul 
edildiği zaman bizim yerimize geglecek Yüksek 
Heyet siyasi suçları affetmek zorunda kalacak
tır. Hattâ bu şekilde olan memleketler siyasi 
suçlara af çıkarırlar. Bu cemiyet içerisinde iş
lediği suçun herkes lâyık olduğu cezasını çek
sin. Hâkim bu heyetlerden uzak olarak vermiş 
oldukları kararına bağlı kalsın. Bir siyasi haya
tın icabı mecburiyeti olup suç dahi telâkki edil-
miyen o günkü siyasi politikasını icaplariyle 
suç mevzuuna girmiş vatandaşları da hâkim 
vicdanını hırpalıyacak bunları tecil etmemek 
yoluna gitmek, eğer bu kanun kabul, edilirse 
hâkimler, içtihatlarına karşı karar verecekler ve 
bunların beraatlerine gideceklerdir. Bu itibarla 
hâkimleri kendi içtihatlarına bırakalım serbest
çe karar versinler ve ahkâmı umumiye dâhilin
de hareket ederek lâyık olanı tecil eder olmıyam 
tecil etmez. Bunun için bir önerge vermek zo
runda kalıyorum ve yüksek takdirlerine terke-
diyorum nasıl takdir buyurursanız öyle tecelli 
eder. 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — E-
fendim bu kanunda yazılı suçların bir hususiyeti 
vard'r. Millî iradenin tecellisine karşı yapılmış 
olan fiiller cezalandırılacaktır. Binaenaleyh tecil 
müessesesi ne de olsa suç işlemek temayülünde 
olanlar üzerinde bir nevi tenbih halinde suç iş
lemeleri temayülünü uyandırabilir. Bu itibarla 
seçim mevzuunda suç işlemek, şeytana uymak te
mayülünde olanlar üzerinde böyle bir tesir uyan
dırmamak mecburiyetindeyiz. Millî Korunma Ka
nunu da işlenen suçlar bu kanuna nazaran daha 
hafif olmasına rağmen tecile tâbi tutulmamış
ken, Millî iradenin tecellisine ait bu işlerde da
ha hassas davranmamız lâzımdır. Bu sebeple ar
kadaşımızın teklifinin kabul edilmemesini rica 
ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZlOĞLU (Kayseri) — Madde Hükümetin tekli-
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finde de mevcuttur. Komisyonumuzda bu hu
sus müzakere ve münakaşa mevzuu olmuştur. 
Nihayet seçim gibi nazik bir işte verilen cezala
rın tecil edilmemesi muvafık görülerek madde 
bu şekilde huzurunuza getirilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen, arz ve izah ettiğim veçhile tasarının 

159 ncu maddesinin tayyını teklif ederim. 
Malatya Milletvekili 

Dr. H. Fırat 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibara alanlar ... Almıyanlar ... önerge 
nazarı itibara alınmıştır. Maddeyi kaldırıyoruz. 

Bölüm : 2 
Kovuşturma usul ve şekilleri 

Kovuşturma ve soruşturma zamanı 

YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Se
çim işleriyle görevlendirilenlerin oy verme gü
nü ile bundan önceki 24 saat içinde işledikleri 
bu kanunda yazılı seçim suçlarından ötürü bağ
lı bulundukları kurullarca düzenlenmesi gere
ken seçim tutanaklarının tanzim edildiğinin er
tesi günü kovuşturma ve soruşturma yapılır. 

Bu müddet içinde cezayı gerektiren suçlar
la infazı muktazi hükümler ve mercilerden sâdir 
olmuş tevkif kararları ve. 3005 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince asliye mahkemelerinin görevi
ne giren ve delillerin kaybolması gibi sebeplerle, 
gecikmesinde zaruret umulan cürümlerden baş
ka hiç bir sebepten dolayı bir seçmen hakkında 
kovuşturma ve soruşturma yapılamaz ve oy ver
me günü ile ondan önceki üç gün içerisinde seç
menin hürriyetini ve oy verme imkânını kaldıra
cak veya tahdit edecek idari ve malî hiçbir ted
bir alınamaz. 

Buna aykırı hareketlerde bulunanlar hakkın
da altı aydan eksik olmamak üzere hapis cezası 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sandık bakımından genel hükümlerin 
uygulanması 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE— Bu ka
nunda yazılı suçlardan birini işliyehler sıfat ve 
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| memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umu

mi hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. 
Valiler hakkındaki kovuşturma ve hazırlık 

| soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı, gerekli gö-
I rüldüğü halde ilk soruşturma Yargıtay Birinci 

Başkanının görevlendirdiği Yargıtay üyesi veya 
yargılama, Yargıtaym yetkili ceza dairesi tarat-
fmdan umumi hükümlere göre yapılır. 

Hazırlık soruşturmasını başsavcı kendi yar
dımcılarına da yaptırabilir. Ancak kamu dâvasını 
açmak ve kovuşturmaya mahal olmadığına göre, 
karar vermek başsavcıya aittir. 

Hazırlık soruşturması sırasında başsavcı ta
rafından istenilen, tevkif, tahliye, zabıt ve ara-

ı maya ilk soruşturmaya yetkili Yargıtay üyesi 
tarafından karar verilir. 

Başsavcı tarafından kovuşturmaya mahal ol
madığına dair verilen karar ile yukardaki fık
ralar gereğince Yargıtay üyesi tarafından ha
zırlık ve ilk soruşturmalar sırasında verilecek 
kararlara karşı vukubulan itiraz, Yargıtay bi
rinci Başkanı tarafından görevlendirilen bir dai
re başkanı tarafından tetkik olunarak karara 

ı bağlanır. 
îlk soruşturma sırasında Yargıtay üyesi ta

rafından verilecek kararlardan umumi hüküm
lere göre tasdik ile tekemmül etmesi icabedenle-
rin tasdik mercii Yargıtay Daire Başkanıdır. 

Yargıtay daire başkanının tasdiki ile tekem
mül eden kararlara karşı yapılacak itirazlar Yar
gıtay Birinci Başkanı, tarafından tetkik edilerek 
karara bağlanır. 

Kaymakamlar hakkında hazırlık soruşturma
sının yapılması ve kamu dâvası açılması ve son 
soruşturma açılmasına karar verilmesi o ile en 
yakın il merkezindeki vazifeli Cumhuriyet Savcı
sı ve sorgu yargıcı ve yargılamaları o yerdeki gö
revli mahkemeler tarafından yapılır. 

Hâkimler Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
ilgili kimseler ve siyasi partiler Ceza Muha

kemeleri Usulü Kanunu gereğince şikâyetname 
vermek suretiyle kamu dâvasını tahrik edebilir-

I 1er. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMÎ FEY-

ZlOĞLU (Kayseri) — Bu maddenin 6 neı 
satırında; « Yargıtay üyesi veya :» yazılmıştır. 
« Yargıtay üyesi ve » olacaktır. « Veya > kalka
caktır. 

Bir de 36 ncı sayfanın birinci satırında * gö-
I re » kelimesi zaittir. Kalkacaktır. 
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HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 

Efendim, bu madde birinci fıkrasiyle gayet gü
zel bir esas vaz 'etmiştir, diyor ki, bu kanunda 
yazılı suçlardan birisini işliyenlerin sıfat ve 

• memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi 
hükümler dairesinde kovuşturma yapılır. Haki
katen gayet güzel ve âdil bir sistem, bir prensip 
vaz'ettikten sonra mütaakıp fıkralarda, 2 - 7 nci 
fıkralarda vali ve kaymakamlar için istisnai bir 
kovuşturma ve yarglama usulünü kabul etmiş bu
lunmaktadır. Bu, memleketteki realite ile ve ada
let prensipleriyle bu maddenin birinci fkrasında 
vaz'edilen esas prensiple kabili telif değildir. 
ilim Heyetinin haızrladığı tasarıda da böyle istis
nai bir hüküm kabul edilmiş değildir. Binaen 
aleyh, bu maddedeki birinci fıkradan sonra gelen 
2 -, 7 nci fıkralardaki istisnaların kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayse
ri) — Efendim, maddenin vaz'ettiği prensip 
maddenin sonuna kadar mahfuzdur. Hiçbirisine 
Memurin Muhakemat Kanunu tatbik edilmiye-
cektir. Yalnız kazada kaymakam, vilâyette va
linin her hangi bir siyasi parti veya bağımsız 
adayın müracaati âmme dâvasını tahrik edilebi
leceğine göre mahallinde bir suln ceza, veya as
liye ceza hâkimi huzurunda sanık sıfatiyle gö
rünmesinden sonra o yerde vali ve kaymakam 
olarak vazife yapabilmesine imkân bırakmaz. 
En yakın salahiyetli mahkemeye gider ve hesabı
nı verir denmiştir. 

Nitekim hâkimler için, Hâkimler Kanunun
daki hükümleri mahfuz tutulmuştur. Umumi 
prensip bozulmuş değildir. Maddenin birinci fık
rasındaki prensipi tamamen mahfuzdur. 

Yüksek Başkanlığa 
160 nci maddenin 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci fıkraları

nın tayyını teklif eylerim. 
Afyon Karahisar 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Kovuşturma usulü 

YÜZ ALTMIŞ BlRlNCl MADDE — Ağır 
cezayı gerektiren cürümlerden gayrısmda 153 
ncü maddede yazılı müddetlere riayet edilmek 
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şartiyle bu kanunda yazılı suçlardan dolayı 
3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kovuş
turma yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler,.. Etaai-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — il ve il
ce seçim kurulu başkanlığını yapan yargıçlar 
kendi çevreleri içinde vukua gelecek seçim suç
larına mütaallik dâvalara bakamazlar. 

Aynı mahalde bu dâvaları görecek başka 
yargıçlar bulunmaması veya mahkemenin teşek
kül edememesi halinde mezkûr dâvalara bu ma-
ıhalle en yakın yargıç çevresinde bulunan aynı 
derecedeki mahkeme veya vazifeli yargıç tara
fından bakılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E;tmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tutanakların delil kıymeti 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu ka
nunda yazılı suçlardan ağır cezayı gerektiren
lerin gayrisinde kurullarca tanzim edilen tuta
naklar sahtelikleri sabit oluncaya kadar mute
berdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Zaman aşımı 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Se
çim suçlarından doğan kamu dâvası seçimin 
bittiği tarihten başlıyarak üç ay içinde açılma
dığı takdirde kovuşturma yapılamaz. Ancak 
takibi karar veya izin alınmasına bağlı haller
de bu mehil karar veya izinin alındığı tarihten 
itibaren yürürlüğe başlar. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim; 
bu madde ile; seçim suçları için üç aylık bir za
man aşımı kabul edilmiştir. Halbuki mer'i Se
çim Kanununda 6 aylık bir zaman aşımı vardır. 
Noktai nazarımıza göre, üç aylık müruruzaman 
azdır. Kaldı ki ; ceza hükümlerine göre bu ka
nun çjok ağır müeyyideleri kabul etmektedir. 
Meselâ; 140 nci maddeye göre ceza, bir aydan 
bir yıla kadar; 141 nci maddeye göre üç aydan 
üç yıla kadar ceza Verilmektedir. 

157 nci maddede, Türk Ceza Kanunun kabul 
ettiği cezaların altıda bir nispetinde tezyit edil
diği tasrih edilmiştir. 

i Böyle ağır müeyyideleri istilzam eden suç-
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lar için üç aylık müruruzaman çok kısadır. Esa
sen ağır ceza kabul etmekle vazıı kanun cür-
mün mahiyetinin ağır olduğunu-da kabul etmiş 
oluyor. . 

Böyle mahiyeti ağır olan bir cürüm için en 
hafif bir müruruzaman müddetini kabul etmek 
doğru değildir ve bir tezat teşkil eder. 

Bu itibarla bu üç aylık müddetin mer'i olan 
kanunda kabul edilen 6 aya iblâğı için bir öner
ge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
SECİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim bura-
daki müruruzaman dâva müruruzamanıdır. Hü
küm müruruzamanı umumi hükümlere tâbi ka
lacaktır. Seçim işlerine ait dedikodunun bir an 
evvel sona ermesi, hâdiseler varsa bu üç ay zar
fında takibatın başlaması Komisyonca tercih 
edilmiştir. Müruruzamanı kat eden sebepler 
malumdur. Katî sebepleri bittabi umumi hü
kümler dairesinde cereyan edecektir. Üç aylık 
zaman içerisinde ihbar edileceği için değiştir
meye ihtiyaç yoktur. Zannetmiyorum ki arka
daşımız da bu hususta ısrar etsin. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bir sual soracağım? 

