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1. — Geçen Tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Sorular ve cevaplar 584 
1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Rem

zi Yüregir'in, kitapçılığımızın. gelişme ve 
artımını sağlıyaeak tedbirlere dair soru
suna Başbakan Hasan Saka'nm sözlü ce
vabı (6/164) 584:588 

2. -— istanbul Milletvekili Ali Rıza 
Ari'nin, Ticaret ve Esnaf odalariyle Tica
ret Borsası hakkındaki 4355 sayılı Kanu
nun tatbikma dair sorusuna Ticaret Baka
nı Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı 
(6/168) 589:590 

4. — Görüşülen işler 590 
1. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza 

Arı ve iki arkadaşının, İş Kazalariyle Mes
lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları 
hakkındaki 4772 sayılı Kanunun 83 ncü 

içindekiler 
Sayfa 
584 
584 

Sayfa 
maddesinin yorumlanmasına dair önerge
siyle aynı kanunun aynı maddesinin yo
rumlanması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Geçici Komisyon raporu (4/100 ve 
3/243) 590 

2. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 
15 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 
24, 25, 27 ve 34 ne*ü maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısiyle Afyon 
Karahisar Milletvekili Hazim Bozca ve iki 
arkadaşının, Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı maddeleri
nin değiştirilmesi ve istanbul Milletvekili 
Füad Hulusi Demirelli ve altı arkadaşının, 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve içişleri, Anayasa ve Ada
let Komisyonları raporları (1/318 ve 2/5, 
96) 590:632 



Birinci Oturum 
Kırklareli Milletvekili Dr. Puad Umay'ın, 

Kazanç vergileri ödenmemiş matrahlar üzerin
den alınacak mütemmim vergi hakkındaki kanun 
teklifi isteği üzerine geri verildi. 

tstanbul Milletvekili Ali Rıza Ari'nin, Tica
ret Bakanlığından olan söziü sorusu, gelecek Bir
leşime bırakıldı. 

Belediye gelirleri hakkındaki kanun tasarı
sının maddeleri görüşüldükten sonra; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Oturuma son 
verildi. 

1kinci Oturum 
Belediye Gelirleri hakkındaki Kanunla; 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Noter Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
Kanun ve; 

ek kanun kabul Millî Korunma Kanununa 
olundu. 

2 ."VII . 1948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 

C. K. încedayı 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Ur as 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — idareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Kanun teklifi (2/118) (Bütçe 
Komisyonuna) ; 

Raporlar 
2. — Bolu'nun Düzce ilçesinden Haliloğlu 

Mehmet Meric'in hükümlü olduğu cezanın geri 
kalan kısmının affına dair Adalet Komisyonu 
raporu (5/74) (Gündeme); * 

3. — istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 

kadroları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tini ve Bütçe Komisyonları raporları (1/1B9) 
(Gündeme) ; 

4. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkında Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonları raporları (l/lb'8) (Gün
deme) ; 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadro
ları hakkındaki 4920 sayılı Kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/374) (Gündeme) ; 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — .01. Ali Fuad Cebesoy 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, kitapçılığımızın gelişme ve artımını sağ-
Uyacak tedbirlere dair sorusuna Başbakan Hasan 
Saka'nın sözlü cevabı (6/164). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Başbakanlıkça çıkarılan bir koordinasyon ka

rarma dayanılarak ve dünya piyasalarına naza
ran çok yüksek bedelle kitapçılara verilen kâğıt 
karşılığı olarak yayınlanacak kitapların müellif 
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ve mütercimlerinin müsveddelerini kontrol edil- ı 
mek üzere daha önceden Basın Yayın Umum 
Müdürlüğüne, hattâ Millî Eğitim Bakanlığına 
da tevdii ve bu müsveddeleri beğendiği takdirde 
altı ay zarfında bastırılmasının ikmal olunması 
mecburiyeti ve daha buna benzer bir takım şart
ların yerine getirilmesi külfetleriyim kitapçılığı
mızı âdeta sansüre tâbi tutar ve inkişafını engel
ler şeklindeki tahditlerin tehdidi altında bırakıl
ması bilhassa geniş hürriyet havası içinde bulun
duğumuz bir devir ve rejimle katiyen kabili telif 
olamıyacağı iddia ve şikâyetleri tevali etmekte
dir. Bu hal mevcut mudur? Ana kanunların j 
teminatı ve adlî mevzuatın çerçevesi içinde olarak 
kitapçılığımızın inkişaf ve artışlarını sağlıyacak 
tedbirlerin tamamen hür ve serbest olarak tatbik | 
edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir tah
dit ve tereddüde lüzum olmadığı muhakkak bu
lunduğuna göre bu hususta Hükümet ne düşün
mektedir? Sayın Başbakanın Kamutay huzurun- | 
da sözlü olarak açıklamada bulunmalarını rica 
ederim. 22 . VI . 1948 j 

Seyhan Miletvekili 
Ahmet Remzi Yüregir 

BAŞBAKAN HASAN SAKA— 
Sayın arkadaşlar, 
Seyhan Milletvekili Sayın Ahmet Remzi Yü

regir arkadaşımız, şimdi okunan sözlü soru öner
gesiyle, dünya piyasalarına nazaran çok yüksek 
bedelle kitapçılara verilen kâğıtlara karşılık ya- | 
yınlanacak kitapların müsveddelerini kontrol et
mek, kâğıt tahsis edilen kitapların altı ay içinde 
basılmasını mecburi kılmak gibi bazı tahditler 
konulmuş olduğu ve bunun bugünkü rejim ile 
katiyen telif edilemiyeceği yolunda ileri sürülen 
iddianın doğru olup olmadığını, ana kanunların 
teminatı ve adlî mevzuatın çerçevesi içinde kitap
çılığımızın inkişafını sağlıyacak tedbirlerin ta
mamen hür ve serbest olarak tatbikinin sağlan
ması hususunda Hükümetin düşüncelerini sor
maktadır. 

Sözlü soru önergesinde ileri sürülen iddialara 
mesnet teşkil eden muamele şudur: Harb yılları 
içinde başlayıp bugün devam eden durumda, ya
bancı memleketlerden kâğıt ithalinin zorlaşmış 
olması dolayısiyle memleketin gazete ve kitap j 
basımı için muhtaç bulunduğu kâğıtlar İzmit 
Kâğıt Fabrikamızca imal edilmektedir. Son yıl
larda hammadde ve işçilik masraflarında vukua 
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gelen yükselişler kâğıt maliyetlerinin de yüksel
mesine sebep olduğundan haber yayımının müm
kün mertebe ucuza maledilmesini sağlamak ve 
Türk Basınını himaye etmek maksadiyle Millî 
Korunma Kanunu ile verilmiş olan yetkiye 
dayanılarak 1945 yılından itibaren gazetelere 
fabrika maliyet fiyatı üzerinden muayyen 
miktarda kâğıt verilmesi Hükümetçe kabul edi
lerek tatbikına geçilmiştir. 1947 yılında kitap 
naşirleri tarafından kendilerine de inik fiyatla 
kâğıt verilmesi yolunda yapılan müracaat ince
lenmiş ve münhasıran öğretici ve faydalı kitap
ların yayımında sarfedilmek üzere kitap naşirle
rine veya kendi hesaplarına kitap bastıran mü
ellif ve mütercimlere de tonu 850 liradan kâğıt 
verilmesi kabul edilmiştir, öğretici ve faydalı ol
duğu Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünce ya
pılan inceleme ile anlaşılan kitaplar için 1947 yı
lında naşir ve müelliflere inik fiyatlı kâğıt tah
sis edilmiştir. Bu muameleye bu yıl da devam 
edilmektedir. 

Geçen yıl inik fiyatlı kâğıt tahsis edilen ki
tapların öğretici ve faydalı olmak vasıflarının 
tesbiti için Basın ve Yayın Umum Müdürlüğün
ce yapılan incelemelerde hatalara düşülmüş ve 
bu yüzden öğretici ve faydalı sayılmasına imkân 
bulunmıyan cinai polis romanlarına bile inik 
fiyatlı kâğıt tahsis edilmiş olduğu adı geçen 
Umum Müdürlükte yaptırılan teftiş neticesinde 
anlaşıldığından, bu işin daha mazbut bir esasa 
bağlanması zaruri görülmüş ve Millî Eğitim Ba
kanlığının mütalâası alınarak öğretici ve faydalı 
mahiyette sayılacak ve inik fiyatlı kâğıttan fay
dalandırılacak kitaplar şu suretle tesbit edil
miştir : 

1. İlim kolları üzerine yazılmış telif ve ter
cüme kitaplar, etüt ve ihtisas kitapları-

2. Okul ders kitapları. 
3. îimî bilgilerin halk arasında yayılmasını 

sağlıyacak populârisation nevinden telif ve ter
cüme kitaplar. 

4. Yüksek Sanat değerleri Millî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik edilecek millî ve yabancı ede
biyat ve güzel sanatlara ait eserler. 

îşte bu nevilerden birine giren kitaplar için 
1948 yılında dahi neşir ve müelliflere tonu 850 
liradan kâğıt tahsisine devam edilmektedir. 

Tonu 850 liradan tahsis edilen kâğıtlar, nor
mal olarak fabrika teslimi (1000) liraya satıl-
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makta olup buna nakliye sigorta, satıcı kârı da 
ilâve edildikten sonra piyasa satış fiyatı İstan
bul'da 1100 - 1200, Ankara'da 1300 - 1400 lira
yı bulmaktadır. Binaenaleyh öğretici ve faydalı 
kitaplara tonu (850) liradan kâğıt tahsis edil
mekle naşir ve müelliflere ton başına en az 
(150 - 300) lira gibi yüksek bir fark sağlanmak
tadır. 

Hükümetinizi böyle önemli bir fiyat farkı ile 
neşir ve müelliflere kâğıt tahsisini kabul etmeye 
sevkeden mülâhaza ancak memlekette fikir ha-
yatnıın gelişmesini sağlamak gibi bir âmme men
faati mülâhazasından ibaret olabileceği, hiç bir 
naşir veya müellifin hususi menfaatinin bu hu
susta tesiri haiz bulunmıyacağı yüksek heyeti
nizce de takdir buyurulacağına kaniim. Bu iti
barla inik fiyatlı kâğıtların bu mülâhazayı ta
hakkuk ettirecek olan kitaplara tahsis edilmesi 
gayet tabiîdir. Yayınlanan bütün kitapların öğ
retici ve faydalı olduğu iddia edilemiyeceği gibi 
yüksek bir sanat değeri taşımıyan roman, şiir, 
hikâye kitaplarının da bu katagoriye gireceği 
ileri sürülemez. Bu bakımdan, inik fiyatlı kâ
ğıttan faydalandırılacak kitapların tâyini ve 
tahsis olurum kâğıtların hakikaten ve tamamiy-
le, verildiği kitabın basılmasında kullanıldığı
nın tevsiki Hükümetimizce lüzumlu görülmekte
dir. 

inik fiyatlı kâğıt tahsis edilmesi istenilecek 
kitapların müsvedelerinin Basın ve Yaym 
Umum Müdürlüğüne gösterilmesi bir taraftan 
kitabın yukarda arr-ottiğim Öğretici ve faydalı 
neviden olup olmadıkının tâyini, diğer taraftan 
da kitabın forma adaliyle buna göre tahsisi 
icabeden kâğıt miktarının tesbiti için gerekli
dir. Kitapların muayyen bir müddet içinde ba
sılması ve artan kâ^ıtl -rm da yine aynı maksa-
c11 tahsis edilmek üzere Basın ve Yayın Umum 
Müdürlüğüne bildirilmesi de kontrolün za-ııri 
bir neticesi olup tatbikmda zorluk bulunmam ak
tadır. 

Şimdi, böyle bir kontrolün ana mevzuatı
mıza aykırı olup olmadığını tetkika geçiyorum. 

Sayın arkadaşlar, Anayasamızın 77 nci mad
desi gereğince basın, kanun çerçevesinde ser
besttir, ve basımından önce denetlenemez ve 
yoklanamaz. Acaba inik fiyatlı kâğıttan fay
dalanmak istiyen kitapların müsveddelerinin Ba
sın ve Yayın Umum Müdürlüğüne gösterilmesi, 
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Anayasamızın bu hükmüne bir aykırılık mı teş
kil eder. 

Hükümetiniz bu kanaatte değildir. Bizim 
anlayışımıza göre Anayasamıziiı bu hükmü ga
zete ve kitapların basılmadan evvel sansüre 
tâbi tutulmıyacağmı ifade etmektedir. Sansür 
ise, Yüksek Heyetinizin de bildiği üzere tatbik 
edildiği yazıları yayımından önce kontrol ve 
icabında kısmen veya tamamen basılmasını me
netmek yetkisidir ki, bütün basın hakkında sey
yanen tatbik olunur. Hâdisemizde böyle bir 
mahiyet görülebilir mi? 

Bir defa basılacak kitap müsvedelerinin Ba
sın ve Yayın Umum Müdürlüğüne ibrazı ancak 
ucuz fiyatlı kâğıtan faydalanmak istiyenlere 
aittir, öteyandan, ibraz olunan müsveddelerin 
kısmen veya tamamen yayınlanmaktan meni de 
hiç bir veçhile bahis konusu olmamaktadır. İnik 
fiyatlı kâğıttan faydalanmak istemiyen naşir ve 
müellifleri, kitaplarının müsveddelerini Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğüne göstermek mecbu
riyetine tâbi tutan bir hüküm yoktur. Kitabını 
normal piyasadan ve hattâ fabrikadan alacağı 
kâğıtla bastırmak istiyen bir müellif veya naşir 
hiçbir kayıt ve şartla bağlı olmaksızın kitabını 
basmakta ve yaymakta taınamiyle hür ve ser
besttir. 

ibraz esası, yukarda da temas ettiğim gibi inik 
fiyatlı kâğıttan faydalanmak istenen kitabın 
münhasıran, tesbit edilen katagorilere dâhil olup 
olmadığını tâyin ve baskı için lâzım olan kâğıt 
miktarını tesbit etmeye yarıyan idari bir ted
birden ibarettir. Kitabın mündericatiyle ve ih
tiva ettiği fikirlerle alâkası yoktur. 

Binaenaleyh : 
1. Alınan kararın, bütün kitaplara şâmil 

umumi mahiyette olmaması, 
2. Yapılan incelemenin kitabın ihtiva etti

ği fikirlere matuf bulunmaması, 
<!. Kitabın kısmen veya tamamen1 yayınlan

ın aktan men'i bahis konusu olmaması. 
Dolayısiyle inik fiyatlı kâğıttan faydalan

mak istiyenlere tahmil edilmiş olan, müsvedde
lerin gösterilmesi mecburiyeti Anayasamızın 77 
ei maddesinde meııedilen « Basından önce denet
leme ve yoklama » mahiyetinde telâkki edile
mez. 

Millî Korunma Kanunu kârsız olarak verilen 
maddelerin nerede ve ne suretle kullanılacağım 
tesbit etmek yetkisini vermiştir. Bundan başka 
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Hükümetin, âmme menfaatini korumak husu
sunda kanunlara aykırı olmamak şartiyle her 
türlü idari tedbirleri almak yetkisine sahip bu
lunması idare hukukunun esaslı bir kaidesidir. 
Hâdisede, inik fiyatlı kâğıtların hangi nevi ki
taplara tahsis edileceğini, *tahsis işleminin han
gi usuller ve şartlar dairesinde tekemmül ettiri
leceğini tâyin hususunda Hükümetçe objektif 
kaideler konulmuş olması, hukukaıı idareye ta
nınmış olan takdir hakkının kullanılmasından 
ibaret olup alman kararda kanunlara muhalif 
bir cihet olmadığına nazaran hâdisede bu ba
kımdan da mevzuatımıza aykırılık bulunmak
tadır. 

Şimdi de öğretici ve faydalı kitaplara tonu 
(850) liradan tahsis olunan kâğıdın fiyatının 
dünya piyasasına nazaran çok yüksek - dünya 
piyasasında ton fiyatı 280 lira - olduğu hakkın
da naşirler tarafından ileri sürülen iddianın 
mahiyetine bir göz atalım : 

öğretici ve faydalı kitaplar için tonu (850) 
liraya satılan kâğıt, 3 neü hamur gazete kâğıdı 
evsafında olup maliyet fiyatına verilmektedir. 
Bu evsafta, bir kâğıdın yabancı memleketlerden 
getirilmesi halinde, gümrüklü maliyeti 950 -
1100 lira arasında olabilir. Biraz önce de ar-
zettiğim veçhile aynı kâğıdın fabrika teslimi 
serbest satış fiyatı (1000) lira olup aynı nevi 
kâğıdın ithal fiyatına tekabül etmektedir. Ay
nı hal, 2 nci hamur baskı ve yazı kâğıtları fi
yatlarında da görülmektedir. 2 nci hamur kâ
ğıdın yabancı memleketlerden ithal fiyatı 1250 -
1350 lira ve fabrika satış fiyatı da 1400 liradır. 
Bugün dünya piyasasında tonu (280) liraya 
kâğıt bulmak mümkün değildir. Bu fiyat bun
dan üç dört yıl evveline ait olsa gerektir. O 
zamandaııberi kâğıt piyasası hayli yükselmiş 
bulunmaktadır. Nitekim son zamanlarda Avus
turya'dan Gazeteciler Kooperatifine yapılan bir 
teklif ile tonu (930) liraya mal olacağı anlaşıl
mış olduğu gibi Devlet Kırtasiye idaresinin 
muhtelif memleketlerden toplamış olduğu kâ
ğıt fiyatları da dünya kâğıt fiyatlarının izmit 
Fabrikası fiyatlarına çok yakın bulunduğunu 
göstermiştir. 

Şu hale göre, kitap naşirlerinin iddia et
tikleri gibi yabancı memleketlerden tonu 280 
liraya kâğıt ithali varit bulunmadığı gibi iz
mit Fabrikamızın tonu 850 liradan sattığı kâ
ğıtlardan mühimce bir kâr sağladığı iddiası da 
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mesnetsizdir. Bilâkis, fabrika bu kâğıtları ta-
mami/ld maliyet fiyatına vermektedir. Bina
enaleyh Hükümet kitap naşirlerine maliyet fi
yatı üzerinden kâğıt tahsis etmekle onlara istis
nai bir menfaat sağlamaktadır. Bu itibarla 
bu tahsisten faydalanma şartlarını tâyin etmek 
hakkını iktisap etmektedir. Bu şartların ise an
cak âmme menfaatinin tahakkuk ettirilmesi 
gayesine müteveccih olacağına şüphe edilemez. 
Aksi halde Türk mükellefinin ödediği vergiler
le kitap naşirlerinin menfaatlerini korumak ne
ticesini verir ki, hiçbir Hükümetin böyle bir 
esası hareket noktası olarak kabul etmesine ne 
hukukan ne de siyaseten imkân olamıyacağı 
meydandadır. " 

Kitap basınıma tahsis edilecek inik fiyatlı 
kâğıtların tahsis şartları ve bunları gerektiren 
hususlar hakkında Hükümetinizin görüşünü ar-
zetmiş bulunuyorum. 

Sözlerimi bitirmeden önce, bu şartların de
ğişmez esaslar mahiyetinde olmadığını belirt
mek isterim. Konulan şartlarda tatbik kabi
liyeti bulunmadığı ispat edilirse, Hükümeti
niz bunları, âmme menfaati mülâhazası çerçe
vesi içinde kolaylaştırmak için her türlü incele
melerde bulunmağı da vazifesi cümlesinden sa
yar. Kitap naşirleri, Hükümete müracaatla 
tatbikinde imkânsızlık buldukları noktalar hak
kında görüşlerini açıklamış olsalardı Hükü
metinizin bunları da tetkik edeceğine şüphe 
yoktu. Fakat naşirler gazetelerde beyanname
ler yayınlamak ve resmî makamlara protesto
lar yağdırmak suretiyle günüm geçer akçası 
olan demagoji yolunu tercih ettiler. Bununla 
beraber Hükümetiniz dileklerini tetkike fırsat 
vermek üzere> Ankara'ya temsilci gönderme
lerini, Basın ve Yaym Umum Müdürlüğü va-
sıtasiyle kendilerin© bildirmiştir, izmir Kâğıt 
Fabrikasının durumunu da yüksek huzurunuz
da arzetmek isterim. Biz kâğıt sanayiini mem
leketimizde yeni kurduk, ihtiyacımızın pek az 
kısmına cevap verecek mahiyette fabrika ve' 
imalâthanelerimiz vardır. 

Senelerdenberi kâğıtçılık sanayiini ilerletmiş, 
bu sanayideki sermayelerini itfa etmiş, her türlü 
maliyet fiyatlarım indirme esbabının bütün 
teferruatîyle fabrika muvaffak olmuş memleket
lerin maliyet fiyatiyle yeni kurulmuş olan, baş
langıçta bulunan fabrikamızın rekabet edebilece
ğini iddia etmekten çok uzağım. Bugünkü hâdi-
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sat ve şeraitle bizim bütün bu noksanlara rağmen 
fabrikamızdan aldığımız kâğıtlarımızı kullanmak 
için aşağı yukarı dışardan getirdiğimiz fiyatlara 
yakın bir fiyatla satmaktayız. Fabrikamız, bil
hassa ormanlarımızdan tomruk almak suretiyle 
selüloz imal ederek çalışmaktadır. Halbuki or
manlarımızın memleketin kereste ihtiyacına ce
vap verecek kadar verimli ve kâfi miktarda tom
ruk verecek durumda olmadığı muhakkaktır. Bü
tün memleketlerde olduğu gibi bizim de kâğıt sa
nayiimiz normal Lekâmül yoluna" girerek kâğıt 
imalini, selüloz hamurunu orman enkazından 
veyahut sap saman maddelerinden çıkartmak 
mecburiyetindedir, izmit Fabrikamızın selüloz 
imalâtında mütekâmil tedbirlerle teçhiz etmezsek 
ve selüloz sanayiinin eksiklerini ikmal etmezsek, 
uzak ormanlardan kereste vermek yoluna git
mekle biz bu fabrikayı işletemeyiz ve günün bi
rinde bu fabrika durur, hattâ kapanma vaziyeti 
•afzeder. Bizim yapacağımız iş, gerek naşirlere, 
gerek kitap basmak istiyen müelliflere elimizden 
geldiği kadar beş para kâr gözetmeksizin hizmet 
etmektir ve zaten kendilerine kâğıt satmak he
vesimiz de yoktur. Şimdiye kadar olduğu gibi 
isterlerse kâğıtlarını başka memleketlerden teda
rik hususunda serbestirler. Ben kendilerine Hü
kümet namına, kâfi dolar dövizimiz olmadığı 
için bu nevi döviz vadedemem ama isterimle elim
den gelen yardımı yapmaya hazırım. Fabrika
mız, zaten, kendilerini kârlı bir müşteri telâkki 
etmiyor ki, behemehal kendilerine kâğıt satmak 
için hevesli olsun. ' Eğer bunun kendileri için 
biri külfet ve tazyik meselesi telâkki ediyorlarsa 
bunlar kâğıtlarını hariçten getirtmek yollarına 
teşebbüs edebilirler. Bu takdirde kendilerine 
elimizden gelen yardımı yapmaya çalışırız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
: AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan, Ba
siti ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan usun yazısını okudular ve dinledik. 
Esasen bunlar malûm olan şeylerdir. Asıl bizi 
endişeye düşüren, kâğıt fiyatı, kâğıdın yüksek
liği veya iyiliğinden ziyade, buyurdukları gibi, 
Anayasanın 77 nci maddesi mucibince herhan
gi bir basın ve yayın vasıtasının neşrinden ev
vel denetlemeye tâbi olmamasıdır. Bilhassa, 
bunlar koordinasyon kararma dayanılarak çı
karılan 730 sayılı kararname ile tebliğ edilmiş
tir ve eldedir, (Doğru doğru sesleri) Asıl dâva 
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herhangi bir şekilde kâğıt veriyorum diye hür
riyeti ve serbestiyi zincirleme meselesidir. Ma
mafih şunu da arzedeyim ki; Başbakanın bu
yurdukları gibi, gazete kâğıdı hariçte bizimkin
den yüksek değildir, biz yükseltiyoruz. Çünkü 
her kiLoya çok ağır gümrük vergisi koymakta
yız. Bu şekilde fabrika kâğıdı da pahalıya sa
tılmaktadır. Kitapçılar böyle iddia ediyorlar. 
Dâva kitapçıların istifadesi meselesi değildir. 
Dâva memlekette fazla kitap basılması ve oku-
tıılmasıdır. Bir cemiyetin medeni seviyesi oku
duğu kitapla ölçülür. Meselâ; 1939 senesinde 
memleketimizde 1900 kitap basıldığı halde Ame
rika'da 250 milyon kitap basılmıştır. Yanımız
da ismini söylemek istemediğim bir memleket
te 80 bin kitap basılmıştır. Yine yanımızda altı 
milyon nüfus!uk bir memleket 80 bin tonluk 
kâğıt sarfederken biz 30 bin ton kağıdı bile 
sarfedemiyoruz. Binaenaleyh biz -milletimizi 
medeni seviyeye eriştirmek istiyoruz. Kitapçı
ların bağırması herhangi bir şekilde hasis bir 
menfaat için değildir. Biz de ona asla vasıta ola
mayız. Anayasanın verdiği salâhiyete dayana
rak, hariçten gelmediği halde ucuz kâğıt veri
yoruz diye yazacağımız veya tercüme edeceği
miz herhangi bir kitabı daha önceden kontrol 
veya sansüre tâbi tutmamak ricasındayım. 

Bizde kitap neşriyatı maalesef her gün azal
maktadır. Meselâ 1939 da 1700 olan bu sayı bu
gün kösteklerdeler neticesi olarak 1500 e düş
müştür. 

Sayın Başbakan vaitte bulundular, yeni bir 
tedbir arıyorum dediler, ondan dolayı kendile
rine teşekkür ederim. Şu muhakkak ki, kitapçı
lığın inkişafını temin edecek, kitabı sevdirecek 
neşriyatı çoğaltacak, herhangi bir dostuna şe
ker kutusu yerine kitap paketi hediye edecek 
şekilde memlekette kitap neşrinin inkişafını te
mine çalışalım. 

Ben Hükümetten istirham ediyorum, Millî 
Korunma Kanununa dayanarak ki, ben onun da 
aleyhindeyim, çünkü memlekette birçok şeyleri 
ticari, ekonomik hayatı ve haklarını köstekle
mektedir ve esasen tadillerle bir yama haline 
gelmiş ve maksadı aslisini ve şeklini kaybet
miştir. Ona dayanılarak böyle, herhangi bir ya
zılacak kitabın daha Önceden kontrol edilmesi, 
denetlenmesi hususundan vazgeçsin ve lûtfunu 
tamam yapsın, kâğıt veriyoruz diye herhangi 
bir sansürün ihyasını ve devamını sağlamasın, 
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2. — istanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'nm, 

Ticaret ve Esnaf odalariyle Ticaret Borsası 
hakkındaki 4355 sayılı Kanunun tatbikına dair 
sorusuna Ticaret Bakam Cemil Said Barlas \n 
sözlü cevabı (6/168) 

Yüksek Başkanlığa 
25.VI.1948 

İstanbul'da ve diğer bazı il merkezlerimizde 
muhtelif esnfı ve küçük sanat sahiplerini mec
buri bir teşkilâta bağlıyan 4355 sayılı (ticaret 
ve Sanayi odaları, Esnaf odaları ve ticaret bor
sası) hakkındaki kanunun tatbikatından son de
rece şikâyet edilmektedir. Bu kanunun bünye
mize, bu günün icap ve zaruretlerine uygun ol
madığı esnaf ve küçük sanat erbabının muhte
lif heyetler halinde muhtelif tarihlerde Anka
ra 'ya vâki müteaddit müracaatlarından da an
laşılmıştır. 

Adı geçen kanunun ıslahına gidileceği ve 
hazırlıklar yapıldığı iki senedenberi işitilmek
tedir. Neticeyi soran ve intizarda bulunan va
tandaşlarımıza cevap olmak üzere .sorunun lüt
fen sözlü olarak Ticaret Bakanlığınca cevap
landırılmasına yüksek müsaadelerinizi saygıla
rımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekilii 
Ali Rıza Arı 

TİCARET BAKANI CEMİL SAİD BARLAS 
(Gaziantep) —• Sayın arkadaşlar; 18/1/1943 ta
rihinde çıkan 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi 0-
daları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları hak
kındaki kanunun tadilinin nasıl olması lâzım 
geldiği tarzında bir sorudur. O Kanunun, 
memleketin ihtiyacına uyan ve esnafın hakiki 
vaziyetini karşılıyan bir kanun mahiyetinde ol
madığı tatbikatla görülmüştür. 

Eski kanununun hususiyeti şu idi: 
Meslekî ahlâk ve tesanüdü ahenkleştirmek 

maksadı ile bu kanun çıkarılmıştı, organik bir 
kanun değildir. Ben geldim, onun tadili hazır
lığını gördüm, Meclisi âliye sevketmek üzere 
idiler. Ben esnaf teşekküllerine de ayrıca e-
hemmiyet verdiğim için kendi görüşüm de bu 
kanuna aksedip etmediğini teklif etmek iste
dim, tetkik ediyorum. 

Hakikaten, ihtiva etmesi lâzım gelen husu-
satı içine alması bakımından, tabii maddeler 
geldiği zaman heyeti celilenizde de konuşula-
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çaktır, esnafın ihtiyaçlarına tercüman olması, 
onların bağlanması lâzım gelen teşkilât, bu ih
tiyacın tahakkuk etmesi için lâzım olan im
kânlar, meslekî ihtiyaçlarla içtimai ihtiyaçlar, 
bunların hepsini nazarı itibare alacaktır. Çün-
ki vaktiyle daha bu kanun bizde yokken böyle 
aile teşkilâtı tarzında çırağın esnafa bağlı ol
duğu ve esnaf ahlâkı denen bir ananeyi yaşatan 
bir teşekküldü. Biz bu ananenin yeniden can
lanmasını, devam etmesini istiyoruz. Esnaf o-
daları Kanunda olduğu gibi yalnız formel bir 
karnın değil, memleketin ihtiyacını uygun,bir 
kanun getirmeği Heyeti Celileye vadediyorum. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arkadaş
larım; ben yeni Ticaret Bakanımıza çok sa
mimiyetle bize vâki beyanlarından dolayı hu
zurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 
Ben yeni gelecek olan tasarıyı okudum. Bu Ka
nun eski kanunun ihtiva ettiği hataları ihtiva 
etmektedir. (Değiştireceğim diyor sesleri, gü
rültüler) Müsaade buyurun ben demek istiyo
rum ki, bunun kanun tasarısı haline gelebilme
si için iki sene ve hattâ daha fazla bekledik. 
Şimdi esnafın ve küçük sanatkârın bünyesi ve 
hüviyeti tetkik edilmeden yapılmış olan bu ta
sarı maksadı temin edecek vaziyeette değildir. 
Bu tasarıda bizim kendi programımızda esas 
tuttuğumuz bazı esaslar ve anaperensipler bile 
nazarı dikkate alınmamıştır. Ben huzurunuzda 
bilhassa rica edeceğim; kanunlar yapılırken 
Parti programlarında bilhassa; İktidar partisi
nin kendi programında yer verdiği prensipler 
kanunların esas ruhunu teşkil etmelidir. Bana 
partili ve esnaf tam bir olan bir arkadaşımın 
dediği gibi, eğer bu tasarıyı böyle çıkarırsak 
bizim programda nazarı dikkate aldığımız pren
sipler tahakkuk etmiyecek ve halkta hâsıl olan 
programlara riayetsizlik düşüncesi zail olmıya*-
çaktır. Binaenaleyh; rica etmek istediğim bu
dur. Kanun tasarıları yapılırken Parti program
larındaki esasların ihmal edilmemesidir yüksek 
ekonomi kurumlarımız belki bu kanun çıkmadan 
evvel teşekkül eder de bu yolda onun da yar
dımı olur. Çıkacak kanun bilhassa esnafın şi
kâyet ettiği sebepleri kaldırsın esnaf m meslek 
içinde teşeekkülüne bu teşekküllerin bir araya 
gelmesiyle federatif bir topluluğa imkân vere
bilecek bir kanun olsun. Programa giren pren
siplere riayet edilmezde programın zabıtta unn-
tulmuş reçeteden farkı kalmaz. Bunu rica edi-
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yorum. Te ümit ediyorum ki, yeni Ticaret Ba
kanımız bu ihtiyacı temin edeeek şekilde bir 

teklif ve kanun getirecektir. 
Huzurunuzdan saygı ile ayrılıyorum. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i. — İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı ve 
iki arkadaşının, İş Kazalariyle Meslek Hastalık^ 
lan ve Analık Sigortalan Hakkındaki 4772 sa
yılı Kanunun 83 ncü maddesinin yorumlanması
na dair önergesiyle aynı Kanunun aynı madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Geçici Komisyon Raporu (4/100 ve 
3/249) 

BAŞKAN —- Raporun tevziinden itibaren 
henüz 48 saat geçmediğinden bu maddenin gö
rüşülmesini önümüzdeki toplantıya bırakıyoruz^ 
Gündemin mütaakip maddesine geçiyoruz. 

2. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 24, 25, 
27 ve 34 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tmansiyle Afyon Karahisar Milletvekili 
Hazim Bozca ve iki arkadaşının, Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 24, 25, 27, 34 ve 46 ncı mad
delerinin değiştirilmesi ve İstanbul Milletvekili 
Fuaâi UTulûsi Dtmirelli ve altı arkadaşının, Mil-
ieivekffl&ri Seçimi Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve 
tsiçleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları rapor
ları (1/318 ve 2/5, 96) [1] 

BAŞKAN —- Bu kanunun tümü hakkında 
d&ita evselden söz almış birçok arkadaşlar var
dır, isimlerini okutuyorum, unutulanlar varsa 
lütfen, işaret buyursunlar. 

Emin Halim Ergun, Adalet Komisyonu adı-
naj Adnan Adıvar, bağımsız Milletvekili, Ad
nan Menderes, Demokrat Parti adına, Hasan 
Dinçer, Müstakil Demokratlar adına, Cevdet 
Kerim îneedayı, Hıfzı Oğuz Bekata, Refik Ko
rali»», Sahir Kurutluoğlu, Osman Nuri Koni, 
Akif Eyidoğan, Cihad Baban, Feridun Fikri 
Düşünsel, Hakkı Gedik, Süreyya örgeevren, 
Ali Rıza Kırsever, Atıf Akgüç, Ahmed Tah-
takılıç, Said Azmi Feyzioğlu, Kemal Zeytinoğlu, 
Fayık öztrak, Ahmed Veziroğlu, Dr. Sadi Ir
mak, Salamon Adato, Sedad Pek, Kâmil Gündeş, 

[1] 185 sayılı basmaymı tutimağm sonunda* 
dır. 

