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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının tü

mü görüşüldükten sonra saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Uras 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

Ş. Koksal 

îkinci oturum 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasarısının 

maddeleri üzerinde görüşüldü. 
8 . II . 1950 Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili " Kâtip 

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

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

8. Pek 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAS 

Tasan 
1. — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı Ku

ruluş ve Memurlar Kanununa bâzı hükümler 
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinin değiştirilmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı (1/697) (Bütre Komis
yonuna) ; 

Teklif 
2. — Erzurum Milletvekili Şakir Ibrahim-

hakkıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine bir fckra 
eklenmesine dair Kanun teklifi (2/223) (Geçici 
Komisyona); 

Raporlar 
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları iş

letme Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesin-
hesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğu

na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/107, 
3/455) (Gündeme); 

4. -— Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı Kesinhesabı hakkında Kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/675, 
3/459) (Gündeme); 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
siyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 1944 yıL" Kesin
hesabı hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (1/678, 3/452) (Gündeme).. 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Aziz Uras (Mardin). 

8. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon seçim bölgesinden yoklama yapıl-

mıya başlandı). 

BAŞKAN 
mu açıyorum. 

Çoğunluğumuz, vardır. Oturu-
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i . — Erzurum Milletvekili Şakır îbrahim-
hakJcoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun teklifinin Geçici Ko
misyona havalesi (2/223) 

BAŞKAN — Gelen evrak arasında Erzurum 

Milletvekili Şakir Ibrahimhakkıoğlu'nun; Tür
kiye Cumhuriyeti' Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin tadiline dair bir teklifi var
dır. Bunun da, evvelce bu kanunu müzakere et
miş olan Geçici "Komisyona havalesi lâzımdır. 
Oraya havalesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Havalesi kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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

BAŞKAN — Dün, Seçim Kanunu tasarısının 
16 ne i maddesi hakkında söz istiyenler vardı. 
Fakat vakit ilerlediği için geri bıraktık. 

FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) —Müsaade 
ederseniz önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Esasen, dün, yeterlik kararı 
alınmamıştı. Burada söz istiyen arkadaşların 
listesi vardır. Sizin isminiz yoktur. 

FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Bendenizin 
bir önergem var, izah edersem görüşmelerin kı
salacağına kaniim. 

BAŞKAN — önerge takaddüm hakkı vermez. 
Diğer arkadaşların önergeleriyle beraber sizinki 
de buradadır. Sırasiyle söz vereceğim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— B u 16 ncı maddeden itibaren suyun başında
yız, Benim söz almamın yegâne sebebi, bu su
yun başını bulandırmadan tertemiz bir şekilde 
cereyanını temin etmektir. 

22 yaşından yukarı olan erkek, kadın seç
menleri, tesbit edeceğiz. Bunun için de haki-
kater. kelimenin tam manasiyle defter değil, bir 
kütük tesis edeceğiz. Bu kütüğü tesis ederken 
müracaat edeceğimiz mehazlar şunlardır; halen 
köylerde mevcut nüfus defteri, Ve sonra bu nü
fus defterlerini daimî surette kontrol eden mer
kezdeki nüfus memurlarının defterleri. 

Biliyoruz ki, köylerimizdeki seçmen kütük 
defterlerinin hali perişandır, şimdi Hükümet 
teşkilâtına ait yani, ihtiyar heyeti, muhtarlardan 
itibaren ihtiyar heyeti, bucak müdürü, nüfus 
memuru, kaymakam, valiler de dâhil olduğu 
halde--bütün bunların yardımlariyle bu def
terlerin tanzimine muvaffakiyet hâsıl olacaktır. 

İşte defterler üzerinde, bunları mehaz ittihaz 

ederek kütük yapacağız, kütüğü yaparken ne ola
cak?. Muhtar evvelâ ihtiyar heyeti ile birlikte 
kendi defterlerinde mevcut olan kadın, erkek nü
fusun 22 yaşından yukarı olanların isimlerini 
defterinden çıkaracak sonra merkeze götürecek 
nüfus memurunun defterleri ile kontrol edecek, 
ondan sonra yirmi iki yaşından yukarı kadın er
kek kim unutulmuşsa onlar gelip itiraz edecek
lerdir. O defterler muayyen bir müddet zarfın
da sağlama bağlanacaktır. Esas yapılacak mua
mele de budur. Bu muamele, karekteri itibariyle 
tamamen ihzari, ihsai ve idaridir. Nasıl ki, nüfus 
sayımı yapıyoruz; beş senede bir bu kütük def
terlerini tesis etmek için ihsai bir iş yapacağımız 
her ihsai muamele gibi bu işte doğrudan doğru
ya Hükümete aittir, Hükümetin işidir. Seçim kü
tüklerini, seçim kartlarını meydana getirmek 
doğrudan doğruya* Hükümetin işidir. Seçim de
ğildir bu, bu seçim yapmak değildir. Çünkü bu 
kütükleri tesis ettikten sonra, her yıl, Haziranda 
nasıl ki, nüfus defterlerinde vukuat yürütüyor
larsa, bu kütüklerin vukuatını da yürütecekler; 
her sene 22 yaşını geçmiş olanları ilâve edecek
lerdir. Kütükler daimîdir. 

Biz bunu yeni yapıyoruz, şimdiye kadar bizim 
memleketimizde böyle birşey yoktu. Başka mem
leketlerde komünler vardır, onların muntazam 
seçmen defterleri vardır, bir seçim bölgesine her 
an sorarsanız, kaç tane erkek, kadın seçmen var
dır derhal söyler. Şimdi biz bunları yeniden tesis 
etmek istiyoruz, ben anlamıyorum, bu maddenin 
son fıkrasına partilerin sokulmasında ne mâna 
olabilir. Esasen bu ihsai bir iştir, Hükümete ait 
bir iştir, muhtar, nüfus memuru, kaymakam bıı 
işle alâkadar olacak ve bu kütükler yapılacaktır. 
Bunun politik neresi var?. 

Bu maddenin son fıkrasında bir müşahit bu
lunacağı kaydediliyor, bu da kifayet etmiyor âza 
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koyalım diyorlar. Parti bakımından, seçim bakı
mından seçim nerede başlar, benim bildiğim 
seçmen sandığa gelir aleni listeler oradadır, 
köyde listeler asılmıştır, herkesin elinde bir 
kartı vardır rey sandığına atacağı andan itiba
ren politika başlar. Ondan evvelki muameleler 
resmî muamelelerdir. Reyini sandığa atarken 
seçmen politika yapıyor demektir. Bana komis
yonda daima hariçten misal getirdiler. Avrupa'
nın falan falan memleketlerinde böyledir de
diler. Bana her iki tarafta söylesinler. Seçmen 
kütükleri yapılırken komünlerin partilerle bir 
alâkası var mıdır, yok mudur? Bu seçimin, ba
şından suyun başından sonuna kadar bu parti 
zihniyeti, politik zihniyet, dozunu kaçırarak 
hem başında hem sonunda kendini gösteriyor. 
Ben seçmenler doğrudan doğruya milletvekili 
seçecek asıllardır. 22 yaşından yukarı olan ka
dın erkek vatandaşlardır, bunlar bir kere taay
yün tebellür etsin, ondan sonra seçim yapılsın. 
Politika yapılsın. 

Şimdi buraya kadar olan muameleye ne diye 
müdahale ediyoruz? Apaydın arkadaşımız öyle 
demiş, Koksal arkadaşımız böyle demiş: Müşa
hit demişler. Üye demişler! îkisi de doğru değil: 
Ne müşahit ne de üye. Bu, Devletin, Hükümetin 
işidir, tam suyun başına koyduğun müşahit ne 
yapacak? Gelip oturacak; köy demokratsa Halk 
Partisinin adamlarını, yahut ötekini berikini 
yazmıyacak! Böyle şey olur mu? Buna nasıl ina
nıyoruz? Bu ne vehim, bu ne vesvese? Vesvese
nin de bir hadd,i vardır. Resmî nüfus defterleri
ne inanmamak, böyle şey olur mu? 