Savcılar tarafından re'sen yapılmaktadır. 
Şimdi savcının bu müddet zarfında haber al
ması şarttır. Haber alınmazsa, ihbar yapılmaz
sa, suç üç ay sonra ihbar edilmişse ortadan kal
kacaktır. Binaenaleyh «Savcının haber alması, 
yahut haber alma tarihinden itibaren» diye bir 
kayıt konması lâzımdır, şarttır. 

G. K. SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU 
(Kayseri) — Savcı üç ayda haber alamıyorsa, 
üç senede de haber alamaz. Savcının haber al
dığı gün denilir mi? Uyanık savcı ihbar üzeri
ne, neşriyat .üzerine, şayia üzerine buna muttali 
olacaktır. Hangi şekilde muttali olursa takibata 
başlıyacaktır. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim, bu suçların mutlaka cezalandırılma
sını açıkça iltizam eden bir müruruzaman ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Ta ki her vatandaş 
üzerinde, seçim emniyetini ihlâl eden.suçlar ce
zasız kalmıyor, üç ay atlatılmakla kurtuluna-
bilivor yerine, cezasız kalmıyor gibi bir kanaat 
yaratana kadar. 

Sözcü arkadaşım seçimler bittikten sonra, 
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I dedikodunun uzaması doğru değildir, dâva mü

ruruzamanı tutanakların tetkiki, tasdiki ile alâ
kalı değildir buyurdular. Bu, ancak seçildikten 
sonra cezayı temin eden, takibatı temin eden bir 
âmildir. Seçim dedikoduları zaten tutanaklar * 
tetkik ve tasdik edildikten sonra halledilecek
t i r ; Seçim kurulunun ve Meclisin vereceği ka
rarla halledilecektir; Fakat bir taraftan bir 
suçlunun duyulmamış bir suçunu ortaya atmak 
ve onu cezalandırmak imkânını da münselip 
eden bir vaziyet ihdas etmiş oluyoruz. Bu iti
barla bu müruruzamanı ne kadar uzun tutarsak 
o kadar iyi olur ve o kadar, suç işliyenleri sin
dirmiş olur. Hattâ mümkünse umumi müruruza
man müddetlerini alalım. Fakat Meclisi âli buna 
mütemayil değilse hiç olmazsa Adato 'nun dediği 
gibi altı aylık bir müddeti kabul edelim. 

SAKİR İBRAHİMHAKKIOÖLU (Erzurum) 
— Muhterem arkadaşlar, burada kamu dâvası 
müruruzamanı olan suçlar, işlendikleri vakit 
gizli yerlerde, kapalı yerlerde haber almamıycak 
suçlardan değildir. Bu ya sandık başında rey alıp 
vermede, ya kurullarda vazifelerini yaparken il
ce il, kurullarınca işlenecektir. Seçimin başlama
sından oyların atılmasına kadar geçen müddet
ler zarfında işlenecek suçlardır. Bu gibi mahal-
lindedeki müddeiumumilerin süratle haber ala
bileceği vaziyetlerdir. Savcılar kendileri haber al
ma vaziyetinde yalnız kalmıyor. Bunu partiler de 
takip edecek, şahıslar da ihbar edecektir. Bu iti
barla savcının üç ayda haber almamasına imkâa 
yoktur. Haber aldığı takdirde üç ayda kamu dâ
vası açılmazsa. Bu işte savcı re'sen de takibat 
yapmıya salahiyetli olduğuna göre ve bu husus
ta yapılacak usuli bir muamele müruruzamanı 
keseceğine göre burada endişeye mahal yoktur. 
Suçlar işlendiği zaman herkes tarafından görü
lür ve şikâyet edilir. Bu itibarla üç ay gibi ge • 
niş bir zamanda hakikaten savcının ıttılaına gel
memiş olan şeyler biraz da uydurulmuş suçlar 
zümresine girer ve memleket de uzun uzadıya 
seçim dedikoduları ile uğraşır. Binaenaleyh ba 
üç ay kâfidir.. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, filvaki bâzı hatip arkadaşlarımın zi
hinlerini meşgul eden bir nokta var,' o da mem
leketi ilgilendiren büyük bir mesele olarak hallo
lunması lâzımgelen seçim işelrine taallûk eden 
suçlarda fazla dedikodu safhası bir an evvel ka-

j patılsın, sürüncemede kalmasın gibi bir mülâ-
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haza ile üç aylık dâva müruruzamanının kâfi ol
duğu mütalâasında bulundular. 

Sayın arkadaşlar, lalettayin şahsi veya hır
sızlık dâvalarında bile müruruzaman 5 - 10 
yıl oluyor da meselâ milletin oylarını çalanlara 
3 aylık zaman aşımı vermek doğru olur mu?. Oy 
hırsızlığı yankesicilikten de mi hafif bir suçtur. 
Kaldı ki, mevzuatımızda değil, bütün dünya mev
zuatında müruruzaman iki, üç aylık olanlar da var
dır. Hattâ Ceza Kanunu hakaret dâvasında 2 - 3 -
6 ay gibi bir dâva müruruzamanı vaz 'etmiş bulu
nuyor. Nerede kaldı ki, müruruzamanı gösteren 
maddelerde daima şöyle bir hüküm vardır. : îttı-
laı şart koşuyor. Dâvanın hududundan itibaren 
değildir ki, suçlar ilgili olan şahıs veya mağdur 
olan adam bu işe muttali olmuş, yahut da fiil göz 
önünde cereyan etmiş, fiilin cereyan ettiği andan 
itibaren ceza başlar. Fakat muttali olmamışsa, 
nitekim âmme dâvalarında da böyledir. Savcı 
burada davacı vaziyetindedir. Ceza Hukukunda 
ittilaı tarihinden diye ayrıca sistem vaz'edilmiş
tir. Yani müruruzaman mağdurun ıttılaı tari
hinden başlar. 10 - 20 sene gibi uzun müddetle
re bağlanmasını istiyenlerden değilim. Biz ayni 
mülâhaza ile bu gibi suçların bir an evvel dâvaya 
bağlanmasını istiyenlerdeniz. 

Küçük bir hakkı da Türk Milletinin hakkı
nı koruyacak olan, onun namına dâva açacak 
olan savcılara verilmesi ve müddet bakımından 
foiraz imkân vermek lâzımdır. Üç ay ne demek
tir? Bakınız size bir misal vereceğim : Kabul 
edilen maddelerden birisi, 136 ncı maddedeki, 
fiiller silâhla işlendiği takdirde çok ağır ceza 
tâyin etmiştir. Beş seneden şu kadar seneye ka
dar ağır hapis, deniliyor. Esasen Ceza Huku
kunda bir kaide de şudur : Suçların cezaya bağ
lanması keyfiyeti yalnız fiillerden işleniş şekil
lerine, redaeti ahlâkiyeye göre değil, şiddetine 
ve âmme üzerine yapacağı tesirlere göre de tes-
foit edilir. Şiddetli olan fiillerin müruruzaman
larını vâzıı kanunlar daima uzun olarak yap
mışlardır, diğerlerini kısa yapmışlardır. Bina
enaleyh böyle ağır bir suç işliyen bir adamın 
üç ay gibi bir müruruzamanla korumaya mey
dan vermemeyi sizin vicdanlarınızdan beklerim. 
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Aksi takdirde eskisi gibi seçim işlerinde suç iş-
liyenler bu hükümlerden müstefit olur, kurtu
lurlar. 

Şimdi bir şey daha var; bir adam yolda gi
derken reyini bize vereceksin diye 10 kişinin si
lâhla tehdidine uğramış, adam korkusundan ih
bar etmemiş (Nasıl ihbar edemez, nerede olur 
foöyle sesleri) Efendim müsaade buyurun rica 
ederim, pekâlâ oluyor, olmuştur da.. (Nerede 
sesleri) Bir adamı silâhla tehdit etmişler, son
ra da ihbar etmesin diye 3 - 4 ay hapsetmişler
dir. Sanık suç ihbar edilmesin diye 3 ay beş ay 
kapatılır. Bunların neticesi niçin bu Jhtimalâtı 
az da olsa düşünmiyelim, pekâlâ düşüneceğiz. 
Ricam şudur : Üç ayli'k müddet kabul edilse 
dahi komisyona havale etmek suretiyle suçla
rın ağırlığına veya hafifliğine göre tesbit edil
melidir. Hafiflerde üç ay, ağırlarda altı ay ve
ya bir sene gibi bir şekle bağlanmalıdır, yahut 
da arkadaşımın verdiği önerge mucibince daha 
munsifane olarak, bu gibi ihtimalleri de düşü
nerek altı aylık bir müddetin kabul edilmesini 
ben de rica ediyorum. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim; 
düşünün ki, bir seçim devresi dört senedir. Hâ
lâ dört sene evvelki seçim suçları sürünceme
dedir.. Tezviratm vukubulacağım hepimiz bili
yoruz. Nihayet seçim suçları fevkalâde suçlar 
olduğuna göre, fevkalâde hallerde birçok mem
leketlerde yalnız seçim suçlarına mahsus olmak 
üzere af cihetine gidildiği halde burada fazla 
zaman aşımından bahsediyorlar. Bence üç ay
lık zaman aşımı kâfidir. 

BAŞKAN — 164 neü maddedeki zaman aşı
mı süresinin altı aya çıkarılması hakkındaki 
teklifi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Oturum biraz uzunca sürdü. 
Zabıt kâtiplerinin tenefüsü için Oturuma 15 da
kika ara veriyorum. 

Kapanma saati: 17,35 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN — Başkan vekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Hilmi Öztarhan (Manisa) 

BAŞKAN —• Seçim tasarısını müzakereye 
devam ediyoruz. 

Altıncı kısım 
Çeçitli hükümler 

1. Seçim giderleri 

Giderlerin ödenmesi 

YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Seçim 
giderleri Genel Bütçeden ödenir. Bunun için 
gerekli ödenek Adalet Bakanlığı Btçesindeki özel 
bölüme konur. 

Seçim kurulları başkan ve üyeleriyle seçim 
işleri için bu kanun gereğince görevlendirilecek
lere ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya dı
şında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere veri
lecek ücretler ve hariçten alınarak çalıştırılacak 
ların gündelikleri Bakanlar kurulunca belirtile
cek esas ve miktarlara göre ödenir. 

Bulunduğu yerin haricinde bir mahalle gön
derileceklerin yol masrafları Harcirah Kararna
mesi hükümlerine göre ayrıca verilir. 

Adalet Bakanlığı bu madde hükümlerine gö
re harcanacak seçim giderleri ödeneğinden ye
ter miktarını il ve ilce seçim kurulları başkanla
rı emrine gönderir. 

Seçim işleri için mahallerinde yapılması lâ-
zımgelen her türlü masrafların ita âmiri ile ve 
ilco seçim kurulları başkanları olup tahakkuk iş
lemleri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Seçim eşyasının muhafazası 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Bu ka
nun gereğince yapılacak işler için lüzumlu her 
türlü levazım ve imal ettirilecek eşya ve taşıma 
giderleri miktarı neye baliğ olursa olsun 2490 

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (A) fıkrası 
hükümleri dairesinde pazarlıkla yapılır. İlân 
mecburi değildir. 

Her çeşit seçim giderleri için il ve ilce adalet 
daireleri mutemetlerine il ve ilce seçim kurulları 
başkanlarının tasvibi ile ayrıca üç bin liraya ka
dar avans verilir. 

Bu had içinde kalmak üzere mahsup edilen 
miktara kadar yeniden avans verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — II, il
ce ve Sandık kurullarına ait mühürler, seçim iş
lemlerine taallûk eden tutanaklar, matbu defter
ler veya sair evrak il, ilce Adalet daireleri ema
net memurluklarında ve oy sandıklariyle kapalı 
oy verme yerlerinin • eşya ve malzemesi köylerde 
muhtarlıklarca ve kasaba ve şehirlerde belediye
lerce muhafaza olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oya sunuyorum". Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

PÎKRI APAYDIN (Kayseri) — Efendim, 
geçici madde ilâvesi hakkında teklifimiz olacak, 
emrederseniz yedinei geçici madde okunduktan 
sonra, isterseniz şimdi yapalım. 