Hulki Karagülle, iiasan Polatkan, Rasih Kap
lan, Nuri özsan, Ali Rıza Esen, Fikri Apaydın, 
Fuad Hulusi Demirelli, Reşad Aydınlı, Kemal 
özçoban. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenler de lütfen 
kaydettirsinler. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Muhterem millet
vekilleri! 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
o kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olup 
yüksek huzurunuza sunulmuş olan tasarının 
esasları hakkında Adalet Komisyonunun Söz
cüsü olarak Yüksek Heyetinize bazı mâruzâtta 
bu 1 un in ak istiy o ram. 

Yüksek huzurunuza sunduğumuz bu taşan
ımı bizden daha evvel tetkikini yapmış olan iç
işleri ve Anayasa Komisyonlarımızın da bunun 
üzerinde kıymetli mesaileri geçmiş ve fikir
leri inzimam etmiştir. Komisyonumuz bu t a 
sarı hakkındaki düşüncelerini tesbit ederken, 
esaslarını görüşürken bize hâkim olan fikir 
ve kanaat milletin aslolan hâkimiyetinin tecelli
si için ve bu maksatla iradesinin izhari için 
seçimin tam ve mutlak bir emniyet altında ya
pılması keyfiyetidir. Bu maksatla, yapılacak 
seçimin her türlü şüpheden veya itirazdan aza
de bir şekilde yapılması esaslarının ne dereceye 
kadar tedvini mümkün ise bunları tedvin et
mek ve an samim millet iradesinin bihakkın 
tecellisine imkân vermek hususu esas alınmıştır. 
Bundan evvelki ve bu kanunla tadili düşünülen 
Seçim Kanunu bizden evvelki devrin yaptığı tek 
dereceli seçim inkılâbının bir esası olarak kâ
fi derecede hükümleri ihtiva etse bile tatbikat
ta bunun vazıh olmıyan, tereddüt doğurabi
lecek olan hükümlerini kemali dikkatle tavzih 
etmek ve vatandaşın, demin de arzettiğim gibi, 
iradesinin serbestçe izharına imkân vermek 
gayesi; Komisyonumuzda her madde konuşulur
ken hattâ her kelimesi yazılırken kendisine hâ
kim olan düşünce olmuştur. 

Arkadaşlarım, teferruata kaçmadan esas
lar hakkında size mâruzâtta bulunurken pren-
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sipi bu şekilde vazettiğimizi ifade etmiş oldum. 
Hattâ bu prensipi elde tutmak için kanunun 
içerisine teferruat sayılabilecek birçok hüküm
leri koymakta da mahzur görmedik ve bunun 
teminatı olsun diye, emsali medeni memleket
lerden daha ileri giderek bir çok şekiller ka
bul ve tesbit ettik. 

ArKiidaşlarım, bu prensip karşısında ilk 
düşündüğümüz şekil, seçimi yapacak teşkilâ
tın kimlerden ve vazifelerinin nelerden ibaret 
bulunduğunu tesbit etmek oldu. 

Bundan sonra vatandaşın reyini kullanma 
şeklinin ne suretle ve serbestçe olacağı ve bu
nun haricinde de kanunen teminat altına alınan 
bu seçim keyfiyetinin müeyyidesinin nelerden 
ibaret olduğudur. 

Seçim organlarının başında her il merkezi
nin merkez ilçesi ile ona bağlı ilçelerde kuru
lan seçim kurulları gelmektedir. Bu fikir et
rafında evveldenberi yapılmış olan tartışmalar 
ve neşriyatta olduğu gibi kaza mercilerinin se
çim kurullarını idare etmesi keyfiyeti Encü
menimizde de münakaşa konusu olmuştur. Fa
kat biz, kaza mercilerini seçim kurullarının 
ve seeim teşkilâtının içine almakla istenilen 
adlî teminatın temin edilemiyeceğini ve bilâkis 
temin etmek istediğimiz kaza murakabesini bu 
seçim içine karıştırmakla bu gayeden uzaklaş
tıracağımız neticesine vardık. Ve Komisyonu
muz kaza mercilerinin her türlü elamanlarını 
seçimde kanuna aykırı hareket eden kim 
olursa olsun, onu adaletin huzuruna çekebile
cek ve bu kanuna aykırı hareketinin hesabım 
sorabilecek durumda tam ve mutlak bir serbesti 
içerisinde bulunmasında faide gördük. Bu su
retle adlî teminatın seçim işlerinde tamamiyie 
nâzım ve hâkim olacağı neticesine vardık. 
Evvelki kanunda mevcut olan Memurin Mu-
hakemat sistemini kaldırmak suretiyle ve seçim 
işleri ile vazifelendirdiğimiz, Ceza Kanunu
nun muayyen hükümlerine göre memur sayılan 
kimselerin kanuna aykırı hareketleri olduğun
da hiçbir süzgece tâbi tutmadan doğrudan doğ
ruya adaletin huzuruna gidip hesap verebilme
si esasını kabul ettik. 

Bu vaziyet tamamen adlî teminatın vücut bu
lacağı hususunda bize kanaat vermiştir. Yoksa 
arkadaşlarım bir yargıcı Seçim Kurulunun içeri
sine almak, yahut bir yargıcı Seçim Kurulu
nun başında vazifelendirmek demek, o yargıcı 
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seçim işlerine karıştırmak demektir. Bu kej'fi-

< yet hiçbir zaman adlî teminat değildir. Biz Ana-
| yasamız hükümlerine göre kaza mercilerinin ka-
! rarlarmda tam ve mutlak bir istiklâl tanımış bu-
| lunuyoruz. Seçim işlerinde vazife alan, seçim 

kurulunda olsun komisyonda olsun vazife alan 
i herhangi bir vatandaş kanuna aykırı hareketi-
! nin, kaza mercilerinde her zaman hesabını vere

ceğini ve başkaca Memurin Muhakemat Kanunu 
gibi bir süzgece tâbi olmadan orada hesap vere
cek durumda olduğunu bilirse işte adlî teminat 
budur. Ve öyle bir adlî teşkilât ki, ve öyle bir 

| kaza mercii ki herhangi bir seçimde yapılan ih-
! bar ve şikâyet veyahut bütün suçlarda olduğu 

gibi doğrudan doğruya savcının kamu hakkı na
mına yapacağı takip ile her suretle bu işi hâ-

! kim önünde hesap vermeye davet edebilecek şe-
, kilde savcının murakabesine ve nazaretine ver-
' mekle işte seçimde adlî teminatı temin etmiş bu-
| lunuyoruz. 

Arkadaşlar, bu kadar kuvvetli, maddelere ge
lince göreceksiniz, bu kadar kuvvetli adlî te
minatın karşısında nazari olarak hâkimi, yargıcı 
seçim kurulunun başına getirmek hâkimi bu işe 
memur etmek ve onun bu işte yapacağı kanuna 
aykırı herhangi bir hareketini ona kontrol ettir
mek üzere gene onu seçmek gibi yanlış yollara 
bizi götürebilir. Arkadaşlarım,, biz bu esasları 
tesbit ederken diğer Demokrat milletlerin de se
çim kanunlarını ve seçim esaslarını gözden ge
çirmiş bulunmaktayız. Hâkimlerin Seçim Kurul
larına başkan olması keyfiyeti her Demokrat 
memlekette mevcut değildir. Mevcut olan mem
leketler de vardır- Çok ileri demokrat olduğunu 
bildiğimiz ve böyle ifade ettiğimiz memleketler
de de bu sistem yoktur. 

Sonra arkadaşlarım, seçimin merkezi sikletini 
sandıklar teşkil eder. Yani vatandaşın reyini 
doğrudan doğruya attığı sandıktır. Seçim işlerini-
nin merkezi sıkleti, şimdi sandık başında bulu
nacak seçim komisyonlarının ne kadar adedte ola
cağını tasavvur edebilirsiniz, bu adedte yargıç 
bulmaya imkân yoktur. Esasen kurulların başı
na getirilmek istenen yargıçlar dahi seçim san
dıklarının başında fiilen vazife görecek değil-

| dirler. Şu halde seçim kurullarının kanununda 
j tesbit ettiğimiz esaslara böre göreceği vazifeleri 
i nazarı itibara alırsak o kurulların nihai vazifesi 
i sandıklardan gelen tutanakları, encümeni daimî 

âzalarının da iştirakiyle tevhit ve tesbit etmek-
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ten ibarettir. îlk vazifesi de seçim mıntakalrmı 
tâyin etmek, seçim Mmisyonlarmda çalışacak 
kimseleri tâyin etmektir. 

Sandık başlarında yapılacak tasnif aleni ola
caktır. Hattâ parti mümessillerinin haricinde 
bütün vatandaşlar da bulunabilecektir ve bu tu
tanakların birer sureti mecburen parti temsil
cilerine verilecektir, almak istemezse dahi mec
buren verilecektir. Ve bir sureti de orada açık 
olarak asılacaktır. 

Binaenaleyh seçimin neticesini tâyin edecek 
vaziyette olan tutanakların esasen sureti mev
cuttur. Kurulların vazifesi bunu tevhitten iba
rettir. Tasavvur edilir mi ki, Parti mümessilleri
ne birer sureti verilmiş ve bir sureti de halka ilân 
edilmiş olan bu tutanakların yekûnunu kurullar 
yanlış yapmış olsunlar. 

Arkadaşlar, Yargıçlar hakkındaki Komisyon 
görüşünü bu şekilde arzettikten sonra idare âmir
lerinin kurullar başkanı olup olmaması mesele
sine de bir cümle ile temas etmek isterim. Hü
kümetten gelen tasarıda ve bizden evvelki komis
yonlar tarafından tesbit edildiği veçhile bizde 
millet iradesinin tezahürü demek olan bu işin ida
resinin millet mümessillerinden mürekkep kurul
lar tarafından yapılmasını uygun bulduk. İdare 
âmirlerinin herhangi bir şekilde daha yüksek 
mercilerin emrine tâbi bir makam olduğu ve se
çim işlerine doğrudan doğruya müdahale edebi
lecekleri gibi herhangi bir tereddüdü izale et
mek için bu keyfiyetin tamamen halk mümessil
lerinden mürekkep bir kurul tarafından idare 
edilmesini muvafık bulduk? Mademki halkın ira
desinin tezahürüdür, oh aide halk mümessillerinin 
bu seçim işlerini görmesi isabetlidir. Bunun 
için de Komisyonumuz, tasarıda gördüğünüz şe
kilde Belediye Başkanının Başkanlığı altında 
kur 'a ile seçilecek dört belediye üyesinden ibaret 
bir kurul olması esasını tesis etmiş bulunuyor. 
O belediye heyeti ki, şu partiden olabilir, öbür 
partiden de olabilir ve bir belediye heyeti içeri
sinde kısmen bir partiden, kısmen de diğer par
tiden azalar bulunabilir. Kur 'a ile olacağına gö
re kur 'a herhangi bir partiden olana da çıkabilir. 
Kur'anın çekileceği gün evelden ilân olunacaktır. 

Yalnız arkadaşlar, biz esas itibariyle bu 
işin halk mümessilleri tarafından görülmesi tezi
ni müdafaa ediyoruz. Yoksa belediye kurulu 
diye muayyen bir teşekkül üzerinde ısrarımız 
yoktur. Eğer sayın Milletvekilleri içerisinden 

herhangi bir arkadaşımız halk mümessili ve halk
tan olması esasını uygun bir şekilde başka bir şe
kil bulacak olursa bizi bu şekle komisyon adına 
itiraz ve muhalefet etmeyiz. Yeter ki, bu seçimi 
idare edecek kurul tamamen halktan ve halk 
mümessillerinden ibaret olsun. Komisyonumuzda 
tesbit edilen şekillerden bir tanesi de, tasarıyı 
tetkik buyurduğunuz için kısa kısa geçeceğim, 
seçim komisyonu mahalline gittiği zaman orada 
herhangi bir sebeple üye adedi üçten aşağı dü
şerse ve karar nispeti hâsıl olmazsa bu takdirde 
kalan komisyon üyeleri mahallerinde münasip 
kimselerin komisyona veya seçme keyfiyetini de 
kabul etmiş bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım; biz Komisyonda tasarının bir 
hükmüne daha vuzuh verdik. Seçim bürolarının 
sahaları bin seçmeni aşmamak esası üzerinden 
mevcuttu. Bunu tavzih etmek suretiyle, diğer 
Komisyonların noktai nazarı da böyle olmakla 
beraber daha ziyade tasrih etmek suretiyle, bir 
köyde beş yüz seçmen varsa orada muhakkak bir 
sandık bulunması esasını da tesbit etmiş bulunu
yoruz. Bir vatandaşı rey vermek için 15 kilo
metreden daha uzağa göndermemek ve seçim sa
halarını 15 kilometre çevre içine almak suretiyle de 
bir tahdit kabul etmiş bulunmaktayız. Tasnif 
esasındaki düşüncemizde demin arzettiğim gi
bi, komisyonda tesbit ettiğimiz şekilde tasnifin 
aralıksız devam etmesi ve tasnifin cami avlusu 
gibi, inekte]) gibi böyle herkesin görebileceği 
ve gelebileceği yerlerde yapılması, yani herke
sin gözü önünde, yalnız parti mümessillerinin 
değil, bütün seçmenlerin, vatandaşların gözü 
önünde yapılması keyfiyetini de bu suretle te
min etmiş bulunmaktayız; 

Bu tasarıda yine kabul edilen bir şekil de, 
hücre vaziyetidir. Yani vatandaş reyini verir
ken - reyini verirken demiyeyim, yanlış ifade 
ettim - reyini rey zarfına korken kimse
nin göremiyeceği bir mahalde koyması keyfiye
tidir. Onun için seçim bürolarının, sandıkları
nın bulunduğu yerlerde muhtelif şekillerde ve 
mahallin şartlarına uygun olarak bir veya bir
kaç hücre yapılması esasını da tasarıda kabul 
etmiş bulunuyoruz. Bu hücrelerde herhangi bir 
seçmen reyini, zarfa korken kimse tarafından 
görülmiyecektir. Bu, tamamen en büyük ser
besti temin eden bir şekildir. Hattâ arkadaşlar, 
herhangi bir vatandaş, bir seçmen hücreye gir
meden, benim kimseden çekineceğim yoktur, re-
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yimi hariçte zarfa koyup vereceğim dese, bu 
kabul edilmiyecektir. Mecburen hücreye girme
si lâzım gelmektedir. Reylerin işaretlerine ait 
ve diğer teferruata ait hükümleri tasanda gör
düğünüz için ayrıca arz ve izah etmiyeceğim. 

Müeyyideler bahsine geçiyorum; arkadaşlar! 
Şimdi bu seçim kanununun müeyyidesi olarak 
evvel emirde seçim suçlarından dolayı yapıla
cak olan bütün muamelelerin doğrudan doğru
ya kaza mercileri tarafından yapılması esasını 
arzedebilirim. Valiler için Yargıtay Başsavcısı 
takip salâhiyetini haizdir ve umumi ceza usulü 
hükümlerine mütenazır olarak Yargıtay baş re
isi veya onun tâyin edeceği herhangi bi üye ve
yahut herhangi bir daire reisi bu tasarıda yaz
dığımız şekillerde itirazları tetkik edecek tev
kif, arama, zabıt ve müsadere gibi kararlar ve
recektir. 

Kaymakamlar ve hâkimler için de yine se
çim suçları dolayısiyle hususi hükümler kabul 
etmiş bulunmaktayız. Hâkimlerin âdi suçların
dan dolayı Adalet Bakanlığının iznine tâbi ol
ması keyfiyetini de bu suretle seçim suçlarında 
kaldırmış bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım, ceza hükümleri içerisinde se
çim muamelâtını sekteye uğratmamak için se
çimle vazifeli kimseler aleyhine yapılacak taki
batın seçim-neticelerinin ilânından sonraya bı
rakılmasını zaruri gördük. Hepiniz de takdir 
buyurursunuz ki, seçim muamelâtı bitmeden 
herhangi bir vaziyetle yapılacak takibin esas 
gayemiz olan seçimin bitmesini güçleştirebileceği 
ve geciktirebileceği düşüncesi ile bir madde ile 
bunu seçim neticelerinin ilânından sonraya bı
rakmış bulunmaktayız. Fakat doğrudan doğru
ya takibat hakkı savcılara verilmiştir. 

Biz Adalet Encümeninde bir müeyyide daha 
kabul ettik; bu müeyyideyi diğer encümenle
rin tasarısında göremiyeceksiniz. Bu müeyyide 
şudur: 

Seçim Komisyonu üyesi ve başkanı olarak tâ
yin edildiği halde sandık başına gitmiyenler 
veyahut mahalline gidipte tam seçimin orta ye
rinde vazifesini terkedenler hakkındaki hüküm
dür. Takdir buyurursunuz ki, seçim gibi bütün 
memleketin alâkadar olduğu bir işin intiza-
mında ve zamanında cereyan etmesi lâzımdır, j 
Fakat bu ceza müeyyidesini korken diğer bir 
fıkra ile de 48 saat evvel seçim kuruluna, git-
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miyeceğini haber verenlere ceza verilmez, de
mek suretiyle vatandaşın serbestisini de koru
muş bulunduk. Ve biz bu müeyyideyi korken, 
haklı bir sebep olmaksızın, kaydını da ilâve et
mek suretiyle, haklı sebeplerin ve meşru maze
retlerin kabul edileceği esasını da düşünmüş 
bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlarını; yine biz Adalet Komis-
yolunda.bize gelen tasarıdan başka şekilde ek 
4 ncü madde olarak bir ceza hükmü kabul et
miş bulunmaktayız. Bu ceza hükmü, gördüğü
nüz şekilde. Anayasa Komisyonunun bize gelen 
tasarısındaki şeklinden başkadır. Bu keyfiyet; 
sevk sebebi olarak aldığımız izahata göre Hâ
kimler Kanununda, numarasında yanılmıyor
sam, 99 ncu maddenin 2 nci fıkrasında hâkim
ler hakkında ihbar ve şikâyette bulunanların bu 
ihbar ve şikâyetlerin asılsız olduğu binnetice 
anlaşıldığı takdirde, bunu kqtü niyetle yapan
lar hakkındaki müeyyideye mütenazır olarak 
oradaki hükümleri almak suretiyle getirilmiş 
olduğunu anlamış bulunduk. Fakat bize teklif 
edilen şekilde Ceza Kanunumuzun 285 nci mad
desindeki cezaların iki kat verileceği esası var
dı. Malûmu âliniz Ceza Kanununun 285 nci 
madesi iftira maddesidir. İftira maddesindeki 
cezaların iki kat verileceği bu şekilde yazılmış 
bulunmaktaydı, başka unsurlarla, iftiranın 
haricinde olarak deliller uydurmak, yani Ceza 
Kanununun 283 ncü madesindeki unsurları ih
tiva eden bir hali hareketin vücudu takdirinde 
yapılacak muamelenin neden ibaret olacağı da 
teredüdü mucip oldu ve münakaşa edildi. Ne
tice itibariyle birinci fıkrada gördüğünüz şe
kilde 285 ve 283 ncü maddelerdeki cezalar iki 
kat verilecek ve ikinci fıkrasında da diğer bazı 
şekillerde de tasarının o maddesinde yazılı ceza 
larm verileciğini âmir bir hüküm ekseriyetin ka
rarma iktiran etmiş bulunmaktaydı. Ancak bu 
tasarının neşrinden ve azalara tevziinden sonra 
bu keyfiyetin Komisyonun kasdetmediği şekilde 
bazı yorumlar tevlit ettiğini gördük. Bu yo
rumların tatbikatta belki başka neticeler doğu
rabileceği düşüncesi bizi tekrar bu vaziyet üze
rinde müzakereye ve keyfiyeti yeniden tetkika 
şevketti. Bazı arkadaşlarımızın da bu yolda 
bize vâki olan müracaatları mevcuttu. Bunun 
üzerine vaziyeti tekrar tetkik eden Komisyonu
nuz bu ek dördüncü maddedeki cezanın birin
ci fıkrasını, esases Ceza Kanunumuzun 285 ve 
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283 ncü maddelerinde mevcut olduğunu ve b.ıra
da yapı lan şey zaten bu cezaların iki misline 
çıkarılmasından ibaret bu lunduğunu tesbit 
e t t ik . 

İkinci f ıkrasındaki hükümlere gelince; birin
ci f ık raya mütedahi l o larak görüldüğü gibi bu 
müeyyidelerin sair kanunla rda mevcut olduğu 
nazarı i t ibara alınmıştır. Netice olarak arzede-
yira ki, bu cezaları iki k a t a ç ıkarmak keyfiyet i 
bertaraf, diğer hususların esasen bugün mevcut 
ve m er ' i olan Ceza Kanunumuzda ve diğer husu
si kiinunlarmı ızda mevcut olduğunu nazarı iti
bara alan Komisyonumuz bu maddenin tasar ıdan 
çıkarı lmasını kabul etmişt ir . (Soldan alkış
l a r ) . Bu da sırf, sözümün başında arzet t iğim 
gibi, va tandaş ın tamamen serbest o larak irade
sini izhar etmesi ve Millî hâkimiyet in serbest 
olarak tecellisine imkân vermek prensipinin biz
de hâkim oluşundandır . 

A r k a d a ş l a r ; huzurunuza sunduğumuz tasa
r ının esasları bunlardır . Tizi yo ' .mrmak için 
tc fe rüa t ına girmedim, maddelerde emredeceği
niz izahat ı vermeye amadeyim. Tasar ın ın mad-
d> icriue geçilerek kabul edilmesini Komisyon 
ad ına .yüksek takdir in ize sunar ve hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan a lk ı ş la r ) . 

Dr . A D N A N A D I VAR (İs tanbul) — Aziz 
arkadaşlarım, bu devrede Meclisin müzakere et
tiği kanunlar ın en mühimini ve demokratik rüş
tümüzü bü tün dünyaya karşı gösterecek bir ka
n u n u n müzakeresine bugün başlıyoruz. 

Arkadaşlar , bu kanunun müzakeresi biraz 
gecikmiştir. Hât ı ra lar ımızı iki sene evcisine 
irca edersek ozanı an her iki ta raf tan bazı arka
daşlarla birleşip görüştüğümüz sırada bu seçim 
kanununun ıslaha muhtaç olduğunu daha ziyade 
teminata muhtaç olduğunu kararlaşt ırmışt ık. 
İ l e r nasılsa ozamaıı geç kaldı. Doğrusu, Mecli
sin ilk toplantısını mütaakıp bu tadi lâta başlana
caktı. Ozamaıı Demokrat Pa r t i arkadaşlarımızdan 
bazılarının verdiği tadil teklifi, tâbiri caiz görün 
«ceffelkalem» reddedilmiştir . . Faka t arkadaşlar 
geç olsunda güç olmasın, zararı yok. Şimdi güç
lüğü bir dereceye kadar yenebilmek için, daima 
bitaraf kalmaya çalışan bir arkadaşınız sıfatiylc 
şunu söylemek isterim ki, kanunun yeni tadillerle 
aldığı şekil ne olursa olsun, demokrasiye giden 
yol üzerinde hedefe doğru giden bir merhale ol
duğunu ben kabul ediyorum. Faka t bu merhale

de çok kalınmamasıu! rica ediyorum, fakat şunu 
açıkça ifade edeyim ki, bu merhalenin demokra
siye doğru bir a rpa boyu mu, yoksa bir kilometre 
mi mesafe aldığını pek takdir edemiyorum. 

Arkadaşlar, şunu takdirinize arzederinı ki, 
her başlangıç güçtür. Tabiatta ve bilhassa beşe
riyette t aka r rü r edecek merhaleler birdenbire 
olacak şeyler değildir. Bir hamlede olan tekâ
müllerin daima geçici olduklarını, biyolojide 
olduğu gibi sosyolojide de çok kere görüyoruz. 
Acaba ideal bir kanuna bir hamlede erişmek 
mümkün mü! Zaten ideal bir kanuna erişmek ka
bil değildir, onu hepimiz biliyoruz. 

Seçimlerden sonra burada tadi lât tan bahse
dildiği zaman hepimizin hatır ına gelen, şu maz
bataları duvarlara assak ve seçim esnasında muh
telif partilerin in.sanlan bunları görse... gibi mü
tevazı a rzu la rdan ibare t t i r . Halbuki zamanla 
bu arzuların daha çok eksik taraf lar ını gördük 
ve bu ar t ık bize kâfi gelmedi. 

Simdi bize verilen tadil projesinin bütün esas 
pronsipi iki noktada toplanıyor: Birisi gizli rey, 
Öteki de açık tasniftir, («izli voyt açık tasnif, bu 
prensip güzel, fakat bu prensipin tatbikini temin 
edecek birtakım merhaleler daha vardır. İş
te bu tekâmül merhalelerinden istifade etmek 
imkânları mevcut iken öyle görüyorum ki, bu im
kânlardan bu projede tamamen istifade edilme
miştir . 

14 ncü maddede, «Vilâyetlerde ve kaza mer
kezlerinde birer seçim kurulu kura ile belediye 
azaları arasından seçilir» diyor. Doğrusu bende
niz bunu pek kavrayamadım. Milletin, halkın 
mümessilleridir ama ekseriyet part isinin, ikt idar 
par t is inin de mümessilleridirler. 

R K F Î K AİIMBT SEVF/NGİL (Tokml) - -
Yarın onlar gelirse... 

Dr. ADNAN ADIVAII (Devamla) Onlar 
için de aynı şey, gayet tabiî. Binaenaleyh tam 
bir itimat telkbı edecek bir tarzda bunu yapa
bilmek için kendi kendime düşündüm ki beledi
ye heyetleri, can ve gönülden tamamen bir par t i 
ye, ikt idar part isine veyahut gelecek olan ikti
dar part isine, tekrar ediyorum, bir ik t idar par
tisine mensup olan bir heyetin tamamen bi taraf 
olması biraz daha güçtür . Bana öyle geldi ki es
kisi gibi bu secim kurul la r ın ın basma idare me
mur la r ın ı getirmek daha hayırl ı birşey olacak
tır . Ama bu fikri, bu secim kurul la r ı hakkında 
bu tadil neticesinde duyduğum infialin neticesi-
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dirj o kadar tuhafıma gitti ve dedim ki başka 
valiler olsaydı 

Her hâlde belediye heyetlerini buraya mutla
ka koymak lazımsa bu seçim kurullarında bele
diye azasını yapayalnız bırakmak fikrimce doğru 
değildir. Bendenizin teklifim, muhakkak bu se
çim kurullarında parti mümessillerinin, bir de 
mümkün olan yerlerde ticaret odaları mümessil
lerinin, varsa baro mümessillerinin ve hattâ 
mümkünse en kıdemli mektep hocalarının bulun
ması millete çok büyük bir itimat verir ; 

Şimdi arkadaşlar, bu mesele konuşulurken fi
lân memlekette böyle, filân memlekette böyle 
diye bunlar çok konuşuldu. Faka11 betıdeiliziü 
kendi noktai nazaarımı arzetmeme müsaade buyu
run, bu, filân memlekette böyle, filân memle
kette böyle tarzında gidersek nassî bir yola, dog
matik bir yola gidiyoruz demektir. Halbuki 
böyle şeylere akim durduğu yerlerde müracaat 
edilir. Binaenaleyh kendi aklımızı kullanarak, 
kendi içimize bakarak, kendi içimize dönerek pek 
âlâ birşey yapabiliriz. Filân iş Fransa'da böy
ledir, İngiltere'de böyledir denirse, ben de filân 
iş Avusturalya 'da böyle değildir diyebilirim. 
görüyorsunuz ki bundan birşey çıkmıyor, fikir
ler birbirine tearuz ediyor. 

Şimdi Amerikanın bazı eyaletlerinde, yalnız 
parti mümessilleri toplanıyor, bekliyor, sandık
ları yalnız parti mümessilleri açıyor ve sayıyor. 
Binaenaleyh ben burada biz de bunu tatbik ede
riz diye bir fikirde bulunamam. 

Sonra Nevyork'ta, bizim tadil kanununa da 
girmiş, maatteşekkür arzederim, her intihap 
hakkı olan zat, yani her seçmen sandık önüne 
geliyor sayım ameliyesinde hazır bulunuyor, 
dikkat ediyor bakıyor. Bu, Nevyork şehrine has 
bir şeydir. Bu gibi çok değişiklikler vardır. 

İkinci bir mesele; hâkimlerin bu seçim ku
rullarında bir mevki almaları bilfiil başta ri
yaset etmeleri meselesine gelince, çok teessüf ede
rim ,ben buna aklımı bir türlü erdiremedim. 
Başlangıçta hemen söyleyim ki benim aklımın 
ermeyişi büyük birşey ifade etmez. Burada bu 
vesile ile birçok münakaşalar olacak, belki birbi
rimizi ikna edeceğiz, o zaman birşey diyeceğim 
yoktur. Fakat kendi hesabıma söylüyorum; buna 
benim aklım ermiyor. Aklım ermiyor deyince, 
sebeplerini de söylemek lâzımdır; bendeniz Dev
letin iki büvük kuvvetinin daima siyasetten çok 
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uzak kalmasını temenni ederim. (Soldan bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar; ben aşağı yukarı 40 seneye ya
kın bu siyaset gürültüleri içinde istiyerek, iste--
miyerek, arada uzun fasılalarla girmiş bulunuyo
rum, bu iki büyük kuvvetin çok müstakil kalma
sında fayda görürüm. Yine tekrar ediyorum ki 
bu benim şahsi fikrimdir. Bu fikir doğrudur di
ye ısrar etmek; tıpkı arkaçağvari bir hareket 
olur. Yalnız ben bunu açıkça söylemeye mecbu
rum. 

Şimdi adliyenin rolü yok mu? Adlî muraka
benin çok rolü vardır arkadaşlar, bu şüphesiz lâ ' 
zımdır. Ve bunun lâzım olduğunu söyleyince yi
ne bir noktaya zihnim takılıyor; diyorum ki bu
raya hâkimleri karıştırırsak, hâkimle dâvacıyî 
birleştirmiş olmaz mıyız! Mukabil cevabı okudum 
ve işittim, meselâ diyorlar k i ; hâkim siyasî d â ' 
valara bakıyor, siyasete mi karışıyor1? Bu nok
tada yine mütereddidim. Hâkim siyasî dâvalara 
bakıyor amma, siyasî dâvada, hâdisenin cere
yanına iştirak etmiyor, o cereyan ettikten son
ra bakıyor. Binaenaleyh, benim bu noktayı ken
di kendime' ehemmiyetli telâkki ediyorum, fa
kat aksini kabul ederlerse, onu da mukaddes 
bir arzu olarak tanıyorum. 

Şimdi arkadaşlar reylerin gizliği meselesi 
var; bu reylerin gizliliğini temin etmek için ye
ni bir takım şeyler düşünülmemiş değil, düşü
nülmüştür. Bunlardan birisi hücreler usulüdür. 
Burada tekrar etmeğe lüzum yoktur ki, dünya
nın hiç bir tarafında ve şimdi falan filân mem
leket demiyeyim, kendi kendimi nakzetmemek 
için, alelûmum demokrasi ilân etmiş olan hiç bir 
memlekette açıkta rey verilmez. Mutlaka ka
palı bir yerde verilir. Yalınız burada, affedi
niz biraz ukalâlık edeceğim, Kanun projesin
de hücre kelimesi yerine (Kapalı yer) denmiş
tir. 

Arkadaşlar, kapalı yer kapısını kapadığı-
ııız bir oda da olabilir. Bu odaya 15 kişi de gi
rebilir. Burada kapalı yer yerine hücre demek 
maksada daha uygun olur. Hücre bir kişinin 
girebileceği yerdir. Hapishane, hastahane hüc
releri. ancak bir kişinin girebildiği yerlerdir 
Onun için hücre tâbiri müsaade edin de kal
sın. (Doğru sesleri) Çok fena bir tâbir değil
dir.... 

Şimdi arkadaşlar, bu gizlilik o kadar mü
himdir ki bazı yerlerde, isim söylemek iste-
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iniyorum, gizliliği o dereceye getirmişler ki san
dık başında bir vatandaşa hangi Partiye rey 
veriyorsun demek cezayı muciptir, hangi Par
tiye mensupsun diye bir vatandaşa sormak ce-
zayi muciptir, derhal hapse gidiyor. Daha ga
rip birşey var, seçimlere fesat karıştırsa o 
fesadi mahkemeye tevdi eden devletler mahke
me reisinin bile karşısındaki maznuna sen hangi 
partidensin demesini menediyor. Bakınız giz
liliğe ne kadar ehemmiyet vermişler. Bu mi
sallerimi maksadımı izah için, gizliliğin ehem
miyetini tebarüz ettirmek istiyorum. Bizde de 
yapılsın demek istemiyorum, onun için bu nok
tada çok musırrım. 

Arkadaşlar; bu gizjiliği temin etmek ve bu 
gizliliğin emniyetini millete ihsas edebilmek 
için, seçim kurullarında olduğu gibi sandık 
başındaki seçim komisyonlarında da parti mü
messillerinin bilfiil âza olarak bulunmaları ve 
mazbataları imza etmeleri çok doğru bir hare
ket olacaktır. Ve zannediyorum ki, verilecek 
teminatın en mühimlerinden biri budur. Buna 
itirazlar işittim, mukadder itirazlara âcizane 
cevap vermek istiyorum. Diyorlar ki ; ya imza 
etmezse. îmza etmezse altına, imza etmiyor, 
diye şerh verilir. Ekseriyet imza etmiyorsa za
ten seçim olmamış demektir. Fakat ekseriyet 
imza etmişse zabıt varakası teessüs etmiş de
mektir. Eğer bu teminatı vermezsek açık tas
nifi inkâr etmiş olacağız. Sonra da mazbata 
muallel olacaktır. Bu vesileden istifade ederek 
burada bir şeyden bahsetmek istiyorum, fa
kat bu bir Anayasa meselesidir. Bu talilli 
mazbatalar Meclise gelecektir. Fakat daha 
evvel Mahkemei Temyizden müntehap iki 
azaya gitmesini doğru buluyorum. Bundan 
evvelki Meclislerde de biz gördük ki, birçok 
münakaşa, gürültü ve lüzumsuz şeyler oldu. 
Yine böyle bir yanlışlığa gitmemelidir. Talilin 
iki nevi vardır. Birisi intihap kabiliyetidir ki, 
bu Meclise aittir, bizim işimizdir, o şahsın 
mebus olabilmek kabiliyeti meselesi. Fakat in
tihaba fesat karıştı mı, karışmadı mı, bunu 
tetkik hâkimin işidir. Birçok yerlerde bu 
böyle olmaktadır. Hattâ hâkimler raporlarını 
Hükümeti tavsit ederek değil doğrudan doğru
ya Meclis Başkanına gönderirler. 