Efendim, beş senede bir sayım yapacaksı
nız. Bir vilâyet demokrattır, bir vilâyet halk
çıdır. Ben sayım memurunun yanma adamımı 
koyacağım, belki nüfusumu az yazarlar, Mebu
sum az çıkar, diyecekler mi? 

Arkadaşlar, tekrar ediyorum, bu Dev
let işidir, Hükümet işidir. Ben hayret 
ediyorum. İçişleri Bakanı veya Başba
kan* yardımcısı çıkıp demiyor ki, efendi
ler bu Hükümet işidir, bu benim isimdir, demi
yor. 

Bu vehimleri bırakalım arkadaşlar. Bu def
terler yapılsın, seçmenler gelsin. Ondan sonra 
onların reyine müracaat edelim. Onlar asıldır, 
biz onların vekiliyiz. Hâkimiyeti milliye bu 
adamların elindedir. 22 yaşından yukarı olanla
rın elindedir. Onlar oy verirse verir, vermezse 
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vermez. Partileri bu şeyin içine sokup suyu ba
şından bulandırmanın ne mânası vardır? Her 
ikisine de muhalifim. Sayın Ahmet Eymir ar
kadaşımız bir takrir vermiştir. Bu takriri ka
bul 'edelim. Bu maddenin son fıkrasındaki mü
şahittir, kaydını kaldıralım! 

HÜSEYİN ULUSÖY (Niğde) — Efendim, 
ihtiyar meclisleri kendi kanununa göre ve seçimle 
meydana gelmiş, müstakil bir teşekküldür. Bu 
teşekkül her hangi bir vazife yaparken, buraya 
bir partilinin üye olarak girmesine müsaade et
mek, sizi temin ederim ki, buna hakkımız yoktur. 
Binaenaleyh buradaki parti mümessillerinin mü
şahit olarak bulunması ve üye olarak bulunma
ması doğru olur. Kanaatim budur. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, bir 
seçmenin oy kullanabilmesi ancak defterde ismi
nin bulunması ile mukayyettir. Defterde ismi 
olanlar kullanabilir, olmadığı takdirde bu hak
tan mahrumdur. Demekki defterde oy hakkını 
haiz olan kimselerin yazılmaması suretiyle bun
dan mahrum bırakabiliyor. Üye olmıyan kimse
lere de bu şekilde bir hak tanıyor. Bu bakımdan 
defterlerin tanzimi keyfiyeti çok esaslıdır. Bütün 
milletler buna fevkalâde ehemmiyet vermişlerdir. 
Müstakil kanun halinde hükümler vaz 'edilmiştir. 

Belçika Kanunu bu işe 76 madde tahsis etmiş
tir. Bundan evvelki kanunda defterlerin tanzimi 
aşağı yukarı buna müşabihtir. İhtiyar heyetleri 
vardır, ilân vaziyeti ve ilân edildikten sonra mah
kemeye müracaat edebilirdi. Memleketin realite
sine göre itiraz ve mahkemeye müracaat keyfiyet
leri gayet zor işlemektedir. Uzun mesafeden gelip 
mahkemeye müracaat edecek vatandaşlar pek az 
bulunmaktadır. Bu bakımdan bu defterler hiç 
şüphe vermiyecek şekilde yapılmalıdır. Çünkü 
bundan evvel yapılmış bulunan defter tanzimleri 
şüpheyi mucip ve birçok suiistimaller olmuştur. 
Suiistimal kapılarını kapamak, en ufak bir şüp
heyi davet etmiyecek bir kanun hazırladığımıza 
göre, defter hususunda da bu titizliği göstermek 
ve oy sahibi vatandaşların oyunu kullanma hak
kından mahrum etmemek hepimizin vazifesidir. 
Parti müşahitlerinin bundan evvelki rollerini 
gördük, ihtiyaca cevap veremediler. Partilerden 
vazifeli bir üye alma keyfiyetinin geçirdiği saf
haları hepimiz biliriz. Evvelce tahayyül bile 
edemiyorduk, telâffuz dahi edemiyorduk vazife
liler arasına partiden vazifeli birisi girince seçi
min zirüzeber olacağını zannediyorduk. Hattâ 
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bundan evvelki Seçim Kanununda partilerden 
bir üye alma meselesinde ihtilâflar çıktı, hücre 
usulü mahzurlu telâkki edildi fakat bugün bu hu
suslar artık münakaşa mevzuu bile olmamaktadır. 
Demek ki, bunların alınmasında hiçbir mahzur 
yok. Kanunun vaz'ettiği prensipler bunu bir Hü
kümet işi olarak değil, bir millet ve parti işi ola
rak kabul etmiştir. Binaenaleyh partilerin fonk
siyonunu kabul etmek, bir prensip mevzuudur. 
Şu vaziyette seçimin mesnedini teşkil eden seçim 
defterlerinin tanziminde her hangi bir suiistimal 
yapılmaması için partilerden vazifeli kimselerin 
bulunmasından diğerlerinde olduğu gibi katiyen 
endişe etmeye mahal yoktur. Evvelce kurullara 
giremez, sandık başında bulunamaz diyorduk bu 
sefer hiçbir mahzur görmedik. Şimdi bu vaziyete 
göre defterin tanziminde, varsa bir itirazı yapa
caktır. Bu suretle itiraz hakkını kullanması te
min edilmiş olacaktır. Filân köyün muhtarı şu 
veya bu partiye mensup olabilir, iktidar Partisin
den de, Muhalif Partiden de olabilir. Fakat vazi
fesini yaptığı sırada, partilerden birer üyenin 
murakabesinin sağlanması bir teminattır. 

Müşahit denmiş, üye denmiş, bundan kork
mamak lâzım, ihtiyar heyetlerinin diğer vazife
lerine iştirak eder mahiyette bir üye değildir, 
ihtiyar heyeti ancak defter tanzimi vezifesini 
"görürken onun yanında bir âza olarak buluna
caktır. Hâkimin kendi de icrayı kaza eder. Fa
kat onun yanında bu seçim meselelerini yapar
ken partilerden bir üye koyuyoruz ve bunda 
mahzur görmüyoruz, ihtiyar heyetinin defter 
tanzim etme vazifesi sırasında o da'onun'yanın
da mesul olsun ve her hangi bir suiistimal ya- | 
pılıp yapılmadığım tesbit edebilsin. O yolda 
mağdur olmuş vatandaşlar varsa onların itiraz 
hakkı temin edilmiş olsun. 

Binaenaleyh hiçbir ürkülecek vaziyet, her 
hangi bir mahzur yoktur. Bu, öbür tarafta iz
har edüen endişeye müşabih bir edişeden başka 
bir şey değildir. Teminatlı bir vaziyette çalış
mayı sağlamak, esaslı bir kütük yapmak için 
bunu esir gemiy elim arkadaşlar. Defterler daimî 
olacaktır; fakat bu iş yapılırken daima acele 
bir seçime gitmek ihtimali nazarı itibara alın
mak suretiyle gayet istical-i-bir defter tanzim 
etme keyfiyeti, acele bir seçime gitmek ihtimali 
nazarı itibara alınmak suretiyle i gayet istiealli 
bir defter tanz&ii keyfiyeti derpiş edilmiştir. 

1950 0 : 1 
Bu, seçimle alâkalı bir mesele değildir. Kü
tüklerin esasını yeni tesis ediyoruz. Bunu tesis 
ederken gayet kuvvetli esaslara istinat etmek 
lâzımdır. 