BAŞKAN — Geçici yedinei madde bittikten 
sonra yaparsınız. 

Geçici hükümler 

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin seçilmesi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yüksek Seçim Kuru
lu için üye seçilmesi bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren bir hafta içinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 
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Büyük Millet Meclisinin 8 nci Döneminde 
temsil edilen partiler hakkında hüküm 

GEÇÎCl MADDE 2. — Bu kanunda siyasi 
partiler için şart koşulan, ilk umumi toplantıları
nı yapmış olmak ve en az yirmi ilde teşkilât kur
muş bulunmak mecburiyetine dair hüküm, bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük'Millet 
Meclisinde temsil edilmekte olan partiler hakkın
da, 1950 seçimlerinde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul olunmuştur. 

GEÇÎCl MADDE 3. — 1950 genel seçiminde 
seçilecek milletvekili sayısının tesbitinde 1945 
genel nüfus sayımı esatir. Ancak bu esasa göre 
her seçim çevresi için tesbit edilecek milletvekili 
sayısı 1946 genel seçiminde her seçim çevresi için 
tesbit edilmiş bulunan milletvekili sayısından aşa
ğı olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Her sandık için nu
maralı mühür ve İstampa maddi imkânsızlıklar 
dolayısiyle zamanında gönderilemezse sandık ku
rulları vazife gördükleri mahalle veya köy ihti
yar heyetine ait mühür ve İstampayı kullanırlar. 

•BAŞKAN — Maddeyi kabul ederder ... Etmi
yenler ... Madde kabul olundu. 

GEÇÎCl MADDE 5. — İstanbul ili il seçim 
kurulu ile 68 nci maddede yazılı ilce seçim ku
rulları için seçilecek üyeler, İstanbul Birleşik 
Mahallî İdareler Genel Me.clisi üyeeri arasından 
alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Seçmen kütükleri
nin tanzimine, bu kanun yürürlüğe girer girmez 
hemen başlanır ve en geç kırk gün zarfında 
kayıt işi neticelendirilerek listeler 19 ncu madde 
gereğince askıya çıkarılır ve bu kanunun kütük
lere dair hükümleri dairesinde işleme devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul olundu. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe 
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girer girmez ilce seçim kurulları on beş gün için
de toplanarak bu kanunun, 3, 75 nci maddeler 
gereğince sandık alanlarının tesbiti için gereken 
işlemleri yaparlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir tashih ola
cak. İkinci satırdaki 75 rakamı 83 olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tashihle maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul olundu. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar; seçim kurullarının tarzı teşkili hak
kındaki hükümlerin müzakeresinde bulunama
mış ve bu itibarla bu maddelere ait tekliflerimizi 
Yüksek Heyetinize arzedememiştik. 

Kanunun emniyet unsuruna ehemmiyet ver
diği aşikârdır. Bu da ancak muvazene tesisi ile 
mümkün olabilir. 

Binaenaleyh muvazenenin husule gelmesi için, 
seçimlerde muvazeneyi sıra ile yapmanın icabe-
deceğini takdir buyurursunuz. 

Bu itibarla köy muhtar ve ihtiyar heyetleri, 
ile belediye ve il genel meclisleri üyeleri seçimi 
yapılmadıktan sonra milletvekilliği seçimine ge
çilmesini uygun bulmamaktayız. 

Esasen aynı mülâhaza İlim Heyetince de 
mucip sebepleriyle nazarı itibare alınmış ve bu
nun için muvakkat bir madde tedvin edilmişken, 
o madde tasarıdan çıkarıldığı cihetle bu madde
nin 8 nci geçici madde olarak yüksek heyetinizce 
kabulünü teklif ve istirham eder, buna dair 
önergemi takdim ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyoorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı teklifimin tasarıya geçici se

kizinci madde olarak eklenmesini rica ederim. 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun seçim 

kurullarının terekkübü hakkındaki hükümleri 
önümüzdeki ilk yapılacak köy, mahalle, belediye 
ve il genel meclisleri seçimlerine kadar uygu
lanmaz. 

Bu zamana kadar seçim kurulları asli üye
likleri T. M. M. nde temsil edilmekte olup mil
letvekili seçimine girmeye karar verdiğini ilân 
etmiş bulunan siyasi partilerin birer temsilcisi 
ve her seçim çevresinde oradan aday gösterilmiş 
bulunan diğer siyasi partiler arasından seçile
cek yedek üyeliklerle boş kalacak üyelikler için 
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kurul başkanı seçimindeki usule göre hareket 
edilir. 
Manisa Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Muammer Alakant Fikri ApaydLın 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşımız Fikri Apaydın çok esaslı bir mesele 
üzerinde önerge vermiş bulunuyor. Eğer bu 
önerge kabul edilirse şu demek olur: Memlekette 
demokrasi icabına uygun olarak yapılmış olan 
bütün seçimleri tamamiyle emniyetsiz ve gayri 
muteber olduğunu, şu Yüksek Meclisin kabul 
etmiş sayılması demektir. Bu seçimlerde şu veya 
bu partinin ve bugünkü Muhalefetin iddiasına 
göre, Halk Partisinin muhtar ve köy ihtiyar 
heyetlerinde belediye ve genel meclislerde ekse
riyeti vardır. Hakikaten de böyledir. Ama gir
diğimiz demokrasi icaplarına ekseriyet riayet 
ediyorsa, Muhalefetin de bunu hoş görmesine, 
riayet etmesine zaruret vardır. 

Eğer Yüksek Meclisçe bu önerge kabul edilir
se, Türkiye'de rey verme kudretinde olan 20 mil
yon nüfusun kıymet ve itibar ettikleri ve kendi
lerine emniyet ettikleri birtakım temiz vatandaş
lara, çünkü filân partiye, ekseriyet partisine 
mensupsunuz gibi bir ihtar yapmış olursunuz ki, 
bunun neticelerini sizin, Yüksek Meclisin ben
denizden çok daha fazla takdir edeceğine imanım 
vardır. Bu itibarla bu önergenin hemen reddini 
Yüksek Heyetinizden rica ederim. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Demok
rasi idarelerinde, demokrasinin asıl başlangıca 
halkla doğrudan doğruya münasebeti olanların 
intihabiyle başlar. Bunların da en başında muh
tarlar gelir. Ondan sonra sırasiyle belediye âza
sı, meclisi umumi âzası ve en yukarda da Büyük 
Millet Meclisi vardır. 

Şimdi Büyük Millet Meclisi intihabı yenile
nir yenilenmez; bu mâkuldür. Her vakit olan bir 
-şeydir. Fakat bu gibi intihap yapılan memle
ketlerde evvelâ belediyeler intihabının yenilen
mesi usuldendir. Bunda telâş edecek bir şey 
yoktur. Bir belediye, bilhassa bizim vaziyetimiz
de tek partili bir rejim zamanında intihap edil
miş. bir belediye iki defa Büyük Millet Meclisi 
intihabı yapamaz. (Soldan yanlış sesleri). 

. Bu fikri müdafaa etmek hakkımızdır. Birçok 
yerlerde söylemişim ve yazmışımdır da. Fakat, siz 
yaparsınız yapmazsınız o başka. Yalnuz şunu 
bilmelidir ki; doğru dürüst demokratik bir ida-
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rede belediye intihabatı yapılmadan Millet Mec
lisi intihabatma gitmek doğru değildir. Bunu 
söylemek vazifemizdir. Bunu söylemişimdir ve 
yazmışımdır. Tekrar burada da söylüyorum. 

FlKRl APAYDIN (Kayseri) — Efendim, 
Karakaya arkadaşımız her halde bendenizi iyi
ce dinlememiş olacaklardır ki, itimat ve ademi 
itimattan bahsettiler. Bendeniz muvazenenin 
tesisi lüzumundan bahsettim. Binaenaleyh bun
dan evvel yapılan seçimler kanuna uygun yapıl
mıştır, uygun yapılmamıştır gibi bir söz sarfet-
medim. Ve teklifimde de böyle bir maksat yok
tur. 

Dört sene evvel yapılan seçim neticesinde 
vazife gören arkadaşlara sayın Adnan Adıvar 'm 
•dediği gibi, ikinci milletvekili seçtirmenin uy
gun olamıyacağmı yüksek takdirlerinize arz 
ederim. Seçimlerde usul, teamül bundan ibaret
tir. Bu itibarla teklifimin telâşı icap ettire
cek her hangi bir ciheti yoktur. Mâkuldür. Na
zarı itibara almanızı istirham ederim. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem 
arkadaşlar, Fikri Apaydın'in takriri, daha bi
rinci kelimesi okununca ne demek istediğini an
ladım, anlıyarak konuştum, ve anlıyorum. Sa
yın İlim Heyeti meselesi mevzuubahis olamaz, 
sayın arkadaşlar. Seçim Kanunu münasebetiyle 
gördünüzki ilim heyetinin tasarısının bâzı mad
deleri gerek Komisyonda gerek burada müza
kere edilirken kabul edildi, bâzıları kabul edil
medi. Binaenaleyh bu, bir kıstas olamaz. 

Şimdi sayın Adnan Adıvar'a cevap vermek 
isterim. Hakikaten akıl, mantık icabı olarak bir 
memlekette milletvekili seçimi yapılmazdan ev
vel. muhtar, genel meclis ve belediye meclisi se
çimleri yapılsın diye düşünülebilir. Yalnız şu
rasını yüksek dikkatinize, yüksek nazarları
nıza arzetmek isterim ki, eski bir Seçim Kanu
niyle toplanmış bulunan ,vazife gören Kamu
tayın, Milletvekillerinin, eski Seçim Kanunu 
tasarısındaki mahzurları, müşkülleri ve saireyi 
gördükten sonra yeni bir Seçim Kanunu çıka
rır ve gündemindeki memleket için çok mühim 
olan kanunları yapar ve yeni seçim için kendi
sini fesih eder yeniler, bilmiyorum, Yüksek Mec
lis nasıl karar verecektir. Böyle bir karar verir
se o zaman memlekette muhtar, genel meclis ve 
belediye seçimlerini yapmak için asgari altı 
ayın daha geçmesi lâzımdır. Hattâ daha ileri 
giderek arzedeyim ki, bütün seçim kanunları-
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inızm demokratik usullere uygun olarak yap
mak zaruretiyle karşı karşıyayız. Şu halde bu 
kanunların ayrı ayrı gözden geçirilmesi, üze
rinde uzun uzadıya durulması birçok senelere 
muhtaçtır. Bu vaziyette bu Meclis nasıl daha 
aylarca faaliyete devam edebilir? Bu kanuna 
göre 23 Temmuzda seçimlerin yapılması zarure
ti vardır bu vaziyete göre 23 Temmuza kadar 
beklemek bile, arzettiğim sebeplerden dolayı, 
diğer seçimlerin kanunlarının nazara alınması
na ve seçimlerin yapılmasına imkân olmadığına 
göre bugün bir emrivaki karşısındayız arkadaş
lar. 