Sonra ikinci mesele olarak tasnif geliyor ar
kadaşlar. Tabiî tasnif açık olacak, yine parti
ler mümessillerinin ve şayet varsa müstakil 
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1 namzetlerin huzurunda yapılması kanunda ka

bul edilmiştir. Burada bir noktayı hatırlat
mak istiyorum, bu nokta da şudur: Bunu Ko
misyonda da arzetmiştim, bu seçim yapıldık
tan sonra azadan birisi bu sayım olmadı diyecek 
olursa, müsaade ediniz bir kere daha sayılsın. 
Bu da yepyeni birşey değildir. Her yerde yapı
yorlar. Bu da büyük bir emniyeti muciptir. 

Ondan sonra ikinci bir nokta geliyor ki, o da 
bence daha mühimdir, bugün cari olduğu veç
hile, reyler sayıldıktan sonra rey puslalarmm-
hemeıı yakılması. Bu kadar aceleye lüzum gör-
müyoıum. Hiç olmazsa mazbatalar Mecliste 
tasdik edilinciye kadar bu oyları mühürlü bir 
dosyada saklamak doğrudur. Nereye saklıya-
caksanız saklayın, meselâ Meclis Reisi neza
retinde fakat mazbatalar tasdik edilmeden bun
ları imha etmek tarafına gitmeyiz. 

Sonra, küçük bir meseleye daha geliyorum; 
mazbataların yazılmasında, reylerin tasnifin
de, listelerin tanziminde kurşun kalemini mah
kûm etmelidir, kurşun kalemi kullanmamalıdır. 
Bunun yerine ya hokka kalem, yahut mürek
kepli kalem, yahut da kopye kalemi kullanmalı
dır. Bu, kanuna koymaya değer mi, yoksa Da
hiliye Vekili tamimle mi halleder, bilmiyorum. 
Yalnız bu kurşun kalemi ortadan kaldırılırsa 
birçok dırıltıların ve şikâyetlerin önü alınır. 

Şimdi arkadaşlar; Adalet Komisyonu Sözcü
sünün burada belirttiği üzere, dördüncü ek 
madde projeden çıkarılmış. Hakikaten şayanı 
teşekkürdür, buna hiç şüphe yok. Komisyon 
bunu pekâlâ çıkartabilir. Fakat Mecliste bunu 
müdafaa edecek fikirler olabilir, o da fikirdir, 
ona da hürmet ederim. Onun için bu hususta 
da kendi fikrimi söylemeye mecburum. 

Arkadaşlar; burada sizi dinlendirmek için 
biraz başka bir tarafa kaçıyorum, o da edebi
yatta, bilhassa tiyatro edebiyatında son per
dede birdenbire, hiç belli olmıyan bir taraf
tan bir vaka, bir şahivet beliriverir. Ona 
Peus ex machina yani makineden çıkan ilâh 
manasmadırlar. Yunan edebiyatından kalan 
bir tâbirdir bu 'şahıs bütün tiyatro piyesi
nin en canlı noktasında birdenbire çıkar ve en 
canlı noktasında piyesi gayet tatlı bir surette 
bitirir. 

Şimdi, Sözcünün bu maddenin kaldırıldığını 
i söylemeden evvelki vaziyet, bu vaziyet değildi. 
i Burada, bir ilâh vaziyetinde gelen yani fev-
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kattabiiye bir mahlûk vaziyetinde gelip, piyesi 
bir saadet içinde bitiren birşey değil, fevkalâ- j 
de bir felâket içinde bitiren birşeydi. Eğer şim- i 
di. Sözcünün söylemesiyle bu, kalkarsa o fe- ! 
lâket içinde bitecek değil, bu dram, saadet ; 
içinde bitecek birşeydir. (Bravo sesleri). i 

Eğer, bu böyle kalsaydı, arkadaşlar, bu ha- j 
kikaten teminat, teminat, teminat derken arka- • 
smdan, tehdidat gelecekti. 

Şimdi arkadaşlar, son söz olarak iki kelime j 
daha söylememe müsaade buyurun. Bu madde | 
kaldırılırsa ve yukarda teklif ettiğim ufak te- J 
fek, belki sizin için ufak tefek değildir, bana I 
öyle geliyor, bazı tadilât yapılırsa o zaman be- j 
lirtmek istiyorum ki, başlangıçta da söylediğim ] 
gibi Türkiye Cumhuriyetinde seçim hâdisesi no j 
de olsa yeni bir merhaleye erişmiş olacaktır. i 

Fakat şimdi asıl mesele, burada bir şans me- I 
selesi vardır. Demin dediğim gibi, bu tekâmül 
denilen şey bir hamlede yapılacak şey değildir. : 

bir tecrübeye ve zamana muhtaç bir şeydir. Hal- '• 
buki tesadüf bize öyle bir şans vermiştir ki, 
önümüzdeki kısmî seçimler vardır, biz bu ka- ' 
mınu o seçimlerde tatbik edersek o kanunun iş-
liyen yerlerini tatbik edeceğiz ve hüsnü niyet ' 
olup olmadığını tecrübe edeceğiz, velhasıl gayet i 
güzel bir tecrübeden çıkacaktır. Ben o fikirde- j 
yim, bu kanunun kifayetine inanmasam bile, j 
bu kanun elimde olarak seçimlere girip eksik i 
noktaları göstermek, fena noktaları, yanlış nok- ; 
talan, hüsnü niyetsiz noktaları belirtmeye ça- i 
lışmak burada Mecliste bunun tadilini teklif et ' 
mek kadar mühim bir vazife olacaktır, (Bravo j 
sesleri, alkışlar). j 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muh- j 
terem arkadaşlar; yürürlükte bulunan Seçim j 
Kanunu, bildiğiniz gibi 5/V1./1946 tarihinde ka- j 
bul olunmuştu. Böyle bir kanunla yapılacak j 
seçimlerde, vatandaşın reyini her türlü baskı ! 
ve hileden azade olarak kullanmasını ve kulla- j 
nılan reylerin de sandıklardan olduğu gibi çık- , 
masını ve tutanaklara geçmesini beklemenin | 
bir hayal olacağını, daha müzakeresi sırasında \ 
bu kürsüden ısrarla ifade etmiştik. Tasarının f 

her türlü baskı ve kötü tertiplere, sandık başı j 
ve tutanak hile ve oyunlarına çok müsait olduğu i 
sathı bir tetkik ile dahi anlaşılacak açıklıkta ; 
olmasına rağmen ne yazık ki vaktinde ve ısrarla ; 
ortaya koyduğumuz bu hakikat o vakit görül- \ 
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mek istenmemiş ve kanun da tasmim olunduğu 
şekilde çıkarılmıştı. 

Bu kanunla bir taraftan iki dereceli seçim
den tek dereceliye geçilmek gibi demokratik bir 
hamle yapılıyor, diğer tarafdan yolsuz ve ka 
nunsuz hareketlere ve her türlü hile kötü ter
tiplere kapılar ardına kadar açık bırakılıyordu. 
Bu yüzden, 21 Temmuz seçimleri, vatandaşın 
ve Türk Milletinin vicdanında seçim emniyeti
nin yerleşmesine asla imkân bırakmıyan şart
lar altında yapılmış oldu. Bunun neticesi olarak, 
seçimlerle yerlerine oturan bütün heyetlerin, 
Devlet ve Plükümet organlarının seçimlerinde 
emniyet unsurunun eksikliği ve hattâ yokluğu 
yüzünden memlekette derin bir huzursuzluğun, 
bir nevi mânevi asayişsizliğin yerleştiğini ve o-
günden bugüne devam ede geldiğini görmek
teyiz. 

21 Temmuz seçimlerinin memlekette yarat
tığı derin teessür ve infialin tabiî neticesi, o se
çimlere meydan veren kanun ve hükümlerin 
değiştirilmesinin Millî bir dâva haline gelmesi 
olmuştur. Bu tesirledir ki, ozaman Seçim Ka
nununun bazı maddelerinin acele değiştirilmesi 
hakkında bir kanun teklifi yapmak zaruretini 
duyduk. 

Dikkatle okunduğu takdirde görülecektir ki 
o vakitki teklifimize esas teşkil eden talepler 
yalnız en çok göze batan bir kaç maddenin de
ğiştirilmesine inhisar etmiştir. Böylece tadil tek
lifine iktidarın ozaman içinde bocaladığı hırs 
ve hiddeti artıracak bir eda taşımaktan da uzak 
bulunuyordu. Buna rağmen teklifimiz iktidar 
partisince hiddet ve şiddetle karşılanarak top
tan ve katî bir redde uğramıştı. Bunun ne kadar 
hatalı bir hareket olduğu, artık tamamiyle an* 
lasılmış olsa gerektir. Yeuiden hatalara düşme
mek için ozaman bugün yeni bir tadil tasarısı 
görüşülürken Meclis Komisyonlarınca ileri sü* 
rülmüş olan i'et sebeplerini kısaca hatırlatmayı 
faydalı bulmaktayız. Müzakere edilmekte olan 
tasarının gerekçeleri arasında bunlar ibretle gö« 
rülecektir. Ozaman Komisyonun biri kaleme al
dığı mazbatada, tekliflerimizi kendine mabjsus 
görüş ve sebeplerle birer birer reddettikten .son
ra 20 Eylül 1324 tarihli intihabı Mebusan Kanu
nunun ancak 1942 yılında yani tam 34 yıl sonra 
Mebus Seçimi Kanunu ile tadil edilmiş olduğu 
nu ileri sürerek mevcut kanunun değiştirilmesi 
için yirmi, otuz senelik bir zaman geçmesi ica-
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bedeceği mütalâasını serdetmekten çekinmemiş 
o komisyon mazbatasında aynen şunları oku
maktayız : 

«Hiç olmazsa bir kaç tecrübe devresi geçi
rerek kanun Millî bünyeye uymadığına ekseri
yet tarafından kanaat getirildikten sonra ve 
geniş bir zaman çerçevesi içinde derinliğine ya
pılacak tetkikler neticesinde ne gibi pirensiplere 
dayanılması lâzım geleceğini tesbit bir emri za
ruridir. Yukarda arzedilen sebeplerle mevcut 
kanunumuz, Millî iradenin tecellisinde vatandaş
ları her türlü tesir ve müdahaleden azade tut
mayı en geniş mânada teinin eden ve demokra
tik esaslara dayanan bir kanundur. Bu husus
ların eksikliğini iddia etmek; kanunun ruhuna 
uygun düşmez. Bu itibarla ana kanunlarımızdan 
olan Milletvekilleri seçimi hakkındaki 4918 sa
yılı Kanunun tadiline mütedair olan tasarının 
maddelere geçilmeden heyeti umumiyesinin red
dine karar verilmiştir.» 

Arkadaşlar; bu mazbata 1946 yümm son 
ayında yazılmıştır. Binaenaleyh yirmi otuz sene 
değil; bugüne kadar aradan geçen müddet an
cak bir buçuk seneden ibarettir. 

Komisyonun yukarıki mütalâalarını, zama
nın bazan. ne kadar süratle geçtiğini ibretle 
temaşaya vesile verecek bir misal olarak naklet
miş bulunuyoruz. Yoksa, sayın komisyonun ön
ceden ancak yirmi otuz senede aşılmasını müm
kün gördüğü merhaleleri bizzat kendisinin kı
sa bir zaman içinde ve bir cümlede aşıvermiş 
olmasına hayret edilse dahi, bunu memnunluk
la karşılamak icabeder. 

Seçim Kanununun tadili için 20 - 30 seneyi 
az gören sayın komisyonun, süratle ilerliyen 
hâdiselerin seyrine uymakta ne kadar muvaf
fak olduğunu bilmek için elimizdeki tasarının 
müzakeresi münasebetiyle şimdi huzurunuza 
sunmakta bulunduğu mazbataya bir göz atmak 
kâfidir. Mazbatadan yalnız şu cümleleri almak
la iktifa edelim: «Seçim Kanunumuza, seçim
lerde bütün milletçe arzu edilen emniyet ve se
lâmeti sağlamak üzere «gizli oy» ve «aleni tas
nif» prensiplerini bir kat daha vuzuh ve temina
ta bağhyan kayıtların konması zaruri olmuş
tur.» 

Tekrar hatalara düşmekten sakınmaya me
dar olur ümidiyle, müsaadenizle bir tek misal 
daha arzedeceğim. Bu misal de, iktidarın kısa 
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bir zaman evvel sahip olduğu görüş ve zihniyet
le, bugün vardığı telâkkiler arasındaki farkın 
büyüklüğü açıkça görülüyor. Bir.buçuk sene 
evvel, seçim kanununun değiştirilmesi hakkın

daki ilk teklifimizde cevap veren bir başka 
komisyon teklifimizi bir sürü indî mütalâalar
la ve katî bir lisanla reddettikten sonra «esa
sen bu memlekette demokrasinin gelişimi başlı
ca iki büyük âmilin seyri ile paralel gittiği in
kâr olunamaz; bunlardan birincisi genel nüfu
sa göre okur yazar nispetinin artmasıdır» de
mekte ve memleketimizde okur yazar bir hesa
ba nazaran %20 daha sonraki sayımlara göre 
de %30 olduğuna göre umumi nüfusa nazaran 
okur yazar nispetinin bu kadar düşük olduğu 
bir memlekette demokrasinin ve seçimlerin 
memleketin ancak bu seviyesiyle mütenasip ola
bileceğini ifade etmek istemektedir. 

Aynı komisyon demokrasinin gelişmesi mev
zuunda şöyle devam ediyor: «İkinci âmil va
tandaşın, hangi kolda olursa olsun, istihsal ha
yatında, başkasının eline bakmayıp kendi isti
nat noktasını, kendi varlığında ve kendi benli
ğinde bulmasiyle ve içtimai heyette bu vasıfta
ki vatandaşların üstünlüğü ile kabildir. Okur 
yazar nispetinin artması ve Toprak Kanununun 
tatbikatının yurttaşın marabalıktan kurtulma
sı ve kendi işine kendisinin sahip olması şartla
rı tekemmül ettikçe Seçim Kanunumuzun kıs
mî, küllî ve diğer seçim ameliyeleriyle tekrar
lanacak tatbikat tecrübe ve müşahedelere göre 
mevzuatımızda gereken tekemmülün vücuda 
gelmesi tabiidir.» 

Adalet Komisyonunun geçen sene yazdığı ra
pordan aynen aldığımız bu cümleler gayet ma
nâlıdır. Görülüyor ki, İktidar Partisi demok
ratik gelişmeyi, memlekette okur yazar nispeti
nin artmasına ve vatandaşların, başkasının eli
ne bakmayıp kendi işlerinin sahibi haline gel
melerine bağlamakta ve dolayısiyle de Seçim 
Kanununda millî iradenin tam tecellisini sağlı-
yacak tadillerin yapılmasını da böyle çok uzun 
ve gayri muayyen zamanlarlara talik eylemek
tedir. Memlekette bir defa ele geçirilmiş olan 
iktidarı ilânihayc elden bırakmamak kaygı
sından ileri geldiğine şüphe olmıyan bu görüş 
ve muhakeme tarzı demokratik gelişme yolun
da, karşılaşılan bütün bocalamaların hakiki se
bebini gayet güzel izah etmektedir. Bu memle
keti muhtacı vesayet cahillerle ve seçim hakkı-
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m kullanmakta vicdanı serbest olmıyan serf-
lerle dolu zan ve farzeden bu zihniyet derhal 
bırakılmalıdır. Aksi takdirde iktidarda bocala
maların memlekette huzursuzluk ve maddi sı
kıntıların bertaraf edileceğini beklememiz bir 
hayal olur. îdare etmeye liyakat kazanabilmek 
için herşeyden evvel bu memleketin hür vicdan
lı, hak ve hürriyetlerine sahip ve âşık insanlar
la dolu olduğunu, ve Türk Milletinin haklarını 
ehliyetle kullanmaya muktedir halde bulundu
ğu hakikatini- kabul etmek icabeder. Memleke
ti idare etmek mesuliyetini üzerlerine alanların 
memleketin hakikatlerinden bu kadar uzak 

kalmalarını elemle karşılamamak mümkün de
ğildir. 

Arkadaşlar, millî bir dâva haline gelmiş olan 
Seçim Kanununun değiştirilmesi hakkında bi
zim bir buçuk sene evvel yaptığımız teklif işte 
böyle hususi kaygılardan, parti menfaatleri
nin üstün tutulması endişelerinden gelen birta
kım indî mütalâalar ve tamamiyle sakat görüş
lerle reddedilmişti. Bugün Seçim Kanununda 
değişiklik yapan tasarının huzurunuza gelmiş 
bulunması da gösteriyor ki, hakikatler şimdiye 
kadar farzolunmak istendiğinden çok başka
dır. Ve hakikatleri görmemezlikten gelmekte 
ilânihaye devam olunamaz. 

Muhterem arkadaşlar; kaydetmek icabeder 
ki, Hükümetçe Meclise sunulan Seçim Kanunu 
tasarısı hakikatlerin nihayet kabul ve itirafı 
mânâsını da , taşımakta dır. Ancak esef edilecek 
cihet bu tasarının Meclise tam ve kâmil şeklini 
alarak getirilmemiş olmasıdır. Buna seben, za
manı geçmiş fikirlerin ve geriye tahassürle ba
kan gözlerin, bütün ileri hamlelere karşı, hâlâ 
hareket ve mukavemet halinde bulunmalarıdır. 
Buna rağmen tasarıda oyların gizliliğini temin 
maksadiyle hücre usulünün kabul edilmesini, 
tasniflerin sandık başlarında ve aleni yapılma
sı hususunda daha vazıh hükümler konulmuş 
olmasını tasnif neticelerinin mahallinde derhal 
ilânını ve tutanakların parti temsilcilerine ve
rilmesini ve nihayet Memurin Muhakemat Ka
nununun memura sağladığı zararlı teminatın 
hiç olmazsa mahdut çerçeve dâhilinde ve 
nazari olsa dahi seçimlerde suç işliyenler hak
kında kaldırılmış olmasını ileri bir adım olarak 
görürüz. Şu var ki ; Seçim Kurul ve Komisvon-
larmm kuruluş tarzına, oy vermedi ve tasnif de 
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murakabe mekanizmasının iyice kurulamamış 
olmasını ve işlemez halde bırakılmasını ve he
le bir ek madde ile seçimler hakkında her tür
lü tenkidi, şikâyet ve ihbarı hemen hemen 
gayri mümkün kılacak hükümler getirilmiş 
olmasını teessürle karşılamaktayız. 

Aziz arkadaşlar, vatandaş reyine kıymet ve
ren memleketlerde ve bütün seçimlerde ilk şart 
Seçim Kurul ve Komisyonlarının tarafsız hare
ket edebilecek bir bünyede kurulmuş olmaları
dır. Sonra da bu komisyonların türlü faaliyet
lerinde tarafsızlığından ayrılmamalarını temin 
edecek hükümlerin mevcudiyeti şarttır. Bu iti-
barladir ki, 16 . IV . 1948 tarihinde Meclise 
tevdi ettiğimiz teklifimizde seçimleri idare ve 
kontrol edecek seçim kurullarının mahallin en 
yüksek yargıcının veya onun tavzif edeceği 
diğer bir yargıcın başkanlığında kurulmasını 
öne sürmüştük. Bu teklifimize göre kurulun 
diğer azaları şunlar olacaktır: Başkan olan 
yargıcın belediye üyeleri arasından kur 'a ile 
seçtireceği iki kişi ve seçime iştirak eden siyasi 
partilerden gönderilecek birer âza. 

Kaide olarak böyle bir heyetin tarafsızlığı 
iyi emniyet sahibi olmaksızın hiç kimse tarafın
dan inkâr olunamaz. 

îç politikamızın en mühim ve nazik prob
lemi, emniyet sağhyacak bir seçim kanunu vü
cuda getirmektir. Böyle kanunun vücuda gele
bilmesi için tekrar ediyoruz her şeyden evvel 
tarafsız kurul ve komisyonların teşkil edilmesi 
lâzımdır. 

Arz ve teklif ettiğimiz heyet; akla gelebile
cek ve teşkil olunakilecek heyetlerin, kuruluş 
itibariyle, en tarafsızı olduğuna göre emniyetli 
seçim dâvasının bu en esaslı ve en can alacak 
noktasında yani kurul ve komisyonların sureti 
teşkili hakkındaki teklifimizin reddedilmesi 
için çok kuvvetli mucip sebepler ileri sürülme
si icabederdi. 

Halbuki gerekçelerde teklifimizin tek ret 
sebebi olarak politika işlerine karıştırılmak 
suretiyle yargıcın uzun emeklerle temin olunan 
tarafsızlığının yıpranması mahzuru ileri sürül
mektedir. 

Bu konuda İçişleri Komisyonunun mütalâa
sı şu cümlede ifadesini bulmaktadır. «Türk 
Yargıcının tarafsızlığından seçimde fayda umar
ken acaba onu asıl devamlı görevi olan adalet 
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işinde kendisinin ayrılmaz vasfı olmak gereken I 
tarafsızlığını yıpratmak, aşındırmak gibi mah
zurlara müntehi olan bir yola girmiş olmazmı-
yız.» 

Bu ifadeden ilk çıkan mâna; âmme vicda
nında en tarafsız heyetin bile seçim işlerinde ta
raflı olarak hareket ettiği şüphesi mevcut oldu- | 
ğunun komisyonca kabul edilmiş olmasıdır. 

Seçim işlerinin türlü şüphelere mahal ve im
kân verecek şartlar altında cereyan edeceği böy
lece berveçhipeşin kabul olunduğuna göre ka
nunda seçim kurullarının teminat altına alınma
mış ve murakabe cihazları kurulmamış olduğu 
itiraf olunuyor demektir. Aksi takdirde hergün 
gördükleri vazifeden dolayı tarafsızlıkları yıp-
ranmıyan yargıçlarımızın, dört senede birkaç 
güne münhasır olacak seçim işlerinde yıpranaca-
ğmı kabul ve iddia etmek nasıl mümkün olur? 

Kısaca, seçim işleri, seçim kurul ve komis
yonlarının temayüllerine göre tarafsız ve adaletli 
iş görmeye olduğu kadar her türlü hile ve fesat 
karıştırmaya müsaait olacak bir vasıfta cereyan 
edeceği kabul olunuyor demektir. -Hal böyle 
olunca, belediye reislerinden ve onun hiç şüp
hesiz aynı temayüllere sahip belediye üyeleri ara
sından seçilecek kimselerden tşekkül edecek, 
% 100 tek taraflı heyetlerin böyle bir vasıta, 
âmme vicdanına emniyet verecek şekilde seçimi 
idare edecekleri nasıl kabul olunabilir? I 

Görülüyor ki, yargıçları seçim kurullarında 
vazifelendirmek ve seçim kurulunu teklif ettiği
miz şekilde tarafsız bir bünyede teşkil etmemek 
için komisyonca ileri sürülen bütün bu mülâha
zaların müntehi olduğu tek müspet netice, bizim 
iddia ve teklif ettiğimiz gibi, seçim kurullarının j 
tarafsızlığına âzami itina göstermenin katî bir I 
zaruret olduğu hakikati ortaya koymasıdır. 

Yargıçlarımızın tarafsızlıklarının yıpranması j 
ihtimali büyültücü adese altında kat kat müba- [ 
lâ^alandıran zihniyet, seçim emniyetsizliğinin 
memleketi içe attığı huzursuzluk ve mânevi asa- ı 
yişizliğin yarattığı çok ehemmiyetli mahzurları 
görmemek gafletine düşmüştür. 

Yine Komisyon raporunda Belçika, Fransa, 
ttalya ve Yunanistan gibi memleketlerde seçim ı 
kurumu başkanlıklarına yargıçların getirilmesi , 
bu memleketlerde nispî temsil usulünün cari bu
lunmasına atfedilerek Anglosakson memleketle- ı 
rinden yargıcın seçim kurullarında yeri olmadığı ! 
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da ileri sürülüyor. Gerekçelerde nispî temsil usu
lü ile yargıcın seçim kurullarında vazife alması 
arasına ne gibi bir irtibat ve münasebetin mev
cut olduğu izah olunmuş değildir. Halbuki Bel
çika'da nispî temsil usulü kabul olunmamıştır. 
Anglosakson memleketlerinde yargıcın seçim ku
rullarında vazifelendirilmemiş olması ise bizim 
için ittibaı mutlaka zaruri bir kaide teşkil etmez. 
Anglosakson memleketlerindeki ve hattâ bütün 
dünya memleketlerindeki mevcut olan şartlar 
emniyetli seçim mevzuu bakımından bizim şartla
rımızla hiçbir suretle kıyaslanamaz. Şimdi artık 
tafsilinde fayda olmıyan ve fakat seçim tutanak
larının Mecliste geceli gündüzlü devam eden 
müzakereler sırasında binlerce delil ve vesikala-
riyle mahiyetini ortaya koymaya çalıştığımız ma
hiyeti bütün memleketçe malûm bulunan 21 tem
muz seçimlerinin bir benzerine Dünya demokra
silerinde herhangisinde raslamak mümkündür. 

Bu, memlekette yaşıyan herkesin bildiği ha
kikatlerin tanı aksine olarak 40 bin türk köyün
den 30 bininde muhtar seçimlerinin Halk Partisi 
tarafından kazanılmış olduğunun bir Başvekil 
tarafından ilânında tereddüt gösterilmemesi gibi 
eşsiz bir hâdise, başka bir demokraside görülmüş 
müdür? Bu itibarla seçim emniyeti mevzuunda 
her memleketten ziyade kanuni teminat istemek, 
Türk Milletinin hakkı olmuştur. 

Seçim kuruluna seçime katılacak partilerden 
birer temsilci almak hususundaki teklifimize ge
lince; komisyon raporunda buna verilen cevap 
şudur: «Kanun nazarında hususi birer dernek 
olan partilerin hiç resmî sıfatı ve sorumu olmı
yan temsilcilerinin kanuni bir seçim mahsulü 
olarak görevlenmiş belediye üyeleri gibi ve onla
rın yanı sıra seçim kurullarında yer almaları, 
sonuna kadar her safhasının selâmetle cereyanı 
matlûp olan bir seçimde bugün için nasıl bir 
huzur ve emniyet âmili sayılabileceği çayı su
aldir.» 

Devlet ve parti mefhumlarını çok kere birbi
rine karıştıracak kadar ileri giden, yerine ve za
manına göre bir siyasi parti olarak bütün milleti 
içine aldığı ve Devletin kendisi olduğu telâkki
sine varan Halk Partisinin ağızdan bir siyasi 
partinin hususi bir dernek olduğu yolundaki mü
talâaları yadırgamamak mümkün değildir. Bu
nunla beraber iktidarın siyasi partiler hakkında 
bu telâkkiye gelmiş olmasını da bir ilerleme say-
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inak yerinde olur. Hakikat şudur ki bir siyasi 
parti ne Devlettir ne de herhangi bir hayır ce
miyeti gibi hususi bir dernektir. Siyasi partiler, 
temsil ettikleri fikir cereyanlarının kuvvetine 
ve mensuplarının sayısına göre bir memleketin 
tarihine ve mukadderatına mühim tesirler ya
pan teşekküllerdir. 

Parti temsilcilerinin hiç bir resmi sıfatı ve 
sorumu olmadığı mütalâasın] da yersiz 'mimak-
tayız. Herhangi bir teşekkülde resmî sıfatı ve 
sorumu olmak kanunun tanınmasına bağlıdır. 
Parti temsilcileri bu kanunla seçim .kurullarıt>a 
âza olarak kabul olundukları takdirde derhal 
resmî sıfat ve salâhiyetlerini iktisap edecek-. 
lerino şüpho olunmasın. 

Muhterem arkadaşlar; yargıçların seçim ku
rullarında vazifelendirilmeleri ve seçim kurul
larının tarafsız bir bünyede teşkili hakkında
ki teklifimizin komisyonlarda reddi karşısın
da mütalâalarımızı bir kere daha teyit etmiş bu
lunuyoruz. 

Emniyetli seçim gayesinin tahakkukunda 
bir mihver vazifesi yapacak olan seçim kurulla
rının, teklif ettiğimiz gibi, tamamile tarafsız 
hale getirilmeleri hususunda ne kadar ısrar et
sek yeridir,kaııaatindeyiz. Bu ısrarımızda hak
lı olduğumuzun ret edilmez delili, arzettiğim 
l)iı kanaatimizin bütün memlekette kuvvetle 
yer tutmuş olmasıdır.. 

Aziz arkadaşlar; aleni tasnif bahsine gelin
ce, parti temsilcilerine yalnız sandık başlarında 
bulunabilmek yetkisinin tanınmış olması, oraya 
parti temsilcisi olmıyan serbest vatandaşlar 
da bulunabileceklerine göre, büyük bir mâna 
ifade etmektedir. Tasnifi adım adım takip 
etmek ve her an görülebilecek yolsuzluklara 
müdahelede bulunabilmek imkânlarının parti 
temsilcilerine sağlanmış olması icabederdi. Ta
sarıya göre parti temsilcisi gördüğü kanunsuz 
hareketleri durdurmak, düzeltmek imkânına 
sahip değildir ve oy pusulaları da yakılacağına 
göre kanunsuzlukları kanun nazarında tevsik 
etmek imkânından da mahrum bırakılmış bu
lunmaktadır.. Bu itibarla tasnifin aleni olma
sından beklenen netice tasarıda temin edilmiş 
bulunmuyor. Demokrat Parti Millet vekili ar
kadaşlarımızın komisyonlarda teklif ettikleri 
gibi bir taraftan parti temsilcilerine tasnif em
niyeti sağlamak yolunda daha sarih yetkiler 
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verilmesini kısaca komisyonlara âza alınma
larına, diğer taraftan hiç değilse fesat karış
tırıldığı iddia olunan sandıklardan çıkan oy pu-
sulularmm ihtilâfı adlî mercilerce halledilince
ye kadar parti temsilcilerinin de mühürliye-
cekleri torbalar içinde muhafaza edilmesini za
ruri görmekteyiz. 

Şinıdi üzerinde ehemmiyetle durulması ieab-
eden bir bahse geliyoruz. Adalet Komisyonu Hü
kümet teklifinin haricinde yeni bir madde tek
lif etmiş bulunuyor. Dördüncü ek madde numa
rasını alan bu maddenin birinci fıkrasında Ce
za Kanunun 283, 285 nci maddelerinde yazılı 
suçların cezası iki kat artırılmaktadır. 

Hiç bir ciddî sebep mevcut değilken ana 
kanunlardan ve umumi ^hükümlerden ayrılarak 
cezaları kat kat şiddetlendirmeye gitmek, el
bette boşuna sarfedilmiş bir gayret olamaz. Bu
nun mânası seçimler hakkında yapılacak şikâ
yet, ihbar ve tenkitleri ağır ceza tehdidi altın
da doğmaktan ibarettir. 

Bu mütalâalarımıza yol açan düşünceleri 
aynı maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm büs
bütün açığa vurmaktadır. İkinci fıkra ile şim
diye kadar mevzuatımızda tarif edilmiş olmı
yan bir suç nevi ihdas olunmaktadır.. 

Bu fıkra ile elde edilmek istenen netice, bi
rinci fıkra için arzettiğimiz gibi, tamamile yıl
dırma maksadına matuftur. 

Gerekçede deniliyor ki. 
«Şikâyet yapacak olanların kötü niyet ve 

maksatla etrafa leke saçmaktan korunmaları 
ve ancak bu suretle namuslu memurlarla seçim
de vazife alan kimselerin bu işlerini çekinme
den yapabilecekleri düşünülerek ikinci fıkrada 
müstakil bir suç derpiş edilmiştir.» 

Sanki namuslu memurlarla seçimde vazife 
alanların şerefleri, haysiyetleri, hakları mevcut 
hükümlerle korunmuyormuş da şimdi bu yeni 
hükmün tedvini ile şerefler ve haysiyetlerin 
korunması temin olunacakmış gibi bir hava ya
ratılmak istendiği açıkça anlaşılıyor. 

Diğer taraftan böyle bir hüküm olmadıkça 
şerefli ve haysiyetli insanların seçimlerde va
zife kabul etmiyecekleri gibi, hakikâtle hiç alâ
kası olmıyan bir telkin de yapılmak isteniyor. 

Ne şeref ve haysiyetlerin şimdiye kadar ko
runmamış olduğu iddiası, ne de böyle bir hüküm 
tedvin olunmadığı takdirde şerefli memur VQ 
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insanların seçimlerde vazife almıyacakları mü
talâası asla varit olamaz. 

Seçimlerde vazife almaktan imtina etmiş kaç. 
kişi gösterilebilir? Haysiyet, ve hakları hima
yesiz kalmış kaç mağdur memur sayılabilir"; 
Buna mukabil seçimlerde memleket ölçüsünde. 
vazifelerin kötüye kullanılmaları karşısında bir 
tek vazifelinin dahi ceza görmemiş olması bü
tün bir milleti ıstırap içinde bırakmıştır. Or
tada asıl hakkı korunması lâzımgelen bir 
millet vardır. 

Hukuk ve demokrasi esasları bakımından 
bu bükümün tahliline gelince, açıkça görülüyor 
ki Anayasa'da Türklere tanınmış olan ihbar ve 
şikâyet hakkı seçim mevzuunda tamamiyle or
tadan kaldırılmış olmasa bile ağır bir ceza teh
didi altına konmak istenmiştir. Burada dikkat 
edilmesi lâzımgelen diğer bir nokta; bu fıkra 
ile istihdaf edilen memurun veya vazifelinin 
şahsına müteveccih haysiyet kıru-ı hücumları 
önlemek değil, seçimleri kötülemek maksadiyle 
haber yaymayı veyahut da ihbar ve şikâyette 
bulunmayı önlemektir. Yani vatandaşın siyasi 
tenkit, ihbar ve şikâyet hakkı tehdit altına 
alınmaktadır. Şimdiye kadar mevcut olun yan 
böyle bir hüküm ihdası '21 Temmuz seçimlerini 
mütaakıp İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlı
ğınca seçimlerden bahseden gazeteleri kapat
mak tehdidi altında bulunduran emrini hatır
latmaktadır. Acaba Adalet, Komisyonu Sıkı 
Yönetime bir nazire mi yapmak istemiştir"' Sıkı 
'Yönetimin kaldırılmasiyle hasıl olan bir boşluk 
böyle bir hükümle doldurulmak ve seçimler 
karşısında ağızlar kapatılmak mı isteniyor! O 
halde bu maddeyi Sıkı Yönetimin memlekete 
teşmil edilerek bir devamı olarak mütalâa et
mek yerinde olacaktır. Şurasını kaydetmek 
mecburiyetindeyiz ki, İni bükümü Seçim Kanu
nu çerçevesini aşarak Anayasa hükümleriyle 
teminat altında bulunan demokratik rejime 
tevcih olunmuştur. Ve unu çerçeve ve ölçüde 
mütalâa etmek zaruridir. Hal böyle olunca da 
rejime karşı bir tecavüz ve bir irtica adımı 
mahiyetinde olan böyle bir hükmü asla kabul 
etmemek ieabeder. 