Bi. HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim; 
seçmen kütüklerinin tanziminde partili arkadaş
ların üye olarak bulunması mahzurludur. Ar
kadaşlar, şahsan ben partili arkadaşların muh
telif komisyonlarda bulunmasına taraftarım. 
Zeten elimizdeki kanun da bu ruhu mâna üze-
rindo tanzim edilmiştir. Fakat seçmen kütükle
rinin tanzimi bir Hükümet vazifesidir. Eğer biz 
Hükümetin hazırladığı defter ve cetvele itimat 
etmezsek Devlet kayıtları baştan aşağı hepsi 
muallel kalır. Binaenaleyh esas tasarıyı tetkik 
eden ilmî Heyet de bu hususta hiçbir ilâve yap
mamışlardır. Hattâ lüzum görmemişlerdir, il
mî Heyet diyor ki ; seçmen kütüklerini muhtar 
yapar. Ama, Hükümet daha ileri giderek muh
tarların, elindeki bu yetkinin kifayetsizliğini gö
rerek idare âmirlerine ve ihtiyar heyetlerine 
mesul vazifeler tevdi etmiştir. Şimdi biz partili 
arkadaşlar buraya müşahit olarak değil de üye 
olarak katılmaktan ne kazanacağız? Eğer haki
katen bir milim kazancımız olsa, kemali samimi
yetle arzediyorum ki, bu arkadaşlar oraya gir
sinler. Fakat partili arkadaşların buralara gir
meleri iğlaktan ve işi uzatmaktan ve yer yer kü
tüklerin tanzim edilmemesinden başka hiçbir fay
dası olmıyacaktır. Bir defa parti arkadaşlar is
ter müşahit ister üye olarak bulunsunlar, bu kü
tükler muayyen müddette tanzim edilecektir ar
kadaşlar. Bilhassa burasını arzetmek istiyorum 
,ki, bu muayyen, müddet geçtiği gün, yapılan işin 
kıymeti kalmıyaeaktır. Partili arkadaşlar ara
sında her hangi bir görüş ve düşünüş farkı ne
ticesi olarak bunların tanzimi gecikirse hiç de 
iyi bir şey olmıyacak ve bunlardan beklediğimiz 
netice elde edilemiyecektir. Defter tanzim edil
dikten sonra partili partisiz bütün vatandaşlar 
itiraz hakkını haizdirler ve mahfuz olacaktır ar
kadaşlar. Üç gün zarfmda idari mercilere mü
racaat ederek aldığı cevap müspet ve tatmin edi
ci olduğu takdirde ne âlâ, olmadığı takdirde 
mahallî sulh yargıcına müracaatla işi intaç ede
bilecektir. . . - • . . 

Halbuki aşağıdaki maddelerde göreceğiz, 
bir partili hukukunu muhafaza etmek üzere iti
raz hakları olduğu gibi bu kadar sarahatle sa
lahiyetli olduğuna göre hukuku bulunduğuna 
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göre ifrata gitmiyelim arkadaşlar. Biz evvelâ 
bu seçim işini fiilen tahakkuk ettirelim ve bu 
güzel âbideyi kuralım. 

Bir noktayı daha arzedeyim, bu teşekküller 
aşağı yukarı toparlak hesap 50 bin bölge ister, 
partili arkadaşlardan, evvelce ifade edildiği 
üzere, bunlardan birer kişi alınmak suretiyle 
üç arkadaş alınacaktır, şüphesiz ki, müstakil
lerin hakkını da düşünmek, bunlar da aynı hak
ka sahip olduklarına göre bir de onu ilâve etti
ğimizi düşünelim eder dört. Dört kerre beş 
yirmi. Bu vaziyette iki yüz bin âza eder. Kaza 
kurullarını, vilâyet kurullarını da ilâve eder
seniz şöyle böyle milyon kişi seferber olacak 
demektir. Neymiş; Ahmet Bey mebus olacak
mış, Mehmet Bey milletvekili olacakmış. Emin 
olun bu iş usanç getirir. Bu işin içinden yetiş
miş bir arkadaşınız sıfatiyle söylüyorum ki; 
buutm kabiliyeti tatbikîyesi yoktur. İşleri iğ-
lak etmekten başka bir işe yaramaz. 

Bütün vatandaşların hakkı müracaatları, iti
razları kanunda sarahaten gösterilmiştir. Kü
tük defterlerini tanzim etmemek gibi Hükümete 
ilerisi için büyük mesuliyet teveccüh eder. Bun
lar* meydan vermemek için arze mecburum; 
kıymeti ameliyesi yoktur, semboliktir. 

BAŞKAN — Abdürrahman Konuk. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH

MAN KONUK (Bursa) — Efendim, kanunun 
bu maddesi seçime ait vazifeler veren, yani se
çimin "haşladığı günden oy verme gününe kadar 
devam eden muameleleri yapacak kurullara. ait 
•olmadığı halde partilerin de üye 'gönderebilece
ği ileri sürülmektedir. 

Arkadaşlar, seçim kütüklerinin tanzimi me
selesi !bir tay, iki ay yani seçimin 'başlangıç gü
nünden oy verme gününe kadar devam edecek 
mahdut ve muayyen tur vazife değildir. Bâzı 
memleketlerde, valâyetten ve genel meclisten 
tâyin: edilmiş, seçilmiş üyelerden müteşekkil 
seçmen kütüklerinin .tanzimi için kurulmuş ko
misyonlar bu vazifeyi görür ve haşkanı da yar
gıç olur. Meselâ İtalyan Kanununun 18 nci 
maddesi höyledir. Hususi bir komisyon hu işle 
tavzif edilmiştir. Partide gönderileceklerin bu 
komisyonda üye olarak (bulunması hu kanunun 
mekanizmasına uygun olmuyor. Çünkü, hu va
zifeyi daimî 'bir heyete veriyor. Halbuki il ve 
dlce seçim kurullarında parti üyelerinin hangi 
p&rtideifc'Sîe kaç parti mürea&t ederse nasıl ola

cağı aşağı doğru sıra ile konmuştur. İlerde ge
lecektir. İlce seçim kurullarına parti üyelerinin 
âza olması için 'birtakım şartlar konmuştur. İş
tirak eden parti üyeleri üçten ziyade olursa 
kur 'a çekilir gibi kayıtlar konmuştur. Her par
tinin göndereceği şahıs karara iştirak eder. Bu 
mânada kalbul edilecek olursa o maddelerdeki 
hükümlerin (buraya da eklenmesi zarureti hâsıl 
olur. Buna mukabil 'biz (bu kanunda hukuki mâ
nada, temsilci diye, hır organ tanıyoruz. Mese
lâ propaganda faslında hundan 'bahseden bir 
madde vardır. Doğrudan doğruya seçimlerle il
gili olmayıp hu gibi idari işlere taallûk eden, 
(tertip ve tanzime tallûk eden işlerde partilerin 
temsilci bulunduracaklarının tasrih edilmiş ol
duğu kanunun Ibâzı yerlerinde görülür. 

Binaenaleyh benim Yüksek Heyete arzede-
oeğim nokta şudur : Eğer üye üzerinde ısrar 
edilecekse", hu maddede üyelerin tâyin tarzı, bu 
heyetlere iştirak tarzı, seçim kurullarında ol
duğu gilbi, maddelerde tasrih edilmeli ve açık 
kalmamalıdır. Eğer hu yola gidilmiyeçekse ki, 
ben de 'gidilmemesini doğru (buluyorum, arzet-
tiğim esibalbı mucibe ile; Ibu takdirde temsilci 
denildiği vâki değildir, diğer yerlerde. Meselâ 
partinin temsilci göndereceğine dair bir madde 
vardır. Burada da parti temsilcisini gönderme
lidir ve hu temsilcinin huzuru ile maksat sağ
lanmış olur. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Efendim oy 
verme meselesinde seçmen kütüklerinin ehem
miyeti aşikârdır. Kütükte kaydı olmıyan bir 
seçmen reyini istimal edemiyecektir. Bu 16 ncı 
maddede yazılı bulunan kütükler ihzari mahi
yettedir arkadaşlar. Mütaakıp maddede esasen 
tanzim kılınacak hu kütüklere gerek ilgililerin 
ve gerek siyasi partilerin itiraz hakları tanın
mıştır. Yalnız hidayette daha az hatalı tanzim 
etmek, suiistimali önlemek için itiraz hakkı 
olan siyasi partilerin hirer vazifeli adamları da
vet halinde hu heyetlerle heraher teşriki mesai 
eder, kütüklerin tanziminde çalışırsa itirazlar 
mümkün olduğu kadar az yapılır. İtirazların 
azalması da işi teshil eder. Esasen müddetler 
azdır. 