(Kâfi, kâfi sesleri, reye sesleri) 
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Mut-

terem arkadaşlar, öyle zannediyorum ki, şu Se
çim Kanunu müzakeresi münasebetiyle yaptığı
mız birçok mâkul tekleiflerin, ki, bunların bir 
kısmı kabul bir kısmı maalesef reddedilmiştir, 
en mühimmi *ve en mâkullerinden birisi de 
işte bu teklifimizdir. Hattâ bu vaziyet, dünden 
beri yaptığımız müzakerelerde, her müdafaası
nın mesnedi olarak Hükümetin ele aldığı, ilim 
Heyetinin tanzim etmiş olduğu raporda da gayet 
güzel bir şekilde derpiş edilmiş ve 159 ncu mad
desi ile muhtar, belediye ve il genel meclisleri 
seçimlerinin yapılmaması hallerini -düşünmeye 
sevketmiştir. öyle ki, Milletvekilleri seçimlerin
den evvel belediye, muhtar, ve il genel meclisleriv 

seçimleri yapılmamış olursa, yani Büyük Mecli
sin yenilenmesi halinde, seçim kurullarının ter
tip tarzı değişmekte ve daha bitaraf heyetlerin 
eline tevdi olunmaktadır. Şimdi bu demek de
ğildir ki, belediye, muhtar ve il genel meclisleri 
üyelerine itimadımız yoktur. Çok iyi bilir ve 
takdir buyurursunuz ki, muhtar, belediye ve il 
genel meclisi seçimleri yapıldığı sırada çok 
partili sisteme yeni girmiş bulunuyorduk. Hattâ 
belediye- seçimlerine hemen hemen iştirak de edil
memiştir. İkinci bir partinin hemen kuruluşunu 
mütaakıp belediye seçimi yapılmıştı. Binaena
leyh bugün hu heyetlerin içinde bulunan üye
ler tek parti zamanında yapılan seçimlere göre 
teşekkül etmiş heyetler olarak kabul edilebilir 
ve bittabi bu heyetler de, yalnız bir partinin 
mensubudurlar. Bu parti mensuplarının ise se
çim kurullarında bitaraflıklarını tam olarak 
muhafaza edip edemiyecekleri şüphelilir. Dün
den beri yaptığımız müzakerelerde hepimiz el 
birliğiyle şunu yapmıya uğraştık, yeni kurula

cak Büyük Meclis her türlü şüpheden âri olacak 
vo milletin bihakkın itimadına nail bulunacak-: 
tır. Vaziyet bu kadar aşikâr olduğuna ve ilim 
Heyetinin raporu ve görüşleri bundan evvelki 
raporu ve görüşleri maddelerin müzakeresinde 
Hükümet tarafından daima öne sürülmek sure
tiyle mesnet ittihaz edildiğine göre, Fikri Ap
aydın arkadaşımızın teklifi ki, ilim Heyetinin 
159 ncu maddesinin tamamen aynıdır, kabul 
edilmek iktiza eder. Yani, Meclisin yenilenmesi 
takdirinde yapılacak seçimde, seçim kurulları
nın, ilim Heyetinin 159 ncu maddesinde gördü
ğümüz veçhile kurulması ve bu suretle daha 
bitaraf olan ve eşit haklara sahip bulunan bir 
heyet marifetiyle Milletvekilleri seçiminin ya
pılması lâzımdır. Bundan daha tabiî ne olabi
lir. önergenin aynen kabulünü rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar, Hasan Dinçer arkadaşımız seçim kurul
larının, sandık kurullarının teşekkül ve terek
kübü hakkında aynı teklifleri yapmış, belediye, 
ihtiyar heyeti ve il genel meclislerinde üye alın
mamasını teklif eylemişler idi. Bendeniz o za
man bunun cevaplarını vermiş idim. Muvakkat 
madde ile tesis edilmek istenilen hükümle Ha
san Dinçer'in yaptığı teklif arasında bir fark 
yoktur. Mahiyeten birleşirler. Büyük Millet 
Meclisinin seçimi yenileme kararı verip vermi-
yeceği malûm değildir. Eğer Büyük Millet Mec
lisi seçimi yenileme karan verir ve bunun için 
de yeni bir tedbir almak lâzımgelirse, ve bir lü
zum hissederse o zaman düşünülebilir. Şimdiden 
normal bir seçim kanunu yapılırken bir ihtima
le karşı, böyle bir teklif yerinde olmaz. 

Sayın Adnan Adıvar arkadaşımız; bir bele
diye iki seçim yapamaz buyurdular. Ve beledi
ye seçimlerini yenilemeden milletvekili seçimi 
yapılamaz dediler, ingiltere de yakında seçimi 
yenileme kararı verdi, burada belediye seçimi 
mevzuubahis olmadı, daha evvelki belediye se
çimine göre devam ediyor. 

Büyük Meclis belediye seçimi yapılmadan 
altı ay, bir sene evvel seçimi yenilemeye karar 
verirse seçimden evvel belediye seçimi mi ya
pacak? Devre içinde yenileme kararı verirse 
tekrar bir belediye seçimine mi gidecek? Seçim
ler millî bünyede bir buhrandır. Bunu, muhtar 
seçimi, belediye seçimi, il genel meclisi seçimini 
mütaakıp genel seçim diye buhrana atmak mil-
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leti aylarca ve aylarca huzursuzluk ve buhran 1 
içinde yaşatmaya sevketmek demek olur ki, I 
doğru değildir. Buna gidilemez ve doğru bir ha- I 
reket sayılamaz. Bilmiyorum ki, endişeyi icab- I 
ettirecek bir şey var mı? I 

NAİLÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Efendim; ben
denizin söyliyeceklerimi sözcü arkadaşımız söy- I 
lediler. I 

Hakikaten bir senede iki defa milletvekili I 
seçilebilir, feshedilebilir. Her seferinde belediye I 
seçimi, muhtar seçimi gibi bir seçim yapalım. I 
Bu caiz olmaz. Bu kanun, milletvekilleri seçimi
ne ait bir kanundur. Belediye seçimine ait, ay- I 
rı kanun vardır, muhtar seçimlerine ait ayrı I 
kanunlar vardır, köy kanunu vardır. I 

Onun için onları Milletvekilleri Seçimi Ka
nunu ile karıştırmamız muvafık olmaz kanaa- I 
tindeyim. (Soldan doğru sesleri). I 

BAŞKAN — Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, bilhassa şu meselede nasıl oluyor da I 
İngiltere'yi misal olarak gösterebiliyorlar, haki- I 
katen hayret ediyorum, ve anlıyamıyorum. I 

Takdir buyurursunuz ki bizler tek partili I 
sistemden çok partili bir sisteme intikal devri I 
yaşıyoruz. Demin de arzettiğim gibi bugünkü I 
belediye ve il genel meclislerini teşkil eden üye- I 
ler tek parti zamanında seçilmiş ve yalnız bir I 
partiye mensup arkadaşlardır. I 

Halbuki şimdi bir intikal devri yaşadığımıza 
ve seçim kurullarında da bu arkadaş1 ara mühim 
vazifeler tevdi ettiğimize göre milletvekili se
çimlerinden önce muhtar, il ve genel mesîis, ve 
belediye seçimlerinin yap;İması lâzım gelmez mi? I 
İntikal devri yaşıyoruz. Durumumuzun İngil
tere ile mukayesesini yapmaya mantıkan imkân 
var nrdır? Dört sene evvel yapılan seçimlere iş
tirak edilmemiştir. Çünkü 1945 te kurulmuş bir 
parti 1946 da yapılmış seçim^re elbette ki ye
tişemezdi. (Reye reye sesleri). Vicdanlarınıza 
havale ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaş
lar; belediye seçimleri tek derece ile yapılmış- I 
tır ve partiler kurulduktan sonra olmuştur. Uç 
partili bir zamanda yapı'mıştır. Demokrat Par
ti belediye seçimlerine girmedi diye arzu ettiği 
zaman belediye seçimimi yapacağız, her arzu 
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ettikleri yere han mı kuracağız, menzil mi kura
cağız? 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Altı ay sonra yaptınız. (Reye reye sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm ve 

Manisa milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın 
önergesi okundu), 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Nazarı itibara alanlar... Nazarı itibara 
almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi meriyet maddesi ile ilga maddesi kal
mıştır. 

Bundan evvel, komisyondan yeniden tanzim 
edilerek gelen 88 ve 106 ncı maddeler vardır, 
onlar geldi, müsaade buyurursanız onları oku
tacağım : 

Oy puslası 

SEKSEN SEKİZİNCİ HADDE — Sandık 
kurullarında kapalı oy verme yerine konmak 
üzere boş ve beyaz kâğıtlar bulundurulur. Siya
si partilerle bağımsız adayların seçmenlere da
ğıtacakları matbu oy pu-slalar.ı renkli olabilir 
ve bunlarda özel işaret buundurmaları mümkün
dür. 

Bu işaretlerin 2596 sayılı Kanun hükümleri
ne göre kullanılması lâzımdır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü gereğince kabul 
edilen Özel işaret ve benzerleri diğer siyasi par
tiler ve bağımsız adaylar tarafından kullanıla
maz. 

Partiler ve bağımsız adayların oy puslalarm-
da kullanacakları renk ve özel işaretleri aday 
gösterme müddetinin bitmesinden en çok üç 
gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirmele
ri lâzımdır. Bu müddet içinde bildirmiyenler 
renkli oy puslası ve özel işaret kullanamazlar. 

Renk ve özel işaretler birbirine benzerse 
önce bildirilen kabul ve diğeri reddolunur. Ret 
iki gün içinde ilgili siyasi parti veya adaya bil
dirilir. 

Bunlar üç gün içinde yenisini vermezler ve
ya verdikleri renk ve özel işaret yine kendisin
den evvel verilmiş diğer renk ve işarete benzer
se artık o parti ve bağımsız aday işaret kullana
maz. 

Siyasi partilerle bağımsız adayların oy ver
me yerlerine konulmasını istiyce ekleri matbu oy 
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puslalar oy verme gününden bir gün önce san- I 
dik kurulları başkanlarına teslim olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 88 nci madde kabul edil
miştir. 

Zarfların açılması 

YÜZ ALTINCI MADDE — Sayıma başla
mazdan önce kurul başkanı kurul üyesi tam ise 
birisi muhalefetten olmak üzere ayrı ayrı siyasi 
partilere mensup iki üyeyi cetvel kayıtçısı ola
rak ve siyasi parti mensubu üyelerden birini 
sandıktan zarfları çıkarıp kendisine vermek, 
diğerini de işlenecek oy puslalarmı torbaya koy
makla ödevlendirir. Sayım cetvellerinin boş ve 
yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 

Vazifeli üye sandıktan oy zarfını teker, te
ker alarak başkana verir. Başkan zarfın üzerin
de onu atan seçmeni belli edecek imza, mühür 
veya işaret bulunup bulunmadığına baktıktan 
sonra zarfı açar, ayırır ve okur. 

O okudukça cetvel kayıtçısı iki üyeden her 
biri önündeki cetvelde ismi okunan adayın h i 
zasına aldığı oy sayısını kaydeder. Böylece oku
nan ve sayım cetveline kaydedilen puslaları 
başkan diğer vazifeli üyeye verir o da bunu tor
baya atar. 

Oy puslalarmı isterlerse kurulun diğer üye
leri ve parti müşahitleri görebilir. Aday ve par
ti müşahitlerine sayım masası başında yer veri
lir. 

Ancak, parti müşahitleri üçten fazla ise ha
zır bulunanlar arasında başkan tarafından ku
rul huzurunda kur 'a çekmek suretiyle sandık 
başında kalacak üç parti müşahidi tesbit edilir. 
Diğer müşahitlerle bağımsız aday müşahitleri 
için sayım işlemini yakından takip edebilecek
leri bir yer ayrılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

3. Son maddeler 

Kaldırılan kanunlar 

YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 4918 
ve 5258 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. | 
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Yürürlük 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler,. Etmiyenler,. 
Kabul edilmiştir. 

Yürütmekle görevli makam 

YÜZ-YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu' yürütür. (Hü
kümet teklifinin 162 nci maddesi aynen). 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının bi-
rinci görüşülmesi bitmiştir. 

• Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo-
ran'ın, Avukatlık Kanununun 5 nci maddesinin 
kaldırılması hakkında Kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/202) [1] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Mehmet Kâmil Boran (Yok ses

leri). 
BAŞKAN — Hulusi Oral. 
HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş

lar, hakikaten teklif, üzerinde durulacak bir 
mevzu. Avukat ve Avukatlık Kanununda vak
tiyle - ki, 12 sene olmuştur - beşinci madde ile 
Devlet, vilâyet, özel idarelerde ve yarı serma
yesinden fazlası Devletin olan teşekküllerde iş 
alan avukatların hariçte iş almaması esas ve 
prensipini koymuştur. 12 sene bunun tat'bikma 
imkân hâsıl olmamıştır. Acaba sebep ne idi? 
Prensipi vaktiyle kabul edilen bu maddenin bu
gün tatbiki ve devamı doğru mudur? Bugünkü 
realitelere uygun mudur? Bunda fayda ve zarar 
nelerdir, düşünülecek bir mevzudur. 