Eğer seçimler iyi niyetle ve emniyet içinde 
cereyan edecekse onları umumi efkârda kötü
lemenin mümkün olanııyacağını ve böyle bir 
mahzur ve tehlikenin vücut bulmıyaeağını tes
lim etmekte bütün akıl ve iz'an sahipleri elbette 
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ittifak ederler. Hal böyle iken acaba butun 
vaıtiere ve iyi niyet gösterilerine rağmen sa
kin yollarda yapılması tasmım olunan seçim
ler hakkında şımüıüen şikayet ve tenkitlerin 
önlenmesi teüoırieri karşısında mıyız 'i 

Umumi efkârda umulmadık tesirler husule 
getirecek olan böyle bir hükmün kanuniye! 
kes helmesinden sakınmanın hepimiz İçin vazife 
okluğunu söylemekte hata yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; daha dün denecek 
kadar yakın olan bir mazide yine bu çatı al
tında ileri sürülmüş mütalâaların, bugün bu
rada okunmasına dahi tahammül etmenin ne 
kadar müşkül olduğunu görüyorsunuz. 

Halkımızın cahil, ecir ve serf durumundu 
olduğunu ileri sürerek vatandaşın ve milletin 
Anayasa ile temin olunmuş, haklarını sahiple 
rindeıı esirgemekte devam etmek ciddi ve ağır 
bir hata olacaktır kanaatindeyiz. Memlekette 
hakiki bir emniyet buhranının hüküm sürmekte 
bulunduğu ve bu buhranın memlekette mânevi 
asayişsizliğin devamına sebep teşkil etmekle 
beraber maddi takatsizliklerimizin sebeplerinin 
de devam edip gitmesine meydan verdiği bir 
hakikattir. 

Bu emniyet buhranı iktidarla millet arasın 
dadır. Dürüst ve bütün vatandaşların vicda
nında emniyeti yerleştirecek bir Seçim Kanunu
nun kabul edilmiş olması düne ait bütün hata 
ve kusur gölgelerini bertaraf edecek ve âmme 
vicdanında meşruiyeti hakkında en hafif bir 
şaibenin dahi yaşıyamıyacağı yarının millet eli 
İle kurulmuş iktidarına temel teşkil edecek
tir. Bu itibarla şimdi Seçim Kanunu müzakeresi 
yapılırken, tarihî birgün yaşamakta olduğumuzu 
hatırdan çıkarmamak icabetler. 

Kısaca ifade etmek istediğimiz şudur ki; İç, 
politikamızdaki emniyet buhranının izale od il
mesinin ancak herkese emniyet vercek bir Se
çim Kanununun kabulü ile mümkün olacağına 
inanıyoruz ve yine inanıyoruz ki her birerleri
nizin kalplerinizde, yaşıyan vatanseverlik hissi, 
şahsi kaygularm ve parti menfaatlerinin üstün-
ue çıkacak. 

HASAN DÎNÇER (Afyan Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; ilk tatbikatını 21 Tem
muz 1946 seçimlerinde yakinen müşahede ettiği
miz 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
nun millî iradenin tecellisine imkân vermediği 
bir hakikattir. 
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seçim kanununa Daha öğünden yeni bir 

muhtaç olduğumuz şiddetle duyulmakta idi. An
cak böyle mükemmel bir kanunun hazırlanması 
kendine göre bir zamana ihtiyaç gösterdiğinden 
yapılacak kısmi seçimlerde bariz yolsuzlukların 
tekerrürüne meydan vermemek düşüncesiyle ve 
ana görüşler muhafaza edilerek acele bir ta
dil teklifi sunulmuştur. 

Bilindiği üzere bu teklif ilgili komisyonlar
da uzun bir sürünceme devresi geçirirken ve ele 
alındığı zamanda da oyalayıcı taktiklerle red
dedilirken, kısmi seçimlere gidilmiş ve böylece 
seçim kanunu ikinci bir defa daha tatbik edil
miştir. 

Bu tatbikatın önce iktidar Hükümeti tarafın
dan, halkı avutmak için çeşitli tamimler çıkarı
larak iyi niyet gösterileri yapılmaya çalışılmış 
olmasına rağmen, müspet bir netiee alınmamı! ve 
teessüfe değer hâdiseler tekerrür eylemiştir. 

iktidar bir taraftan yaptıklarını inkâr sa
dedinde, mevcut kanunun, demokrasinin ana pren
siplerini teşkil eden esaslardan mülhem oldu
ğunu, demokratik unsurları ihtiva ettiğine şüp
he bulunmadığını iddiada ısrar ederken; diğer 
taraftan da halkın heyecan ve teessürüne perde 
çekmek ümidi ile «tatbikatta görülen bu vuzuh
suzlukları gidermek» gibi bir mucip sebeple ya
rım yamalak bir tadil tasarısı getirmek ıztıra-
rmda kalmıştır. 

Burada Demokrat Partiye mensup bazı Mil
letvekilleri tarafından da Hükümet teklifine mu
vazi hükümlerle, ayrıca adlî teı^nat isteyen bir 
teklif verilmiştir. İşte üzerinde konuşulan tasarı 
bu üç teklifin komisyonlarda müzakeresi sure
tiyle vücuda getirilmiştir. Hemen ifade edelim 
ki: tasarı bu hali ile bazı iyi hükümler getirmiş 
olmasına mukabil millî bünyemiz ve seçim em
niyeti için çok zararlı hükümleri İhtiva etmek
tedir. 

Ezcümle: Seçim kurul ve komisyonlarını 
belediye başkan ve üyelerinden teşkil yolunu ter
cih etmekle, bir taraftan demokrasi mücadele
sinin bütün safahatında ekseriyetle tarafgirane 
hareketleriyle halkın itimadını kaybetmiş bulu
nan idare âmirlerinin seçim işlerinden elini çek
mek gibi halkı avutucu bir hava yaratılmak is
tenirken, diğer taraftan memurların siyasetle 
meşgul olmalarını men eden kanuni kayıtlardan 
azade, tamamen parti tüzük ve programlarına 
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bağlı, belediye meclisi başkan ve üyelerinden 
istifade zihniyeti hâkim olmuştur. 

Bize -göre: Seçim emniyeti için yegâne çare; 
kurul ve komisyon üyelerini tarafsız insanlardan 
seçmektir. Bugün Devlet kadrosu içinde taraf
sızlığını muhafaza imkânına sahip ve istikrar 
içinde çalışma imkânına malik teşkilâtm başında 
muhakkak ki adalet teşkilâtı gelmektedir. 

Tasnif aleniyeti prensipinin; temsilcilere imza 
yetkisi tanınması ve puslaları okumak ve yazmak 
şeklindeki tasnif safhalarını temsilcilerin yakî-
nen görüp kontrol edebilmelerini sağlıyaeak açık 
hükümlerin ilâvesi suretiyle mükemmelleştiril-
mesi icabeder. 

Ta ki; tasnifi uzaktan takibeden vatandaşlar 
rey pusialarmın doğru okunduğuna ve okunduğu 
gibi kayda geçildiğine ve tasnif cetveline hilesiz 
yazüdığına kanaat getirerek kalb istirahatı için
de bulunsunlar-

Arkadaşlar, tasarının birinci ek maddesinde: 
«Seçim Kanununda ve diğer kanunlarda yazılı 
seçim suçlarından birini işliyenler, sıfat ve me
muriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi 
hükümler, dairesinde kovuşturma yapılır» şek
linde sarahatle vazedilen umumi prensipi madde
nin mütaakıp fıkralarında vali, kaymakam ve 
hâkimler için hususi takip usulleri vazetmek 
suretiyle bozmak; bunlar için bir nevi imtiyaz 
kabul etmektir. Bu hali demokrasinin esaslariy-
le kabili telif görmüyoruz. 

Arkadaşlar; bu mütalâalarımızı arzettikten 
sonra, bu tasarının iyi hükümleri ihtiva1 etmiyen 
dördüncü ek maddesinin kaldırıldığına dair' Ko
misyon Sözcüsünün sözlerini memnuniyetle kar
şıladığımızı ifade etmek isterim. Geçte olsa böy
le bir maddenin kalkmış bulunduğunu görmek 
bizi ancak memnun eder. (Bravo sesleri). 

Görülüyor ki, tasarı koyu iktidar taraftarla
rından başka kimseyi tatmin edecek şekilde değil
dir. Türk Milletinin bünyesine ve demokratik 
icaplarına uygun ve Millî iradenin tam ve kâmil 
tecelisini tamamlıyacak mahiyette ve mükem
meliyette olmaktan çok uzaktır. 

Daha açık bir tâbirle, Milletin dört gözle bek
lediği kanun bu değildir. 

Arkadaşlar, halkın seçim neticesine emniyet
le bakabilmesini sağlıyaeak bir kanunun ihtiva et
mesi lâzımgelen prensiplerin başında, şüphesiz 
ki, adlî teminat gelir. Ancak adlî teminat; De
mokrat Partili arkadaşlarımızın teklifinde oldu- , 
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ğu gibi, hâkimi, sadece seçim kuruluna başkan 
yapmaktan ibaret olanı, dar mânada anlamadığı
mızı açıkça ifade etmek isteriz. 

Biz adlî teminatı; defterlerin hazırlanmasın
dan tutun da seçim mazbatalarının tetkik ve ka
bulüne kadar, bütün safhaları içine alan bir te
minat sistemi olarak anlıyoruz. 

Arkadaşlar; seçmek esas seçim defterlerinin 
tanzimi ile bağlar. Adlî teminat istiy enlerin, 
muhtarlar tarafından gelişi güzel ve çeşitli cere
yanlara tâbi olarak hazırladıkları defterler üze
rinde hâkimlere seçim yaptırmak istemelerini, 
değil adlî teminat prensipleriyle, en basit emni
yet tedbirleriyle dahi kabili izah bulmuyoruz. 21 
Temmuz seçimlerinde bu defterlere bazı isimle
rin kasden geçirilmediğini, bir kısmı vatandaşla
rın ise ad ve soy adlarının bililtizam yanlış yazıl
dığını ve hattâ ölülere bu defterlerde yer veri
lip rey attırıldığmı görmüş olanlar, bu halin te
kerrürüne mâni olacak tedbirler bulmaya mec
burdurlar. 

Seçim defterlerinin hâkim tarafından vazife
lendirilen tarafsız kimselere uzun bir vâde için
de hazırlanması ve ayrıçtı adlî kontrola tâbi tu
tulması lâzımdır. Hu, birçok ileri memleketlerde 

olduğu gibi, adlî teminatın ihmali mümkün olmı-
yaıı bir icabıdır. 

Seçim kurulları, hâkimin başkanlığında ta
rafsız kimselerden teşekkül etmelidir. Kaza; 
seçim komisyonları da tarafsızlığı malûm olan ve 
partilere değil, Millî iradenin tecellisine hizmet 
emeliyle meşbu bulunan vatandaşlardan kurul
malıdır. 

Parti temsilcileri, kurul ve komisyonlarda 
cereyan eden bir muameleyi tetkik ve parti hesa
bına murakabe edebilecek duruma sokulmalı ve 
imza hakkı tanınmalıdır. 

Böylece, oy vermede gizlilik ve tasnifte ale
nilik prensipleri, her vatandaşın vicdanına hu
zur ve emniyet getiren temiz bir zihniyet içinde 
tatbikini bulmalıdır. 

Tutanakların tevhidi işinin de; illerde kuru
lacak 3 - 5 yargıçtan mürekkep bir heyete tevdii 
icabeder. 

Nihayet, milletvekili seçilenlerin zatine ve 
seçmek esasına temas eden itirazlar da Yargıtay 
Başkan ve azalarından teşekkül edecek adlî bir 
heyete tetkik ettirilmelidir. Tasnifte hesaba ka
tılan oy pus!alan muhtemel itirazların tetkiki sı-
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rasında en emin bir delil olacağından yakılaina-
yıp tutanağın kabulüne kadar mutlaka muhafa
za edilmelidir. 

Böylece, adlî teminat sistemine istiııadettirile-
cek bir seçim Kanununda bulunması lâzimgelen 
bazı esaslara kısaca temas etmiş bulunuyoruz. 

Başbakan Seçim Kanununun bu tadil tasarısı 
ile aldığı karma karışık hüviyete rağmen, ikin
ci kabinesinin programını, bu kürsüde müdafaa. 
ederken, memleket sınırını aşarak, bu kanunu, 
beynelmilel hukuk otoritelerinin hakemliğine 
arzetmeye hazır olduğu iddiasiyle her şeyi ört 
bas etmek istemiştir. 

Şayet bu iddiasiyle Başbakan; bizimki de 
kendimize göre bir «Sistem» dir ve işte hücre, 
işte alenî tasnif ve işte duvarlara asılmış maz
batalar diyerek hukuk dünyası karşısına çıka
cak olursa muhakkak ki «Bu kanunla seçim 
yapabiliyor musunuz,» sualiyle karşılaşacaktır. 
Eğer Başbakan: «Daha kötüsü ile de yaptık,:» 
diyeeekse ozanıan, beynelmilel hakemlerin 21 
Temmuz seçimlerinden haberdar olmamalarını 
temin etmeyi unutmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; hu çeşit iddiaları ve 
eldeki tasarıyı bir tarafa bırakarak gözlerimizi 
hep beraber Millî tarihimizi alâkadar eden 
yakın hâdiselere ve içinde yaşadığımız dünya 
ve memleket şartlarına çevirelim: 

Türk milleti bir asırdır mukadderatına hâ
kim olmak ve insanlık hak ve hürriyetlerini 
elde etmek için, korkunç bir seyir takip eden 
istiklâl ve vatan müdafaası yanında türlü gay
retler sarf etmiş, fakat hâlâ Türkiye'de millî 
iradenin tecellisini sağlamak işi memleket me
selelerimizin başında gelmekte ve iç politika 
mücadelelerinin mihverini teşkil etmektedir. 
ikinci dünya harbinin sonunda dünya sulhu
nu ve medeniyetini korumak maksadiyle hürri
yet ideali ve Demokrasi prensipi etrafında 
bütün milletler birleşmek zorunda kalmışlardır. 
Milletimiz sulh ve medeniyet yolunda her tür
lü fedakârlıkları yapmış bir millet olarak, Bir
leşmiş Milletler câmiasmdaki yerini alırken; 
kuvvetini, daha ziyade tarihinden ve ananesi, 
insanlık duygusu ve mahrumbiyetlere taham
mül etme gücü ile bütün insanlığa örnek bir 
varlık olan Türk oğullarından almıştır. Bugün 
de hürriyet idealinin ve demokrasi prensipi-
nin dünya ölçüsünde korunması mücadelesi de-
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vam ederken bin türlü mahrumiyetlere göğüs 
germeek bahasına, Türk halkının üzerine aldığı 
fedakârlık meydandadır. Bununla övünmek 
hakkımızdır. Buna rağmen, ne bedbaht tecelli
dir ki, Türkiyede yıllardanberi çöreklenen tek 
parti zihniyetini hâlâ söküp atmak mümkün 
olamamıştır. Bu neticeyi tesbit ederken yar ve 
ağyar karşısında bizim de içimiz sızlıyor. Fakat 
işte hakikatlar. 

İktidardakiler her vesiyle ile milletin irade
sine dayanmıyan bir Hükümetin tutunamıyaca-
ğmdan bahsederken bir taraftan da vatanın ve 
milletin kurtarıcısı olmak iddiasının yanında 
demokrasinin de banisi ve hamisi vaziyetini 
takınmakta ve diğer taraftan memleketteki de
mokrasi inkılâbını önlemek için akıllara dur
gunluk veren tedbirler ve tertiplere baş vur
maktan geri kalmamaktadırlar. 

Millet vasilerinin bu durumu; bastığı dalı 
kesen insanın durumundan farksızdır. Fakat 
kendilerine politika ihtirasına mevki ve man
sıp zevkine kaptırmış oldukları için bir türlü 
gafletten kurtaram anlaktadırlar. Bunların haf-
salasma sığdı ramadıkları şey, millî iradenin ken
dilerini (Alaşağı) etmesi ihtimalidir. 

Bu sebepten memlekette her gün biraz 
daha derinleşen maddî ve mânevi ıstıraplara 
gözlerini kapamışlar, mütemadiyen "a l aşağı" 
edilmelerine imkân vermiyecek gündelik po
litika ve oyunları ile meşgul bulunmaktadırlar. 

îşte; muazzam demokrasi nutuklarından 
sonra meydana gelen 21 Temmuz... Türk Hal
kı, Türk Vatandaşı yıllarca evvel tek dereceli 
seçime girmiş olan milletlere misal olacak bir 
vakarla sokaklarda dolaştırılan tethiş kıtaları
na, idarenin baskısına ve ekmek kapısının teh
dide mâruz bırakılmasına rağmen reyini kul
lanmaya koşuyor; lâkin kâh sandığı değişmiş, 
kâh soyadma harf eklenmiş.. Reyini kullanamı
yor amalar için sarahat yok deniyor.. 

Reyini kullanmıyan vatandaş münkesirdir.. 
Bu muhteşem tablonun yanında seçimi ida

re edenler; hep birlikte, aman hükümet elden 
gidiyor, komünistler memleketimize sokuluyor, 
şefimiz olmazsa ne yaparız. Hükümetin ordusu 
da var... Gibi propagandaların zehirini saçarak 
veya bir derece terfihin, biraz daha menfaatin 
peşine kapılarak halkın kullandığı reylere hile 
karıştırmakla onu ifsat etmekle meşgul. 
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Bu faciayı taşıyan vatan, muztarip.. Mah

zun.. 
Arkasından da memleketin idaresi, tek par

ti. Sisteminin en cesur otoritesi olarak tanılan 
kimselere veriliyor. 

Matbuat Kanununda, Ceza Kanununda üstü 
örtülü tadiller yapılıyor, sıkıyönetim uzatılıyor. 
Bütün bunların üstünde memlekette bir ihtilâl 
olması ihtimalinden bahsedilmek suretiyle ka
derine hâkim olmak için kanunların verdiği 
haklara dayanarak muhalefet mücadelesine de
vam eden halk, korkunç bir tehdit altına alın
mak isteniyor. (Kırk hin köyde yapılan muh
tar seçimleri memlekette seçim emniyeti olma
dığını bir daha gösteriyor..) Yaratılan bu teh
dit havası içinde iktidar yeniden baş kaldırı
yor ve şefinin 12 Temmuz beyannamesi diye ad
landırılan ye meşru hiçbir mahiyet taşımıyan 
şahsi görüşü ile muhalefet hareketini, demok
rasi inkilâbım yeniden bir sürünceme ve oyala
ma safhasına sürüklemek istiyor. 

Anayasasında "hakimiyetin kayıtsız şart
sız milletin" olduğu yazılı olan İm memlekette 
her vatandaşın ve vatandaşların kurdukları 
partilerin eşit muamele görmeleri hususu yine 
Anayasamızın teminatı altında bulunmasına 
rağmen her şey olup bittikten ve bütün Devlet 
faaliyetleri iktidar partisinin lehinde, tecelli et
tirildikten sonra artık eşit muamele yapılacak
tır diye beyanda bulunması cidden izahı kabil 
bir şey değildir. 

Bu arada 12 Temmuza sadakat göstermek 
veya göstermemek gibi bir sürü siyasi tezahür
ler içinde vukua gelen kabine değişikliklerinin 
manasızlığı meydandadır. Gelip geçen Hükü
metler memleket işlerini "Radikal ve rasyonel" 
bir zihniyetle göreceklerini iddia etmelerine 
rağmen hiçbir cezri ve esaslı tedbire başvuramı-
yorlarsa bunun illetini; millet güvenini kendi
lerinde aramak lâzımdır. 

Arkadaşlar, görülüyor ki, seçim kanununun 
esaslı ve ne de bu tadil ile alacağı şekil millî 
iradenin emniyetle tecellisini temin edecek ma
hiyette değildir. 

Büyük Millet Meclisine düşen vazife her tür
lü fena maksada kapılarını kapıyan ve millî ira
denin tam ve kâmil mânada tecellisini sağlıyan 
bir seçim kanunu yapmaktır. 

Bu maksadı temin için, her türlü endişeler
den ve particilik cereyanlarından uzaklaşarak 
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aramızda millî bir seçim komisyonu kuralım. Ve 
böyle bir berrak zihniyet içerisinde mümkün 
olan süratle hazırlanacak kanunu müzakere ve 
kabul ettikten sonra millete iradesini tecelli et
tirmek imkânını vermek için de Meclisin feshi 
yoluna gidelim. Millet bizden bunu bekliyor. Bu 
tarihî ve şerefli vazifeyi liyakatle ve mutlaka 
başaralım. Şimdiden bilelim ki, bu millî vazife
mizi yapmak veya gecikti rirsek tarih demokra
sisi dâvasının en büyük mesuliyetini omuzları
mıza yükliyeeektir. (Sağdan alkışlar). 

Şunu da unutmıyalım ki; bu millet 21 Tem
muzun bir kere daha tekerrürüne tahammül 
etmiyecektir. (Sağdan alkışlar.) 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Sayın arkadaşlar, halk hâkimiyeti idaresinin ve 
millî iradenin tecellisi bilhassa halkın, cemiyetin 
her salıdaki işlerinde seçim hakkını emniyetle, 
huzurla kullanmasiyle kabil olduğu ve kemale 
geldiği kimsenin kimseye öğreteceği bir şey ol
mayıp bir hakikat halinde Türk vatanında da 
vicdanlarda yer etmiş bir hakikattir. Bugün 
görüşmekte olduğumuz seçim kanunu hepi
mizin, milletin irade ve hissiyatına tercüman ola
rak, bunu, millî iradenin tecellisi esbabını daha 
iyi bir hale getirmek gibi hayırlı; güzel ve vatani 
vazifelerin önünde gelenlerinden birini yapmak
tır.. Bu şırada bendeniz bunu daha iyi sağlıya-
bilmek için tasarının 14 ncü maddesine işaret 
ederek heyeti umumiyesi hakkındaki noktai na
zarımı belirtip, huzurunuzdan ayrılmak istiyor
dum. ifa etmek istediğim vazife ve maksadım 
yine budur, yalnız buna girmeden birkaç nokta 
üzerinde birza duracağım. Beni bunda durmaya 
sevkeden Adnan Menderes ve Hasan Dinçer ar
kadaşlarımın beyanları oldu. 

Arkadaşlar, bu memlekette ve aziz Türk Mil
letinin dünya yaşadıkça devam edecek olan öm
ründe halk irade ve idaresinin tekevvünü için 
herkesin hüsnüniyetle, elbirliğiyle birbirini 
uyandırıp ikaz ederek elbirliği ederek çalışması 
lâzımdır. Millî ahlâk ve milletin bizlere tevdi 
ettiği ağır işlerde, eğer hizmet mukadderse, bu 
hizmetleri böylece yapmak gerekir. 

Arkadaşlarım Halk Partisi iktidarının, Türk 
Milletini ecir gibi kullanan bir zihniyet içinde, 
âdeta mağlûp ettikleri bir diyarda müstevli or
dularının intikam hissiyle o cemiyete karşı ha
reket eder bir zihniyette bulundukları gibi mem
leketi idare ettiğine işaret eder gibi fikirler ve-
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î ren ağır cümleler saffettiler. Arkadaşlar, daha 

dün ve bugün bu aziz milletin hayat ve istikbali 
için kâh bu cepheden, kâh şu yönden, kâh şurada 
ve burada beraber çalıştık. Şimdi hâdiseler hepi
mizi böyle getirdi. Omuzomuza çalışan adamla
rın bir gün birbirine kızıl sultanlık isnadedecek 
kadar millet huzurunda ağır ithamlarda bulun
maları, idare ve terbiyesine kanuni ödevimiz ica
bı ve vicdani borç olarak elimizde tuttuğumuz 
gelecek nesillere karşı bizim için suimisal ve kö-
tü örnek olmak gibi fena duruma düşmemizi mu
cip olur. (Soldan bravo sesleri). Bu noktalara 
asla girmiyecektim. Fakat yüreğimde bir ateş 

I yandığı için işaret ediyorum. Hiç, kimseyi incit
mek için söylemiyorum. 

Seçim işlerinde bilhassa yarma daha hayırlı 
numuneler -vermek için bu vazifelerde bulundu
ğumuz için arzediyorum. Adnan Bey ile beraber 
biz düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi safla
rında ve muhtelif parti bölgelerinde kendisi 
Halk Partisi müfettişi olarak bütün bu idealleri 
vatandaşlara doğru yol, hakikat yoludur, biz mil
lî hâkimiyetin, iradei milliyenin tecellisine ça
lışıyoruz, iyiyi; doğruyu, güzeli öğretmeye ç.a-
lışıvoruz. mütemadiyen bunları istedik ve biz 
bunlnrın hizmetkârıyız diye beraber söyledik ve 
çalıştık. Simdi ne oldu, iki sene içinde? 

HASAN DÎNÇER (Afyon K.) — Doğru yo
lu şimdi gördü. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla) 
— Arkadaşımız birden, yepyeni bir zihniyette! 
semavi bir nazile gibi bir şey oldu Hayret. (Sol
dan alkışlar ve bravo sesleri). 

Bu, yarın bizim yeri erimizi alacak olan, tah-
I sil ve terbiye sıralarında ve aile ocaklarında bu-
I lunan ve yetişen ve yerlerimizi alacak olan ço-
I euklarn, memleket hizmetlerini ele aldıkları za-
| man, bu hareketlerimizle onlara eyi misal vermiş 

olmayız. 
Sağdan bir ses — Parti namına mı konuşu-

I yorsunuz? 
| CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla) 
I Hayır, ben o partinin bir mensubu ve o yolun 

ve o idealin bir yolcusu olarak ferden ruhumda 
hâsıl olan ıstırabın aksini, hepinizin affını, mü
samahanıza sığınarak işaret ederek geçmek isti
yorum . 

I Arkadaşlar; bugünkü nesil, Türk Milleti-
ı tün mukadderatını Mondros'ta içine gömülmek 

— 606 — 



B : 80 2 .7 
îstenen bir gemiden aldı. Bugünkü nesil Türk 
tarihinin, Türk vatanının istikbalini Sevr'den 
aldı. Bugünkü nesil kendi istikbalini, yer 
yüzünde kıskanılır medenî, insani durumunu 
daha dün hülle hayatından aldı. 

Arkadaşlar, 20 - 25 senelik bir zaman içinde 
biz nerelerden bugüne geldiğimizi ve bugünü 
beğenmeyip beğenmiyecek, daha iyisini arayan 
ve istiyen bir hale geldiğimizi düşünmemiz lâ
zımdır. Millî hâkimiyet, halk idaresinin te
kâmülünü daha ileriye nasıl getiririz diye düşü
nüp arayan hale geldik bu devirdeyiz. 

Arkadaşlar; bu memlekette elektrik ihtiya
cı; lâğım ihtiyacı, su ihtiyacı hissedilir içtimai 
bir iş diye düşünülmezdi. Bugün vatandaşlar, 
kasaba halkları birbirini yiyor, Ankara'nın 
eşiklerini, taşlarını aşındırıyor, bunu isterim, 
bunu isterim, diye didiniyor, bağırıyor, hepi
mizde bunu elbirliğiyle daha ileriye nasıl geti
ririz diye çalışıyoruz. 

Arkadaşlar; bütçe müzakeresi devrinde gi
bi Cumhuriyetin ilânındanberi bu memleketin 
ne kadar ileri gittiğini bütün dökümanlariyle 
izah edecek değilim. Bir taraftan her gün artan 
irfan müesseselerinde vatan çocuklarını ilmü ir
fanın nuru ile, ruh ve karakterlerini asrın 
icaplarına göre tenmiye ederken bir taraftanda 
tahsil çağı dışında kalmış vatandaşlara halk 
odaları, halkevleri ile köylerin ta derinlikle
rine kadar mümkün olduğu derece girip onu 
uyandırmaya, onu insanlık âleminin ideal ve 
gayesinin anlaşılması lâzımgelen mefhum ve 
mevzuları anlıyacak hale getirmek için 25 se
nedir kendileri ile beraber mütema'diyen çalış
tık. Bunlar hep vatana bu aziz millete yapılan 
naçiz hizmetler ve halk irade ve hâkimiyetinin 
üstünlüğünü temin için elbirliği ile meydana 
getirmeye çalışmanızın semeresinden başka 
nedir? 

Arkadaşlar; yine Halk Partisinden bahse
deceğim. Bu Halk Partisinin sözcüsü gibi bir 
his verecek, fakat asla öyle değil. (Sağdan 
buyurun buyurun sesleri). 

Demin arzettiğim gibi, Türk Milleti kendi
sinin, vatanın mukadderatını, tarihini harap 
yıllardan bugünün dünyasının kıskandığı bir 
mevkie getirirken, idare mesuliyetini Cumhu
riyet Halk Partisine vermiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisi Ankara'da Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisi Hükümetini kurduğu zaman millete 
verdiği vaitler ve bunun yanında, milletin ken
disine tevdi ettiği hizmetler basında, Garpli 
diliyle, demokrasi denilen halk irade ve hâki
miyetini başlıca vazife olarak telâkki etmiş ve 
o günden ispat etmiştir. O gündenberi iç isyan
lar, ttalya tecavüz tehlikesi, Cihan Harbi, şu, 
bu mahrumiyetler içinde bu ideale doğru yü
rümüş ve onu oldurmaya çalışmıştır. Te
rakkiperver, Serbest Fırka teşkilâtı, bütün bu 
olanlar, Ankara'da Büyük Millet Meclisi Hükü
metini kurduktan sonra, Cumhuriyet Halk Par
tisinin milletin kendine verdiği mukaddes va
zifeler başında gelen demokrasiyi oldur
mak ve tahakkuk ettirmek için yapılan gay
retlerin tecellilerindendir. Ama talihsizlikler 
oldu, acemilikler oldu ve bütün o teşebbüsler 
müspet ve devamlı gitmedi. Birtakım arızalar 
geçirdi. Şimdi bütün dikkatimizi vatanda demok
rasi kemalinin, millet bünyesinde fena tesirler, 
tahripkâr tesirler bırakmadan el birliği ile bir
birimizi uyandırarak daha iyiye, ileriye götür
mek yolundayız. Bunun ahlâk ve tarih borcu 
olduğunu bilerek hareket eden insanlar olma
lıyız. Kendilerinin de bundan başka bir şey dü
şündüklerinden şüphe etmek istemem. Ama ko
nuşurken millet huzurunda, tarih huzurunda 
insafsızlığı bırakmak lâzımdır. Arkadaşlarımın 
deminki beyanlarında söyledikleri ağır sözler 
bereket versin millet adına bu kürsüden yine 
Türk Milletine söylenmektedir. Onun için insan 
cümleyi dinlerken birdenbire fena oluyor ama 
Türk Milletine buradan hitap edildiği için onun 
geniş ve engin ve faziletli vicdanında bunun 
ne kadar akis yapacağını bildiği için nihayet 

arkadaşlarınım heyecanlı bir an geçirmelerine ba
ğışlıyor ve üzüntü derhal sükûnet buluyor ve 
müteselli oluyor. Türk Milleti, hizmet edenleri, 
hizmetlerin iyiliğini, kötülüğünü hattâ bazen 
hüsnüniyetle kusurlar bile yapılsa affeden, te
veccühüne, şefkatine mazhar etmeyi bilen bir 
millettir. Onun için teessürüm hemen geçiverdi 
bu düşünce ve bu haksız isnatları dinlemeden 
önceki gönül rahatlığına beni ulaştırıverdi. Çün
kü asîl Türk Milleti her şeyi temyiz edecek, on
ları da bizi de tartacak kemaldedir. 

Yalnız ben de vatan hizmetkârları arasında 
olduğum için hiçbir zaman bu âciz milleti avut
mak, aldatmak ve cahil ecir görüp ona yüz bu
ruşturan bir nazarla bakmak değil, iftiralara 
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tahammül edemem. Siyasi, bir birliğe mensup 
olanlara, aklı başında herhangi bir vatandaşa 
isnat edilirken ben azap duyarım. 

Arkadaşlar, iktidarı elde tutmak için, ala
şağı oluruz korkusu ile hareket ediyormuşuz. 
Ben hiçbir memleket hizmetini yaparken mille
tin sevgi hissiyle düşünürken böyle bir şey asla 
hatırıma gelmiyor, hiç birimizin de hatırına gel
memiştir. Eğer arkadaşlarım iktidarı behemehal 
bu düşünce ile malûl kabul ediyorlarsa bu bir 
nevi içtimai maraz ve hastalık demektir ki, ya
rın başlarına gelir. ((iüJüşmeler) Böyle düşü
nenler böyle yaparlar denebilir. 

Ben kısaca ar/ediyorum, belli şeyleri gerek 
huzurunuzda gerek dolayısiyle milletin huzu
runda fazla izah etmek yersizdir ve caiz değil
dir. Ama biz ta Ankara'da ilk Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Hükümetinin kurulduğu andan 
itibaren bu idealle yürürken bir taraftan da he
defimiz, (J. 11. P. programının başına tek dere
celi secimi koymak olmuştur, onu daima tahak
kuk ettirmeye gitmişizdir. Ne ise, muhasebele
rimiz işte Milletin elinde ve huzurundadır. tn-
şaallah kendlerinin de bizim kadar hizmet ömür
leri olur da millet huzurunda hesaplarının mu
vazenesini vermek imkânını bulurlar. (Rica ede
rim daima millet adına konuşuyoruz diye milleti 
üzmesinler.) 

Şimdi arkadaşlarım; bu maruzatımla sizi bi
raz rahatsız ettikten sonra asıl maksadıma geli
yorum: Seçimlerde millî iradenin serbest ve tam. 
olarak tecellisi, seçime katılan her vatandaşın 
reyini dilediği gibi herhangi bir endişeye maruz 
kalmadan vermesi ve buradaki hareketinin tam 
Adedamnın emrettiği şekilde olmuş olduğuna 
inanmasıdır. Ancak böyle olursa seçimlerin ne
ticesine bağlanır, güvenir ve o seçimler hakkın
da herhangi bir kötü düşünceli insan muzır pro 
paganda yaparsa ona mukabele eder,-ona karşı 
koyar ve onu nakzeder. Bunun için elimizdeki 
tasarıda Sayın sözcü arkadaşımızın izah ettiği 
gibi, oyların gizli verilmesi, oyların açık tasnif 
edilmesi hakikaten en ileri memleketlerde ol
duğu şekilde, bu tasarı ile, (müzakere ederken 
maddelerde yapacağımız ufak tefek, büyük kü
çük tadillerle) şimdiden en ileri bir şekil almış 
bulunmaktadır. Seçimlerin teminatı da iyi dü
şünülmüştür. 