Sonra, müsadenizle açıklamakta mahzur göıv 
miyeeeğim. Biz müşahit kelimesinin başımıza 
çok gaileler açtığına kani olduğumuz içindir ki, 
bu kelimeden ürküyoruz. Müşahit deyince; va
zife gören heyetlerin yanlarından her ?am$ft 
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-iazaJdaştınnak mümkün olan adam deye telâkki 

ediliyor. Binaenaleyh üye olmasın da temsilci 
olsun, buna ben şahsan taraftar olabilirim 
ama, müşahit olarak asla... Salahiyetli olmı-
yan bir adamın icabı halinde uzp.klaştırılaca-

-ğıria göre böyle bir işte bulundurulmaması daha 
iyîolur. 

Emsali vardır ? İçel'de ceryan etmiş bir hâ
dise vardır. Bir köyün bütün seçmenlerinin 
defterde ismi yoktur, diye oy hakkından mahrum 
bırakıldığı görülmüştür. Bu itibarla esasen ih
zari mahiyette olan ye itiraz halinde tashihi müm
kün olan bu kütüklerin tanziminde vazifeli ih
tiyar heyetlerinde veya meclislerinde çalışacak 
arkadaşlara siyasi partilerin de vazifeli olarak 
bir adamı gönderilmesini teklif ediyoruz. Ka
bulünü rica ederim. 

AHMET EYMÎR (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz bu konudaki mâruzâtımı, 
hiçbir parti mülâhazasiyle ve politika mülâhaza
siyle 3rapmadım ve yapmıyorum. 

Bilâkis ana kanunla kurulmuş, bir ana ka
nunla vazifelendirilmiş, bir ana kanunla salâ-
hiyetlendirilmiş, bir ana kanunla mesullendi-
rilmiş olan bu muhtar ve ihtiyar heyetlerinin, 
büyük Türk yurdunu teşkil eden 46 bin köy
de intizamla işliyen makinalaşma mekanizma
larına Seçim Kanunu vesilesiyle ve. Seçim Ka
nunun tevdi ettiği, teklif ettiği vazife se
bebiyle, adına müşahede densin, adına nazaret 
densin, adına denetleme densin, ne denirse den
sin siyasi partilerin müdahalesinden masun tut
mak amacını güdüyorum. (Soldan bravo sesle-
ri). 

Kanun yolu ile ve Millî hâkimiyetin, tecellisi 
suretiyle, seçim yolu ile teşekkül etmiş olan 
köy. muhtar ve ihtiyar heyetlerine kendi ka
nunu ve adlarını saymak, belki de mümkün 

. olamayacak olan birçok kanunlarımız vazifeler 
vermiştir. 

Seçmen, defterlerinin . tanzimine raütaallik 
olan Seçim Kanunu ile verilen vazifeler de bu 
cümledendir. Dün de arzettim. Yüksek Heye
tinizce de malûmdur. Muhtar köyde Hüküme
tin en büyük memurudur. Bu vesile ile Hükü
mete ait görevlerinden birini yapmış, olacaktır. 

Sayın Fikrii; Apaydın arkadaşımız 16 neı 
maddenin son fıkrasındaki bölgede teşkilâtı bu
lunan partiler müşahit bulundurabilirler hük-
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münün asli üye olarak, mütalâa ve kabul edil
mesini istediler. Bu, Köy Kanunu hükümleriyle 
bağdaşacak ve onun hükmünü bozmadan işliye-
cek bir teklif değildir. 

Hükümet mekanizmasının, icra mekanizma
sının ilk kademesini teşkil eden köy idarelerine 
birçok vazifelerinden biri demek olan seçmen 
defterlerinin tanzimi sırasında Seçim Kanunu
nun tedvini vesilesiyle partilerin müdahalesini 
ve murakabesini tecviz etmenfek gerektir. 

Aziz arkadaşlarım; böyle bir hüküm konulsa 
dahi işlemez. Yıllarca seçim kurullarına başkan
lık ejmiş ve birçok seçimler yapmış, seçim 
ödevleri ifa etmiş ve fili tecrübelerden ders almış 
bir arkadaşınız sıfatiyle arzediyorum katiyen iş
lemez Köyde yazı makinası yoktur. Köy ile 
şehir ve kasabalar arasında resmî mürasele va
sıtası yoktur. Muhtarlar, partilere davetleri, ih
barları tebliğleri yapup onları tevsik etmeye 
kadar muktedir olamazlar. Hem ne hacet mütaa-
kıp maddelerde, defterlerin .tanziminde, eksik 
yazılırsa kasta makrun işler ve işlemler yapılırsa, 
ağır müeyyideler vardır. Tekrar bir müşahede 
müessesesine lüzum ve zaruret yoktur. Hükümetin 
Seçim Kanununun teklif tarzında, diğer bütün 
işlerinde, ve icraatlarında âzami hüsnü niyet 
büyük liyakat, büyük kudret gösterdiğine ve 
yurtta demokrasinin inkişafı için elinden ge
leni yaptığına Türk Milletinin seçim duygusu, 
nafiz nazarları, yüksek şuuru şahittir. Başka 
delil aranırsa zaittir. 

Sayın Başbakan Yardımcısı Nihat Erim ar
kadaşımız seçimin başlangıcından, seçim düdü
ğünün çaldığından, hazırlık işlerinden itibaren 
partilerin işlemlere bilgisinin. ve ıttılamın lâ-
hik olması mülâhazasiyle bu ' hükmün teklif 
edildiğini söylediler. 

Kaldı ki, seçilmek bir hak olduğu kadar 
seçmek de bir vazifedir. Şu dört senede cemi
yet halinde; fert halindeki ile kıyaslanamaya
cak derecede büyük fikrî tekâmüller, fikrî te
râkkiler kazanmış ve kaydetmiş bir milletiz. 

Bunu köyünde, kentinde sayıya gelmiyecek 
kadar temaslarımla görmüş, anlamış ve inanmış 
bulunuyorum: Hepiniz de buna kanisiniz. Bu 
itibarla, seçim defterlerine adları gerek yanlış
lıkla, gerek kasten geçirilmiyen yurttaşlarımı
zın haklarını, bu mukaddes haklarını hiçbir 
partinin delâletine, vekâletine ve tâbir caizse 
vesayetine lüzum kalmıyacak şekilde arıyacak-
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larma inanalım ve hepimiz inanalım arkadaşlar, l 

Bu izahatıma, bu maruzatıma rağmen Hükü
met yine kürsüye gelerek bu husustaki âzami 
hüsnüniyetini bu hükmün konulması suretiyle 
bir kere daha izhar etmek, bir kere daha isabet 
etmek isterse buna yüksek bir gönül cömertlği 
derim, önergemin kabulünü Yüksek Meclisin 
yüksek takdirinden ve yüksek şuurundan rica 
ve istirham ediyorum. 

Sayın Nuri özsan arkadaşımız, yanlış not 
etmedimse suiniyeti önleyici tedbir alalım de
diler. Arkadaşlar, aslolan suiniyet değildir, 
hüsnüniyettir. Sayın arkadaşımıza bu kadarcık 
cevapla iktifa ederim. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhte
rem arkadaşlarım; Bu maddenin bu fıkrasının 
müzakeresi çok uzadı. Fakat ehemmiyeti dola-
yısiyle ne kadar üzerinde durulsa yeridir. 

Bu fıkra komisyonda müzakere edilirken 
bendeniz de lüzumsuzluğuna kani idim. Fakat 
Hükümetten gelmiş bir tasarıda partilerin mü
şahit bulundurması, yani emniyeti mucip keli
melerin mevcut olduğunu gördük ve bir emni
yetsizlik havası yaratmamak için bunu kabul 
ettik. Fakat şimdi başka tedbirler düşünülü
yor, bu müşahide ne lüzum var deniyor. 

Sonra, Sayın Konuk arkadaşımız gayet hak
lı olarak izah ettiler. Fikri Apaydın arkadaşı
mızın istedikleri gibi «üye» diye bir kayıt ilâ
ve edersek bu kütük işleri için yeniden bir ta
kım tedbirler alınması ve bir çok maddelerin 
değiştirilmesi lâzım gelecektir, bu kanunda. 