Saym komisyonun gerekçesini okudum, di-
yor ki, eski sebepler zail olmamıştır, ama ney
miş bilmiyoruz. Avukat çoğalmış gençler var
mış bunların da iş bulması lazımmış. Binaena
leyh topyekûn bu maddenin kaldırılması doğru 
olmazmış, daha bir iki şey var. 

Arkadaşlar, kısaca aslında serbest ve fakat 
intizâmı âmme meselesi dolayısiyle âmme mü
essesesi mahiyetinde telâkki edilerek zaptü rap-

[1] 160 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r, 
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ta bağlanması muhafazası ile çıkmış Avukatlık 
Kanununun, aslı serbest akittir, serbest meslek 
erbabıdır. Serbest meslek erbabı, akdinde alış 
verişinde serbesttir, yalnız meslekî âdap, inti
zam, bunlara riayetle mükelleftir. O halde şöy
le alalım. Devletin resmî memuru olan doktor, 
hem tekaüdiye almak için Devlet müessesesinde, 
resmî memur olarak çalışır hem de gece gündüz 
serbest olarak ierai tababet eder. Dişçi öyledir, 
eczacı öyledir, mimar \*. mühendis öyledir, her 
türlü sanat ve meslek erbabı böyledir. Devletiu 
memuru olan bunlara, bukadar serbesti veriyo
ruz da, aslında serbest olan avukatlara Hazine
nin dâvası olsun, artık serbest iş yapamazsın 
diyoruz. Ben bunun hikmetini bir türlü anlıya -
mıyorum. Bakınız zararlarına: Büyük şehir ve 
kasabalarımızda belediye var, orman var, özel 
idare var, vakıf var, Devletin malî müesseseleri 
var, hepsi avukat tutmak mecburiyetinde kala
cak. Siz dermişiniz ki, bir avukat bu zamanda 
hayat endeksi karşısında şu veya bu para ile ken
disini bağlıyacaktır. Evet ayın 18 inden beri, ge
cikmiş bir müddet zarfında her taraf tama-
miyle durmuş, bütün maliye memurları mah
kemeye dökülmeye başlamış, hukuku Hazine 
bir müddet daha felce uğrıyacak bir vaziyette
dir, Bunu kimse almıyacaktır. Devlet Hazinesi 
bugün bir milyon lira veriyorsa bu kanunun ka-
buliyle bu zayıf bünyeye munzam yükler bine
cektir. Yalnız bu değil, bütün tecrübeleriyle, ih-
tisaslariyle, bilgileriyle hakikaten malî ahkâmı 
kavramış olan ve fakat yalnız az bir ücretle Ha
zine işlerini görerek dışırda iş aldığı için istik
balini temin etmiş olanlar, Hazine avukatlığın
dan çıkmak mecburiyetinde kalacaktır. Çıksın. 
Niçin? Çünkü, genç avukatlarımız varmış. Artık 
yeter arkadaşlar. Gençleri kazalara ve diğer yer
lere, doktorlar, mühendisler gibi serbest hayata 
atılmak için bırakalım da biraz rekabet başla
sın, ilim sahasında çok çalışma mecburiyeti hâsıl 
olsun, iyi bilgililer sahada muvaffak olsun ve 
kazanamıyanlar da daha çok çalışarak kazanmak 
için köylere kazalara gitsin gençlerimizi memleke
tin içtimai bünyesine maletmeye çalışalım. Yoksa 
gençleri şehirlerde teksif etme sebepleri ihdas 
etmiyelim. Bu demektir ki, bütün gençler bu
lunduğu şehirlerde birisi kefafı nefs için bir 
dairenin, diğeri de bir dairenin ücretiyle iktifa 
edecek, ihtisası bir tarafa bırakacak, Hazineyi do 
birtakım külfetlere sokacak akdin serbestisini ih-
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lâl ederek bu hükmün devam ettirilmesi demek
tir. Tatbikat bile on seneden beri bir netice ver
memiştir. önerge sahibi arkadaş burada mı bil
miyorum, Kâmil Boran arkadaşımızın teklifinin 
konuşulmasını rica ediyorum. Sayın komisyo
nun bunun reddine mütedair kararını af buyur
sunlar, yerinde bulmuyorum. Esas mesleğin 
icaplarına ve umumi sahada kabul ettiğimiz pren
siplere uygun bulmuyorum. Hazinenin de men
faatine uygun bulmadım, gençlerin de menfaa
tine uygun bulmadım. Attığımız adım itibariyle 
kasabalara doğru inişimizi firenliyecek bir hü
küm, bir kayırma hükmü olacağından - olduğun
dan demiyorum - korkuyorum. Biz buna mâni ol-
rnıya çalışmalıyız. Yüksek Meclisin bu iş üzerinde 
hassasiyetle durup, kabiliyeti tatbikıyesi olmıyan 
bu maddeyi kaldırmak üzere Kâmil Boran'm tekli
finin konuşulmasını rica ediyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Usul hak
kında söyliyeceğim. 

Bu teklif Hazineyi ve Maliyeyi sıkısıkıya alâ
kadar eden bir tekliftir. Halbuki Maliye Bakanı 
burada yoktur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALIM EEGUN (Ankara) — Bu teklif Mali
yeyi ilgilendirmez, yalnız Adalet Bakanını ilgi
lendirir. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı buradadır. Mev
zu da Adalet Bakanını ilgilendirmektedir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALIM ERGUN (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun beşin
ci maddesinde bir hüküm mevcuttur. Bu madde
deki hükme göre resmî daire ve müessese avukat
ları başka yerden iş alamazlar. Bu hüküm yine o 
kanunun geçici maddesiyle 3 sene müddetle tat
bikten geri bırakıldı. Onu takibeden diğer ka
nunlarla ikişer sene olmak üzere on iki seneye ya
lcın bir müddet bu hüküm tatbikten geri bırakıl
dı. Bu defa müddetin bitmesine yakın Mardin 
Milletvekili Sayın Mehmet Kâmil Boran arkada
şımız bu maddenin büsbütün kanundan çıkarıl
ması yolunda bir teklifi kanunide bulundu. Ko
misyonumuzda bu teklif müzakere edildi ve ço
ğunlukla reddolundu. Şimdi Avukatlık Kanunu
na bu hüküm neden konduğu ve şimdiye kadar 
tatbikinin neden geri bırakıldığı hususunu kısa<\ı 
arzedecek olursam komisyon raporunun mucip 
sebeplerini de izah etmiş olurum. Avukatlık Ka-
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nûnüjıüh tedvini sırasında bu kanunun hazırlan
ması için barolardan birer, ikişer mümessil davet 
edilmek suretiyle, Sayın Saraçoğlu'nun Adakv; 
Bakanı bulunduğu sıralarda, Adalet Bakanlığın
da baro mümessillerinden mürekkep bir komis
yon teşkil edilmişti. Bu komisyona barolar adına 
iştirak eden ve bugün milletvekili olan sayın ar
kadaşlarımızdan bâzıları burada bulunduğu gibi 
bendeniz de Ankara Barosu adına iştirak etmiş 
naçiz bir arkadaşınızım. 

Bu madde için orada düşünülen mucip se
bep resmî dairelerin, idarei hususiye ve belediya 
avukatlarının dışarda diğer müesseselerde de iş 
yapabilecekleri nazarı itibara alınarak daha az 
bir ücret verilmesi keyfiyeti meslek şeref ve hay
siyetine uygun görülmedi. Mesele bir belediyenin 
şoförine, diğer bir müstahdemine verilen ücretten 
daha az bir ücret verilmesi, avukatın şerefi ve ifa 
ettiği işlerin ehemmiyeti bakımından uygun gö
rülmediği gibi, o resmî dairenin kaza mercileri 
önündeki mühim işlerini tedvir için başka işlere 
vakit ayırmak mecburiyetinde kalmıyarak mün
hasıran o dairenin işlerini daha geniş bir vakit 
ayırmak suretiyle tetkik etmesini ve bu sureti..* 
Devlet Hazinesinin ve Devlet sermayesi ile işli-
yen müesseselerin, beldiye ve idarei hususiyelerin 
menfaatlerinin korunması esası düşünülmüştür. 
Ancak o zaman buna mütenazır olan teşkilât ya
pılmadığı gibi, henüz memleketteki avukat mev
cudu da bu maddenin tatbikına imkân verecek de
recede çok bulunmadığından geçici bir madde hük
mü ile üç sene müddetle bu hükmün geri bırakılma
sı kabul edilmiştir. O günden bugüne kadar teşki
lât yapılması zarureti ve bütçe mülâhazaları ile-
maddenin tatbiki geri bırakılmıştır. 

18 .1.1950 de biten müddetin bir sene daha 
uzatılması Hükümet tarafından teklif edilmiş v« 
bu teklif Adalet Komisyonunca çoğunlukla kabul 
edilerek yüksek huzurunuza sunulmuş olup eli
mizdeki gündemin aşağıkf maddelerinde mevcut
tur. 

Şimdi arkadaşlar; buna itiraz eden Hulusi 
Oral arkadaşımızın aslında serbest olan avukatlık 
mesleğinin tahdidata tâbi olmasının doğru olma
dığı yolundaki beyanlarına geliyorum.. 

Aslında serbest olan avukatlık mesleki; 
Avukatlık Kanununun çerçevesi dâhilinde hu-
dutlanmış bir esrbestiye maliktir. Mutlak bir 
serbestiyo malik değildir. Avukatlık, âmme hiz-
•meti m"aiiiy t̂inclo bir-hikmet telâkki edilen bir 
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I meslek olması bakımından kanunun hudut ve 

şümulü dâhi-inde kayıtlamıştır. 
Meselâ, Hazine avukatı resmî daire avukatı 

hiçbir resmî daire aleyhine dâva deruhde ede
mez. îşte bu arkadaşın söylediği mutlak serbes
tiye aykırı bir hükümdür. Yoksa mutlak serbes
ti esasını kaide olarak alırsak bir belediye 
avukatnm, bir İktisadi Devlet Teşekkülü avu
katının yalnız kendi müvekkili olan daire ve 
müessese aleyhinde dâva deruhde edememesi 
prensipi kabul buyurulursa onun gayrisi olan 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz, resmî daire aleyhine 
dâva alması icabeder, buyurduğu prensip ka
bul buyurulursa.. 

Halbuki mutlak olarak avukat resmî bir da
irenin vekâletini haiz oldu mu diğer resmî da
ire aleyhinde dâva deruhde edemez. 

Şu halde vâzıı kanun avukatlık meslekinin 
hudutsuz bir serbestiye malik olmasını mah
zurlu görmüştür. Bir avukat mensup olduğu 
resmî dairenin dışında da iş yapacak olursa ne 
gibi mahzurlar tevellüt eder? 

Bir avukat resmî dairenin dışında iş yapa
cak olursa bir kısım vakit ve mesaisini dışar-
daki işlerine ayırmak mecburiyetinde kalır. Bi
naenaleyh bütün dikkatini o resmî dairenin iş
lerine hasrütahsis etmez. Eğer siz resmî daire
lerin işlerinin muntazam ve esaslı bir şekilde 
müdafaa ve takibini istilzam ediyorsanız, ki 
buna şüphe yoktur, o dairenin avukatının bü
tün gücü ile o işler üzerinde durmasında ve 
mesaisini hasretmesinde şüphesiz faide görür
sünüz. Bunun haricinde olarak fiilen resmî da
irenin bir kaza mercii önünde 'vekâletini deruh
de eden, onu temsil eden avukata lâyık olduğu 
ücretin verilmesi de lâzımdır ve doğrudur. Şimdi 
her hangi bir belediyenin avukatı dışarda iş yapar 
vo bâzı işlerden ücret alırsa belediyeden alacağı 
çok az bir ücrete razı olur ve belediye de daha faz
la ücret vermeyi arzu etmez. Bu bakımdandır-
ki eğer avukatlığı şerefli bir meslek olarak te
lâkki ediyorsak, alacağı ücretinde şerefine uy
gun o'ması lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar, evvelki sene Avukatlık 
Kanununda yaptığımız bir tadilâtla staj usulü
nü çok hafifletmiş bulunmaktayız. Bu kakım
dan birçok hukuk mezunu genç arkadaşlarımız 
avukatlık mesleğine intisap etmişlerdir. Ve bu 
gün 1938 senesinde kabul buyurulan kanunun 

I kabulü -«âmaıönKne -çok--fazla--mspfctte 
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avukat mevcuttur. Bu avukat1 arın iş sahası 
üzerine dikkatinizi celbetmekte fayda görürüm. 
Resmî daire avukatları bu dairelerin vekâletin
den başka iş yapamamaları halinde genç avu
katlara serbest sahada iş imkânları da açılmış 
.olacaktır. Resmî daire avukatları bu suretle mu
kayyet şekilde çalışmayı kendilerine uygun bul-
mıyarak çekildikleri takdirde diğer taraftan 
işsiz olan avukatlar onların yerine talip olacak
lardır ve bu suretle memlekette avukatlık saha
sında bir iş muvazenesi teessüs edecektir. 