Seçimlerin bu ana esasının yanında bir de 
seçimleri idare edecek heyetlerin kurumu me

selesi de çok mühimdir. Onun için 14 ncü mad
de üzerinde duruyorum, 

14 ncü madde tasarıyı filhakika belediye baş
kanlarının başkanlığında, belediye meclislerin
den seçilecek üyelerle her türlü şüphenin ve en
dişenin üstünde sağlıyabilmek gayesini güt
müştür. 

Biz hir arkadaş bu maddedeki seçim kurul
larını daha demokratik esaslara dayandırmak 
için seçim kurulla rnıın halk tarafından 
m.üntahap kurumlarca daha geniş temsil edil
mesi imkânını verecek şekilde teşkilini lüzumlu 
gördük ve onun için bu maddeyi kâfi görmedik. 
Bu maddeyi kâfi görmeyiş; gizli seçim, aşikâr tas
nif, adlî teminat, birtakım mevki salıibi insan
ların seçimin emniyetini ihlâl edici nüfuzlar 
kullanmasına mâni olmak gibi hükümler mev
cut olmasına rağmen, bilhassa kurullar üzerin
de daha iyi durmanın ve. halkın temsilini daha 
genişletmeyi lüzumlu T faydalı bulduk. Onun 
için birkaç arkadaşla şimdiden bir önerge yaz
dık, onu yüksek Başkanlığa takdim ediyorum 
ve bu madde geldiği zaman fikirlerimizi de im
za; v.dea arkadaşlarla beraber izah edeceğiz. 

Demek istediğim şudur ki, tasarı hakikaten 
milletimizi rahat ettirecek ve memleket matbu
atın] bu hususla, bizi övecek ve teşvikkâr bulu
nacak bir duruma kavuşturacağını zannediyo
ruz. Ancak 14 ncü maddeyi bu genişlikte ve 
halk seçimleriyle vücuda; gelmiş mahallî kurul
lardan ınüntahap üyelerle terkip edilecek olursa 
kanunun tekâmülü daha iyi olmuş olacaktır. 
Bu suretle tasarının, ben de memleket için ha
yırlı olmasını diliyorum ve Partimizi ve Hükü
meti bunu hazırlayıp bu şekilde getirdiği için 
övüyorum. 

OtlIAI) BABAN (İstanbul) Bira:z iza
hat lütfetsinler. 

BAŞKAN Sual mi? 
OİTIAD BABAN (İstanbul) — Sual değil, 

izahat istiyorum. 
((TÜrültüler). 
OBVDBT KUIİİM İNT1KDAYI (Devamla) 

-•- Yalnız onu ar/edeyim ki, mdadeyi izah etmi-
yeceğim. Bunda şunu düşünüyorum : 

Şehir Meclisi üyelerinden kura ile ayrılan 
birkaç kişi, o vilâyet umumi meclis üyelerinden 
kura ile ayrılan birkaç kişi ve Ticaret, ve. Zi
raat odalarından kura ile seçilen ve o beldenin 
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belediye reisi de tabiî üyesi olarak bu suretle 
kurulacak heyet gizli oyla içinden başkanını 
kendi seçecektir. Ve o memleketteki noter de 
müşahit sıfatı ile bu heyetin başından nihayeti
ne kadar mesai de bulunacaktır. 

Kazalar küçük olduğu için mahalle muhtar
larından da aldık, aralarından, kura ile seçecek
leri birkaç kişiyi bu heyete alıyoruz. Maddeyi 
geldiği zaman tam olarak izah edeceğiz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara)—Muh
terem arkadaşlar; bendeniz tasarının sadece he
yeti umumiyesi üzerindeki maruzatımı kısaca 
arza çalışacağım. 

Millî hâkimiyetin tezahürüne bu günkü dün
yada en çok imkân veren rejimin Garp demok
rasisi olduğunu kabul etmiş bulunuyoruz. 

Bunun içindir ki ; yalnız dış siyasetimiz ba
kımından değil, iç idare telâkkimiz bakımından 
da bu demokrasi âlemi arasında, yer aldık. 

Millî hükümranlık nasıl bölünemezse, o hü
kümranlığın bugünkü ifadesi olan demokrasi 
de böylece ancak toptan ele alınabilen bir büyük 
zihniyet, terbiye ve ahlâk mücadelesidir. Aynı za
manda millî iradeye, vatandaşın hürriyetine 
hürmet davasıdır. 

Bu itibarla bir memlekette demokrasi par
ça parça değil, bütün kusur ve m eziyeti eril e kül 
halinde mütalâa ve tatbik edildiği zaman tanı 
olarak vardır. 

Hakiki bir demokrasi de, vatandaşın Devlet 
idaresine, vatandaşın millî iradeye, nihayet mil
lî hükümranlığa ve dolayısiyle bu idarenin, 
bu iradenin ve bu hükümranlığın şeref ve 
mesuliyetine iştirakinin başlangıcı seçimdir. 
Şu halde seçim hakkı vatandaş için mukaddes 
olduğu kadar, Devlet için de muhteremdir. 

Bu itibarla bir memlekette seçim üzerinde 
dürüstlük ve ciddiyetle duran vatandaşların 
çokluğu nispetinde demokratik inkişaf kendini 
gösterir. Ve bir memlekette partilerin kendileri
ni unutarak seçimin emniyet ve selâmetini müş
tereken temine çalışmaları nispetinde de millî 
hâkimiyet tahakkuk eder. 

Bu neticeye varınca artık seçim mevzuuna 
mücerret bir partiler dâvası ğöziyle bakılamaz. 
Çünkü seçim demokrasinin âmeııtüsüdür va

tandaş için, halkın hâkimiyeti, millet için meş
ru idare, Devlet ve âmme vicdanı için müşterek 
selâmet ve karşılıklı emniyet davasıdır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti 
Türkiye'de demokrasiyi hakikat yapmak yolun
da bugüne ve tarihe karşı müştereken şeref ve 
mesuliyet taşımaktadırlar. Bu itibarla, her iki 
taraftan huzurunuza getirilen tasarıların işte 
bu şeref ve mesuliyet duygularından doğarak 
geldiğine kaniim. 

Böyle olunca, her türlü takaddüm ve üstünlük 
iddialarını bir yana bırakarak, bu vatan çapın
daki millet ve demokrasi dâvasını en doğru yol
dan hal için, bu işe gönül sıcaklığı ile birlikte 
sarümaklığımız lâzımdır. 

Bunu temin için de öyle bir kanun çıkaralım 
ki, vatandaş seçimin her safhasından emin, 
müsterih ve seçimin neticesine karşı imanlı ol
sun. Ve böyle bir kanun çıkaralım ki, Milletvekili 
olacak kimse halk iradesinin mümessili olarak 
âmme vicdanında lâyık olduğu yeri tam mâııa-
siyle alsın. 

İşte yeni tasarıyı bu zihniyetle ele alınca 
memnun olduğumuz hükümler yanında mahzurlu 
gördüğümüz taraflara da raslıyoruz. 

Bu bakımdan tasarıyı şu üç bölümde kısaca 
mütalâa etmek mümkündür: Seçim prensipleri, 
seçim teşkilâtı, seçim müeyyedeleri. 

Seçim prensipleri olarak tasarı, gizli oy ve 
açık tasnifi getirmektedir. Bu suretle, hakikaten 
ileri bir adım. atılmış ve vatandaşa, seçime karşı 
emniyetle bakmanın ilk şartı temin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Seçim teşkilâtına gelince; ben de diğer ar
kadaşlar gibi şuna kaniim ki, reisinden bütün be
lediye üyelerine kadar muayyen bir partinin 
namzedi olarak seçilmiş olan kimselerden teşkil 
edilecek seçim kurulları halk içinde her türlü te
reddüdü uyandırabilir. Bunun içindir ki, bu 
14 ncü maddenin bütün şüpheleri bertaraf edecek 
ve emniyeti sağlıyacak şekilde tadilinde çok isa
bet görüyorum. 

Seçim müeyyedeleri kısmına geliyorum: 
Haklı bir sebep olmadan seçimde vazifeden 

kaçan vatandaşa karşı müeyyede konulması ve se
çim suçlarında Memurin Muhakercıat Kanununun 
tatbik edilmeyip kovuşturmaların umumi hüküm
lere göre yapılması hakikaten yerindedir. 

Ek dördüncü madde ise, Sözcü arkadaşın da 
ifade ettiği gibi, bu kanunda yeri olmıyan bir 
maddedir. Kanunun ruhunu rencide eden bu 
maddenin tasarıdan çıkarılması için arkadaşla
rımla bir takrir hazırladık. Ümit ederim ki siz-
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lerin de tasvibiyle bu madde kanundan tamamen , 
çıkarılır. 

Arkadaşlar, Yüksek Heyetinizce bu hususlar 
kabul edildiği takdirde, girdiğimiz demokrasi ha
yatında, esaslı bir adım daha atılmış olacaktır. 

Bu tasarı, bilhassa bugün üzerinde pek çok 
hassasiyet göstereceğimiz bir hususiyet taşımak
tadır. Çünki ancak bu büyük hassasiyetin sonun-
dadır ki, halk iradesinin hakiki ve hukuki ru
hunu kuvvetlendireceğiz ve yeni girdiğimiz de
mokratik hayata karşı samimiyetimizi daha çok 
göstereceğiz. 

Memleketin iş politika havasına ferahlık 
getireceğiz. Ve nihayet arkadaşlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tarihî vekarma yeni bir | 
delil daha vermiş olacağız. j 

Bu tasarının işte bütün bunları hakikat ya
pacak halde ikmal edilerek çıkarılmasını gönül
den diliyorum. (Alkışlar). | 

REEÎK KORALTAN (içel) — Muhterem I 
arkadaşlar; adına ayık olarak kurulmuş olan 
Türkiye B. M. Meclisinin şerefli tarihinde haki
katen müstesna günler ve o müstesna günlerde 
alman fevkalâde mühim kararları vardır. 

Muhterem heyetinizce de pekala bilindiği gi
bi, Türk Milletinin talih ve kaderi karardığı ve 
memleket yer ycv istilâya, namus ve mukadde
ratı tehlikeye düştüğü bir anda 1920. 28 Nisan'-
mda Ankara'da Türkiye1 B. M. Meclisi kurul
muştu. İşte o gün Türk Devletinin temeli atılır
ken 16 maddeden ibaret olan ve Türk Devleti
nin ana teşkilât; kanunu adını taşıyan Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu yapılmıştı. (.) kanunda halk 
idaresinin ana prensiplerinden olan şu değişmez 
kaide kabul edilmişti; Türk Milletinin hâkimi
yet i kayıtsız şartsız Türkiye B. M. Meclisinin 
şahsiyeti mâneviyesinde mündemiçtir, işte o 
gün Türk Devletinin temeli sağlam olarak atı
lırken halk idaresinin hukuki ifadesi de böyle
ce Anayasada yer almış ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin tarihi kararlarının birincisini teş
kil etmişti. Nihayet Millî kuvvetler, müstevliler 
ve mütecavizler tarafından itilerek Sakarya 
Önüne geldiği zaman Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin namus ve şerefini hâkimiyet ve 
istiklâlini tehlikeye düşüren hu savlet karşısın
da yeni bir karar daha veriyor; Başkumandan
lık Kanunu yapıyor. O kanunda, Türk Milleti, 
inalım, canını, ve bütün varlığını hâkimiyeti- [ 
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nin namus ve şerefinin korunması hesabına 
Başkumandanın emrine veriyordu. Bilindiği gi
bi, müstevli düşman vatanın harimi ismetinde 
boğulmuştur. Nihayet bu tarihi kararlardan ve 
muhteşem tablolardan birisi de, bir itilâ dev
resinden sonra, asırlar boyunca Türk Milletinin 
talih ve kaderi üzerinde kendi keyif ve ihtiras
larını tatmin için çalışan saltanat müessesesinin 
ilga edildiği zaman olmuştur. Nihayet demok
rasi ile idare eden Cumhuriyet hukuki ifadesi
ni 29 Ekim 192:5 tarihinde yine T. B. M. M. 
nden almıştır. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye B. M. M. ne zaman 
meseleler üzerinde milletin talih ve kaderine te
veccüh ederse, ne zaman milletin hal ve istikba
li mevzuubahis olursa her türlü hissiyatın, be
şeri düşüncelerin, kaygıların, hattâ ve hattâ ih
tirasların üstüne çıkarak ancak ve ancak Türk 
Milletinin talih ve kaderine uyan kararlar al
mıştır. İşte arkadaşlar, bugün Yüksek Heyetin 
tetkik ma arzedil.cn ve demokrasi ile idare edi
len Cumhuriyetimizin temel taşı olan Anayasa
mızın emrine uygun olarak milletçe istenilen 
mutlak ve mutlak bir emniyetle idare edilen 
bir seçim mekanizması, bir secim müessesesi ku
rulması için huzurunuza bir tasarı getirilmiş
tir ve tetkikmıza arzedilmiş bulunuyor. 

Buraya kadar vaziyeti böylece kuş bakışı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük tarihi
nin içinden geçtikten sonra bu tasarının hangi 
bir ihtiyacın, hangi bir arzunun ve nasıl bir ıs
tırabın ifadesi olarak yüksek huzurunuza gel
diğini elbette hepimiz hatırlarız. Arkadaşları
mız bu mevzuda daha geniş ölçüde tahlil ve 
tenkitlerde bulundular. Biliyorsunuz ki, meri
yette bulunan seçim kanunu demokrasinin, ya
ni millet iradesinin yegâne işleyişini temin eden 
seçim müessesesinin emniyet içinde yürümesini 
teminden uzak kalmıştır. 

Hepimiz biliyoruz; şu geçen iki yıl içinde 
yapılan seçimlerle milletin ruhunda ve bu mil
letin hal ve istikbalini mütalâa eden vatansever 
memleket çocuklarının kalbinde açtığı huzur
suzluğu hepimiz biliyoruz. Onun üzerinde tek
rar durmakta amelî bir fayda yoktur, (ierek 
iktidar, gerek muhalefet şu iki yıllık acı tec
rübelerden sonra şu hakikate kani olmuş bulu
nuyorlar: Memnuniyetle kayde değer ki nihayet 
iktidar ve onun desteklediği Hükümet bugün 
meriyet mevkiinde bulunan seçim müessesesin-
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den beklenen ve bizzat şimdi huzurunuzda Ada
let Komisyonunuz adına söz söyliyen arkadaşın 
da ifade ettiği gibi herkesin müştereken istedi
ği mutlak emniyettir. Seçimlerde emniyet 
mutlak teminat, mutlak emniyeti sağlamak için 
böyle bir projenin getirilmesinde iktidarla mu
halefet tamamen hemfikir ve mutabakat halin
de bulunuyorlar. 

Arkadaşlar; zaten içtimai hâdiselerde oldu
ğu gibi, siyasi hâdiselerde de bazı mukavemet 
edilemiyen zaruretler vardır ki, ne şekilde dü
şünülürse düşünülsün, siyasi teşekküller ister 
iktidar, ister muhalefet olsun o tesirin altın
da teşebbüs almak zaruretinde bulunurlar. Bu 
teşebbüs tasarının meriyette bulunan kanunun 
değiştirilmesini, tadil edilmesini istihdaf eden 
elimizde tetkik mevzuu olarak tasarının getiril
mesini zaruri kılan siyasi sebep de bunun açık 
bir delili olmaktadır. Şimdi iktidarla bu seçim 
tasarısının getirilmesinde meriyette bulunan 
kanunla istenilen emniyetin sağlanmaktan uzak 
olduğunu beraberce ifade etmiş bulunuyoruz. 
Şu halde mademki meriyette bulunan kanun 
emniyeti sağlamaktan uzaktır onun için, bazı 
hükümler ki, hepimizi memnun etmektedir, 
memnuniyetle kayda şayan bu hükümlerle bu
günkü kanunun değiştirilmesi zarureti teslim 
edilmektedir. 

Arkadaşlar; eğer bu bir zaruretin ifadesi 
ise bu iki yıldanberi yapılan seçimlerde ika 
edilmiş olan çeşitli oyunların bir kere daha te
kerrür etmemesini düşünüyorsak mutlak kema
line maksur olarak, bu hususta Adalet Komis
yonu Sözcüsünün sözü üzerinde durarak, mut
lak surette her türlü hile ve fesada ve herhangi 
bir şüpheye mahal bırakmıyacak Seçim Kanu
nu çıkması elbette lâzımdır ve zaruridir. 

Biz de bunda tereddüt etmiyoruz, deniyor. 
Ve bımu samimî olarak istedikleri İçişleri 
Komisj^onunun, Adalet Komisyonunun; Anayasa 
Komisyonunun mucip sebeplerinde görüyoruz. 
Ohalde arkadaşlar neden tereddüt ediyor ve niçin 
mutlak emniyet sağlıyacak bir formülden ka
çınılıyor, ve niçin bundan ürküyoruz. Bir yığın 
sebeplerle mevhum ve mücerret sebeplerle 
ki, bunu maddelerin tahlili sırasında arza çalı
şacağım, İsrar ederek hâlâ ve hâlâ bütün mil
lete halde ve istikbalde müteveccih olan bu em
niyeti en geniş şekli ile mutlak kemal ile mas-
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ruf olan kaidei külliyesine uyarak vermekten 
çekiniyoruz. 

Deniliyor ki idari mekanizma seçim müesse
sinden uzaklaştırılmıştır. Çok birşey verilmiş 
gibi gösteriliyor arkadaşlar. 

Müsadenizle arzedeyim; evet valiler, kay
makamlar diğer idare âmirleri seçim müesse
sesinden uzaklaştırılmıştır. Zaten meriyette 
bulunan kanunda da bunlar üzerinde mühim 
bir vazife olmadığını, okursanız, göreceksi
niz. Valinin kaymakamların Seçim Kanununda 
üzerlerine aldıkları vazife sadece şunlardan 
ibarettir. Belediye heyetleri belediye reisinin 
başkanlığından belediye azalarından ayrılan 
dört kişi vilâyetlerde kazalarda seçim kurulla
rını teşkil etmektedir. Bunlar seçim müessese
sine ait olan bütün işleri yapacaklardır, ka
nunun koyduğu esaslar dairesinde. Valinin bu
radaki vazifesi sadece seçim sahalarının tâyini 
hususunda idare âmiri sıt'atiyle geniş bilgisin
den faydalanmak için nerelerde hangi köylerde 
kaç kilometre mesafede bu vilâyetin ve kazanın 
coğrafi durumuna nazaran, nüfus durumuna 
nazaran seçim sahalarının tesbiti hususunda sa
dece bir vazifesi vardır, işte ozanıan vali se
çim kurullarına reislik edecektir. Ama diye
ceksiniz ki, geçen seçimlerde, bilhassa 194G 
nın 21 Temmuz seçimlerinde valiler yalnız bu iş
lerle uğraşmakla kalmamış, seçimin her işine, her 
şubesine, müdahale etmiş ve böylelikle seçim 
bildiğiniz şekilde sona ermiştir. 

Arkadaşlar; en iyi kanun kötü ellerde tat
bik edilince kötü olur. Kötü kanunlar iyi el
lerde tatbik edilince iyi olur. Ozaman muhale
fet yine valilerin mahdut olan bu vazifesinden 
başka bir vazifesi olmadığını ifade etmesine 
rağmen, valiler ve kaymakamlar, hepimizin 
ve hepinizin bildiği gibi, seçim sandıkları üze
rinde durmuşlardır. (Soldan, gürültüler). Bazı 
valileri kastediyorum. Biz sükûnetle dinledik. 
Milletin, memleketin tarihî günlerini yaşıyoruz. 
Temenni ederiz ki, Allahtan, yanlış bir karar 
çıkmasın. 

Bazı idare âmirleri hakikaten kanuni salâ
hiyetlerinin de üstüne çıkarak halkın siyasi hak
larının üzerinde bildiğimiz şekilde baskılar yap
mışlardır. Size misal vereceğim; başınızı ağ
rıtmamak için teferruata geçmiyeceğim, yalnız 
Hatay'dan birkaç misal verirsem yüksek 
vicdanınızın da titriyeceğinden emin bulunuyo-
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rıım. Nihayet hepimiz bu memleketin çocukla
rıyız. Partilerin de üstüne çıkarak bugibi hâ
diselerin bir kere daha tekerrür etmemesini is
temek hepimizin hakkıdır. 

Hatay'da seçimler başlamıştır, halk bir ya
bancı işgalinden yeni kurtulmuştur. Fakat he
nüz ıstırabı geçmeden yeni bir ıstıraba ve isti
lâya mâruz kalmış gibidir. Çünkü jandarma1, 
polis, ve hudut askerleri istilâ etmiştir. Onlar 
da yetmiyormuş gibi sahilde bulunan ganbotlar-
dan top çıkarılmak suretiyle bir tehdit ve ethiş 
havası yaratılmak istenmiştir. Sakin ve en mu
kaddes haklarını korumak istiyen binlerce halk 
bu tazyik havasına mâruz kalmıştır. Daha ileri 
gidilerek şunlar da: yapılmıştır; Hatay'da 
(Harbiye) bucağı vardır. O bucağa bağlı 
(Bakdiaya) köyü vardır. Bu köy halkı Demok
rat oldu diye oraya giden jandarmalar türlü 
işkenceler yapıyorlar, oradaki vatandaşlardan 
21 kişiyi, ki, bunları gözlerimizle gördük, yumu
şak yerleri şişkin bir hale. gelinciye kadar dö
vülmüş ve orada bulunan vatandaşlardan bir 
kısmı sandallara binerek Asi Nehrinin garp sa
hiline kaçınışlardı. Sandal lan olmıyanlar köy
de kalmış ve işkenceye mâruz kalmışlardır. Da
hası var, orada sakal bırakırlar, sakalı çekilmiş, 
yüzünün derisi ile beraber yüzülnıüştür. (Sol
dan gürültüler). 

Arkadaşlar, seçimin belediyelerin elinde kal
masının mahzurları üzerinde duracağım. 

Vinç Antakya'da seçim komisyonlarından 
bir tanesi. Hünkâr köşesi denilen bir yer var
dır, saat 10,5, 2L Temmuz. Haber verdiler, 
halk birbirine giriyor. Arkadaşlar, şurasını 
derhal arzedeyim ki, o vakit bütün Demokrat 
teşkilâtına, arkadaşlarla mutabık kalarak söyle
diğimiz parola şu idi; fiilen mukabele etmeyi
niz. Zararı yok, dayak atsınlar, dövsünler, her 
çeşit işkenceyi yapsınlar, fiilen mukabele yok, 
.suratınıza bir tokad vururlarsa, öbür tarafını
zı çevireceksiniz, fakat adale! huzurunda hesap 
istiyeeeğiz, diyeceksiniz. (Allah Allah sesleri 
soldan) Arkadaşlar; geldiler dediler ki, halk 
birbirine giriyor, telâş ettik. Derhal kalktım, o 
zamanın oradaki valisi bulunan Nizam ettin Ata-
ke.r'e telefon ettim, dedim ki, bütün gayretleri
mize rağmen., bir zabita hâdisesi çıkacak, haber 
veriyorum... Vali, aman Koral tan, gitmeyiniz 
dedi ben gideyim önlerim dedi. Katiyen du
ramam dedim. Çok lehlikeli bir vaziyet var-
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dır, binlerce insan toplanmış birbirine girecek. 

Süratle gittim, otomobil gelinciye kadar 
üç beş dakika geçti. Antakya'yı bilen arkadaş
lar bilirler, Hünkârköşesi denilen yerde, bir ga
zinoda 1500 kişi alır, sandık konmuş, Alâmet-
oğlu mudur nedir, Allemoğlu denilen biri yük
sek bir yerde oturmuş yanında da gözcü ola
rak üç kişi var, bunlar belediyeden memur edi
len insanlar, okuyor, reyleri okuyor. Nedir de
dim, halk toplanmış, heyecan son haddine var
mış, halka durunuz dedim, polis komiseri ve
saire orada. Listeyi okuyor, eh kanun hükmüne 
göre okunacak, oraya konacak, heyet sayacak, 
defterle mutabakat hâsıl olduktan sonra zabıt 
yapılacak ve oradaki rey pusulaları yakılacak. 
Halbuki bu reyleri toplamaya memur olan 
efendi zarfı alıyor, kendi kendine yırtıyor, oku
yor ve okuduğunu en ufak ve okunmıyacak 
parçalar haline gelinciye kadar yırtıyor, yanın
daki sepete atıyor. Ne yapıyorsunuz dedim. 
Nihayet açıktan, göz göre milletin reyini çal
mak ne cesarettir! Dedi ki, karşının, ben de bu
rada aday olarak hakkımı müdafaa ediyorum. 
Şimdi dedim, nasıl karışacağımı görürsün. 
Orada komiser vardı, komiser bey, şimdi bura
da bir vatandaşın cebinden parası aşırılırsa, ya
hut da şurada bulunan kadınlardan birinin mu
kaddesatına tecavüz edilse, ne yaparsınız dedim, 
Tabiî derhal müdahale ederim, dedi. O halde 
dedim, Milletin reyine, en mukaddes hakkına 
tecavüz ediliyor, niçin karışmıyorsunuz, dedim, 
Biz karışanlayız, bitarafız dedi, O sırada Polis 
Müdürü ve vali içeri geldiler. Valiye vaziyeti 
gösterdim. Vali gülerek, bunlara da ne lüzum 
vardı. Evet dedim, anlıyorum ne demek istedi
ğinizi. Arkadaşlar biz oraya gidinciye kadar 
110 rey puslası okunmuş, yırtılmış sepete atıl
mıştı. Söylemeye lüüzum var mı? Tabiî Halk 
Partisi listesi okunuyor. Seçimin devamı müd-
detince vali, emniyet müdürü ve ben üçümüz 
durduk 1500 seçmen vardı. 300 ü okununcıya 
kadar orada idik. Hep Demokratlar, hep De
mokratlar okunuyordu. 

Arkadaşlar, bu gibi hâdiselerin bir daha te
kevvün ve tekerrürü hakikaten millî bünyemiz
de nâkabili tamir facialara sebebiyet verebilir. 
Ağır hükümler milletin gözü önünde çeşitli se
çimlerle yapılmıştır. Binaenaleyh buncian son
ra olsun, milletin bünyesinde, siyasi, içtimai 
bünyesinde arzu edilen mutlak emniyetin ta-
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bassülü mutlak mânasiyle teminat ifade eden 
secim müessesesinin kurulınasiyle kabildir, za
ruridir, hayatidir. 

Şimdi valiler uzaklaştırılıyor. Onların vazi
fesi zaten meriyette bulunan kanunda ifade 
edildiği gibi, belediye heyetlerine veriliyor. Bu
rada ufak farklar, değişiklik 'olmuştur. Elbette 
iyi şeyleri de memnunlukla kaydederiz. Bele
diye heyetinden dört âza kur'a ile seçilecektir. 
Arkadaşlar, belediye teşkilâtı, meclisi umumi 
teşkilâtı bildiğimiz gibi yine siyasi iktidarın 
veya siyasi partilerin emek ve gayretleriyle te
şekkül etmiş birer- heyettirler. Biz ne istiyoruz. 
Biz istiyoruz ki, seçim müessesesi iktidarın ve
ya herhangi bir kimsenin tesiri ve nüfuzu 
altında kalmıyacak, ona alet olmıyack, onların 
rızasına uymıyaeak emirleriyle hareket etmiye-
cek kabiliyet ve evsafta insanlar olsun. 

Dr. AZİZ UliAS (Mardin) — Merihe mi si
pariş edelim? 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Şimdi 
tekrar hareket mepteimize geliyoruz. Arkadaş
lar. bunu bir parti meselesi olarak mütalâa et
meye zamanın tahammülü yoktur. Hakikaten 
iç bünyemizde artık kabili inkâr olmıyan bir 
emniyet buhranı vardır. (Yoktur sesleri) Bun
dan dolayı değil midir ki, şu iki yıl içinde 
bütün arzularımıza ve itimatlarımıza rğınen 
getirdiğiniz ve desteklemek istediğiniz Hükü
metler milleti tatmin etmek ve ihtiyaçlara ce
vap vermek şöyle dursun Cumhuriyet Halk Par
tisinin, çokluk partisinin üyeleri olan sizleri 
tatminden uzak olduğu gizlenmiyecek bir ha
kikat değil midir. (Gürültüler, onu biz takdir 
ederiz sesleri) içinizde. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
O senin zammı. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — İçinizde 
hâlâ bilinen zihniyette ısrar edenler olabilir. 
Ama geçirilen büyük ve acı tecrübelerden son
ra hakikaten milletin bugünkü halini, yarınını, 
istikbalini düşünen iyi görüşlü, itidal ile dü
şünen arkadaşlarımız artık hakikati, gizle-
miyerek ifde etmektedir. 

Açıklamıya lüzum var mı, siz de benimle 
beraber gazetelerde okudunuz, bazı arkadaşlar 
hâdiselerin üstüne çıkarak hakikatleri olduğu 
gibi ifadeden çekinmemişlerdir. 

Niçin asabileşiyorsunuz, sabırsızlanıyorsu

nuz. Şimdi Adalet Komisyonu adına söz söy-
Jiyen arkadaşımız aynen şunları söylememiş 
midir f 

«Seçimde mutlak bir emniyet demokrasinin 
esası, vatandaşın en tabiî mukaddes hakkıdır. 
Bunun kemaliyle temini tasarıda başta gelen 
düşüncelerden olmuştur.» Soldan tabiî ses
leri 

Sabırsızlanmayın ben de iyi tarafınızı söy
lüyorum. 

«Bir seçim müessesesini halk mümessillerinin 
eline geçmesini esas olarak kabul ediyoruz.» 
«Herhangi bir arkadaşımız veya teşekkül bu hu
susta bir formül bulursa onu görüşmeye hazı
rız» diyor. Zabıtlarda daha geniş kelimeler kulla
nılmıştır. Ben not ettiklerimi arzettim. 

Şimdi arkadaşlar bu ifadeleri ümit verici sa
lâha doğru giden bir zihniyetle ifade edersek 
hata mı etmiş oluruz? (Soldan hüsnüniyetle ol
mak şartiyle sesleri, gürültüler.) sabırlı olun 
sabırlı olun... 

Şimdi arkadaşlar getirilen tasarının komis
yonların hazırladıkları mazbatada temas ettikleri 
mevzuların ifadeleri şudur; Türkiye, demokra
si ile idare edilmekte olan Cumhuriyet Türkiyc-
sinde iktidar ancak ve ancak milletin rızasına 
dayanan, reyine dayanan bir iktidar olabilir. 
Aksi hal memleket için hakikaten içinden çıkıl
maz buhranlar yaratır. Bunun mânası budur. 
Şu halde Demokrat Parti işte hâdiselerin, tecrü
belerin, ıstırapların ifadesi olarak huzurunuza 
milet huzuruna bir tasarı ile çıkıyor. O tasarıda 
şunları söyliyor: Biz şimdi Adalet Komisyonu 
Mazbata Muharririnin dediği gibi seçim müesse
sesinin en ufak tesire tâbi olmıyan insanlar elin
de bulunmasını istiyoruz diyoruz ve bunu for
müle ederek bir tasarı halinde huzurunuza sunu
yoruz. ^•^f^ 

Gizli reyin verilmesi, reylerin hücrede veril
mesi ve nihayet tasnifin aleni olması ileri bir mer
haledir. Ancak bu işleri yapacak heyet iktidarın 
emrinde, nüfuzu altında ve ondan işaret bekli-
yen bir zihniyette olduktan sonra arkadaşlarım, 
hatıra gelecek veya gelmiyecek oyunların yapıl
masını teminat altına almak için müeyyide ara
larsa acaba müşterek arzudan uzaklaşılmış mı 
olur? Asla. P halde nasıl bir teminat ele verilme
lidir ki, secim müessesesi her türlü şüpheden va
reste olarak sağlam bir şekilde işlemeye maz-
har olsun? tşte o teminat, gerek meslekî istidat-
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lan, iştigalleri, gerek kanuni durumları itiba
riyi e hakikaten hiçbir yerden, hiçbir makamdan 
emir almak mevkiinde olmıyan, hükümlerinde 
dahi, daima müstakil kalan ve üç devrin içinde 
bazı fireleri istisna ederseniz daima ve daima 
Türk Adalet müessesesi namına hakikaten övünü
lecek, örnek misaller veren Adalet müessesesin
den başka müeyyide ne olabilir? Bu sebepledir 
ki seçim müesseselerinin yani vilâyet merkezle
rinde, kaza merkezlerinde kurulacak seçim ku
rullarının idaresini adlî murakabeye bağlamak ve 
böylece mücyyidelendirmek, hepimizin üzerinde 
açıktan ifade ettiğimiz mutlak seçim emniyeti
nin tesisi için varılacak yegâne yoldur, yegâne 
tedbirdir. Bunun ötesinde herhangi bir şekilde 
alınacak tedbir arkadaşlar, size, Adalet Komisyo
nu Sözcüsü üzerinde çok duruyorum, arzu etti
ğinizi arzu ettiği için, mutlak seçim emniyetini 
temin için bundan başka teminat ve müeyyide 
yoktur, ol amıyacaktır. Aksi halde ne olur arka
daşlar? Ne derseniz deyiniz, ne şekilde karar 
verirseniz veriniz yapılacak seçimlerde halkın 
vicdanından şüpheyi söküp ataımyacaktır ve Hu
da göstermesin artık bu milletin reylerini ellerin
den almak için yapılacak oyunlar karsısında 
bimîvorum ne gibi hadiseler çıkacaktır? (Soldan 
gürültüler, ayıp sesleri, tehdit edivorsun sesleri). 

Çıkar cevap verirsiniz, sözlerimi kesmevmız. 
Simdi arkadaşlar, adlî murakabenin mahzur

larından bahsediliyor, bazı arkadaşlar temas etti
ler. Ben de kısaca arzedeyim. 

Dîvorlar kî; sirndive kadar hakîkaten istik
lâlleri, müstakil kalmaları üzerinde titrediğimiz 
adalet cihazımızın politika isleriyle uğraşması 
mahzurlu olur. Bu, bir mütalâa ve bir görüştür, 
hürmet ederim. Fakat arkadaşlar, bu bir vehim
den ibarettir, bakınız nasıl? (Soldan gürültü
ler, sizdeki vehim sesleri). 

Simdi hâkimlerimiz herhansri bir siyasi suç 
islendiği vakit başlangıçtan bilhassa Meşhut suç
larda sucun ikamı mütaaVıp derhal el kor, hü
küm verilinceye kadar, hâkim onunla meşgul
dür. Siyasi suçu evvelinden sonuna kadar mu
hakeme, tetkik ve tahkik ile mükellef olan hâ
kim siyasetle ini iştigal etmiştir? 

Arkadaşlar, dahası var. İçinizden ayırdığı
nız îcra Vekilleri Heyetine memuyettiğiniz ar
kadaşlarınızdan herhangi birisi malî veya cezai 
bir suç islediği zaman onu Divanı Âli adı verdi
ğimiz, Yüce Divan adı verdiğimiz yüce mahke-
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me muhakeme etmiyor mu? Doğrudan doğruya 
hâkimlerimiz siyasetle, hem de âdi siyasetle 
suçlandırılmış olan bir arkadaşı muhakeme et
tiğinden dolayı siyasetle mi meşgul olmuş olur"? 