Sonra, bir defa kütük yapılmakla kalmmı-
yacak ve her sene muayyen zamanlarda bu kü
tüklerin tashihleri yapılacaktır. Ahmet Bymir 
arkadaşımın etraflı bir şekilde izah ettikleri 
üzere, muhtarlar hiçbir vasıtaya sahip olmadık
ları halde bir çok partilere - adetlerinin kaç 
olacağı' bilinmez - tezkereler yazacaklar ve bu 
kütüklerin tashihi sırasında birer üye gönder
melerini istiyecekler, gelmedikleri takdirde ne 
olacak ? Eski Seçim Kanununda bu kütük işi 
olmadığına ve bu tasarıda kütüklerin tanzimi 
için bir takım formüller kabul edildiğine göre; 
müsaadenizle daha açık söyliyeyim, bir Meclis 
ki, bir Seçim Kanununu yeniden değiştirir, bu 
demektir ki, eski Seçim Kanununda, ne olursa 
olsun, bir takım aksaklıklar vardır, yeni tec
rübelerle yeni hükümler koyuyorum. Ve bu | 
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demektir ki seçimin yenilenmesi de arzu edil
mektedir. Bunun için yeni yeni bir takım vası
talara başvurmak ve bunu da maddelere koy
mak, memleket işlerinin ve memleket realite
lerinin göz önünde bulundurulmaması demek
tir. Teklifin kabul edilmemesini rica ederim. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) -
Muhterem arkadaşlar, 16 ncı maddenin son fık
rasındaki kütüklerin tanzimine mütaallik mu
ameleler üzerinde siyasi partiler müşahidinin 
bulundurma müessesesi hangi fikirden ilham 
alır! kanaatimce işe buradan başlamak lâzım. 

Ahmet Eymir arkadaşımız, seçmek bir vazi
fedir buyurdular. Dünya seçim kanunları, seç
menin bir hak olması bakımından ortaya konu
lan türlü fikirleri, münakaşaları henüz hallet
miş değildir. Vazife ise bu vazifeyi yapmıyan
lar hakkında hukuki bir müeyyide aranmak lâ
zımdır. Seçim Kanununun sistemi üzerinde böy
le bir müeyyideye gidilmediği için vazife ve 
hak noktasından kesin bir karara varmak esası 
imkânsızdır. Yalnız seçim kütüklerinin tanzimi 
muamelelerinde ufak lâkaydı ve ihmaller, müd
detlerin geçirilmesi gibi, bir vatandaşı oy kul
lanmak hakkından mahrum bırakır. Bunun in
taç edeceği kötü neticelerin tekerrürüne mahal 
bırakmamak için, siyasi partilerin, seçmen kü
tükleri listelerine itiraz edebileceği hakkı ta-
nınmıştıi'. 

Bir defa siyasi partiler, muhitte* bütün va
tandaşları kendi sinesinde toplamak imkânına 
malik değilse, kendi partisine mensup olmıyan 
bitaraf kimsıelerin senpatisini, yahut kendi par
tisi mensuplarının sempatisini temin edip etme
diği kanaati üzerindeki seçme hakkının işleme
sini temin edecek seçmen kütüklerinin ve ona 
dâhil vatandaşların bu hakka malikiyetlerini 
temin bakımından bu itiraz hakkına sahip bu
lunmuş olur. Siyasi partilere tanınan bu hak
kın istimalini ve işlemesini kolaylaştıracaktır. 
Bu kütüklerin tanziminde icap edecek muamele
leri kolaylaştırmak elbette lâzımdır. Yoksa si
yasi partilere tanınmış olan itiraz hakkı işliye-
mez bir hale gelir, metni maddede kalmış bir 
hüküm olarak karşımızda durur. 

Şimdi; fonksiyon nedir? Fonksiyon, parti
lere tanınmış olan bir hakkın işlemesini temin 
edecek bir uç noktasıdır. Eğer biz müşahit ve
ya temsilci diye kabul edeceğimiz kimseleri bu 
kurulda üye olarak kabul edersek, meseleyi bu 
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fonksiyondan ayırmış, ona başka bir şekil ver-
min oluruz. Dâva, bir hakkın istimaline mesnet -
olacak, bu hakkı arıyacak kimselerin kurulda 
bulunması davasıdır. Yani «ben partili olarak 
itiraz ediyorum» demesini sağlıyabilnıektir. 
Yoksa hem hüküm verecek bir mevkide olsun, 
hem do itiraz edecek bir parti müşahidi olsun, 
bu, olamaz. Eğer böyle bir şey kabul edecek 
olursak, hem hüküm verecek, hem de itiraz ede
cek bir .merci yaratmış oluruz. 

Bu itibarla parti temsilcisinin burada asli 
üye olarak alınmasına imkânı yoktur. Fakat 
parti fonksiyonlarının iyi işliyebilmesi için bu 
parti temsilcilerinin o kurulda bulunması, par
tisini koruması, icabında itiraz edecek bir du
rumda bulunması lâzımdı. Esasen madde «bu
lundurabilir t a randa olduğuna göre, ihtiya
ridir ve ihtiyar heyetlerinin bütün partilere 
milyonlarca kâğıt yazıp davetiye göndermesine 
lüzum yoktur. Bir siyasi parti kendi forksiyo-
nunu kendisi işletmek için müteyakkız bulu
nacaktır, temsilcisini hazırlıyacaktır. Bunu ya-
pamıyacaksa, o partinin esasen seçim kabiliyeti 
yok demektir. Bu itibarla müşahit olarak bu
lunmasını da, temsilci olarak bulunmasını da 
faydalı olarak telâkki etmekteyim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var okutu
yorum 

Yüksek Başkanlığa 
16 ucı madde hakkında görüşme yeter. Reye 

konulmasım teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 
Ş. îbrahimhakkıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliği hakkındaki önergemin 

kabulünü rica ederim. 
Mardin Milletvekili 

Yusuf Mardin 

BAŞKAN — Yeterlikten evvel komisyon söz 
isterse söz verilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bendeniz kısaca 
arzedeceğim. Seçmen kütükleri seçimin temeli
ni teşkil eder partilerin bir temsilcisinin bulun
ması sıhhati sağlar, selâmeti temin eder, dedi
koduyu önler, itiraz kapılarını kapatır. Bunun 
için temsilci bulunmasında bir fayda vardır.. 
Müşahit tâbiri temsilci olabilir, temsilci olarak 
kabul edilmesini komisyon da rica ediyor. 
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ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bir sualim 

var. Temsilcinin hak ve vazifeleri neler olacak
tır'? Reye, karara iştirak edeoek midir? Yoksa 
sadece orada bulunacak mıdır? ^ • 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Reye, karara iştirak ede
cek değildir. İkaz yapar. muameleyi görür, ica
bında itiraz eder. 