Şimdi dikkatinizi çeken noktalardan birisi 
de büyük şehirlerde avukatların toplanmış ol
ması halidir. Hiçbir avukat, müsait saha bulma
dıkça ve kendisini tanıttırmadıkça diğer yer-
lero gitmek istemez ve bunda tereddüt eder. 
Halbuki beşinci madde hükmü uygulandığı za
man şayet falan uzak şehirde bir iki avukat 
mevcut ise ve o avukatlar resmî müesseseler 
avukatlığını tercih ederlerse büyük merkezlerde 
toplanan arkadaşlar da iş bulmak nıaksadiyle 
oralara giderler. Şayet senelerden beri oralar
daki resmî daire avukatı olarak çalışanlar bu 
kayda razı olmıyarak serbest sahaya çekilirlerse 
orada resmî dairelerde iş bulma imkânları açı
lacağı için buralarda yani merkezde toplanan 
işsiz genç avukatlar da memleketin o kısımla
rında iş bulacaklar ve oralara gideceklerin*. 
Bu suretle gerek merkezlerde ve gerek taşra
larda bir iş muvazenesi teessüs edecektir. Bu 
avukatkk mesleki içerisinde, uzun seneler çalış
mış ve arkadaşlarımın teveccühü ile, Baro Baş
kanlığına kadar gelmiş bir arkadaşınız sıfatiyle 
ifade edeyim ki ; bu maddenin yürürlüğe girmesi, 
bir senelik temdit teklifini kabul edip etmiye-
ceğinizi bilmiyorum, fakat bugün yarın yürür
lüğe girmesi meslek menfaatmdandır ve mem
leket realitesine de uygundur. Bu itibarla komis
yon raporunun kabul buyurulmasmı istirham 
diyorum 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın Emin 
Halim arkadaşımızın krymetli noktai nazarları
nı dinledim. Yalnız bendenizi tatmin etmiyen 
cihet, prensip meselesidir. Avukatlık, âmme 
müessesesidir. Biz avukatları korurken biraz 
dikkat etmeliyiz. Geeçnlerde bir arkadaşımız 
haklı olarak tarizde bulundu. Âmme müessesesi
nin intizamı, insicamı noktasından ele alınmıştır. 
Yoksa avukatın serbest çalışması noktasında bir 
hüküm gösterilirse derhal kabul ederim. Mesleki 
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korumak için sırf bu noktadan ele alınmıştır. 
Fakat akitler serbesttir. 

Bunun için de iki tarafı takyit edici hiçbir 
kuvvet yoktur. Yalnız ihtilâf halinde bir tarafı 
kabul etmiştir. Onun için kendileri, aslında bu
nun serbest meslek olduğunu ve malî hükümlerde 
serbest meslek erbabı olarak ele alındığını ve bu 
yaptıkları işlerden dolayı vergi hukukiyle ay
nen diğer emsali misillû mükellef bulundukları
nı çok iyi bilirler. Zaten içerisindedirler. Şim
di Hazine avukatı, benim arzettiğim noktada mu
tabakat hâsıl olursa, güya, bir kimse Hazine 
avukatı olduktan sonra idarei hususiyenin işini 
alamaz, îdarei hususiyenin avukatı ise Hazine
den iş alamazmış çünkü hepsi Hazineye mütevec
cih olduğu için. Bu, ayrı bir mevzudur. Nitekim 
Yüksek Yargıtay'ın içtihadı vardır, kendileri 
bilirler. 

Bir avukat, bir zatın umumi vekili iken vekili 
umumisi olmasına rağmen kendisinin lehine bir 
dâvayı takıp ederken onun aleyhinde de bir baş
ka dâvaya bakabilir. Bu dereceye kadar ser-
beştir. Biz onlardan vazgeçtik. Fakat Hazine 
avukatı dışarıda serbe*st iş yaparken Hazinenin 
diğer alâkalı daireleri aleyhine iş alamıyacak-
tır. Sebep ve hikmeti nedir? Dışarda serbest 
olarak yapmasını kabul ettiğimiz bir işi nedense 
böyle bir hükümle takyit ederek işe alındığı gün
den itibaren hariçte iş yapmasın diyoruz. Çün
kü hukuk müşaviri memur kadrosundadır, dai
reyi temsil eder. Halbuki o dairenin reisi var
dır, müdürü vardır, onlar temsil ederler. 

Onun için dediğim noktada Sayın Emin Ha-
îim Ergun'un komisyon namına beyanlarında 
serbestiyeti takyit edecek aslında bir kanuni 
müeyyide bulunduğu yolundaki beyanını doğ
ru bulmadım. Evet B. M. M. Kanuni müeyyide 
koyar, hattâ avukatlığı meni de edebilir, fakat 
aklıselim, serbest meslek erbabının icrayı faali
yetinde hiçbir zaman* şu veya bu şekilde takyi
di, esas kaideler itibariyle doğru ve farklı gö
remez. 

Hazinenin avukatı kalınca şerefini daha iyi 
korur, mesleğine daha iyi bağlanır, dediler. Ben 
diyorum ki, doktor memleketin içtimai dertleri
ni dindirme hususunda hastanede kalmak su
retiyle daha faideli olur; ama hasta kendisini 
tedavi edemediği halde vatandaş kendisini mah
keme huzurunda müdafaa edebilir. Bu kadar 
açık bir vaziyet karşısında güya mesleğe bağlı» 
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lıkla hassasiyet artar fikrini telife imkân gö
rülmez. Bilâkis tecrübeli, kıymetli avukatların 
yardımlarından Hazine mahrum kalır. Hazine 
bire on öder ve külfet çoğalır. 

Gençler dışarda kalmış diyorlar. Ben genç
lerden rica ederim, Büyük Meclisten-istirham 
ederim. Her meslek, her sanat erbabı, biraz ka
zanan şehirden, kazanamıyan kasabaya gitmeli. 
dir. Orada daha çok çalışmak, ve memlekete 
faydalı olmak imkânlarını bulur. îş, yalnız oku
mak dâvası değildir. 

Hürmet ederim, yüksek ilim ' arkadaşımdır. 
Bendeniz kendilerinden daha fazla avukatlık yap
tığım için bilhassa dış vilâyetlerde dolaştığım 
için, âmme müessesesi olarak, kendilerinin ka
bul ettikleri veçhile hakikaten hâkime yardım
cı olması, meslekî sinesine yerleştirmesi ancak 
avukatın kitap okumasiyle mümkündür. Yalnız 
ekmeğini kazanmış Hazine avukatı, şu, bu avu
kat sekiz on müessesede kazanmak için çalışa
cak, onları bu vasıflarda tutmak için teşvik yo
lunu açmak lâzımdır. Halbuki bu madde bu yo
lu frenlemektedir. Bu madde esas kuruluşuna, 
serbest meslek hukukuna muvafık değildir, 
kalkması lâzımdır. Komisyonun noktai nazarı
na hürmet ederiz, ama o günden bugüne kadar 
12 senedir yerleşemiyen, faydası göriilemiyen 
bu beşinci maddenin bir sene daha temdidi için, 
tasarı gelmiştir, gündemin sonundadır, madde
nin lüzum ve faydası olmadığını yine komisyon 
kabul etmiştir, ve bir sene temdidi de raporun
da gösterilmiştir, bu maddenin kabiliyeti tatbi-
kıyesi yoktur. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; Avu
katlık Kanununun beşinci maddesi 12 senedir 
tatbik göremedi, mütaaddit kanunlarla mütema
diyen temdit edildi. Temdit edilmesi de bir za
ruret icabı idi. Yani bütçe imkânsızlığı dolayı-
siyle mukayyet avukatları tatmin edecek kadar 
para verilemediği için, serbest çalışmak kaydı 
ile, kendilerine bir miktar para vermek suretiy
le vazife yaptırılıyordu. 

Bütçede mütemadiyen tasarruf' etmek iste
riz; bütçede bu kadar açığımız vardır. Acaba 
yeni bir salah mı hâsıl oldu ki, her tarafta, 
avukatları tatmin edecek kadar yüksek bir üc
ret vermek imkânı hâsıl oldu? Maliye Bakanı 
burada olsaydı bunu cevaplandırmasını rica 
edecektim. Bu bakımdan da Maliye Bakanlığı 
ile alâkası vardır. 
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Mevzuun prensip noktalarını HulÛsî arkada

şımız hakikaten çok etraflı olarak izah ettiler. 
Serbest bir meslektir, takyit edilmenin doğru 
olamıyacağı hususundaki kanaatlerine ben de 
iştirak ediyorum. Nasıl resmî bir müessesede 
vazife kabul etmiş bir doktor muayenehanesinde 
müracaat eden bir hastayı muayene eder ve bir 
kayıt altında değilse,, bir avukatın da sen resmî 
yerde vazife görüyorsun diye hariçten iş alama
mak gibi bir kayıt altına alınmasını doğru bul-, 
muyorum. 

Sonra genç avukatlara yer açmak zaruretine 
gelince: Genç avukatlar için o kadar geniş iş 
sahaları mevcuttur ki bu kadar değil birkaç 
misli daha olsa bu memleket onları doyuracak 
vaziyettedir, hücra yerler kendilerini bekle
mektedir. Sonra büyük kasabalarda belki avu
kat bulmak imkânı vardır, fakat küçük yerlerde 
böyle bir imkân da yoktur. Yarın Hazine avu-
katsız kalacaktır, para veremiyecek ,hein büt
çeye yük olacak. Bu itibarla maddenin kalkma
sı yerinde olur. 

BAŞKAN — îbrahimhakkıoğlu buyurun. 
SAKİR ÎBRAHİMHAKKIOĞLU (Erzurum) 

— Ben de kısaca arzedeceğim. Ben komisyon ra
porunun reye konması ricasiyle işe başlıyaeağım, 
Lehte konuşan arkadaşlarımız bilhassa serbest 
meslek meselesine dokundular. Arkadaşlar; her-
şeyden evvel şunu belirteyim ki; biz burada Avu
katlık Kanununda bu beşinci maddeyi yeni tesis 
etmek isteseydik, gerek mühendisler, gerek dok
torlarla mukayese yaparak, böyle bir takyidin 
konmasının doğru olup olmaması hakkında geniş 
müzakereler yapılırdı. Bunu kabul ederdim. 

-Ancak, biz şimdi burada 1938 senesinin on 
ikinci ayında meriyete giren bu kanunun bu mad
desindeki hükmün muhtelif kanunlarla tehir edil
mesi sebebi mucibine dayanarak bir teklif kar
şısında bulunuyoruz ki, bu maddenin mahiyeri 
kalmamış, yaşıyan bir kanunda ölü bir maddeyi 
yaşatıyoruz demektir, bunun mânası yoktur, 6u. 
itibarla çıkaralım. 