Bundan başka arkadaşlar, esasen seçim mü
essesesi bizatihi, binefsihi, adalet müessesesidir. 
Yani, seçilirle ne olacaktır? Millî irade1 tecelli 
edecek, emniyet de tecelli edecektir. Yani mil
let namına, onun irade ve hâkimiyeti namına 
söz söyliyecek müesseseye girecek azalar, me
buslar kanun yapacaklar. Kanun nedir? Umu
mi efkârın, büyük çoğunluğunun ifadesi oldu
ğuna göre orada emniyet içinde en ufak şüphe
den vareste olarak millî vicdanın, millî irade
nin tecellisi neticesi olarak seçilen mebuslar bu
raya, geldiği zaman yapacakları kanun milletin 
arzu ve ifadesi olarak tecelli edecektir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) --• 
Mutlaka öyle olacaktır. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Zaten 
hukuki kaidedir ki, kanunların millet vacdanın-
da sevgi ve itimat yaratmanın tek yolu; arzuyu 
umuminin, umumi rızanın ifadesi olarak çıka
rılması şeklidir. 

Bu itibarla secini müesseseleri binefsihi ada
let müessesesidir. Yani adaletin tevziinde vatan
daşlar arasında cezai, hukuki hâsıl olabilecek 
herhangi bir anlaşmazlığın muhakemesiyle va
zifelendirilmiş olan hâkimlerimiz, bizatihi ada
let müessesesi olan seçim müessesesinde de vazife-
lendirildiği zaman asıl temel sağlam kurulmuş, 
bilâhara hâkimin tatbikimi, arzedilecek kanun
ların arzuyu umuminin, vicdanı umuminin rızası
na dayanan bir kanun olarak çıktığı için hâki
min doğrudan doğruya o işin başında bulunma
sı dahi bizatihi emniyettir, müeyyidenin kendi
sidir, adaletin kendisidir. 

Sonra arkadaşlar; bazı itirazlarla şunlarda 
ifade edilmektedir. Hâkim Avcılığına mı çı
kacağız diyorlar. Arkadaşlar; Türk hâkimini 
böyle zaıtiardau tenzili ederim. Komisyonların 
mazbatalarında, memnuniyetle kaydederim ki; 
hassasiyetle durulmuş, Türk hâkimi, vicdanın 
sesinden, adaletin icabından ve Türk heyeti iç-
timaiyesinin nizamını tutmak yolundan ayrıl
mamıştır, üç devirde. İstibdat devrinde, meşru
tiyet devrinde ve hele, hele Cumhuriyet devrin
de, milletimiz, çocuklarımız ve dünya adalet 
müesseseleri örnek olacak şerefli misaller ver-
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mislerdir. (Sağdan bravo sesleri alkışlar) Bu 
itibarla Türk hâkimlerinin zaafa düşeceklerin
den şüphe edemeyiz ve elbette şüphe etmeyiz. 
(Şüphe eden yok sesleri). 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Bravo 
Koraltan. 

REFİK KORALTAN (Devamla) — Arka
daşlar şimdi seçim müesseseleri belediyelerden 
behemahal alınmalıdır. Belediyelerin elinde bu
lunması, zaten tadilini müştereken ifade ettiği
miz bugünkü meriyette bulunan kanunda vaz
ettiğimiz bir hükümdür. Mademki mebdei hare
ket seçimlerde, seçim müessesesinde mutlak bir 
emniyetin tesisinden ibarettir. O halde bizim 
asıl maksadımıza aykırı olarak bu hüküm üze
rinde ısrar etmenin mucip sebebini bulamıyo
rum. O halde ne yapmalı? Yapılacak şey Demok
rat Partinin huzurunuza getirdiği kanunun ka
bulüdür. (Soldan gürültüler, kaç kişi kaldınız 
sesleri) Şimdi arkadaşlar, tasarının en tehlikeli 
bir hükmü vardır. Adalet Komisyonu Sözcüsü 
(geç olsun da güç olmasın) kabilinden ek 4 
ncü maddenin kaldırılması üzerinde durarak 
maddenin geri alındığını ifade etmese ve sizle
rin de tasvip işaretleriniz görülmese Dimyata 
prince giderken evdeki bulgurdan olduk diye 
bir ata sözünü söylemeye mecbur olacaktım. 
Öyle bir haldir ki, bu hüküm, seçimlerden balı-
sedilmiyecek, yolsuzluklardan bahsedilmiyecek, 
Anayasanın vatandaşa sağladığı fikir hürriye
ti, söz hürriyeti, yayın hürriyeti kalmıyacak. 
(Soldan o kalktı sesleri) Yani dillere kilit vu
rulacak. Kalemler kırılacak. 

Fakat memnuniyetle kaydediyorum ki, ar
tık Adalet Komisyonu Sözcüsü söyledikten gö
rülen tezahürata nazaran sizler tarafından 
kabul edileceği de anlaşılan bu hükmün çıkması 
hakikaten demokrasi lehine kaydedilecek bir 
şeydir. Temenni ederim ki, bu seçim kanunun
dan milletin bizden beklediği, hâdiselerin em
rettiği, arkadaşımızın emniyet buhranı diye va
sıflandırdığı, milletin vicdanında yer tutmuş 
olan emniyet buhranını kökünden bertaraf et
mek için yapacağımız tek şey vardır işte oraya 
geliyorum. 

Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin büyük, tarihi günlerinden birini yaşıyoruz, 
parti hisleri üstüne çıkmaya mecburuz. Aksi 
hal Allah göstermesin hepimizin istemediğimiz 
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, bir şekilde tecelli eder. (Soldan, hiçbir şey ol-
ı maz sesleri). Pusuda bekliyenler vardır, bu pu-

suda bekliyenler bu buhrandan istifade etmek 
i isterler. Bu buhranı yaratmamak sizin elinizde

dir. Aksi halde doğacak mesuliyete katlanmak 
i ağır olur arkadaşlar (Sağdan bravo sesleri al-
' kışlar). 
i Allah bu Milleti ve Türkiye Büyük Millet 
' Meclisinin şerefli varlığını böyle yanlış işlerden 
j korusun. Aksi hal maazallah milleti uçuruma 
j sürükler tekrar ediyorum millet ve tarih önünde 
I en ağır mesuliyet Büyük Millet Meclisini teşkil 
j eden heyetin yani bu hatalı yolda yürüyenlerin 

olacaktır. 
SAHÎR KURUTLUOÖLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar; bir seçim kanununun mü
zakeresinde şu veya bu sistem münakaşa edilebi
lir. Eğer dünya tek bir sisteme varmış olsaydı, 
bütün dünya milletlerinde başka bir şey aramaya 
lüzum kalmazdı. Bir tek perensipe bağlı olarak 
bir tek seçim sistemiyle her şey idare edilebirdi. 
Ohalde hâdiseler daima münakaşa mevzuudur, 
hükümler münakaşa mevzuu olabilir. Seçim 
emniyetinin sağlanmasında şu sistemin veya 
bu sistemin ancak kazanmakla doğru ola
cağı fikrinden ve mebdeinden gidildiği takdir
dedir ki, hiç bir sistem tatbik yeri bulamaz. 
Ohalde ben kazanmadığım zaman seçim doğru 
olrr ıyaeaktır mebdei hareketinden gidilirse, karşı 
tarafın da istediği bir emniyeti ademi tercih yo
lu ihtiyar edilir. İşte bundan dolayıdır ki, hay
siyetlerine ve istiklâllerine hassasiyetle titrediği
miz hâkimlere seçim kurullarında vazife verdiği
miz takdirde seçimi kazanamadıkları zaman mu
haliflerimize hâkim haksızlık etti dedirtmemek 
bizim vazifemizdir. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Daha evvel 
başka şekilde cevap vermiştiniz. 

BAŞKAN — Birbirimizi dinliydim efendim. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 

(Dışarı çıkmakta olan Fuad Köprülü'ye) Ta
hammül et Fuad Bey, tahammül et. 

BAŞKAN — Rica ederim konuşmayın. 
Dr. FAHRİ ECEVİT (Kastamonu) — Ne

reye Adnan Bey? 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Nereye 

mi? Bu bayat sözlere karnım tok. (Soldan, senin
ki daha bayattı sesleri). 

SOLDAN BİR MİLLETVEKİLİ — Biz se-
ninkini 25 dakika dinledik. 
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BAŞKAN — (Hatibe) devam buyurun, rica 

ederim. Her münakaşaya tahammül etmemiz lâ
zımdır. Burası millet kürsüsüdür. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Siyasi olgunluk ister. 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Yalnız fikirlerinin konuşulmasında tahammül 

isterler, ama kendilerine karşı söylenecek muka
bil sözler karşısında tahammül edemezler. 

Şurasını hatırlatmak isterim ki, herhangi sis
temde olursa olsun kaybedildiği zaman seçim 
emniyetinin yokluğunu iddia ve bunun akibeti-
nin ancak ve ancak ne olacağını söylemek seçim 
emniyetini sağlam demek değildir, onu kaybet
mek kaygısıdır. 

Kürsüye bunun için gelmemiştim, fakat söy
lemek mecburiyetinde kaldım. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Zorla söyletirler adamı . 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (devamla) — Em
niyetle bir seçime gitmek isterken şu veya bu 
sistemi müdafaa ederken adlî bir murakabe sis
teminde yani memurin Muhakâmat Kanununu 
kaldırıp en ufak bir yolsuz hareketi ve suç iş-
liyeni adaletin pençesine teslim etmek gibi bir 
emniyet süpapı ile huzurunuza gelirken, bu ka
nunun çerçivesi içinde bir sivri köşe gözüme çarp
tığı için kürsüye geldim. O da ek dördüncü mad
dedir... 

Emniyeti temin ediyoruz, gizli rey verdiri
yoruz, açık tasnif yaptırıyoruz ve seçim suçla
rını işleyenlerini derhal adaletin pençesine tev
di ediyoruz. Bütün bunları millet reyinin kul
lanılmasında, onun mukadderatında büyük ve 
müspet rol oynıyacak âmilleridir. O halde bu
nun münakaşasını yapma, demeğe hakkımız 
yoktur, işte ek dördüncü madde bunun için gö
züme batmıştır. 

Ek dördüncü madde bu kanunda yer alacak 
bir madde değildir. Bu, emniyetleri bahşettiği
mizi ilân ederken, bunları konuşamıyacaksınız 
demek hakkımız değildir. 

Bu madde iki kısmı ihtiva ediyor. Birisi, bi
rinci fıkra, yani bu fiillerden dolayı, seçim işle
rinden dolayı herhangi bir vazifeli vatandaşa 
iftira veya cürüm tasniinde bulunan bir şahsın 
cezasının iki kat olması, Adnan Menderes arka
daşımızın dediği gibi vatandaşı tethiş için de
ğildir. Çünkü arkadaşlar, inandığı dâvamn şi-
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I kâyetini yapan bir vatandaşa ceza tahmil etmi

yoruz, suiniyetle yani iftira kastiyle, suçsuz 
olduğunu bildiği halde vatandaşa suç isnat et
mek suretiyle vâki olan şikâyetin cezasını iki 

I kata çıkarmak, hâkimlerin merhametli vicda
nında beraetini istemek demektir, seçimin em-

| niyeti için bunu istiyoruz. Ve onun içindir ki 
Türk Ceza Kanununda mevzu cürüm tasnil ile 
iftira fiilleri cemiyet hayatında tezviri mahi
yette olan şeyler için fonksiyonunu ifa edecek 
bir maddedir. Ceza Kanunu çerçevesi içinde nor
mal bir vaziyette suiniyetle ve suçsuz olan bir 
vatandaşı suçlu olduğu iddiasiyle mahkemeye 
sevketmesinden dolayı alelade bir iftira su
çundan Ceza Kanunu hükümleriyle ceza teh
didinin altında bulundurmak daha muvafıktır, 
buraya girm emelidir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası der ki, «Memur
lar veya seçimde vazife alanlar hakkında se-
seçim işlerini kötüleyenler ve yalan ve uy
durma haber verenler ve bu maksatla ihbar ve 
şikâyette bulunanlar» seçim yapıldığı, ve Se
çim Kanunu ancak kendi bünyesine taallûk 
eden suçları ihtiva eder, seçim suçlarım ihtiva 
eder, yani kanunun menettiği propagandayı 
yapmak, gizliliğe riayet etmemek, teşvik etmek, 
ve saire, gibi ogün seçimle alâkalı olan fiiller 
için bir ceza hükmü konmak isteniyorsa seçim 
kanuna konabilir,. Seçim bitmiştir, netice alın
mıştır, iki vatandaş ben filân yerde yapılan 
seçimi beğenmedim diye yaptığı bir konuşmayı 
kötü maksatla yapıldı diye hâkim huzuruna 
sevketmek olmaz arkadaşlar. 

İşte bunun içindir ki, 16 arkadaşımla bera
ber Başkanlığa bir önerge vermiş bulunuyor 
ve bu maddenin tayymı rica etmiş bulunuyo
ruz. Teklifi Komisyonun iyi karşıladığı netice
sine varmış. Maddelere sıra geldiği zaman yük
sek heyetinizden rica ediyorum; bu köşe başı 
ve göze batan maddenin Seçim Kanunundan 
çıkarılmasını rica ediyorum. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 
Arkadaşlar; Seçim Kanununun tadiline dair De
mokrat Parti tarafından yapılmış olan teklifi 
hazırlıyan Komisyon içinde ben de vardım. Bi
naenaleyh bu teklifin ihtiva ettiği esasları bu
rada kısaca izah etmeyi faydalı gördüm. 

Seçimin adlî murakabeye tâbi tutulması şu 
şekilde mülâhaza edilmiştir; her vilâyette en 
kıdemli yargıç veya onun tensip edeceği yar-
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gıem başkanlığı altında seçim kurulu teşekkül 
eder. Buraya belediyeden iki âza, siyasi parti
lerden de iki âza alınır. Bu şekilde seçim ku
rulu teşkil etmekle elde edilecek faydalar şun
lardır ; bir defa seçimi adlî murakabeye tâbi tut
muş oluruz. ve adlî murakabeye muvazi olarak, 
partilerin murakabesine tâbi tutmak imkânı 
elde edilir. Seçim eğer bir millet işi ise, mil
letin bununla açıktan açığa alâkadar olması ka
dar tabii bir netice olamaz. Seçimin adlî mura
kabeye tâbi olması hakkındaki teklife verilen 
cevap şöyledir. Niçin Türk hâkimini politika
ya karıştırıyorsunuz ? Bir seçim kuruluna hâ
kimin nazaret etmesi politika ile iştigali mâna
sında değildir. Bazı memleketlerde, meselâ; 
İtalya'da, Fransa'da, Belçika'da ve Yunanis
tan'da hiçbir vatandaş, seçimin hâkimin na-
zareti, murakabesi altında yapılmasını, hâki
min politika ile iştigali mânasına almamıştır. 
Bilâkis seçimin her türlü politikadan uzak, 
tam bir emniyet altında icra edildiğine başlıca 
delil addetmiştir. 

ikinci teklifimiz şu idi: Seçim sandıklarının 
başına giden heyetlerin başkanı hâkim tara
fından intihap edilsin. Yanlarında bulunan iki 
üye seçime katılmış olan siyasi partiler tarafın
dan gönderilsin. Bu sayede seçimdeki tasnif 
emniyetini sağlamak mümkündür. Gerek 21 
Temmuz seçimlerinde, gerekse ondan sonra ce
reyan eden hâdiselerde şikâyetin başlıca sebebi 
tasnif emniyetinin mevcut olmadığı noktasında 
tekasüf etmiştir. Bu kanunda tasnif emniyeti 
var mıdır, yok mudur? Müsaade ederseniz kı
saca bir tetkike tâbi tutalım. Bence eski ka
nunda idarî makamlar ve onların emri altında 
çalışan diğer memurlar tasnifle mükelleftirler. 
îdare âmirlerinden bazıları iktidar partilerinin 
siyasi temayüllerine kapılarak seçimleri emni
yetten uzaklaştırıcı bir şüphe yarattıklarından 
çok şikâyet edildi, şimdiki hükümle bu şikâye
ti bertaraf etmek imkânı yoktur. Valiler, kay
makamlar, istikballeri icabı olarak belediye re
islerinden ve belediye azalarından daha bita
raf hareket ederler. Hayat ve mukadderatları
nı partilerine bağlamış olan belediye reisleriy
le heyetlerinin tasnifte bitaraf olarak hakiki 
bir şekilde seçim yapacaklarına inanmak biraz 
zordur. Majorite usulünü kabul eden memle
ketlerde hâkimler seçime müdahale etmezler. 

Bu müdafaa katî değildir, Size İngiltere'-
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den misal vermek imkânı vardır. İngiltere'de 
bizim gibi majorite sistemini kabul etmiştir. 
Fakat orada hâkimin seçime müdahale ettiği 
vâkıdir. İngiltere'de Seçim Kanununun bir 
hükmüne göre ; seçime fesat karıştırıldığı iddia 
edilirse hâkim derhal işe el kor ve seçimi dur
durur. Yaptığı tetkikattan sonra şikâyeti 
varit görürse muameleyi iptal eder, varit gör
mezse muameleye devamına müsaadeyi verir. 
Bu, adlî bir teminattır. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bu, bu 
tasarıda var. 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Devamla) — Bu 
kanunda bu şekilde yok. 

Seçim tutanakları aleyhinde vâki şikâyet
ler ve itiraz, biliyorsunuz hususi bir mahkeme 
tarafından tetkik edilir. Bu da adlî bir temi
nattır. 

O memleketlerde seçim kurullarına hâkim
lerin memur edilmemelerinin sebebi şu olabilir: 
Orada Ahmet'e verilen reyin Mehmet'e kayıt 
edildiği Ahmet yerine Mehmet 'in mebus seçildiği 
iddialar hiç yer bulmuş değildir. Fakat bizim 
memeleketlerimizde bu kabîl iddialar haklı ve
ya haksız çok yer bulmuştur. Binaenaleyh se
çim bir millet işi ise ve bunu herkesin itima
dına lâyık bir şekilde tesis etmek istiyorsak, e-
saslı bir takım kayıtlar koymak zorundayız. 
Evet ne yapalım. Bu memlekette teşkilât şudur; 
yani idare memurları ya belediyeler seçimi ida
re edecektir. Üçüncü kuvvet olarak adalet ci
hazı seçimleri idare edecektir. Binaenaleyh ben
ce, Dahiliye Encümeninde bir arkadaşımızın 
teklif ettiği gibi bu üç müesseseden alınacak 
uzuvlardan muhtelif bir seçim komisyonu ayır
mak en mâkul bir şekildir. Şimdi çok esaslı 
bir noktaya temas etmek istiyorum; seçim em
niyetini sağlamak bahsinde muhalefetle ikti
dar arasında daha doğrusu milletle Hükümet 
arasında bir anlaşmamazlık hâsıl oldu. 

(Bizde milletteniz sesleri) bu bir vakaadır. 
Bir çok yerlerde yapılan mitinglerde herkes 
adlî teminat istemiştir. .Binaenaleyh seçimin 
adlî teminata bağlanması meselesinde mevcut 
olan ihtilâfı garpteki usullerle halletmek za
ruridir. Garptaki usul şöyledir; bir itilâf ha
dis olursa hak sahibi olan millete müracaat e-
dilir. (Biz işte o milletin vekiliyiz sesleri) biz 
muhalefet Adlî teminata ihtiyaç vardır diyo-
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ruz, iktidar hayır seçimde adlî teminata lüzum 
yoktur, diyor. Bu, hâdise müceret olarak bura
da halledilmektense hakiki hak sahibi olan mil
letin iradesine müracaatla halledilmelidir. Bu
nun için bir önerge hazırladım. Takdim ediyo
rum. Milletin reyine müracaat edelim eğer mil
let adlî teminata lüzum gösteriyorsa kimsenin 
kimseye bir şey demeye hakkı kalmaz. 

ABDÜRAHMAN KONUK (Bursa) Ar
kadaşlar, prensip vardır, artık üzerinde müna
kaşa edilmez. Ne üniversitesinde, ne kanun ya
pılırken, ne kanunu yapıldıktan sonra tatbik 
edilirken onun üzerinde aklı başında olan, tet
kik yapmış olan, bilen insan münakaşa etmez. 
Amma prensipin dışında tedbir vardır, tedbir 
üzerinde münakaşa etmem dendiği zaman buna 
baskı derler. 

Gizlilik prensiptir. Dünvanm hiç bir üni
versitesinde, hiç bir kanununda ve hiç bir yerinde 
seçim yapılırken gizlilik olmasın diyecek yok
tur. Bir insan bunun aksini iddia ettiği zaman 
ona hücum edilir. Oy pusulası aleni tasnif edi
lecektir; bu, bir prensiptir. Bunun üzerinde ne 
ilim, ne de tatbikat münakaşa yapmaz. 

Amma bu gizliliği nasıl temin edelim'? Se
çim emniyeti prensipini hangi tedbirlerle sağ
layalım? Aleni tasnifi nasıl yapalım? Bunun 
tedbiri üzerinde münakaşa etmiyeceksek, yal
nız arkadaşlarım söylesin, muhakkak onların 
fikri kabul edilsin, bizimki kabul edilmesin de
necekse buna ekalliyetin baskısı derler. (Sağ
dan, böyle şey yok sesleri) 

Teminat için hâkimler seçim kurulların
da olmalıdır. deniyor. Evet, üniversite
lerde bir çok hocalar talebeye temi
natı okuturken diyorlar ki : bazı yer
lerde hâkimler konulur, bazı yerlerde karma bir 
sistem miket sistem kabul edilir, bazı yerlerde 
halk mümessillerine verilir. Üniversitelerinde 
gazetelerinde bunlara dair lehte ve aleyhte ya
zılar yazılıyor, fikirler ileri görülüyor, Meclis
lerinde kanunlar inşa edilirken şu veya bu fi
kirler üzerinde çeşit çeşit mütalâalar serdedili-
yor. Bir tedbir tercih edilip almıyor. Ama, 
siz dersiniz ki, eğer hâkimleri teminat babın
da bu kanıma tevfikan seçim kurulları başına 
getirmezseniz dışarıda halk isyan eder, eğer 
siz bunu yapmazsanız biz seçime girmeyiz. Bu
na arkadaşlar, bir fikre diğer bir fikrin baskı
sı derler. (Soldan, bravo sesleri). Ben hiçbir 
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zaman hâkimlerin teminat olarak seçim kurul
ları başına getirilmesinin lehinde ve aleyhin
de fikirler serdine mâni olmıya taraftar de
ğilim. ölçüler elimizdedir, bir terazi vardır, 
hâkimleri teminat olarak seçim kurulları başı
na getirelim, şu faydaları sağlar, getirirsek şu 
mahzurları vardır. Arkadaşımın elindeki te
razi, bunun faydaları, mahzurlarına galip ol
duğunu gösteriyor; diğer arkadaşın terazisi, 
mahzurları, faydalarına galiptir, diyor. 

Bir fikri müdafaa ederken, karşıdaki fikir
lere de hürmet etmek lâzımdır. Arzettiğim gi
bi, hâkimler meselesi müdafaa edilebilir, mah
zurları da söylenebilir. Ama, eğer hâkimleri, 
teminat olarak seçim kurullarının başına getir-
mezsek şöyle olur, böyle olur gibi sözlere lü
zum yoktur. Tedbirler üzerinde fikirleri mü
talâa ederken top yekûn hükümler vermekten 
de kaçınılmalıdır. Halk Partisini, Hükümeti 
böyle topyekûn mahkûm etmek doğru değildir. 
Bizim "Partimizin dört prensip kararı vardır: 
Bunlardan bir tanesi, gizlilik. Bu, prensip ka
rarıdır. Bir tanesi de alenilik. Bu da bir pren
sip kararıdır. Ondan sonra üçüncüsü Memuri
ni Muhakemat Kanununa tâbi olmadan, doğ-

j rudan doğruya takip yapılması. Bu da pren
sip kararıdır. 

Emniyet babında halk mümessillerinden se
çilecek bir kurulun seçim kurulu mevkiine ge
çirilmesi de prensip kararıdır. 

I Böyle bir partinin, böyle iyi niyetle hareket 
etrai'j olduğuna ve böyle esaslı kararlar vermiş 
olduğuna nazaran, topyekûn söylenmiş olan 
ve tekrarından hazer ettiğim, utandığım keli
melerle tavsif edilmesini katiyetle redederim. 

Ben şahsan, 14 ncü maddeye, elimizde bu
lunan, gerekçesine bakın lütfen, göreceksiniz, 
altında muhalefetimi kendim yazdım. Ben Halk 
Partisinden değil miyim? Oradaki teminatı, 
Komisyonun kabul ettiği teminatı kendi görü
şüme göre kâfi bulmadım. Benim gibi düşü
nen arkadaşlar daha vardır. Nitekim şimdi 
burada takrir verdiler. Buna rağmen burada 
konuşulmıyacaksa mesele yok. Bu kürsü bu
raya neye gelmiştir? Tasarı Komisyonlardan 
geçerek, orada mütalâalarını kabul ettiremi-
yenler burada mütalâalarını millete açacaklar, 
Milletvekilleri dinliyecek ve belki de muhalif 
kalan arkadaşların fikirleri kabul edilecektir. 

Bunun gibi, dördüncü maddeye çle daha 
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komisyonda muhalefet ettim. Benim gibi da
ha birçok arkadaşlarım da muhalefet etti. Bu 
muhalefetin birtakım sebepleri vardır, Buna 
mukabil kabul eden arkadaşların da dayandı
ğı birtakım mucip sebepleri vardır. Bunla
rın ikisinin karşılaşacağı yer burasıdır. Bura
da olanlar söyler, biz söyleriz, neticede ekseri
yet kararı ile hakikat meydana çıkar. 

Bunun üstarafı fazladır, arkadaşlar. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar). 

OSMAN NURİ KÖNÎ (istanbul) — Arkadaş
lar; Meclisi Âliniz mühim bir tasarı karşısmda-
dır. Ehemmiyetinden fazla bahsetmiyeceğim. Bu 
müttçfikünaleyhtir. Teminatı gayrihavi olan bir 
kanunun, teminatı havi olmadığı, gerek partiler
ce, gerek Meclisi Âlice ve gerek Hükümetçe ta
hakkuk ettiği içindir ki, bazı maddelerinin tadili 
için buraya br tasarı gönderilmiştir. Bu tasarı 
mühimdir, çünkü bir meselei milliyeye taallûk 
eden bir tasarıdır. Aynı zamanda Hâkimiyeti mil-
liyenin tecellisine hadim bir müesseseye taallûk 
etmektedir. Bu tasarı hakikaten istenilen temi
natı hafi midir, değil midir? Şahsan konuşuyorum 
tabiî- Bu tasarı teminatı hakikiyeyi cami değil

dir arkadaşlar. Hattâ bazı noksanları da vardır. Ne
den cami değildir? Evvelâ teminatı adliye yoktur. 
Teminatı adliye nedir arkadaşlar, bu bahiste, bu 
tâbir ne mânaya geliyor, bu terkibi vasfi ne mâ
na ifade ediyor, bu konuda? Onun üzerinde dur
mak icabeder. Memlekette teminatı adlî yok mu
dur? Yardır, teminatı umumiyei adliye vardır. 
Bu seçim için bir teminatı adliye değildir arka
daşlar. O halde bunun hususi bir mânası var
dır, onun üzerinde durmak icabeder. Beni mazur 
görünüz, iki cepheden beyanı mütalâa edeceğim: 
Vehlei ulâda mütalâamda tenakus var gibi zan
nedeceksiniz, fakat netice itibariyle tezat olmıya-
cağmı ispat edeceğim. Filesas, indelhukuk; te
minatı adliye seçim kanununa girebilir. Başlıca 
girmek icabeder. Ne şekilde girecektir? Esasta it
tifak etmedik ki şekli tâyin edelim. Mütaaddit 
şekilleri vardır. Murakabe şekli olur. Hükümet 
şekli, olur, hâkim ordulara kumanda eder gibi 
birçok şekilleri vardır. Esası kabul etmediğimiz 
için şekil üzerinde durmak doğru değildir. İn
delhukuk bendeniz mahzurlu görmüyorum. Umu
ru kazaiye haricinde iş görüyormuş. Kim? mil
letin namına icrayı muamele ve icrayı kaza eden 
hâkim. Milletin iradesini tabiî murakabe ede
cektir, çünki o hâkim milletten kuvvet alıyor. | 

. 1948 O : 1 
Peki seçim neye taallûk ediyor? Hâkimiyeti 

Milliyenin tecellisine. O halde en büyük hakkın 
hâkimlerde olması lâzımdır. Milletin iradesine 
istinat eden ondan başka kuvvet, Meclisimiz müs
tesna, yoktur. Bu Meclisi vücuda getirmek için 
seçim yapacağız, seçim yaptığımız zaman ira-
dei milliye tecelli edecek. Bunu hâkimlere ver
mekten neden çekiniyoruz. Ama bazı hâkimler 
kusur edecekmiş. Daha iyi onları da anlar kadro 
harici bırakırız, Adliye cihazından atarız, tas
fiye görmüş olurlar. O da mucibi iftihar ve < şe
ref olur bizim için. Binaenaleyh bu tadiller se~ 
çim emniyetini tam ve kâmil olarak sağlanma
mıştır. 

Arkadaşlar; filhal sağlanmasına da imkân 
yoktur. Çünki hukuku mevzuamız buna müsait 
değildir. Ben de teminatı adliyeye taraftar ol
duğum halde seçime teminatı adliyenin girmesi
ne filhal taraftar değilim. Çünki Anayasa müsait 
değildir. Anayasa izin vermiyor. İşte maddeleri 
okuyayım size; hukuku mevzuadan bahsediyorum 
size. Demin mücerret hukuktan bahsettim. Türk 
hukuk mevzuası Türk Anayasası hâkimlere umu
ru kazaiyeden başka işlerle meşgul olmayı caiz 
görmüyor. Ne yapalım kanun böyledir. 

Arkadaşlar; şimdi 56 ncı maddeyi okuyorum: 
«Yargıçların nitelikleri, hakları, görevleri, ay

lık ve ödenekleri nasıl tâyin olunacakları ve gö
revlerinden çıkarılacakları özel kanununda gös
terilir.» Bu kadarla kalsa iyi 57 nci madde yar
gıçların kanunla gösterilen görevlerden başka 
hiçbir görev alamıyacağmı açıkça yazmaktadır. 
Binaenaleyh şimdi Anayasa mer'i iken teminatı, 
Adliye Seçim Kanununa giremez. Seçim Kanu
nu adlî teminatı sokmak Anayasaya muhalif 
hareket etmek demek olur. Anayasanın 57 nci 
maddesi buna cevaz ve imkân vermiyor. 

Arkadaşlar; burada bir «kanunla» tâbiri 
vardır. Bu kanunla tâbiri en yakın mânaya 
maksıırdur. Yani hâkimlerin vazifesine taallûk 
eden Anayasanın 57 nci maddeye matuftur. Bir, 
ikincisi, bilmem hatırınızda mı, eski üstatlar
dan da istifade etmek isterim, eski lisan ve 
edebiyatımızda bir «Muarefe» bir de «Nekre> 
bahisleri vardır. Bu muarefedir. Kanunla, di
yor, kanunlarla demiyor. Bir kanunla da de
miyor. Bizi bağlıyor. Binaenaleyh Seçim Ka
nununa teminatı adliyeyi koymak için evvelâ 
Anayasanın tadilini istememiz lâzımdır, baş
ka çare yoktur, 
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Anayasaya muhalif kanun yapamayız, çün

kü 101 ıîci madde buna imkân vermiyor. Eğer 
bu imkân elde olsaydı muarızlarımın fikrini 
kabul ederdim. (Soldan, bravo sesleri). Sonra 
hâkimlerin bu hususta vazife alması hâkimle
rin vazifesini tâyin eden kanunda yer alsaydı. 
iş bir hukuku esasiye ye değil, bir hukuku âdi
ye meselesi olurdu. Ovakit Seçim Kanununa 
teminatı adliyeyi de sokabilirdik, üzerinde du
rabilirdik ve konuşabilirdik. 

Peki buna muhalif kanun yapılmadı mı? 
Üç tane kanun hatırlıyorum ki, Meclisi Âliniz
den Çıkmıştır, Fakat onlar da kazaya taallûk 
etmektedir. Bir; 1933 senesinde İstanbul'da 
bir vapurculuk şirketi tesis ettiği zaman, İs
tanbul Ticaret Mahkemesi Reisi bir kanuna 
göre hakem tâyin edilmişti. (Kazai mahiyette 
sesleri). Evet kazai mahiyettedir. 

İki; E ömür Mâdeninin İstimlâkine dair Ka
nunda takdir bedeline itiraz vukubulursa Sa
yıştay^ Danıştay ve Yargıtay Reislerinden mü
rekkep bir heyet hakem sıfatiyle bakacaktı. 
işte Temyiz Mahkemesi Başkanı orada bulunu
yor. Fakat nihayet bu da kazai bir işti. 

Bir de Tahkim Kanunu vardır, o da kazai-
dir. 

Bu işlerde hata da olsa sui misal emsal ola
maz. Binaenaleyh teminatı adliye, Anayasayı 
tadil etmeden, Seçim Kanununa koyamayız ve 
münakaşa edemeyiz. 

Yalnız arkadaşlar; kanun tasarısında başka 
noksanlar da var dedim, meselâ seçim mazba
talarına itiraz olundu ve olunacaktır da. İşte 
bunun tetkikini, yine Anayasanın tadili, Tü
züğün tadili zımnında bir mahkemeye veya
hut Temyiz veya bir mahkemei fevkalâdeye 
vermek daha doğrudur. Çünkü biz burada hem 
müddei, hem müddeialeyh, yani hem şikâyet
çi, hem de suçlu vaziyetindeyiz. Hemde hâ
kimiz. Bu, esasatı hukukiyeye uygun değildir. 

Yalnız Adnan Adıvar'm dediği gibi, filân 
mahkûm olmuş, milletvekili olamaz, bu, bizim 
yani Meclisin hakkıdır. Elhasıl kanun tasarısı 
teminattan mahrumdur. Fakat ne çareki Ana
yasanın tadiline gidilmemiş, Tüzük üzerinde 
durulmamıştır, onun da tadili iktiza eder tabi-
atiyle. Hülâsa ediyorum, indelhukuk teminatı 
adliye de mahzur yoktur. Fakat Anayasa tadil 
edilmeden, hayır diyoruz. Mâruzâtım bundan 
İbarettir. (Alkışlar), 

,1948 O : 1 
NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka

daşlar ; memlekette millî egemenliğin tecellisi, 
tam mânasiyle kendisini gösterebilmesi, seçim
lerin bilhassa milletvekilleri seçimlerinin emni
yet havası içinde, millet arzusuna uygun bir 
şekilde yapılmasına bağlı ve borçludur. Biz bu
na inanıyoruz ve inanmak mecburiyetindeyiz. 