HÜLKİ KARAGÜLLE (Konya) — O halde 
temsilciyi tasrih edin, müşahit deyin. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Temsilcide müşahide nazaran daha yakın alâ
ka ifade eden bir mâna vardır. Sadece bundan 
ibarettir. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Hiç birisine lü
zum yoktur. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Kütüklerin 
tanziminde ihtiyar heyetinin temsilciye haber 
vermesi esasını da kabul ediyorlar mı? 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Temsilciye ihtiyar heyetinin haber vermesi de
ğil, temsilci tâyin ettiği adamı siyasi parti
nin ihtiyar heyetine haber vermesi lâzımdır ki, 
orada hazır bulunsun ve itiraz edilmesin. ¥bksa 
temsilcinin kim olduğunu ihtiyar heyeti bilmez 
ki, haber versin. Fakat parti muhtara haber ve
rirse tabiî temsilci o köyün, o mahallenin için
dedir, o zaman muhtar da temsilciye gel sen de 
bulun diye haber vermek zorunda kalır. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Efendim, 
elbette parti, isim tâyin etmek suretiyle, falan 
adamı temsilci tâyin ettim, diye bildirir. Bunu 
kabul ediyorlar mi l Eğer bunu kabul ediyorlar
sa ben de önerge sahibi olarak iltihak ederim. 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Efen
dim, bütün bu müzakerelerden anladığım, mem
leketin ekseriyetini bitaraflar teşkil ediyor, par
tiler dört milyondan ibarettir, geri kalan 16 mil
yon bitaraftır. Bu bitaraflara itimat edilmiyor 
da, partilere itimat ediliyor?. Niçin her yerde 
partiler temsilci bulunduruyor da, bunlara hak 
vermiyorsunuz?. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Seçim 
hakkı, vatandaşın hakkı hüriyetinin icabı olması
na göre, vatandaş üzerinde bu vesayet hakkını 
biz nereden buluyoruz?. Vatandaş isterse; kütük 
hazırlanacak. Biz Türk vatandaşlarını olgun, 
dolgun, siyasi rüştüne malik biliriz. Kütükler ha
zırlanacak, buna muttali olacak ve ben yokum, 
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burada diye gidip itiraz edecek. Bunun için mü
şahit, temsilci koymıya ne ihtiyaç var?. Sonra 
bir bakıma, Medeni 'Kanundaki ahvali şahsiye 
sicili ile alâkalıdır, orada vesayet caridir. Yok 
eğer bütün vatadaşları muhtacı vesayet adde
diyorsa buna bir diyecek yok, fakat ben bu iddi
ada değilim. Ben bu hususta her hangi bir ko
nuşmayı kabul edemem. 

EKREM ORAN (izmir) — Benim sualim 
de aşağı yukarı budur. Türk Milleti reşit olduğu 
içindir ki, biz en açık bir tarzda seçimlere gidi
yoruz. Neden onlara MISI koyuyoruz, par t iW ta
rafından?. Bunu lütfen izah etsinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim hâdi
seyi Türk Milletine karşı bir itimatsızlık şeklin
de telâkki etmek doğru değildir. Burada itimat 
ve ademi itimat meselesi yoktur. Muamelenin ce
reyan tarzını görmek... (Olmaz red sesleri) bura
da tashihi gereken bir vaziyet me\ <îut ise ihtiyar 
heyetini ikaz ^tır.ek ve işin selâmetle tanzimini 
temin etmektir. »Rfve sesleri) 

Efendim reyiniz cebimizde değil, kâfi görü
yorsanız ben de cevap vermem. 

BAŞKAN — Kâfidir, kaşka sual de yoktur. 
önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin son fıkrasındaki müşahidin 

(Üye) olarak tashihini arz ve teklif ederim. 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

(Red sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, yeterliği oyunuza su

nuyorum... 
F lKRl APAYDIN (Kayseri) — Bendeniz 

temsilci hususunda Hükümetin teklifine iltihak 
ettiğim için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Hükümetin teklifine iltihak et
tiğiniz için önergeyi geri alıyorsunuz öyle mi l 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Geri kalan önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin son satırındaki (O bölgede: 

'haresinin (O seçim bölgesinde) olarak ve (Muşa-
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hit) kelimesinin de (Temsilci) olarak değiştiril
mesini teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Sait Koksal 

Dr. SAlM ALI DlLEMRE (Rize) — Bu 
kadar işi berbat edemeyiz. 

Yüksek Başkanl/ğa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 16 ncı 

maddenin kütüklerin tanzim ve tashihi cümle
siyle başlıyan, ibarenin tamamen tayyını teki lif 
•ederim. 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Eymir 

BAŞKAN — Ahmet Eymir'in önergesi en 
aykırı teklif olduğu için evvelâ, onu oya koya
cağım. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — izin veriniz 
do önergeler hakkında konuşalım. 

BAŞKAN — önergeler reye konurken hiç
bir milletvekiline söz verilmez. Daha evvel ye
terlik aleyhinde konuşabilirdiniz 

Ahmet Eymir arkadaşımızın teklifini ı^ye 
koyuyorum. Ahmet Eymir arkadaşımızın öner
gesini nazarı dikkate alanlar.... Nazarı dikkate 
almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştir. 

Yazılış hakkında komisyonun bir teklifi 
var mı! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Son fıkra, müs
takil bir fıkradan onun kaldırılması maksadı 
temin eder. 

BAŞKAN — O halde maddenin son fıkrası
nı kaldırarak geri kalan kısmını oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeterlik tesbiti esası 

ON YEDİNCİ MADDE — Kayda müessir 
olacak, olan seçmen yeterliği, ikamet müddeti, 
memuriyet haJi gibi sebeplerin tesbitinde resmî 
malûmat veya muhtar ve ihtiyar heyet ve mec
lislerinin şahsi bilgileri esas tutulur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bu maddeye göre, 
resmî malûmat veya muhtar ve ihtiyar heyet 
ve meclislerinin şahsi bilgileri esas tutulur, den
mektedir. Bir muhtarın şahsi bilgisini esas tut
mak yerine belgelerin esas tutulması lâzımge-
lir. Muhtarların şahsi bilgisinden ancak fayda-
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lanıhr. Bu itibarla maddenin şu şekilde düzel
tilmesi yerinde olacağını sanıyorum. «Madde 
17 — Kayda müessir olacak seçmen yeterliği, 
ikamet müddeti, memuriyet hali gibi sebeplerin 
tesbitinde resmî belgeler esas tutulur ve muh
tar, ihtiyar heyetleri ve meclislerinin şahsi bil
gilerinden faydalanılır.» denilirse belgeler esas 
olur ve muhtarların şahsi bilgisinden de fayda
lanılır. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY-

ZÎÖĞLU (Kayseri) — Kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon da kabul 

ediyor. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Müsaade 

edin biz kabul etmiyoruz. 
Bir köyde bir vatandaş vardır ki, sahtekârlık

la mahkûm olmuştur, fakat buna dair muhtarlıkta 
belge yoktur, ama herkes bu şahsın durumunu 
biliyor, muhtar bile bile vaktiyle mahkûm olmuş 
bu adamı seçmen kütüğüne geçirsin mi? Aksine 
aşağıdaki maddelerde esaslı bir şekilde itiraz hak
ları verilmiştir, iş hâkime kadar götürülmekte
dir. Hattâ bu hususta vazifesini suiistimal eden 
muhtarlara ve memurlara kanun ağır cezalar koy
maktadır. Muhtarın elinde o adamın mahkûm 
olduğuna dair ilâm yoksa rey verme hakkı olma
yan o vatandaşı rey verme durumuna koyacağız 
diye tehlikeli bir yol açmıyalım. Komisyonun Reis 
ve Sözcüsünün 30 kişilik bir heyet namına her 
şeyi kabul etmeye hakkı yoktur. Çok rica ederim, 
bunu kabul etmeyiniz. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
Fahri Karakaya arkadaşımızın söylediği bir nok
ta çok doğrudur. O yerde oturan vatandaşın 
başka yere gidip gitmediğini ancak muhtar bilir. 
Bu maddenin ifade ettiği hakiki mâna şudur: 
Mahkemelerden gelen resmî malûmat muhtara 
bildirilir. Bunlardan birisi resmî mahiyette di
ğeri de hususi mahiyettedir. Yani resmen gelen 
malûmatla bilinecek işler vardır bir de muhtarın 
bileceği hususi malûmat vardır. Bu, her halde 
muhtarın şahsi bilgisi ile hareket olunacak de
mek değldir. Resmî bilgi ile anlaşılacak husus
larda resmî bilgiye ihtiyaç vardır; mahkûmiyet, 
kısıtlılık halleri gibi. Bunlarda resmî bilgi lâ
zımdır. Ama muhtarın bilebileceği birtakım şey
ler vardır ki, onlarda da resmî bilgiye ihtiyaç 
yoktur, ihtiyar heyetleri oralardaki vatandaş-
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larm fiilî durumlarını, kimlerin o bölgeden ay
rılıp kimlerin yerleştiklerini doğumları ve 
ölümleri muhtar bilir. Binaenaleyh ihtiyar hey
etinin şahsi bilgileri bu vaziyetlerde kayıtların 
tashihinde esas olacaktır. Maddenin tedvininden 
maksat budur. Takdir Yüksek Heyetindir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, bu hususta şahsi belge diye bir şey 
yoktur. Muhtar ne biliyorsa, bu bilgilerini kü
tüklerde olan kayıtlardan çıkaracak, verecek. Bi
naenaleyh, muhtarın Vereceği malûmat doğrudan 
doğruya kütük defterlerine müstenittir. Ayrıca 
belge, şu bu gibi şeyler aramaya lüzum yoktur. 
Muhtar mesuldür, vereceği malûmattan tamamen 
mesuldür. Ve bu mesuliyet dolay isiyle vereceği 
malûmatı da defterlerden çıkararak verir. Onun 
içindir ki, muhtarın vereceği malûmat şahsi de
ğil, resmidir. Böyle belge falan gibi şeyleri bura
da dolaştırmıyalmı. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, ye
terliğin tesbiti esası (hususunda bir "kısım ka-
zai kararlar, kayıtlarla mevsuk 'olarak bâzı 
şeyler vardır ki, ne mevzuatı kanuniyemiz, ne 
de diğer hususları, esasları muhtar ve ihtiyar 
'heyetleri tesbi'te lüzum görmemiştir, müeyyide 
altına alınmamıştır. Esasen dünyanın her tara
fında, seçim kanunlarında seçim 'bölgeleri, ma
halle gibi köy gibi mahdut nüfusu ihtiva eden, 
muhtar, ihtiyar (heyetlerinin şifahi (beyanları 
da belge mahiyetindedir. Çünkü onlar mahalle, 
köy 'halkının 'durumlarını, vaziyetlerini, ikamet 
müddetlerini, tebdili mekânlarını, şunlarmı, 
bunlarını gerek (belgeye müstenit olsun, gerek 
şifahi ifadelerine müstenit (malûmatları esasen 
muteberdir. 