Tehir sebeplerinden bir tanesi, 1938 senesinde 
kanun yürürlüğe girerken, eğer onun sekizinci 
muvakkat maddesiyle bir tehir kabul edilmiş ol
saydı, o zaman hem serbest avukatlık, hem de res
mî daire hizmetinde çalışanların hizmetlerine son 
verileceği için, bu hizmetler toptan durabilirdi. 
Bu itibarla aaü kanunun metninde muvakkat se-
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kizinci maddesiyle yapılan tehirden sonra 1941 
de 1944 te 1948 senesinde üç temdit daha yapıl
mıştır. Hükümet üç senelik tehir talepleriyle gel
diği zaman bu maddenin yaşamadığına, yaşıya-
mıyacağına, kabili tatbik olamıyacağma, olmadı
ğına, dair hiçbir şey söylememiştir. Çünkü bil
hassa Devlet dairelerinin işlerinin menfaatine, 
işlerin ciddiyetle ve süratle çıkarılması lüzumuna 
kani olduğu için Hükümet beşinci maddenin has
saten yaşamasını istiyor. Bunun için tehirini iste
diği halde tayedilmesini istememiştir. Sekizinci 
maddedeki sürenin üçer sene temdidini istemek 
suretiyle bunu teyit etmiştir. Yerinde olmıyan 
bir madde olduğuna dair tek bir işaret yapmış 
değildir. 

Diğer meslek erbabiyle mukayese olunurken 
doktorlar ve mühendislerden bahsettiler/Doğru,. 
doktor ve mühendis muayyen bir zamanda ken
disi âmme hizmetinde çalıştıktan sonra kabine
sinde çalışabiliyor. Bunu biz bu kanunla muka
yese ederiz. O kendi kanunlarına göre yapılmış 
müsaadelerdir. 

İkincisi, doktor sabahleyin hastanesine gi
der, gelen hastaları orada muayene eder ve te
davisini yapar. Vazifesi öğleden sonra bitmiştir. 
Halbuki avukat böyle değildir. O aldığı, açtığı 
dâva dosyasını ta başından sonuna kadar iki 
veya üç sene takip etmek ve onu intaç etmek 
mecburiyetindedir. Şimdi buradaki Avukatlık 
Kanununa 5 nci maddenin konması arkadaşımın 
izah ettiği gibi, Devlet dairelerindeki işleri bir 
memur gibi ciddî bir surette süratle başarmak 
için konmuş bir maddedir, bunun tedvin edüme-
sinden maksat budur. Devlet dairesinde avukat
lık almış olan bir arkadaş bu işi kendisine bir 
mesnet ittihaz etmiştir. Bu işten dolayı alacağı 
para ile de yazıhanesinin masraflarını karşılamak
tadır, yani bu, kendisine verilen bir nevi teka-
tidiye gibi bir şeydir. Yani yezıhanesinin mas
raflarını çıkaran tekaüt maaşı gibi bir şeydir. 
Bu suretle Devlet dairesinden iş almış olan ar
kadaş esas istikbalini serbest avukatlıkta gördü
ğü içindir ki daima Devlet dairelerinin işini 
yüzüstü bırakmaktadır. Bu saikledir ki dışar
dan aldığı işlere daha çok ehemmiyet vermek
tedir. Maliye Ba§hukuk Müşavirini komisyona 
çağırdık; kendisinden bu maddenin tayyı hak
kındaki noktai nazarını sorduk. Hayır dedi bu 
maddenin yaşaması Hazinenin nef inedir. Biz 
buna göre teşkilâtımızı ikmal etmek üzereyiz. 
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Bu hususta bir kanun hazırladık, bu şeklin de
vam etmesi bizim hazinenin aleyhinedir. Bu yüz
den müruruzamana uğrıyan yüzüstü kalan dâ
valarımız vardır. 

Bu itibarla bu maddenin tedvini zamanında 
duyulan esbabı mucibe bugün dahi yaşamakta
dır. Bu esbabı mucibe ortadan kalkmadıkça bu
nun da kaldırılması doğru değildir, kanaatinde
yim. Kanunun 12 sene gibi uzun bir müddet 
hükmünün tehir edilmesi, kanunun hayatiyeti
nin bizatihi bir delilidir., Bilhassa şunu da 
vüksek nazarlarınıza arz ederim ki. tatbik mevki
ine girmesine imkân verilmiyen bir kanun veya 
maddesi için tatbik kabiliyeti, hayatiyeti yok
tur dernek biraz fazla nazari bir iddia olur. Bu 
itibarla gerek-Hükümetin gerekse bilhassa Ha
zinenin menfaatine olan bu beşinci maddenin 
tayyı değil, ipkası lâzımdır. Bunun için Komis
yonumuzun noktai nazarının kabulünü arz ve 
rica ederim. 

ABDÜRRAÎIMAN KONUK (Bursa) — Ar
kadaşlar bu mevzuda kısaca mütalâamı arzet-
mek isterim. 

Avukatların serbest çalışmaları veya Devlet 
avukatlarının bu vazifeleriyle mukayyet kalma
ları hususunda birkaç sistem düşünülebilir. Me
selâ denilebilir ki; Devlet de bir şahıs gibi bir 
hususi müvekkil gibi dâvasını dilediği avukata 
versin ve ücretini her hangi bir müvekkil gibi 
takdir etsin, pazarlık etsin, mukaveleye bağ
lasın. Bunu, Avrupa devletlerinden bâzıları yap
maktadır. Fakat bu sistem Hazine dâvaları çok 
az olan memleketlerde yürüyen bir sistemdir. 
Bizim gibi Hazine dâvaları 70 bini bulan yer
lerde her dâva dosyası için bir avukatla hususi 
bir mukavele yapmaya kalksanız Devletin bir 
yıllık bütçesi buna yetmez. Bunun için çok ev
velden bu meseleye hal çaresi bulmak maksadiy-
le Yüksek Meclis 4353 sayılı Kanunu yapmıştır. 
Bu kanunla Hazine avukatlarının hususi olarak 
yetiştirilmesini, stajlarının teminini, mütahassıa 
olmalarını sağlamış ve bu kanun meriyete gir
dikten sonra bu elemanların yetiştirilmesi de
vam etmiştir. Demek ki, yüksek heyetiniz pren
sip itibariyle böyle bir kanun yapma lüzumunu 
duymuşsa bundan maksadı Devlet avukatları
nın ihtısaslariyle yetiştirilmesi ve mukayyet ol
maları prensipini zarurete mebni kabul etmiş 
olmasıdır. Avukatlık Kanununun beşinci mad
desi bu prensipin Avukatlık Kanunundaki ifa» 
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desidir. Bu itibarla, esas itibariyle mademki 
mukayyet olmama, serbest mukavele yapma sis
temini, dâvaların çokluğu ve ücretinin yekûn 
tutacağı bakımından çok evvelden bu maddeyi 
tedvin etmekle ve ondan sonra da 4353 sayılı 
Kanunu yapmakla bu sistemi reddetmiş, öbür 
sisteme gelmiştir. l>iT.aenpj°vlı bu yolda devam 
etmek ve 15 nci maddenin meriyete girmesini 
sağlamak lâzımdır. Aksi takdirde iki kanun bir
birini tutmaz bir vaziyete düşer. 

Yabancı memleketlerde bu şekilde mukayyet 
avukatlığın mevcut olmaması gerek Devlet gay-
rimenkulierinin gerekse Devlete ait işlerin biz
deki gibi olmamasından doğar. Maliye mümes
sili arkadaş bunu bize komisyonda açıkça ifade 
etti. Bu işi tetkik için Avrupa'da yaptığı gezide 
bu gibi dâvaların olup olmadığını sormuş; yal
nız taahhüt işlerinden dolayı dâva açıldığını 
Devlet gayrimenkulleri yüzünden bir dâva çık
mamakta olduğunu söylemişler. Onun için ora
larda mesele kolaydır. Fakat bizde vaziyet böy
le değildir, bunun vahametini açıkça ifade et
tik. Bu itibarla mesele bir prensip meselesidir, 
bir zaruret meselesidir, evvelce gidilmiş bir yo
lun devamı meselesidir. Bu maddenin kaldırıl
ması yolundaki teklifin kabul edilmemesini ve 
bomisycmun mazbatasında belirttiği gibi mad-
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denin meriyete girmesini sağlıyacak olan mazba
tanın kabul edilmesini rica ediyorum. Ve Mali
ye Bakanlığı da mukayyet olacak Hazine avu
katlarının memuriyet durumları hakkında bir 
tasarı hazırlamaktadır. Bu tasarı geldiği zaman 
mesele bu bakımdan d* halledilecektir. Bu iti
barla komisyon mazbatasının kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Kâmil 

Boran'm teklifinin konuşulmasını teklif "V* rica 
ederim, 

Detaizli Milletvekili 
Hulusi Oral 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar lütfen işaret buyursun.. Nazarı itibara alma
yanlar lütfen işaret buyursun,. Öntefrge naaan 
itibara alınmamıştır. 

Komisyon raporunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. EtmiyienleT.. Komisyon raporu 
kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir, yarın saat 10 da toplan
mak îizterte Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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S.Sayısı: |G0 
Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, Avukatlık Kanunu
nun 5 nci maddesinin kaldırılması hakkında Kanun teklifi ve Ada

let Komisyonu raporu (2 /202) 

17. XII. 1949 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

27 .VI .19bö tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık Kanunun 5. .maddesinin kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifimle gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Bu hükmün 18.1.1950 tarihinde yürürlüğe- iriı-c-
eeği nazara alınarak acilen müzakeresi ve bıc karara raptı için gereğinin yapılmasına ııı üs a u d de ti
nizi .saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Kâmil Boam 

27 . VI . 1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 5. maddesinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun teklifinin gerekçesi 

1 . XII . 1938 tarihinde yürürlüğe giren 27 . VI . 1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 5. nci maddesinde aynen şöyle denilmektedir: 

(Maaş veya ücretli Devlet, vilâyet ve belediye bütçelerinden yahut Devlet, vilâyet veya beledi
yelerin idare ve murakabesi altındaki daire veya müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve 
avukatlar yalnız bu daire, müessese veya şirketlere ait işlerde avukatlık edebilirler. 

Mahkeme veya kazai mercilerde mensup oldukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri veya 
muavinleri baroya kayıt olunmıya mecburdurlar) 

Aynı kanunun muvakkat 8 nci maddesi bu madde hükümlerinin tatbikinin üç sene tehir edi
lebilmesi salâhiyetini vermiş, bu salâhiyet kullan Idığı halde muhtelif tarihlerde uzatılmasına zaru
ret ve ihtiyaç hissedilerek 13 . XII . 1941 tarihinde yürürlüğe giren 8 . XII . 1941 tarihli ve 4143 
sayılı Kanunla daha iki sene tehir salâhiyeti verilmiş; 9 . IX . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 
4 . IX . 1944 tarihli ve 4659 sayılı Kanunla sözü ̂ eçen 5 nci madde hükümlerinin uygulanması 18 . 
1 . 1948 tarihine kadar ve 19 .1 .1948 tarihinde yürürlüğe giren 16 . I . 1948 tarihli ve 5163 ayılı Ka
nunla da 18 . 1 .1950 tarihine karar geri bırakılmıştır. 

Yani hulâsa edilmek istenilirse denilebilir ki ; evvelce üç yıl kadar geciktirilebileceği derpiş edi
len bu madde hükmü 11 yıl tatbik mevkiine girmemiş daha doğrusu girememiştir. 