Fakat bugün yüksek huzurunuza getirilmiş 
olan tadil tasarısı tam mânasiyle seçim emni
yetini temin etmiş değildir. Çünkü herhangi 
bir vazifenin ifasında birinci derecede en esaslı 
ve müessir şart hüsnü niyettir. Suiniyet yal
nız felâket, hüsran kaynağıdır. 

Bir de herhangi bir kanun hükmünün vazıı 
kanunun maksadına uygun şekilde yerine gtiri-
lebilmesi için o kanunun tatbiki ile mükellef 
olan teşekküllerin rolü, bütün rollerin fevkin-
dedir. 

Noksan hükümleri ihtiva eden bir kanun iyi 
ellerde iyi neticeler verir, en iyi bir kanun 
da suiniyet taşıyan kötü ellerde bir saadetli ne
ticeyi temin edemez. 

Teşekkülün kıymeti vardır, teşkilâta salim 
bir istikamet verilmedikçe yapılacak işlerden 
salim bir netice beklemek ham bir hayale ka
pılmaktır. Şunu temhit ettikten sonra şurasını 
arzedeyim ki, elimizdeki tasarının 14 ncü mad
desindeki kurul ve komisyonların sureti teşki
li antidemokratiktir. (Gülüşmeler). Çünkü 
seçim elemanları, seçim işlerini, seçim idare
sini elinde tutanlar nihayet belediye meclisleri 
üyeleri veya bunların tâyin edecekleri kimseler, 
meclisi umumi azalarıdır. Bunlar bugün bita
raf bir cemiyet halinde değildir. Elbette ve 
elbette bunlar iktidar partisine meyletmek ka-
biliyetindedir. (Gülüşmeler). Bu kadar söyliye-
bilirim; edeceklerdir diyemem. İktidar parti
sine meyletmek kabiliyetindedir, katî surette 
bunlarda bitaraflık tasavvur edilemez. Şu 
halde seçim emniyetini temin edebilmek için bir 
çare düşünmek lâzımdır. Fakat benim anla
yışıma göre bu çare, adlî teminat unvanı altın
da ifade edilmek istenilen teşkilât değildir. 
(Soldan bravo sesleri). 

Benim anlayışıma göre adlî teminata huku-
kan imkân yoktur. Osman Koni arkadaşım iki 
madde okudular, mütalâalarını söylediler. Ben 
de o mütalâaya müterafık bir mütalâa arzetmek 
isterim. Anayasa kaza kuvvetini kaza erki. un-
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vaniyle müstakil bir fasılda bütün kuvvetler
den ayrı olarak kendisine bir mevki vermiştir. 
Yani kaza erkini icrai, teşrii diğer kuvvetler
den ayırmış, müstakil bir fasılla kaza erkini, ka
za erkininin bazı hukukunu tesbit etmiştir. Bun
dan başka arkadaşlar, Anayasanın 53 ncü mad
desinde hâkimlerin yetki ve salâhiyetlerinin ka
nunlarla tâyin edileceği yazılıdır. Bundan baş
ka 57 nci madde hâkimlerin kanunun tâyin et
tiği vazife ve salâhiyetlerden başka bir vazife 
ve salâhiyet iltizam etmesine imkân olmadığı 
şeklinde tanzim edilmiştir. 

Şimdi karşımıza bir sual çıkabilir: îyi ama 
bu maddei kanuniyelerde hâkimlerin vazife ve 
salâhiyetlerinin kanunlara dayanacağını ifade 
ediyor, seçim kanunu da bir kanundur, biz bu 
seçim kanunu ile hâkimlere vazife verebiliriz. 
Bu takdirde seçim işi 53 ve 57 nci maddelerin 
dairei şümulüne girer, işte kanunen vazifeler 
tâyin edilmiştir. Denilebilir. 

Bu sual karşısında kalırız. Bunun cevabı şu
dur ki, her iki maddedeki kanunlardan maksat, 
adlî kanunlardır. Eğer biz bu kanunları mutlak 
bir şekilde mütalâa edersek umumi kanunlar 
mahiyetinde anlarsak Anayasada hâkimler için 
ayrı hüküm koymak ihtiyacı kalmadı. Çünkü 
hiçbir memur kanunun kendisine vermiş olduğu 
salâhiyet haricinde bir salâhiyet alamaz.. Kanu
nun kendisine verdiği vazifenin dışında bir va
zife. alamaz. Bu umumi bir vaziyettir. Eğer 
umumi vaziyet mülâhaza edilecekse yani ka
nunlarla gerek idari, gerek adlî herhangi şekil
de olursa olsun mutlak olarak kanun mânası
na alırsak Anayasaya bu hükmü koymak abes 
olur, zayıf olurdu. Çünkü hiçbir memur kanun
ların kendisine verdiği vazife ve salâhiyetin ha
ricine çıkamaz. Bir de B. M. Meclisi bütün Dev
let işlerinde her türlü kararları almak her şeye 
karışmak vazife ve salâhiyetini haiz bulunduğu 
ve Millî Hakimiyetin yegâne mümessili bulundu
ğu halde Anayasanın 54 ncü maddesi mucibin
ce kazai kararlar aleyhinde harekete geçmesi
nin menedilmesi bu maddei kanuniyenin hük
mü göz önünde tutulur, diğer maddei kanuniye-
ler ile birleştirilerek umumi bir şekilde müta
lâa edilirse anlaşılır ki, hâkimlerin vazifeleri, 
yalnız hiçbir cemiyet ve Meclis tarafından ta
arruz edilmesine imkân bulunmıyan kaza işidir. 
Benim anladığım hukuki vaziyet budur. 

.1948 O : 1 
[ Şimdi arkadaşlar, hâkimleri seçim işine ka-
' rıştırmak bunları harcamak olur. (Bravo sesle

ri) Türk Milleti hâkimlere karşı bir hürmet 
hissiyle mütehassistir. Eğer bunlar seçim işleri
ne karışır, bunlar da siyaset oyuncusu haline 
gelirlerse artık bunlara karşı milletin hürmeti 
münselip olur. (Soldan, bravo sesleri). 

Bir de arkadaşlar, benim anlayışıma göre 
memlekette vazife ve salâhiyet alan devlet me
murları şeytan, hâkimler melek değildir. (Gü
lüşmeler). (Soldan, bravo sesleri, alkışlar). Bun
ların heyeti mecmuası beşerdir, bunların da iyi
si, kötüsü olabilir. Hâkimlerin, şahıslarında mü
şahede edilmiş olan vekar ve sekinet onların şa
hıslarının icabı değil, onların vazifelerinin mu-
kaddesliğinden doğmuştur (Soldan bravo sesleri) 
Bu mukaddesiyet hâkimin hiç milletin işine ka-
rışhyarak, yüksek bir mevkide fertler arasında
ki ihtilâfı hal ve fasletmek mevkiinde kalmaları 
ile mümkündür. Şu halde ne yapmalıdır? Yük
sek Meclisiniz buna bir çare bulmaktan âciz de
ğildir ve bu çareyi bulmak için dışarıdaki mille
tin arzusuna ve reylerine müracaat etmek zaru
retini ben hissetmiyorum. (Soldan bravo sesleri) 
Çünkü dışardaki millet, Büyük Millet Meclisi 
üyelerini kendilerine tav'an ve rızaen bir mü
messil olarak kabul etmiştir. (Soldan bravo ses
leri ve alkışlar). 

Arzettiğim gibi, bu mühim işi, Yüksek Mec
lisiniz halletmeye muktedirdir. Bunun için be
nim hatırıma gelen bir çare, memlekette mevcut 
bütün siyasi partiler tarafından gösterilecek aday
ların heyeti mecmuasından kur'a ile seçilecek üye
lerle kurul ve komisyonlar, teşkil edilebilir. Ama 
bunun şurasında böyle mahzur varmış. Olabilir 
ve buna bir çare bulunur. Meclis komisyonları bu
nu ayarlayabilir. Fakat diğer bir sayın arkada
şımızın söylediği gibi, yok ticaret odasından, yok 
ziraat odasından yok, bilmem herhangi bir mü
esseseden adam almak suretiyle kurul ve komis
yon kurulmasına taraftar değilim. Devlet işlerin
de vazifeli olmıyan, herbiri ayrı siyasi maksat 
taşıyan partilerden, partiler tarafından gösteri
lecek adaylar içerisinden kur'a ile seçilecek bir 
kurul ve komisyon teşkil etmek çok mümkündür. 
Bunun mahzuru var mıdır, yok mudur; Yüksek 
Meclis düşünür, belki bunu kabul etmezde başka 
çare bulur. 

I Şimdi burada bir millet işi konuşulurken el-
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bette ben düşünebildiğimi serbest söylemek vazi
yetinde bulunmalıyım, ben fikrimden dolayı mu
aheze edilmemeliyim, bana vâki olacak hücum
lar suiniyet hissedildiği zaman yapılır. Ben hüs
nüniyetle hareket ettikçe hür olarak düşünür, 
hür olarak söyliyebilirim (Bravo sesleri, alkış
lar.) 

Bu. hürriyete istinaden diyorum ki; Parti 
temsilcilerine verilen salâhiyet biraz kısadır. 
Parti temsilcileri kanunun ifadesine göre komis
yonda bulunur, komisyonda bulunma demek ne 
demektir acaba? Komisyon burada teşekkül eder 
bu komisyon civarında da temsilci bir mevki alır 
okunan ve yazılandan haberdar bulunmazsa orada 
temsilcinin bulunması ile bulunmaması arasında 
bir fark müşahede edilebilir mi? 

Temsilciye oy puslalarmı okumak, okunurken 
gözü ile görmek oy puslalarmm olduğu gibi kay
dedilmesinde ona bir rol verilmek icabeder. 

Ondan başka oy puslalarmm da yakılma-
masma da taraftar değilim. Çünkü oy pusla-
ları Seçim Kanununun memlekette selâmetle 
tatbik edilip edilmediği hakkındaki iddia ve 
müdafaaların subut delilleridir. Bütün subut 
delilleri mahkemede bile indelmuhakeme tara
feyne ve şahitlere gösterilmek üzere neticeyi 
muhakemeye kadar hıfzedilir. Binaenaleyh, se
çim aleyhindeki itirazlar halledilinceye kadar 
oy puslalarmm muhafazası, seçim emniyetine 
mütedair tedbirlerden birisidir. 

Ahkâmı cezaiyeye gelince; valilere isnat 
edilen bir seçim suçundan dolayı âmme dâvası 
açılması, hazırlık tahkikatı yapılması salâhiye
tinin, Başmüddeiumumiye verilmesini külfetli 
sayarım. Çünkü Adalet Komisyonunun gerekçe
sinde tasrih edildiği veçhile hazırlık tahkika
tını yapacak olan Cumhuriyet Başsavcısı ve sav
cı muavinleri hiçbir makamı istinabeci ola
rak kullanamaz. Bu anlayışıma iştirak ediyor 
musunuz? Sarahat var orada. Münhasıran Cum
huriyet Başsavcısı veya muavini yapar. Suçun 
işlendiği mahaldeki müddeiumumilere yaza
rak delilleri toplamak için emredemez. Şu hal
de ancak savcı veya muavinleri suç mahalline 
gitmek veya şahitler posta edilip Cumhuriyet 
Savcısının bulunduğu merkeze getirmek icbe-
diyor. Bu külfetlidir. Âmme dâvasını Cumhuriyet 
Başsavcısı açacakmış, açsın. Hazırlık tahkika
tını o yapacakmış, yapsın. Yapsın ama, istina
beye salahiyetli olsun işte bir sürat ve suhulet 
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bulunsun. (Maddesi gelecek konuşacağız ses
leri) Bunu külfetli görüşüm. Bir de valinin se
çim işiyle yani seçim vazifesiyle alâkalı olmı-
yan ve vazifesinin ifası sırasında husule gel
memiş olan suçtan dolayı buna ait muhakeme 
merciini ta Temyize kadar yüksetlmekte fayda 
bulmuyorum. (Soldan ne yapalım sesleri) Ka
nun var elimizde efendim. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda sarih hüküm var. 

Bir nahiye müdürünün vazifesiyle alâkası 
olmıyan, vazifesini ifa sırasında husule gel-
miyen suçtan dolayı takibat icrası mensup ol
duğu kaza, bir kaymakamın bu şekildeki suç
tan dolayı takibat icrası mensup olduğu vilâ
yet, bir valinin bu kabil suçlardan dolayı 
hakkında takibat ve tahkikat icrası kendi vi
lâyetine en yakin merkezdeki ağır ceza mah
kemesine aittir, yargılama da oraya aittir. 

Kâfi gelmiyor mu efendim. (Soldan gel
mez sesleri) 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Maddesinde hocam maddesinde. 

NECATI ERDEM (Devamla) — Yani bir 
kısmımızın idare âmirlerine itimat gösterme
diği gibi biz de hâkimlerimize itimat göster-
miyecek miyiz? Bir valinin muhakemesini o vilâ
yetin merkezindeki ağırceza mahkemesi yapa
maz mı? Bunları zait görüyorum. 

Geride kalan iki hüküm var, o hususlarda 
Sayın Sahir Kurutluoğlu'n^n yüksek mütalâa
larına iştirak ederim. Yüksek Meclisinizi fazla 
işgal etmek istemem, ben de o fikirdeyim. 

îşte mâruzâtım bu şekildedir. 
(Soldan alkışlar). 
ClHAD BABAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; huzurunuzda müşahede ettiğim bir 
durum var: Hep beraber seçimlerin teminat al-

! tına alınmasını ve vatandaşlara huzur vermesini 
istiyoruz. Seçim Kanunumuz Devlet yapısını 
kuran organik bir kanun olduğu için Devletin 

! bütün yükü bu kanunun üzerindedir. Bu kanun 
i eğer vatandaşa lâyık olduğu, istediği itimadı ver

mezse, bu kanun üzerine tesis edeceğimiz bütün 
müesseseler sarsılmaya mahkûmdur. 

Sayın raportörü dinledikten ve partilerin 
mülâhazalarını ve düşüncelerini gördükten sonra 
şahsan şu hükme varmış bulunuyorum: Bugün
kü tasarının bilhassa 14 ncü maddesi halkçı ar
kadaşları da tatmin etmiş değildir. 
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Arkadaşlar, biliyorsunuz, bizdeki seçim siste

mi ekseriyet sistemi üzerine kurulmuş bir sistem- ! 
dir. Bu itibarla belediyeler de, ticaret odaların- : 
da hep aynı tarzı kullanırız. Bunun tabiî neticesi 
olarak seçim, taraflardan birinin bütün âzalık- ! 
lan top yekûn kazanması şeklinde tecellî eder. 
Değişmeler pek hususi vaziyetlerde olur, yahut 
ara seçimlerde başka parti mensupları içeriye 
girebilirler. Bu itibarla halka teminat verme ba
kımından belediye üyelerinin bu tarzda seçilme
sini sakat ve yersiz telâkki ediyorum. Hep bera
ber idari otoriteyi de yerinde bulmuyoruz. Ge
ride halk teşekkülleri kalıyor. Bu Meclise uzuv- \ 
larmı ve unsurlarını gönderen partilere halk 
derneği nazariyle bakmanın mânası anlaşılmı- j 
yor. Halk dernekleri siyasi neticeler ve gayelere j 
müntehi olunca elbet kendilerine göre bir hususi- i 
yet taşırlar. Bu itibarla onların mümessilleri- j 
nin de Kızılay veya ona benzer başka derneklere j 
nazaran daha başka türlü bir hususiyet arzetmesi j 
tabiidir. ? 

Şimdi, idari, beledi ve halk dernekleri fikir- t 
lerini böylece kabul etmedikten sonra ortada < 
akîm bir vaziyetle karşı karşıya kalıyoruz. 

Ben şahsan yalnız adlî teminatı değil, adlî te
minatla sırt sırta yapışık olan sistemi, nispî tem
sil sistemini de burada müdafaa etmek istiyo
rum. Ve istiyorum ki, bu dâvaya esasından bakıl
mak suretiyle, nispî temsil zaviyesinden kendisi
nin içine girmek için, işi gerisin geriye komisyo
na gönderelim, kanunu daha mütekâmil ve daha 
esaslı bir hale sokalım. 

ALÎ RIZA ESEN (Siirt) — Zamanı değil. 

CÎHAD BABAN (Devamla) — Ben zama
nın gelmiş olduğu kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, seçimlerin ne tarafından şikâyet 
ediyoruz, bunları tetkik edersek belki bir bakıma 
teşhisi de kolaylaştırırız. Dâvaların bir kısmı 
defterlerin tanzimi işinden başlıyor. Birçok yer
lerde birçok vatandaşların şikâyetleri şudur. San
dığa gidiyorlar, kendi isimlerini göremiyorlar. 
Bunun yanında çift defter tutulduğu hakkında | 
da şikâyetler var. Kanun ve burada yapılan mü- i 
zakereler bizi bu noksan üzerine getirmedi. Baş- j 
ka memleketlerde bu noksan üzerinde durulmuş j 
ve buna mâni olmak için bazı tedbirlere başvu
rulmuştur. Bunlardan bir tanesi seçim cüzdan
larıdır. Buna en yakın misal olarak komşumuz 
Yunanistan'ı göstererek söyliyeceğim. Vatandaş- i 

1948 0 : 1 
lara seçimlerden 1 - 1,5 ay evvel seçim cüzdan
ları verilmektedir. O seçim cüzdanını taşıyan va
tandaş sandığın başına giderek, cetvelde ismini 
bulur ve reyini atar, seçim cüzdanına da bir mü
hür vurulur. 

Bu hazırlığı seçimlerden 1 -1,5 ay kadar evvel 
yaparsak bu suretle bütün şikâyetlerin önünü 
almış karne almıyan vatandaş hakkını aramış 
ve bu suretle seçime iştirak etmiş veya etmemiş, 
yazılmış veya yazılmamış, çift yazılmış gibi me
seleler önlenmiş olur. 

Arkadaşlar bundan başka hukuku esasiye-
mize taallûk eden iki mahzurla daha karşı kar
şıya bulunuyoruz. 

Seçime fesat nasıl karışır? Bunda da iki nok-
tai nazar vardır; Yüksek Meclisin noktai nazarı; 
seçimin heyeti umumiyesinde sâri bir bozuklu
ğun mevcudiyeti üzerinde birleşiyor. 

Bir başka noktai nazar da şudur: Eğer se
çimde ufak tefek bozukluklar varsa yine seçime 
fesat karıştırılmıştır. 

Hukuku umumiyeye taallûk eden ikinci mah
zur; mazbataların tasdik ve kabulü ile meydana 
çıkmaktadır. Gerçi seçilme yolu ile derhal Millet
vekili olduğumuz hakkında bir kanaat varsa da 
Anayasamıza göre Milletvekili olmanın tek şar
tı; burada mazbataların tasdikidir. Hakkımızda 
şikâyet varsa; onu Mecliste tetkik edip karara 
bağlıyoruz, şikâyet yoksa vaziyetimizi bir tasdik 
muamelesinden geçiriyoruz. Fakat bu tasdik mu
amelesi olmadan Riyaset Divanını, Devlet Re
isini seçiyoruz. Ve Ma zr) it a) arı musaddak olmı-
yan arkadaşlar,' birbirimizi tasdik etmek sure
tiyle fasit bir dairenin içinde dolaşıyoruz. Hu-
kukan başka bir çare bulamadığımız için bunu 
böyle yaptığımız iddia edilmektedir. Fakat mah
zuru önliyecek tertibi adlî teminatın içinde 
mündemiçtir. Buna bağlı olarak bir üçüncü 
mahzur daha vardır. Meclise yapılan şikâyetlerin 
hepsi doğru değildir. Burada birtakım tertipleri, 
isnatları okuyoruz; birçok.Milletvekili arkadaşları
mızın, yalan, yanlış, nahak yere şeref ve haysiye
tiyle oynandığını gör"'. r<>r vz. Bu şikâyetler encü
mende tetkik ediliyor. Karar burada okunuyor. 
Gazetelere Geçiyor. Eğer adlî teminat üzerinde 
durursak çok muhtemeldir ki bu mahzuru da ön
lemek imkânını bulalım! 

Şimdi hem biraz yukarda ileri sürdüğüm se
çime fesat karıştırma meselesi, mazbatalar mese
lesi, Milletvekillerinin şahsi kinler dolayısiyle, 
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eleman şereflerinin pazara çıkarılması dolayısiyle 
ortaya çıkan meseleler hep şu arzettiğim sistem 
üzerinde durmayı ve düşünmeyi icabettiriyor. 
Ikına ister adlî teminat sistemi deyin, ister adlî 
seçim sistemi deyin. Ne isterseniz diyebilirsiniz. 
Fakat aşikârdır ki bu teminata ihtiyacımız vardır. 
Şimdi arkadaşlar, seçim yapılıyor gerçi Büyük 
Millet Meclisi müstemirdir, fakat ogün fiilen 
mevcut değildir. İcra kuvveti seçimlerin dışında 
bir vaziyettedir. Bu itibarla ortada Devletin mu
kadderatını eline teslim edeceğimiz yegâne kuv
vet olarak üçüncü kuvvet kaza kuvveti bulunu
yor. Ama Anayasa buna mânidir. Mevzuat da 
müsait değildir. O başka iştir, Kanunların tadili 
elimizdedir. 
takat kabul etmek lâzımdı. O gün, o tek gün
de Devletin mukadderatı boşta ve havadadır. 
Arzetiğim nazari olarak vâki değildir. Fakat, 
böyle vâkıdir. Meclis dağılmıştır. Millî ira
denin şu partiden bu partiye geçmesi, iktidarın 
el değiştirmesi bitaraf kuvvetler tarafından 
âdeta bir ilânda verilecek olursa yukarıda sı
raladığını mahzurlar kendiliğinden bertaraf 
edilmiş olur. 

Milletvekili olarak adaylığı tesbit edilen ar
kadaşa itiraz mı yapılmış, Anayasanın 12 nci 
maddesi mucibince hâkim işi tetkik eder, itiraz 
haklı ise hâkimin kararı ile aday listeden çıkar
tılır, itiraz gayrivârit ise talep rededilir ve 
bu iş böylece tesbit edilir. 

Bunun için adayların lâakal bir bir buçuk 
ay evvelinden ilân edilmeleri doğru olur. Seçi
me 15 gün kalana katlar şikâyetler yapılmış tet
kikler yapılmış karara raptedilmiş tertemiz lis
teler meydana çıkmış olur ve buraya gelmiş olan 
arkadaşlar hakkında artık şikâyet mevzuubahis 
olmaz. 

Fesat mı var? Hâkime yapılan ihbara hâkim 
kulak kabartır., altına bir jip otomobili veririz, 
kalkar gider, fesadı mahallinde boğar. Bu iti
barla. bu fesat dâvaları da Meclise gelmemiş 
olur. Fesatsız ve şikayetsiz bir halde eline maz
batasını alarak Meclise gelen Milletvekili de ar
tık Meclisin kuruluşunda tereddütle hareket 
etmiyerck doğrudan doğruya vazifesini yapma
ya başlar. Demin işaret ettiğim gibi bir fasit 
dairenin de içinden çıkmış bulunuruz. Kolay 
kolay bitaraf bir seçim heyeti bulamadığımıza 
göre nazarlarımızı hâkimlere tevcih etmek ka
dar tabiî bir şey tasavvur edemiyorum. 
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Bu memleket adına icrayi adalet eden hâ

kimlerimizin siyasete karışacakları hakkındaki 
mütalâaları da yersiz görüyorum. Nasıl hâkim
lerimiz bir cinayet dâvasına baktıkları zaman 
objektif olarak o cinayetin dışında kalıyorlarsa, 
nasıl malî işlere baktıkları zaman paranın dı
şında kalıyorlarsa, siyasi dâvalara baktıkları za
man da seçim emniyetini ellerine aldıkları za
man da objektif olarak hâkimlikten gelen bir bi-
traflıkla seçimin dışında kalacaklardır. 

Hâkimin bundaki vazifesi biraz da formali
te meselesidir. Nitekim listelerde eğer ismimiz 
mevcut değilse müracaat edeceğimiz yer hâkim
dir ve onun karariyle listeye ismimizi koydur
maktayız. Yani burada da hâkim seçimin dı
şında kalmış değildir. İhtimal vermiyorum ki, 
hâkimlerin verecekleri karara ve bu mevzuda 
tutacakları yola inanmıyoruz diyelim. Bunu 
dediğimiz gün bizim için demokrasi dâvasından 
vazgeçmek lâzımdır. Demokratik idarelerin en 
büyük teminatı, halkçı arkadaşların (hâkimlere 
ödenek verilmesi) mevzuu dolayısiyle söyledik
leri gibi « demokratik idarelerin en büyük te
minatı hâkimlerimizdir », ifadesidir. Elimizde 
böyle bir teminat varken bundan istifade etme
meyi ve başka başka yollara gitmeyi doğrusu 
fuzuli ve lüzumsuz bir gayret gibi telâkki edi
yorum. 

Ek 4 ncü maddeye temas etmiyeeeğim. Ko
misyonun bu maddeyi geri almış olmasını şük
ranla karşılıyorum. Fakat kem aletle kemal â t 
olmıyaeağı için mutlak seçim sistemimizin de
ğişmesini ciddiyetle ele almak mecburiyetinde 
olduğumuzu da söyliyeceğim. 

Temsili nispî hem daha demokratik hem da
ha çok teminatlı bir sistemdir. O. II. Partisi in-
kilâpçıdır. Bu itibarla kendisi için tekâmülden 
bahsetmenin yersiz olduğu kanaatindeyim. Bü
tün harb sonrası dünyasının yavaş yavaş git
mekte olduğu sistemlerden uzak kalmanın mâ
nasını kolay kolay idrak edemiyorum. Kaldı ki 
bu yaptığımız şey, inkilâp da değil, tekâmül de 
değil, sadece geri kalmış olmanın kefaretini öde
mektir. 

Bendeniz adlî teminat sistemi içinde ve tem
sili nispî esasına dayanan bir kanunun hazır
lanması için, bu Kanunun Komisyona iade 
edilmesini teklif ediyorum ve bu hususta bir de 
öı ıerge veriyorum. 
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Şimdi arkadaşlar; sözümü bitirmeden evvel 

bir noktaya daha temas edeceğim, bir hatip ar
kadaşımın sözlerinden mülhem oldum. 

Bu memlekette hâkimler, kurullar başına gel
medikçe seçime girmiyeeeğiz gibi bir söz va
rit olamaz. Varit olan şey, teminatlı bir seçim ol
mazsa, o seçimlere girmeyizden ibarettir, ve 
her vatandaş kalbinde ve ruhunda seçim emni
yetini hissetmiyorsa onu hiçbir kuvvet seçim
lere iştirak etmek hususunda zorlıyamaz. (Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; hakikaten milletimizin hayatı için 
en mühim bir müzakere karşısındayız. Burada 
bir çok mevzular birbirinin içerisine girerek 
ortaya konulmuş bulunuyor. Bunları birer bi
rer ayıklamaya, gerek yüksek huzurunuzda ve 
gerek bu müzakereyi hassasiyetle ve bütün 
ehemmiyetiyle takip eden Büyük Milletimizin 
huzurunda «bir hakikat kalmasın dünyada 
Allahım uihan» esası üzerinden, her noktayı 
birer birer teşrih ederek mübarek milletimizin 
aziz takdirine sunmak lâzımdır. 

Arkadaşlar; üzerinde hassasiyetle durulan, 
hattâ hassasiyeti ileriye de götürerek kısmen 
Yüksek Meclisin büyük şuurunu teşviş et
mek mahiyetini arzeden bir mevzu vardır ki o 
da adlî teminat mevzuudur. 

Evvelbevvel bendeniz bu nokta üzerinde du
racağım. Yalnız, bu nokta üzerindeki tahlili
me girişmeden evvel kıymetli hukuk üstadımız 
Osman Nuri Koni ile, kıymetli hukuk üsta
dımız Necati Erdem'e, bu hususta yapmış olduk
ları büyük aydınlatmadan dolayı teşekkür vazi
femi ifa edeceğim. 

Arkadaşlar; bir mevzuu iyi anlamak lâzım-
gelir. Teminatı adlî, murakabei adlî, ve saire, 
bunlar nedendir? Arkadaşlar; biz hâkimler
den kazai kuvvetten ne bekleriz? Kazai karar 
bekleriz. Onların karşısına çıkarız, hukuk işin
de, ceza işinde onlardan kazai bir karar bek
leriz. Bunun için, seçim kurullarında hâkim
lere vazife vermek, onlardan kazai karakterde 
bir karar talep etmek midir? Yani bir hâ
kime seçim kurulunda vazife verdiğimiz zaman, 
bütün şikâyetleri dinlemiş ve son merci olarak, 
onu halletmiş, kazai karekterde bir karar mı 
vermiş olacaktır? Hayır. Hâkime burada veril
mek istenilen vazife, mahiyeti itibariyle asla 
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kazai değildir, idaridir. İdari bir karardır. 
Onun vereceği o karar, herhangi bir suretle 
bir mazbatayı tanzim edip, merciine sevket-
mesiyle, bütün şikâyetler duracak mıdır? O 
hâkimin kendisi şikâyet konusu olmaktan çı
kacak mıdır? O halde memlekette bir seçim ya
pıldığı zaman, hâkimleri sandık başında, se
çim hususunda vazifedar kılmak demek, bütün 
kaza heyetimizi, siyasetten doğacak birtakım şi
kâyetlere, hatalara, isnatlara mâruz bırak
mak demektir. Bunun başka türlüsünü tasavvur 
edebilir misiniz? Herhangi bir vilâyette, bir 
hâkimi bir seçim kurulunun başına koyuyor
sunuz, hâkim oraya gelmekle birden bire mese
le, kutsallık iktisap ediyor mu? Oradaki vazi
yeti, ne oluyor? O o mevkide, alelade bir kaza 
merciinde elbisei kazaiyesini giyerek icrayi ka
za eden bir hâkim değildir. 

Hâkim Mehmet Bey, sandık başında bir va-
zifei idare ile tavzif edilmiş bulunuyor demek
tir. Bunun hâkimler müessesesinin, kazai siste
mimizin bünyesinde yapacağı tahribatı düşün
mek lâzımgelir. Memlekette bir seçim olması 
demek, hâkim bey böyle dedi, onun dediği mu
hakkak doğrudur diye bir seçmen, seçim husu
sundaki şikâyetinden fariğ olmaz. O şikâyetle
rin hepsi ayak üzerindedir. Ne olacak? Bir se
çim yapacağız. Memlekette hiçbir siyasi işe ka
rıştırılmamış bulunması lâzımgelen hâkimler, 
birtakım vaziyetlerle, şikâyetlerle bulaştırılmış 
ve perişan bir hale getirilmiş olur. Şimdi ne ola
cak? Filân kazadaki seçimden dolayı hâkimden 
vâki olacak şikâyetler için nereye gidilecek? Bu
nu düşünmek lâzımdır arkadaşlar. Binaenaleyh 
pratik olarak birtakım nazariyeler ortaya atmak, 
efendim murakabei adlî teminatı adlî demek ko
laydır. Fakat bunlar hayaldir, böyle bir şey yok
tur. Ortada müspet olan şey, adlî murakebedir. 
Teminatı adliye ne demek? Böyle bir şeyi tasav
vur etmek bile muhaldir. Hâkim, kazai karar mı 
verecek? Hayır. Seçim komisyonlarından gelen 
mazbataları toplıyaeak heyetin başında kalacak, 
öteki kimselerin reyi olmıyacak mı? Yani bir tek 
hâkimin kararı ile mi mesele halledilecek, diğer 
dört kişi ekseriyet yaparsa hâkimin durumu ne 
olur? Şimdi rica ederim arkadaşlar, böyle şeyle
ri ortaya atıpta demagoji rüzgârının önüne düş
mek, demokrasiye iyilik etmek değildir. Demok
rasi, sağlam kaya üzerinde mefhumları tesbit et
mekle kurulur ve öyle yürür. Binaenaleyh bura-
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da düşündüğüm başlıca nokta budur: Murakabei 
Adlî Murakabei Adlî var, fazlasiyle ve her anda 
var. Savcı teşkilâtı var. Savcı teşkilâtının huku
ku âmme bakımından vâki olacak şikâyeti üzeri
ne hâkim müheyya olacaktır. Düşününüm, bir se
çim dairesinde seçim başlıyor, hâkim de secim 
komisyonuna başkanlık yapıyor. O sırada bir suç 
ika ediliyor, savcı takibat yapmış, hangi kaza 
merciine gidecek? Halbuki hâkim seçim esnasın
da vazife yaparken, bir meşhut suç vuku bulur
sa ceza hâkimi bütün mehabet ve vakariyle ve li
bası hürmetkâranesini giyinmiş, makamında mü
heyya bulunacaktır. Adamı bilmediği, entrika
sına vâkıf olmadığı, nüfuz edemediği bir işin ba
şına koyuyorlar. Diyecektir ki, beni anlamadı
ğım bir işin başına koyuyorsunuz, benim yerim 
orası değildir, benim yerim kazai makamdır. Ben 
kaza sandalyemde oturacağım, herhangi bir suç 
karşıma gelecek, teşkili taraf edeceğim, mukteza-
yı hakku adalet ne ise onu yapacağım. Hâkimle
re emanet edilen millî hâkimiyet işte budur, öte
ki değildir. Öteki, hâkimin elini, belki sonuna ka
dar temizliyemiyeceği birtakım facialara bulaş
tırmaktır. İcrayı kazaya alışmış ve Anayasanın 
kendisine tevdi ettiği işleri görmekte olan adam
ları bu türlü işlere karıştırmak doğru değildir. 
Öte taraftan 6000 seçim kuruluna 6000 hâkim ge
tirmek lâzımdır. Bunu nereden getireceksiniz? 
Mahkemelerden mi? Bu takdirde G000 hâkimin 
yerine semadan zembille hâkim inmesini mı 
bekliyeceğiz? 

AIIMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
Yanlış, yanlış. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Hiç yanlış değildir, o kadar isabeti mutlakadır 
ki, bunun aksinin bir milimini dahi ispatı im
kânsızdır. 

AIIMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Kazalarda, kazalarda.. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devanla) 
-— Kazalarda da bir işin bir tarafı yapılıp öbür 
tarafı yapılmamazlık edilemez. 