Resmî muameleye esas olacağı zaman (belge
li, belgesiz diye vereceği malûmatı kanuni me
suliyeti altındadır. Şalhsi kanaatime göre mad
denin 'bu şekilde kalışında bir mahzur görmü
yorum. 

İSMAİL MEHMET UĞUR (Sivas) — Efen
dim ; (ben de iki 'bin nüfuslu Ibir köyde on sene 
muhtarlık yapmış (bir adamım. Heyeti ihtiyari
ye, muhtar, kendi köyündeki sahtekârı, baba 
kaatilini, salbıkalıyı 'bilmez olur mu? Farzedin 
ki, kütükte (bu kayıtlar yoktur; kütükte yok* 
tur diye, (bir mahkemenin ilâmı olmazsa, muh
tar bunu değiştiremez. Nasıl değiştirecektir? 
Bir baba kaatili, bir eşkiya, on seneye mahkûm 
olmuş, 'mahkûmiyetini bitirmiş, geLmig. Müh-
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t ar bunu 'kütükte .görür de nasıl olur da yazar? J 
Buna imkân yoktur. 

Bir şehirde, !bir 'kasabada Hükümet nasıl her | 
şeyi biliyorsa muhtar da köyünde her şeyi bilir, 
iyiyi, (kötüyü bilir ve 'takdir eder. Meselâ, on 
seneye mahkûm olmuş, dolandırıcılık yapmış 
mahkûm olmuş, ben bunu defterde görürüm de 
nasıl yazarım ? Rica «derim, muhtarlara karşı 
niçin emniyetsizlik gösteriyorsunuz, her şeyi 
muhtarlara teslim ediyorsunuz da bunu niçin 
etmiyorsunuz? 'Ben 'on sene muhtarlık yaptım, 
çok seçim yaptım. 'Gelsin baksın bir itirazı var-

* sa kapılar açıktır, gider müracaat eder, o za
man hak meydana çıkar. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlarımın 

teklifimi bu kadar izam edeceklerini tahmin et
miyordum ve bu maddenin yazılış şeklinden 
kastedilen mânayı ifade etmek için bir öner
ge sundum ve teklifte bulundum. Yazılışta bir 
redaksiyon hatası var. Maksat da budur. Esas 
olan, resmî belgedir. Bunun dışında muhtarın 
şahsi bir bilgisi varsa bundan da faydalanılır. 
Muhtar yarın, ben böyle bir şey biliyorum der
se yani ben bunun mahkûm olduğunu işitmiş-
tim derse ve bunu esas olarak kabul edersek, 
yarın hâkim de değiştiremez. Esas belgeyi ka
bul edeceğiz. Bu arada muhtarın şahsi bilgisin
den faydalanılabilir. Bunda bu kadar tereddüt 
edilecek hiçbir cihet görmüyorum. 

Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Israr değil, anlayış meselesi. 

NURÎ ÖZSAN (Devamla) — Behemehal mu
halefetten gelmiştir diye reddedilmesi doğru ol
maz. 

Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Siz öyle anlıyorsunuz, biz böyle nalıyoruz. An
layış meselesi. 

NURÎ ÖZSAN (Devamla) — Anlaşılmıya-
cak bir yeri yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Arkadaşlar, 
«Resmî malûmat» ile «Resmî belge» nin arasın
da ne fark var? .Resmî malûmat, resmî belge 
ile verilir. Başka türlü bir şey olmaz. Bundan 
evvel bir arkadaşımız malûmat yerine belge ol
sun dedi. Bundan evvel geçen maddelerin biri
sinde resmî malûmat kaydı vardır. Belge olma
sını teklif ettiler, Yüksek Mecliste kabul edil- | 
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I diği için pek iyi dedik. Bunun esasa müessir 

yeri yoktur. 
Açıkça söyliyeyim, Nuri özsan, filân komis

yonun yanında oturuyor, mütemadiyen söylü
yorlar, biz onların telkini altında kalıyoruz Ve 
ne istiyorlarsa onların tesiri altında kalıyoruz 
gilbi bir zihniyet mi vardır, bilmiyorum. (Ha
yır, hayır sesleri) Mâkul olan bir şey varsa 

I kabul ediyoruz yoksa kabul etmeyiz. 
Madde, muhtarın şahsi bilgisi esas olur di

yor. Esas mı olmalıdır, yo'ksa şahsi bilgisinden 
faydalanılır demek mi doğrudur? (Faydalan
mak doğrudur sesleri). Yapılan 'teklif de bun
dan başka bir şey değildir. Nuri özsan'm da 
teklifi budur. Muhtarın şaihsi bilgisinden fay
dalanılır diye teklif yapmaktadır. Biz de bu ta
dil teklifini muvafık bulduk, tasvibinize arze-
diyoruz. 

26 ncı maddede «ölenlerin» diyor. Muhtar 
bir adamın öldüğünden haberdar olabilir, bu 
adam ölmüştür diye bilgi verebilir. 

Kanunun 8 nci maddesinde seçmen olmak 
yeterliğini kaybedenler ve 9 ucu maddesine gö
re oy veremiyecek olanlar, mahcurlardan; bahis 
var. Bir adamın mahcur olup olmadığına muh
tarın şahsi bilgisi kâfi gelebilir mi? Âmme hiz
metinden menedilenlerin tesbiti için muhtarın 
bilgisi kâfi gelebilir mi? Yabancı devlet uyru
ğunda bulunanları tesbite kâfi gelebilir mi? 
Yoksa bunların bir belgeye mi müstenit olması 
lâzımdır? Elbetteki bu hususların bir belgeye 
müstenit olması lâzımdır. 

Sonra, haksız olarak kütüğe girmişse, bu da 
: savcılıktan gelecek bir tezkereye dayanması lâ

zımdır. Muhtarın da şahsi bilgisine müstenit 
yapacağı- şeyler vardır. Meselâ : Seçim bölge
lerinden nakledenler. Bu köyden naklihane et
ti ayrıldı, bunu muhtar bilir. Bunun için muh
tarın bilgisi kâfidir. 

Yani nevilerine göre muhtarın bilgisinden 
faydalanılacak kısımlar vardır, resmî belgeye 
göre yapılacak kısımlar vardır. Resmî belge ile 
ispat edilmesi lâzımgelen hususlar vardır. Bun
ların hepsi telif edilsin diye yapılmış bir teklif 
vardır, tasvip buyurmanızı rica ediyorum. 