Vaktiyle bir avukat veya dâva vekilinin mütaad dit resmî teşekkülün ve sayısız hususi şahıslarrın 
vekâletini deruhde edip tabiatiyle bu vazifelerden hiçbirini lâyikıyle görememesinin sık rastlanır 
hallerden olması dolayısiyle doğan bir aksülamelin ve müfrit bir ihtiyatkârlığm neticesi olduğunda 
şüphe bulunmıyan bu hükmün 11 yıl gibi hiç de azımsanamıyacak bir süre boyunca tatbik saha
sına girememek suretiyle bünyemize uygun olmadığı ve tatbik kabiliyeti bulunmadığı düşüncesini 
bihakkın uyandırmıştır, ilk zamanlar bir intikal devresini temin maksadiyle bu hükmün tatbikinin 
tehiri yetkisi verilmiş iken bilâhara çıkan 4659 ve 5163 sayılı kanunlarda katî ve mutlak bir ifade 
ile belirli tarihlere kadar tatbikinin geciktirilmesi de bu düşünceyi, vazıı kanunun da ihatalı ve 
isabetli görüşüyle benimsemiş olduğunun açık bir delilidir. Kaldı ki bu hükmü ortaya koyan ana ka
nunun içinde bir tehir maddesinin mevcudiyeti selece bir intikal devresinin derpiş edilmiş olduğu
nun değil Hükümetin ve vazıı kanunun bahis konusu hükmün muvaffakiyetle tatbik edileceğine 



katı kanaati bulunmadığının ifadesi olarak yorumlanması da mümkün ve tabiîdir. 
Sözü geçen hüküm tatbik sahasına konulduğu takdirde ki - 18 . I . 1950 tarihinde bu durum 

hadis olacaktır - karşılaşacağımız manzara ve vaziyet şudur: 
Avukatlık Kanununun 5 nci maddesinde yazılı müesseselerden her biri bir avukatın mesaisini 

kendilerine hasrettirebilmek için o avukatın vasati kazancını kendisine ödemek zorunda kalacaklar
dır. Sayısız iktisadi güçlüklerle karşılaştığımız bu devirde böyle bir mecburiyetin çok ağ-r külfetler 
doğuracağından şüphe yoktur. Diğer taraftan avukatların kesif sayıda bulunduğu bir kaç büyük 
şehrimiz hariç, memleketin diğer taraflarında malî külfeti göze alan müesseseler dahi hizmetini 
kendilerine hasredecek ayrı bir avukat bulmak imkânını maalesef ele geçiremiyeceklerdir. Mahdut 
sayıdaki avukatların mesailerini resmî teşekküllere hasretmeleri birçok yerlerde halkın hukuki isti
şare ve yardımdan mahrum bırakmak gibi bir ikinci vaziyet daha doğuracaktır ki bu da ayni dere
cede ehemmiyetle üzerinde durulacak bir meseledir. Vazıh olmak için bir misali ileriye sürmeyi fay
dalı buluyorum: 

Orta ha.li bir kasabamızda ayrı ayrı avukat tutmak ihtiyacında bulunan vasati sekiz müessese 
mevcuttur. (Hazine,Orman, Vakıflar, Belediye, Özel idare, P. T. T. , Tekel ve Ziraat Bankasi gibi). 
Bütün bu müesseseler müstakil avukat tutmak için gerekli tahsisatı verebildikleri takdirde dahi 
o yerde bu müesseselerin ihtiyacını karşılamak üzere sekiz ve halk ihtiyacı için de hiç değilse 
iki avukat ki ceman yekûn on avukatın vücudunazaruret vardır. Memleketimizin ekseri bölgelerin
de bu sayıda avukatı bir arada bulmaya fiilî ve maddi imkân tasvvur edilemez. 

Esasen bir teşekkülün hizmetine alacağı avukatın istihdam şartlarını kendi ihtiyaç ve imkân
larına göre serbestçe takdir ve tesbitine hiçbir mâni bulunmadığından böyle bir hükmün kanun
larda yer almasına da katî bir zaruret mevcut değildir. Böyle bir hüküm mevcut olmasa dahi her 
hangi bir teşekkül menfaatleri ve ihtiyaçları gerektirdiği ve maddi imkânları elverişli bulunduğu 
takdirde istihdam edeceği avukatın bütün mesaisini kendine hasretmesini şart koşabilir. Ve mak
sadını istihsara da muvaffak olur. 

Avukatlık Kanunun sözü geçen beşinci maddesi hükmünün memleketimiz şartlarına göre 
tatbik kabiliyeti bulunmadığını uzun bir tecrübe devresinin meydana koymuş ve Hükümetin de 
yukarda arzedildiği üzere muhtelif tarihlerde tehir hükmü almak için getirdiği kanun tasarıla-
riyle bu zarureti tesbit ve kabul eylemiş olmasına, on bir yıllık tecrübe devresindeki şartlarla 
bugünkü şartlar arasında esaslı bir fark ve değişiklik bulunmamasına, hükmün tatbikma geçildi
ği takdirde hem teşekküller,* hem de avukatlar için yenilmesi güç fiilî ve maddi müşküller ve 
huzursuzluklar doğabileceğine binaen sözü geçen hükmün kanunda ipkasının mahzurlu olacağı 
düşüncesiyle ilişikteki kanun teklifi hazırlanmış ve sunulmuştur. Kabulü halinde ölü bir hükmün 
şayan bir kanundan çıkarılması sağlanacağı gibi böyle bir hükmün tatbikmdan doğacak külfet 
ve mahzurlar da tamamiyle önlenmiş bulunacaktır. 17 . XII . 1949 

Mardin Milletvekili 
' Mehmet Kâmil Boran 

MARDİN MİLLETVEKİLİ MEHMET KÂMİL 
BORANİN TEKLİFİ 

27 .VI . 1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun 5 nci maddesinin kaldırılması hak

kında Kanun teklifi 

MADDE 1. — 27 . VI . 1938 tarihli ve 3499 
sayılı Avukatlık Kanununun 5 nci maddesi kal
dırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı: 160) 
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Adalet Komi 

Adalet Komisyonu 
T. B. M. M. 

Esas No. 2/202 
Karar No. 38 

Büyük Millet Meclisi 

27 . VI . 1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun beşinci madedsinin kaldırılması 
hakkında Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran'in teklifi Komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere olundu. 

Müzakere sırasında aynı zamanda komisyon 
üyesi bulunan teklif sahibi ile Adalet Bakanlı
ğı adına Hukuk işleri Genel Müdürü ve Maliye 
Bakanlığı adına Hazine Başhukuk Müşaviri ve 
Muhakemat Genel Müdürü hazır bulunarak gö
rüşlerini bildirdiler. 

Teklif; 3499 sayılı Avukatlık Kanuncunun 
beşinci maddesinin yürürlükten kaldırılmasını 
istihdaf etmektedir. Bu madde aynen şöyledir : 

(Maaş veya ücreti Devlet, vilâyet veya bele
diye bütçelerinden yahut Devlet, vilâyet veya 
belediyelerin idare ve murakabesi altındaki da
ire veya müessese yahut şirketlerden verilen mü
şavir ve avukatlar yalnız bu daire veya müessese 
veya şirketlere ait işlerde avukatlık edebilirler. 

Mahkeme veya kazai mercilerde mensup ol
dukları daireyi temsil eden Hukuk Müşaviri ve
ya muavinleri baroya kaydolunmayaı mecbur
durlar) . 

Aynı kanunun muvakkat sekizinci maddesiy
le bu hükmün tatbiki üç sene müddetle tehir edil
miştir. 

Bu müddet 4143 sayılı Kanunla iki sene da
ha uzatılmış ve ondan sonra 4659 sayılı Kanun
la adı geçen beşinci madde hülonünün uygulan
ması 18 . I . 1948 tarihine kadar geri bırakılmış 
ve en son kaydiyle ve 5163 sayılı Kanunla bu 
geri bırakma keyfiyeti 18 .1.1950 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

Hulâsa olarak beşinci madde hükmüne on iki 
yıl kadar bir müddet aynı kanunun geçici mad
desi hükmiyle ve daha sonra çıkan kanunlarla! 
tatbik imkânı verilmemiştir. 

Teklif sahibi; bu kadar uzun bir müddet 
tatbik imkânı bulunmıyan bir hükmün uygu-
lanamiyacağı anlaşılmış bulunması karşısında 
ve yaşıyan bir kanunda Ölü bir maddenin kal-

raporü 

ı . II. 1950 

Yüksek Başkanlığına 

ması doğru olamayacağından kaldırılmasında 
isabet olduğu mütalâasiyle teklifini hazırladığı
nı bildirmiş ve yazılı gerekçesindeki mucip se
bepleri tekrar ve teyit eylemiştir. 

3499 sayıa Avukatlık Kanununun tedvini 
sırasında bu madde hükmünün vaz'ı sebepleri 
üzerinde duran komisyonumuz, resmî daire avu
kat ve müşavirlerinin bu vazifelerini bihakkın 
vo kemaliyle yerine getirebilmelerinin esas 
prensip olarak mütalâa ve kabuliyle bu maddei 
kanuniyenin tedvin edildiğini göz önüne alarak 
henüz tatbik imkânı bulunamıyan bir hükmün; 
tesir ve neticeleri belli olmadan yürürlükten 
kaldırılmasının doğru olarak mütalâasında isa
bet bulunmadığı sonucuna varmıştır. 

Tatbikına geçici madde hükmüyle ve müta-
akıp kanunlarla imkân verilmemesi halini tat
bik imkânı bulunmadığı yolundaki mütalâaya-
da iştirak olunmamıştır. 

Avukatlık Kanununun tedvininde bu mad
de hükmünün tatbiki için Hazine ve diğer res
mî dairelerin henüz teşkilâtlarını yapmamış ve 
memlekette avukat mevcudunun bütün ihtiyaç
ları karşılıyacak derecede çoğaımamış bulunma
sı da düşünülerek bu hüküm geçici madde ile 
tehir edilmiştir. 

Teşkilâtın yapılması imkânlarını sağlamak 
ve noksanlarının tamamlanmasını temin etmek 
bakımından daha sonraki kanunlarla tatbiki ge
ri bırakılmıştır. Bu hiçbir zaman bu hükmün 
tatbik edilemiyeceği mânasını tazammun etmez. 

Kaldı ki; aradan geçen bu kadar müddet 
zarfında Hazine bu hükmü göz önüne alarak 
mukayyet avukatlık esasına doğru teşkilâtını 
tanzim etmeye başlamış diğer resmî teşekküller
de buna imtisal etmekte bulunmuş ve yakında 
yeni bir Teşkilât Kanununun Yüksek Meclise 

' getirilmekte o.dıığu ifade olunmuştur. 
Bundan abşka, bilhassa Yüksek Meclisin ge

çen senelerde Avukatlık Kanununda yaptığı 
tadilâttan sonra memlekette avukatlık mesle
ğine intisap eden vatandaşların mevcudu bil-

( S. Sayısı j 1G0), 
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ftıassa büyük şehirlerde fevkalâde denecek de
recede artmıştır. Birçok genç avukatlar iş saha
sı bulamamaktan şikâyetçidirler. Hazine ile il
gili avukatların ser'best iş yapamamaları halin
de bu gençlere iş sahası açılacak Hazine avu
katlığından bu sebeple çekilenler olursa bunla
rın yerine de mukayyet olarak daha birçok 
avukatlar bulunabilecektir. 

Bu hükmün tatbiki aynı zamanda bugün için 
büyük şehirlerde toplandığını gördüğümüz avu
katların memleketin diğer sahalarında iş im
kânları Ibularak oralara gitmelerini ve bu su
retle memleketin muhtelif köşelerine dağılma
larını mucip olacaktır. 

Belediye ve idarei hususiye gibi müessesele
rin de bu hükme intibakını temin edecek ve on
ları her hangi malî bir müşküle sokmıyaeak ça
relerde mevcuttur. Aynı zamanda avukatlık gi-
Vı şerefli bir vazife yapan ve vekâletini deruh-
de ettiği Hazine veya diğer resmî bir müesse
seyi kaza mercileri önünde temsil eden avu
katlara bu suretle müesseselerin diğer müstah
demlerinden daha aşağı bir ücret verilmemesi 
gibi meslek şerefine uymıyan bir hali de ibu 
maddenin tatbiki önliyecektir. 

Netice : 
Arzedilen mülâhazalara binaen esas tedvi

nindeki maksadın bugün zail olmadığı ve Ibilâ-

kis artık tatbik imkânının Ibugıinkü şartlara 
göre filhal gelmiş bulunduğu neticesine varan 
Komisyonumuz çoğunluğu; Kâmil Boran arka
daşlarının bu teklifine iştirak imkânını göre
mediklerinden teklifinin reddine karar vermiş
lerdir. 

Kamutayın yüce tetkik ve tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığına sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Konya Ankara 
H. Karagülle Emin H. Ergun 

Kâtip 
Erzurum Balıkesir 

$. îbrahimhakkaoğlu O. N, Burcu 
Bursa Bursa Denizli 

Atıf Akgüç A. Konuk N. Küçüka 
Diyarbakır Elâzığ 

F. Kalfagil F. Karakaya 
İsparta îzmir 

Karara muhalifim Ekrem Oran 
R. Güllü 

Kayseri Manisa 
S. A. Feyzioğlu Kâmil Coşkunoğlu 

imzada bulunmadı 
Mardin Bize 

Teklif sahibi olmak sıfatiyle Dr. 8. A. Dilemre 
kabulü reyindeyim 

M. K. Boran 

( S . Sayısı: İ6Ö). 