Şimdi arkadaşlar mesele budur, murakabei 
adlî mevcuttur. Sonra Komisyonun, Memurin 
Muhakemat Kanununda hâkim olan prens ip
lerin Seçim Kanununa geçirilmiş olduğu hak
kındaki iddialar katiyen varit değildir. Bilâkis 
Komisyon ınurakebeyi adliyi son noktasına ka
dar getirmiştir. O halde oyların emniyet ve 

selâmeti bakımından hiçbir mâni yoktur, adlî 
murakabe tamamiyle, ancak hâkimin işe karış-
tırılmamasiyle olur, hâkim işe karıştırıldıktan 
sonra adlî murakabe olamaz. Adlî murakabeyi 
teşkil edecek malzeme bulunmaz, 

Osman Nuri arkadaşımız 57 nci maddenin 
üzerinde durdu. Arkadaşımız söylemeden evvel 
İlendeniz de bu metin üzerinde işaret yapmış
tım. 57 nci madde gayet mühimdir. Yani Os
man Nuri arkadaşımızın buyurduğu şekilde 
Anayasamız bize istikamet vermiştir. Filha
kika demin arkadaşım bu maddeyi tekrarladı. 
Bendeniz de bunu tekrar etmeyi bir zaruret 
olarak sayıyorum. Çünkü bizim katiyen Ana
yasaya muhalif bir harekette bulunmamıza im
kân yoktur. Anayasa'da demin arzettiğim esâs
lar nazara alınarak bunu yapmışızdır. Bu mad
deyi bir kere daha okuyacağım arkadaşlar. 

«57 nci madde yargıçlar kanunlarla Osman 
Nuri Koni'nin sözünü tekrar ediyorum kanun
larla değil» Kanunla gösterilenlerden başka 
genel veya özel hiçbir görev alamazlar.» 

Binaenaleyh bunda bir hikmeti siyasiye var
dır, bir hikmeti hukukiye vardır, esbabı var
dır. Hâkimi hiçbir şeye karıştırmıyaeaksm. Ne 
istiyorsun? Politikaya atacaksın ve seçimin 
bütün ihtiraslarına, bütün ihtimalâtma hâkimi 
arzediyorsun. Dünyada bundan daha büyük 
hata olamaz. 

Onun için arkadaşlarım, bizim bu teklif et
tiğimiz prensip demokrisiye tamamen uygun, 
bilhassa onun ruhuna mutabıktır. 

Denecek ki, bazı memleketler böyle birşey 
düşünmüşlerdir. Efendim, onun düşündüğünü, 
sayın Adnan Adıvar arkadaşımızın buyurduğu 
gibi, mutlaka ben tatbikle mükellef miyim? 
ben nasçı mıyım, yani bir metne mi bağlı ka
lacağım, bir şekle mi bağlı kalacağım? Aklımı 
işletmiyecek miyim? Aklım bana cemiyetimizin 
ihtiyacını söyliyor. Binaenaleyh cemiyetin ih
tiyacı, memlekette siyasi bir fonksiyona, asla 
kazai. mekanizmayı, kazai elemanları müdahale 
ettirmemeyi âmirdir. Murakabei kazaiye var
dır, hâkim onu seçim esnasında kullanacaktır, 
kanunun emrettiği vazifelerini yapacaktır, suç 
ika edildi mi huzuruna çıkarılacaktır. Kazai 
bir sıfatla kararı verecektir. Arkadaşlar bu 
nokta hakkındaki mâruzâtım budur. Bunda 
hiçbir tereddüdümüz yoktur. Aksini yaparsak 
memlekete kötülük yapmış oluruz, aksini yapar-. 
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sak zafa kapılmış, her hangi bir vahime uğ
runda memleketin istikbali siyasisini tehli
keye atacak bir durum vücuda getirmiş oluruz. 

îşte asıl korkulacak nokta budur. Bizim 
vicdanlarımız rahattır ve her hususta tereddü
dümüzü refetmişizdir, katı bir neticeye var
mış bulunuyoruz. 

Şimdi bu böyle iken, arkadaşlarımızdan ba
zılarının demin üzerinde durdukları bir nokta 
üzerinde ben de durmak istiyorum. 

Öyle bir haleti ruhiye gösterdiler ki ; tek 
parti zihniyeti bunun yanında erik hoşafı kalır. 

Hani batırılan bir tek parti vat* ya, o tek 
parti o zihniyetin yanında, ben yerimden dik
katle takip ettim; ifadelerini, o zihniyetin ya
nında erik hoşafından ibaret kalır, diktatör
lüktür, bunun altında saklanan mâna... 

CÎHAD BABAN (İstanbul) — Haydi hay
di canım. 

FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Devamla) 
—• Siz bu hususta muhatap değilsiniz Cihad 
Bey, size de ayrıca cevap vereceğim fakat be
nim bilhassa üstünde durmak istediğim, 
Refik Koraltan arkadaşımızın yürüttüğü mü
talâadır. 

Arkadaşlar; diktatörlük nedir? «Bu fikir 
olacak, millet bunu istiyor, bunun aksini dü
şünmek, kabul etmek hatadır.» îşte diktatör
lük budur. Bütün diktatörler millete atfu iza
fetle söz söylemişlerdir. Hitler başka türlü mü 
söyledi? Millet böyle istiyor dedi. Musolini 
başka türlü mü söylerdi? Rica ederim, dik
tatörlük bunun içinde mündemiçtir. Allah Türk 
Milletini diktatörlük zihniyetinden korusun. 
Milletime, aziz milletime söyliyeceğim şudur; 
dikkat et, ey Büyük Türk Milleti, diktatörlük 
işte bunun gibi, Büyük Millet Meclisini tehditle 
ve ihafe etmekle başlar. Bu mütalâayı asla 
böyle kabul edemeyiz. Ve tecrübeli Türk Mil
leti de bunun mânasını anlar ve bilir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Soldan bravo sesleri al
kışlar). 

SALOMON ADATO (îstanbul) — Seçimle
rin, hâkimlerin murakabesi altında yaptırılma
sı hakkında tarafımızdan yapılan teklif; naza
ri bir görüşün mahsulü değildir. 

Bu teklif memleketimizde büyük ekseriyetin 
arzu ve iradesini ifade eden ve bizden evvel 
tek dereceli seçim usulünü kabul etmiş olan 
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memleketlerden bazılarının kabul ettikleri ve" 
halen muvaffakiyetle tatbik eyledikleri bir 
usulden başka birşey değildir. 

Teklifimiz büyük ekseriyetin arzusunu ifa
de eden bir sisteme dayanmaktadır. Türk Mil
leti kendi hâkimlerine karşı haklı olarak bü
yük bir itimat beslemektedir ve ancak kendi 
hâkimlerinin murakabesi altında yapıldığı tak^ 
dirde seçimlerde emniyet ve samimiyet olabile
ceğine kanaat getirmiştir, bu kanaatin yerin
de olduğuna şüphe yoktur. 

Türk hâkimi memleketin tek parti usuliyle 
idare olunduğunu bu son devrede imtihanını? 
büyük muvaffakiyetle vermiş ve bunun neticesi 
olarak Türk Milletinin sarsılmaz itimadını bi
hakkın kazanmıştır. Tek parti Rejimlerinde 
idare adaleti kendi gittiği yola sevketmeye ve 
bunu temin için bir nevi baskı yapmaya müte
mayildir. Bizde bu temayül mahkemeleri lâğ
vetmek salâhiyetinin Adalet Bakanlığına veril
mesiyle başlamıştır. İstanbul'da muayyen bir 
tarihte üç Ticaret Mahkemesi vardı. Bugün üç 
mahkemeden ikinci ticaretin lâğvedildigini 
hayretle gördüm. Eğer fazla olduğundan do
layı bir mahkemeyi lağvetmek icabetmişse en 
son teşkil edilmiş olan 4 ncü Ticaretin lâğve
dilmiş olması icabederdi. Bu lâğv üzerine İs
tanbul'da Birinci ve Üçüncü Ticaret Mahkeme
leri namları altında iki Ticaret Mahkemesi kal
mıştır. 

Adalet Bakanlığının bütçesi müzakere edilir
ken bir arkadaşım tarafından Hâkimler Kanu
nu tahlil edilmiş ve hâkimlerin tâyinine niha
yet Adalet Bakanının müessir olacağı neticesine 
varılmıştır. Tek parti sisteminde hukuku Ha
zine mefhumu hususi bir mahiyet arzeder. Her 
şey Hazine içindir düsturu hâkimdir. Bu düs
tura pek yanaşmak istememiş olan Türk hâkim
lerinden vergi ihtilâflarına bakmak yetkisi alın
mıştır. 

Birçok kanunlarda ve bilhassa Varlık Vergi
si Kanununda âdil hâkimlerimizin müdahalele
rini önlemek için hususi hükümler vazedilmiş
tir. 

Bahis mevzuu ettiğim temayül, bu şekiller
de tecelli etmiş ve Türk hâkimleri bu tezahü
ratın tesiri altında kalmıyarak ellerinde kanun 
ve vicdanlarından başka bir kıstas bulundur-
mamışlardır. 

Türk hâkimleri nihayet demokrasiyanın te-
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melini teşkil eden tenkit hakkını sağlam esasla- j 
ra istinat ettirmişlerdir. | 

Gazetecilerin İzmir'de cereyan eden muha
kemelerinden hâkimlerimizin verdikleri karar 
Türk ada]etinin ulviyetini gösteren tarihî bir 
vesikadır. Muhterem arkadaşlar; Türk Mille
tinin kendi hâkimlerine gösterdiği büyük iti
madın âmillerini hulasaten arzettim. Gösteri
len bu itimattan dolayı her Türk vatandaşı if
tihar ve büyük bir sevinç duymalıdır. Bu iti
mat, Türk Milletinin ve dolayısiyle Türk Dev
letinin tam bir sıhhat raporudur. 

Bir milletin kudret ve ikbali o milletin ken
di hâkimlerine gösterdiği itimadın derecesiyle 
mütenasiptir. 

Türk Milleti en kudsi haklarından birini 
teşkil eden seçim hakkının siyanet edilmesi ve 
tecavüzden mâsun kalması için itimat ettiği 
kendi hâkimlerinin tavzif edilmesini istemekte
dir. Bu isteği ret için hâkimlerin siyasete 
karıştırılması doğru olmadığı ileri sürülmekte
dir. Hâkim, adaleti tevzi ve hakların tecavüz
den masun kalmasını teminle mükelleftir. Se
çim hakkının tecavüzden masun kalmasını ve 
bu hakkın yerine getirilmesini temin etmek el
bette hâkimin vezaifi meyanmdadır. 

Türk hâkimi, hiçbir tesir altında kalmıya-
rak kanun, kanaat ve vicdanının emrettiği 
yoldan yürümesini bilmiş ve bu suretle her 
durumda bitaraflığını muhafazaya kaadir ol
duğunu ispat etmiştir. 

Vaziyet böyle iken Türk hâkiminin siyasi 
tesirler altında kalabileceği yolunda dermeyan 
edilen iddia, hakikati ifade etmiyen, tatbi
kata uymiyan ve nihayet Türk Milletinin se
çimlerde istediği emniyet ve samimiyet esasını 
kabul etmemek için ileri sürülen bir kavli mü
cerretten ibaret olduğunu kaydetmek mecburi
yetindeyiz. 

Osman Nuri Koni arkadaşımız Anayasa hü
kümlerine dayanarak, hâkimin ancak bu ka
nunla bir vazife alabilecekleri iddiasını derme
yan etmiştir. Osman Nuri Koni arkadaşımız 
İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi Reisi iken, 
bundan birkaç sene evvel Türk Vapurculuk Şir
ketinin tasfiyesinden dolayı vapurların kıymeti
ni takdir etmek vazifesiyle tavzif edilmiş ve bu 
hususta da bir kanun sâdır olmuştur. (O iş 
kazai sesleri). Hayır. Kazai değil, kıymet tak
diridir, bunun için de yüksek ücretler almıştır. 
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Arkadaşlar; diyorlar ki ; tefriki kuva esası

na dayanılarak hâkime ancak hakkı kazadan 
başka vazife verilemez. 

Arkadaşlar; bugün "Fransa'da, İtalya'da ve 
hâkimin murakabesini kabul eden diğer mem
leketlerde tefriki kuva usulü kabul edilmiştir. 
Hâkimler hakkı kazayı haiz oldukları halde se
çimlerde vazife verildi. Bunun için de bir ka
nun vazedilmiştir. Binaenaleyh Anayasaya da
yanılarak ileri sürülen iddia çok sakat ve çü
rüktür. Ufak bir tahlile bile mütehammil de
ğildir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA AKİF 
BYİ'DOĞAN (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 
yüksek huzurunuza sunulan tasarı hakkında 
Adalet Komisyonu Sözcüsü arkadaşımın izahla
rına İçişleri Komisyonu adına iştirak ediyorum. 
O izahatla bahis, daha sonraki müzakerelerle de 
hayli aydınlanmış olduğu için, yüksek huzuru
nuzu fazla işgal etmiyeceğinı. 

Bizim İçişleri Komisyonunun verdiği metin
den Anayasa ve Adalet Komisyonları metinlerine 
geçen bir maddede ufak tashihe muhtaç bir nok
ta vardır, onu da madde sırası geldiği zaman 
arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, gönül her vadide te
kemmül ister, gönül daima kemal ister, gönüller 
kemale doğru koşar, gönüller kemale doğru da
ima mesafe alırlar. Gider gider, kemal de biraz 
daha öte tarafa yükselir ve o, varılmaz bir şey 
olur. 

Bu, maddi sahada, medeniyet sahasında, kül
tür sahasında, mânevi sahada ve nihayet bir 
memleket mevzuatının tekemmül bahsinde de 
böyledir. Muhterem Adnan Adı var arkadaşım, 
bu tasarı geç geldi buyurdular. Gönüldeki iste
ğe göre elbette ki, bu tasarıya geç geldi denile
bilir. Fakat memleketin geçirdiği olaylara ve 
yaptığı tecrübelere bakacak olursak geçen za
manı boş geçirmemiş olduğumuza ve arada yapı
lan gerek mahallî seçimlerden gerek kısmi, teşriî 
seçimlerden istifade ettiğimize kaani olabiliriz. 

Adlî teminat ve adlî murakabe mevzularını 
muhterem üsdatlarımızm münakaşaları aydın
latmıştır, ona ilâveten bir diyeceğim yok. Yal
nız şunu arzedeceğim, hakkiyle tamamen bitaraf 
bir kimseyi bulmak bütün yurtta 20 100 adedi 
geçen seçim bürolarına - belki nüfusumuz arta
cak bu sefer daha da fazla seçim sandığı olacak, 
20 100 aded secim sandığı bunun başına 
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beşer kişiden 100 bin tane bitaraf adam bulmak, 
bu kolay bir keyfiyet değildir. Bitaraflığı te
min eden mekanizmadır. Şahsın bitaraf olması 
ve onun sureti umumiyede ve mutlakada bilâ is
tisna bütün bir memleket tarafından bitaraf te
lâkki edilmesi kolay kolay olacak bir keyfiyet 
değildir. 

O bakımdan asıl işin ehemmiyeti mekanizma
yı kurmaktır. Şartlar, vazife alanların bitaraf
lığını sağlıyan şartlarsa, bitaraf adamlar çalışı
yorlar ve hizmetleri bitarafâne görüyorlar de
mektir. 

İşte bu bakımdan arzediyorum ki, arkadaşlar 
bu mekanizmayı kurmakta, bitarafı bulalım ge
tirelim, diye, idarecileri getirmiştik, bitarafı bu
lalım, getirelim diye, hâkimleri istiyoruz, tavaz
zuh etti mesele, anlaşıldı. 

Bir üçüncü şekil; arkadaşlar, tavsiye ediyor
lar, o nedir? Parti mümessillerinden mürekkep 
heyetler yapalım, parti temsilcilerinden mürek
kep heyetler.. Ne olacak? Dışarıda olan kav
gayı doğrudan doğruya seçimi idare ile mükel
lef olan, seçimin murakabesinden mesul olan 
heyetler içerisine getireceğiz. Bunu hiç bir mem
leket tatbik etmemiştir. 

Sayın Adnan Menderes arkadaşımız İçişle
ri Komisyonu raporunun bilmem neresinde tek 
parti zihniyetini temsil eden satırları bulmuş. 
hardır. Maksadımı?; tamamiyle bunun haricin
dedir. Arkadaşlar Türk Milleti'nin geçirdiği 
bütün devirler boyunca büyük Türk evlâtları
nın hizmetleriyle hâtıralarına olan bağlılığımız 
tevkirimiz, ezli ve ebedidir. Ancak geriye dö
nen hiç bir tahassürümüz yoktur. Arkadaşlar 
biz belediye reislerini, belediye temsilcilerini 
ve belediye azalarını bitaraf seçim mekaniz
masına lâyık görürüz. Niçin? Denilir ki seçim 
kurullarının basında Vali bulunursa, arzuya uy
gun hareket etmediği takdirde vali tekaüde-
sevk olunur. Kanunlarımızda buna müsait hü
küm vardır. Böyle vaziyetlerde idareci bitaraflı 
olarak çalışamaz. Beri tarafta hâkimlerin vazi
yeti aydınlandığından artık arzetmiyeceğim. Fa
kat Parti mümessilleri deniyor, Parti ne demektir? 
Arkadaşlar, Türkiye'de Hükümetin sicilinde mü-
seeeel 17 tane parti vardır. Seçim kurullarının 
kadrolarını kaça çıkaracağız. Diğer taraftan par
tilerin nazarı kanunda hususi dernek olduğu 
hakkındaki görüşmemizde ısrar ediyoruz. Parti
nin siyasi mahiyeti, partinin teşriî organı olarak 
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gelmesi sonradan husule gelen bir keyfiyettir. 
Bir siyasi parti kurulduğu zaman o hususi bir 
dernektir. Onlar seçimlerde yalnız millete ada
yını beğendirmek için alınmış birer teşebbüs
türler. Milletin teveccühü hâsıl olduktan son
radır ki, o partinin gösterdiği adaylar milletin 
sevgisini kazanarak bu Meclise geldikten sonra
dır ki, teşriî organ olurlar ve kanuni ehemmiyeti 
alırlar. Yoksa ortada hiçbir şey yok iken yalnız 
adaylar arzedilmiş vaziyette iken siyasi partiler 
hususi dernek mahiyetindedirler. 

Gelelim bunların teşkilâtına: Hususi derne
ğin seçim kuruluna göndereceği mümessil nasıpla 
mansup bir memur mudur, değil midir? Seçim 
mahsulü olarak gelmiş bir belediye âzası mıdır, 
değildir. Seçim mahsulü olarak gelen belediye 
âzalarının seçimleri muayyen bir müddeti kanu-
niyeye tâbidir ve onlar milletin sevgisini ve iti
madını kazanarak gelmiş insanlardır. Ve bir 
kere seçildikten sonra milletin temsil sıfat ve 
hakkını haiz olduktan sonra artık ona falan par
tinin, filân partinin mümessili nazariyle bakıl
maz. O, orada doğrudan doğruya milletin vazife
sini müstakillen ifa eden bir adam demektir. 
Nasıl ki, bir partinin namzedi olarak milletin 
ekseriyetiyle seçilmiş olan bir kimse partisini de
ğiştirip müstakil duruma geçse sıfatı temsiliyesi 
yine bakidir. Bu bakımdan biz belediye reis ve 
azalarını bitaraf bir mekanizmaya yakışmaz bir 
şekilde elemanlar olarak gösteremeyiz. Size bir 
misal arzedeyim. Antalya misali gözümüzün 
önündedir. Antalya belediye heyeti âzalığını 
Halk Partisi ekseriyetiyle kazanmış olduğu hal
de bu heyet kendi içlerinden seçmeyip bir De
mokrat üyeyi başkan seçmişlerdir. Bunu başkan 
seçmeleri gayri kanuni bir şey midir? Bu hukuk 
prensipi dışında bir şey midir? O bakımdan be
lediyeler gibi ticaret odaları gibi, ziraat oda
ları gibi bir seçimin mahsulü olarak gelen yurt
taşların teşkil edeceği mekanizmayı, nazarı ka
nunda bitaraf çalışan, mesul olan, kendi münte-
hiplerine karşı mesul olan bir heyet olarak naza
ra almak mecburiyetindeyiz. 

Efendim, biz nasçı değiliz. Falan memleket
te şu hüküm vardır, alalım, filân memleketteki 
daha iyidir, bunu da işliydim de onu kabul ede
lim.. Vaziyet böyle değildir. Bir milletin millî 
hukuku baştan başa bir sistemdir. Alacağımız 
seçim hükümleri; millî âmme hukukumuzda, bü
tün millî hukukumuzun diğer müesseselerinde, 
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teşkilâtımızla, idarî ve adlî derecatımızla ve bü
tün diğer intihap sistemlerimizle sistematik ir
tibatı olmak lâzımgelen hükümler olabilir. Di
ğer taraftan muasır, muhtelif mütemeddin mem
leketlerin mütenazır müesseseleri arasında da 
birbirinden ilmî bakımdan tasnifi mümkün gör
mekte ve nazari kaidelerin istihracına esas olan 
teorematik irtibatlar vardır. Bir kanunu ted
vin ederken ancak bu teorematik irtibatlardan 
istifade edilir. 

Adnan Adıvar arkadaşımız tasnifte tekrar 
saymayı tavsiye, buyuruyorlar. Bunu İçişleri 
Komisyonunda uzun boylu münakaşa ettik. 

Arkadaşlar; bir pusla tasavvur ediniz ki, 
üzerinde 24 aded namzet ismi yazılıdır. Bir is
min tasnifine bir dakika ayırırsanız, yahut bir-
dakikada dört isim, sekiz isim okuyunuz, tas
nif ediniz; bir pusladaki 24 bin isim için kaç 
dakikaya ihtiyaç olduğunun hesabını sizlere 
terkediyorum. Bunun alacağı zamanı da düşü
nünüz. Bizim kanunumuzda tasnif için kabul 
ettiğimiz esas arasızlık, fâsılasızlıktır. Onan 
için bunun ikisini birbiriyle telif etmeye mad
deten imkân bulamadık. Meğer ki, sandıkları 
şimdikinin beş veya on misline çıkaralım. Ya
hut her kazayı bir seçim dairesi yaparak seçim 
listelerine tek isim yazılsın. 

Puslalarm yakılması: Arkadaşlar, kanuna 
göre hangi puslaları yakıyoruz? Kanuna göre 
şayanı kabul olan puslaları yakıyoruz. Üzerin
de en ufak bir şaibe, bir isnat, bir istika gelme
miş veya raslanmamış olan puslaları yakıyoruz. 
O puslalarm müttefekun aleyh olarak şayanı 
kabul olduğuna dair tutanağı, bütün müşahit
lerin huzurunda, vazifelilerin, yani komisyon 
üye ve reisi tarafından şayanı kabul olduğuna 
dair tutanağa kayıt geçtikten sonra artık bun
ları yakmaktan başka çare yoktur .Esasen mu
allel olan puslaları saklıyoruz, muallel olan pus
laları seçim sonuna kadar da, Büyük Meclisin 
tasdikma kadar da daima saklıyoruz. Şayanı 
kabul olan puslalar eğer yakılmasa ne olur? Bu 
memlekette 20100 sandıkta yapılan seçimin pus-
lalarmı torbalara koyup, üzerini mühürleyip ne
rede saklıyacağız? Sandığın bulunduğu köyde 
mi saklıyacağız, kaza merkezine mi getirece
ğiz, kaza merkezinden vilâyet merkezine kadar 
mı getireceğiz? Yoksa bunları meselâ nüfus sa
yımlarında olduğu gibi, istatistik fişlerinde ol-
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duğu gibi hepsini Ankara'ya kadar getirecek 
miyiz ? 

Pratik bakımdan köyde saklamakta da, yol
larda oradan oraya getirmekte de bu puslala
rm başında daima aynı beş kişiyi bulunduramı-
yacağımız için, veyahut başka herhangi bir mu
hafaza teminatı, müntehap eller varsa, seçil
miş itinalı ellerde, tutamıyaeağımız için 
ve nakledemiyeceğimiz için bu seçim 
günün akşamı saat yedide şayanı ka
bul olarak zapta geçirilen pusulalarla neticede 
bilmem kaç gün sonra tetkik ettiğimiz zaman
da tutanakla aykırı bir netiee bulmak ihtimali 
daima mevcuttur. 

Yani bunun, dediğim gibi yirmi bin yüz 
mazbatanın tallûk ettiği oyların muhafazasını, 
naklini tekeffül edecek ne teminatı kanuniye ve 
ne de teminatı maddiye bulunabilir. 

Esasen seçim mevzuatımızın tekevvününde 
görüldüğü üzere merhale merhale tatbikat yolun
dayız. 

Sayın Dr. Adnan Adıvarm mürekkep kopya 
kalemi koyalım, kurşun kalemlerini kaldıralım 
teklifini yönetmelikle bu seçimlerde tecrübe ede
riz, mutlaka kanuna geçmesi icabediyorsa yapa
cağımız bir tecrübenin sonunda buna da lüzum 
varsa yaparız. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Hâlâ 
tecrübe, hâlâ tecrübe. 

AKÎF EYÎDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
lar, tecrübe diyoruz, müsaade buyurun, seçim 
haddi zatında hukuku hususiyedeki akitler gibi 
bir hukuku umumiye akdidir. Her akdin sıhhati
nin kanun şartı olduğu gibi, bu akdin de sıhhat 
şartları vardır. Kanuna yazdınız mı, bu akdin 
sıhhat şartı olur. Buna riayet edilmedi mi, akit 
de orada yok demektir. 

Nispî temsil ile yargıç arasındaki irtibatı, Ad
nan Menderes arkadaşım sordu. Seçim kurulla
rına yargıcın başkan olması keyfiyeti 1899 da 
Belçika Seçim Kanunu ile mekanizmaya giriyor. 
Bunda arkadaşlar, yargıcın vaziyeti « Kassamı 
Seri'» vaziyetidir. Nispî temsil olduğu için her 
adayın aldığı hakiki reyleri nispî temsilin icabet-
tirdiği şekilde almış olacağı itibari reyleri tasnif 
ve taksimdir. Onun için böyle bir şeye lüzum 
görmüşlerdir. 

Aziz arkadaşlarım; bin yıldanberi Türk 
Milleti anavatanda ateşsiz olarak ilk defa bir 25 
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yıl, 25 sulh ve. sükûn geçirmiştir. Bu 25 nci 
yılda hepimizin mânevi huzurumuz, asayişimiz, 
emniyetimiz mükemmeldir. , Burada şu müzake
reyi kardeş kardeş yürüttüğümüz gibi imüaniizde 
ilk denemesini yapacağımız seçimlerde sandık 
başlarına.da .el ele, kol kola kardeş, kardeş gide
ceğiz her iki mazbatasında Adnan Menderes ar
kadaşımıza cevap arzediyorum. içişleri Komis
yonu da daima bu milletin muhtaç olduğu kod 
elektrale lüzum olduğunu arzetmiştir. 

Sayın Dr. Adnan Adıvar'm da ifade bu
yurdukları gibi bu tabiî inkılâpçı bir parti, in
kılâpçı bir meclis olarak hepimiz oybirliği ile, 
tecrübelere dayanarak memleketin uzajma 
uygun olan müesseseleri biraraya toplıyarak 
ilerde mükemmel yekpare bir kanuna elbette 
kavuşacağız. Buna birkaç sene vakfı mesai etsek 
dahi yeridir. Nasıl ki bahsediyorlar, Cihat Ba
ban'in tekliflerine uzun boylu temas etmiyece-
ğim, Karne usulüne cetvellerin şu suretle tanzi
mi keyfiyetine temas ettiler. 

Arkadaşlar; Zonguldak'ta vali idim, birgün 
Zonguldak Maden delhizlerjne giren amelenin 
hüviyet cüzdanlarını istedim, ilân ettim muay
yen müddette verdim, Jıüviyet cüzdanlarınızı da 
getirin dedim. Geçen devrede izmit Mebusu 
olan Profesör Refik Bey üstadımız, Allah selâ
met versin, ozaman Havzai Fahmiye Müdürü 
Umumisidirler. Bana dedi ki bunu hangi kanuna 
göre istiyorsun. Nüfus Kanununa göre- dedim. 
Bu memlekette bir de cep kanunu var mı? dedi. 
Bu nasıl şey? dedim. Buraya gelecek her ame
lenin cebinin olması için bir kanun lâzım dedi. 
Bir de baktık ki arkadaşlar amelenin cebi yok. 
Nüfus cüzdanını nereye koysun, seçim cüzdanını 
nereye koysun. Onun için böyle hükümlerin ka
bulü bir usaj meselesidir. 

Diğer taraftan defterlere ölüleri dolduruyorlar 
diyorlar. Efendim, 318 tarihli Nüfus Kanunu 
hâlâ elimizdedir. Onu da yenileyelim, değiştire
lim, daha modern bir hale getirelim, seçim def
terlerine ölüler girmesin. Yoksa ölülerin defter
deki adları hizasına ötekinin berikinin parma
ğını bastırarak rey alıp iktidarı elimizde tutma
ya tenezzül edecek anlayış ve istidatta insanlar 
değiliz. 

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — 
Muhterem arkadaşlar; 18 milyonluk Türk Mil
letinin mukadderatını tâyin edecek herhangi-
bir kanunun faydalı olabilmesi için evvelâ Mil* 
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11 iradeyi temsil eden milletvekillerinin tam 
bir hüriyetle seçilmiş olmaları şarttır. Bu me-
yanda Türkiye 'de % 80 den fazla bir çokluk 
arzeden köylünün dertlerini yakından bilen köy 
çocukları bu Mecliste yer alsaydı, köylümüz bu 
günkü fena durumdan kurtulmuş olurdu. Şim
diye kadar yapılan seçimlerde kiyafetsizlîği 
tecrübe ile anlaşılan seçim kanunu, bu günkü 
Türk Milleti'nin olgunluğuna uygun bir şekil
de gelmesi lâzım gelirken, Hükümet yama ka
bilinden olarak bazı tavzihler ilâvesiyle Kanun 
tasarısını Meclis'e sunmuştur. 

Tavzihlerin mahiyeti malûm: Oylar» ı gizli
liği, tasnifin aleniliği, seçimlerde vazifeli olan
ların işliyeeekleri suçlardan dolayı umumî hü
kümlere tâbi olması gibi, bunların iyi tarafı 
vardır, bu kabili inkâr değildir. Fakat bu ka
darla vatandaşın oy verme teminatı teminat 
altına alınmış değildir. Arkadaşlar, gerek ha
riçte, gerekse dâhilde, memleketin iç politika
sının temel taşı olan seçim kanununun bukadar-
cık mütevazı bir tadil ile iktifa edilmesinin de
mokrasi rejimine uygun olarak hazırlandığı
na inanacak tek bir kimse dahi yoktur. Bilhas
sa seçim ve tasnifte, partisinin namzetlerinin 
haklarını korumak için kontrol vazifesi gö
ren mümessillere, tutanakları imza etmek hak
kı verilmemiş olması, seçimlere karışacak hile 
ve fesadın ispatına medar olacak delillerden bi
ri olan oy puslalarmın, başka memleketlerde 
olduğu gibi, seçim mazbataları kabul edilin
ceye kadar muayyen bir zaman için muhafaza
sı icabederken derhal yakılarak imha edilmesi 
vatandaş üzerinde daima şüpheyi davet etmek
tedir. 

Arkadaşlar; hakiki bir demokrasiye doğru 
gidiyoruz. Bu dâvaya samimî surette bağlan
mış olan Türk Milleti, kendi adına millî irade
yi temsil edecek olan Milletvekillerini seçen
ken, kullanacağı oyun şüphe getirmiyecek bîr 
kanaatle gerçekliğine inanmak ister. Vatan
daşın haklı olan bu dileğini yerine getirmek için 
hâdiseler bizi mecbur ediyor. Her kesin bildi
ği gibi, geçen seçimlerde müdahale eden bele
diye başkan ve üyelerinin, mensubiyetleri do-
lâyısiyle yalnız bir tarafın lehine olarak çalış
tıklarını ve şahsi gayretlerinden başka beledi
yenin nakil vasıtalarını ve memurlarını parti
cilik ihtirası ile bu uğurda kullanarak çirkin 
hâdiselerin vukuuna sebebiyet verdiklerini bu 
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memlekette bilin iyen yoktur. Hal böyle iken 
şimdi seçimlerin idaresi tamamen belediyeye tes
lim ediliyor ve son tasnifte mümesillerin gıya
bında il daimî üyelerinin iştirakiyle tamamla
nıyor. Eğer kanun bu şekilde kabul edilirse, 
bundan sonra yapılacak seçimlerin doğruluğuna 
benim gibi sizin de inanmıyacağmıza eminim. 

Arkadaşlar; demokrat memleketlerde oldu- -
ğu gibi, bizde de iktidarın daima bir partide 
kalmıyacağma, zamanla değişmesi mukadder 
olduğuna inanmak ve bu kanunun yalnız bu
gün için değil, yarm için de işliyeceğini düşün
mek lâzımdır. 

Seçim kurulları nasıl olmalıdır? Komşu 
memleketlerde olduğu gibi, halk arasından ve 
tereihan emekli memurlardan, noter, avukat, 
eczacı ve doktorlardan, bunlar yoksa okur ya
zar hüsnü hal eshabmdan gösterilecek namzet
lerde ti hakim muvacehesinde kur 'a ile ayrılacak 
kimselerden teşekkül eder. Bu namzetler se
çimlerden altı ay evvel hazırlanır. Anayasa ile 
istiklâllerine sahip olan ve yalnız kanun ve 
vicdanlarının emrinden başka bir tesir altında 
bulunm.ıyan hâkimler tarafından idare edilir. 
Bu sistem yeni değildir. Bundan kırk yıl evvel 
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Yunanistan'da bizzat şahit olduğum seçimlerde 
adlî teminat usulü kabul edilmiştir, halen de se
çim kanunlarında mevcuttur. 

Yunan Seçim Kanununun 54 ncü maddesin
de, hâkimler hakkında şöyle bir fıkra vardır; 
«Yargıçlar kendi ikametgâhları veyahut vazi
fe gördükleri bölgelerde veya akrabalarının 
bulundukları yerlerde seçimi idare etmek için 
vazife alamazlar.» 

Şuhalde izmir'den Ankara'ya ve Ankara'
dan Eskişehir'e seçimleri idare etmek maksa-
diyle iki üç gün için gidecek bir hâkim hak
kında siyasetle iştigal edeceğini düşünmek bile 
yerinde değildir. Bizden evvel demokrasiye 
kavuşan diğer memleketlerde olduğu gibi, geri 
kalmıyan Türkiye'de de yerleşmesi zaruri olan 
hakiki demokrasi rejiminin icaplarına uyarak, 
vatandaşın seçim hakkını gerçekleştiren yepye
ni bir Seçim Kanununu Hükümet hazırlayıp 
Meclise getirmelidir. Hastalığın ancak bu
nunla zail olacağına kani bulunuyorum. 

BAŞKAN — Temmuzun üçüncü Cumartesi 
günü saat onda toplanmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 20,45 
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