EKREM ORAN (izmir) — Efendim, Komis
yonda bunlar mevzuubahis olmadı mı? 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Kayse
ri) •— Efendim, bu bölüm Hükümet tasarısın
da muhtasar an yazılmıştı, tatmin edici görülme-
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di, bir su komisyona havale edildi, orada uzun 
uzadıya tetkikler yapılarak komisyona geldi. 
Komisyon mesaisinin son günlerine rasladığı 
için üzerinde çok işlenmedi. Bu redaksiyon hu
susuna taallûk eden bir iştir. Esasa taallûk et
mez. Tasvip buyurursanız bu yola gidilir. 
Yok aynen kalmasını emrederseniz kalır, neti
ceyi değiştirmez. 

BAŞKAN — Bir sual var Komisyondan1? 
ÖMER ASIM AKSOY (Gazianteb) — Efen

dim, bu maddenin ilk satırında « Seçmen yeter
liği » diye bir söz vardır. Buradaki yeterlik 
sözü her yerde kullanılmamıştır. Yeterlik kifayet 
manasınadır, bu (yeterlik) in (ehliyet) olması 
lâzımgelir. 

SAÎT AZMİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, Kanunun 8 nei ve 9 neu maddelerinde 
(seçme yeterliği) diye bir terim kabul edildi. 
Seçim ehliyeti mânasına (seçme yeterliği) diye 
orada bir ıstılah kondu. Ve bu terim mütaakıp 
maddelerde ehliyeti hukukiye, seçme Ehliyeti ye
rine (seçme yeterliği) diye kullanılıyor. 

ÖMER ASIM AKSOY (Gazianteb) — O 
halde (seçmen) kelimesini değiştirmek lâzımdır. 
Seçmen sayısının kâfi olup olmadığı gibi bir 
mâna çıkıyor. (Seçme yeterliği) demek lâzımdır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nei maddenin son cümlesinin aşağıdaki şe

kilde düzeltilmesini teklif ederim: 
« Resmî belgeler esas tutulur ve muhtar ve 

ihtiyar heyet ve meclislerinin şahsi bilgilerinden 
faydalanılır ». 

Muğla Milletvekili 
N. özsan 

BAŞKAN — önergeyi nazan itibara alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Nazan itibara al-
mıyanlar ... Nazarı itibara alınmıştır. 

Tashihi Komisyon da kabul etmiş bulunu
yor. (Seçmen yeterliği) mi? (Seçme yeterliği) 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ
MÎ FEYZtOĞLU (Kayseri) — (Seçme yeterli
ği) oıacak. 

HULKt KARAGÜLLE (Konya) —Efendim, 
seçme; yeterliği olmaz. Seçme, bir fiildir, seç
men zattır, seçmenin yeterliği mevzuubahistir, 
onun için olduğu gibi kalmalıdır. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — Komisyonumuz
ca ikisi arasında bir fark yoktur, fakat birinci 
faslın başlığı da «Seçme yeterliği» şeklindedir. 
Fasıl başlığına uygunluğu temin etmek için 
«seçme yeterliği» demekte hiçbir mahzur yok
tur. 

BAŞKAN — Maddeyi yapılan değişiklikle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kayıt harici bırakılacaklar 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Kendisinin baş
ka bir seçim bölgesinde esas kaydı bulunduğu
nu ve oy hakkını orada kullanacağını beyan 
eden ve kayıt harici tutulmasını istiyen seçmen
ler de kaydolunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askı 
ON DOKUZUNCU MADDE — Kütük liste

leri okunaklı bir şekilde tanzim edildikten son
ra ait olduğu köylerde, kasaba ve şehirlerde hal
kın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlere, tan
zim eden ihtiyar heyeti ve meclisleri tarafından 
tanzimi mütaakıp asılır ve keyfiyet mûtat vası
talarla ilân olunur. 

Kütük listelerinin hangi tarihte ve nereye 
asıldığı ve ilânının yapıldığı heyetçe ve mec
lisçe bir tutanakla tesbit olunur. 

Bunların asılı kaldığı müddetçe korunmasın
dan muhtarlar ve alelûmum zabıta âmir ve me
murları sorumludur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz 

YİRMİNCİ MADDE — Her seçim* bölgesi
nin kütük listeleri yedi gün müddetle asılı kalır. 
Bu müddet zarfında o seçim bölgesi içinde otu
ran ilgili her şahıs ve siyasi partilerin yetkili 
makamları liste kayıtlarına itiraz edebilirler. 

SAÎT AZMİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — 
Üçüncü satırdaki (yetkili makamları yerine 
(ocak, bucak ve ilce başkanları) tâbirinin kon
masını rica ediyoruz. 

HULKl KARAGÜLLE (Konya) - -Efendim, 
J seçmenin kütükte tâyin olunan mevkiine karşı 
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itiraz hakkı zahiridir. Fakat seçmenin şahsi seç
men yeterliği hakları üzerinde partilerin vesa
yetini kabul etmek hatalıdır ve hukuka aykırı
dır. Kaldıki bu, vatandaşın ehliyetine, kifa
yetine itimatsızlıktır. Halbuki seçmenin 22 ya
şından sonraki haklarım teminat altına alıyo
ruz. Vatandaş kendi haklarını koruyamıyor, 
partilere, fert olarak, bunların haklarını mü
dafaa vesayet hakkı tanıyalım deniyor. Bir 
köy unutulabilir. Bunun tashihi için ovakit 
idari kanallardan hareket edebiliriz. Çünkü 
itiraz, kazai bir neticeye intikal eden bir faali
yet olması bakımından vatandaşın kendi hak
kıdır. Onun ancak kendisi veya onu kanunen 
temsil edenler yapabilir. Partiler yapamaz. 
Onun için partilerden bu hakkın kaldırılmasını 
teklif ve rica ediyorum. Önergemi takdim ede
ceğim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
Hulki Karagülle arkadaşımızın noktai nazazrın-
da isabet yoktur. Bir partiye mensup olan seç
men vesayet altında bulunan bir fert değildir. 
Parti teşkilâtlı olduğu için bu gibi itirazları bir 
hakkı siyanet makisadyle daha suhuletle yapa
cak bir durumdadır. Bir parti itiraz edecek olur
sa partiye mensup olan bir ferde vekâleten iti
raz yapacaktır, yoksa bir vasisi olduğundan do
layı değil... 

Bendeniz asıl başka bir nokta hakkında mâ
ruzâtta bulunmak üzere söz almıştım. 20 nci 
maddenin başında itirazdan bahsedilmektedir. 
Maddenin muhteviyatı itiraza mütaalliktir. Hal
buki bu madde içinde müddeti itirazdan bahse
diliyor. itirazın müddeti ondan sonra gelen 21 
nci maddede bahis mevzuu oluyor. Binaenaleyh 
itiraz müddetini 21 nci maddede tesbit etmek 
lâzımdır. Bendeniz de komisyon sözcüsünün 
söylediklerine iştirak ediyorum. Hakikaten bir 
partinin .makamı bahis mevzuu olamaz, partinin 
teşkilâtı ocak, bucak, ilce ve ilden ibarettir. Bi
naenaleyh bu teşkilâtın Başkanlarına veya ve
killerine itiraz etme hakkını vermek lâzımdır. 
Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. 

SAlT KOKSAL (İsparta) — Efendim; sa
yın Hulki Karagülle arkadaşımızın teklifleri 
olmasaydı söz almryacaktım. 

Filhakika her seçmenin kendi hakkını ara
ması, listede ismini görmemesi halinde müracaat 
etmesi, itirazda bulunması normaldir. Fakat tak
dir buyurursunuz ki tek dereceli seçime ancak 
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dört sene evvel girebildik. Ve gene takdir buyu
rursunuz ki seçimlere olan ilgi, siyasi partilerin 
öncülükleri olmadıkça zayıf kalır ve zayıf kal
maktadır. Hattâ tek parti halinde girilen seçim
lerde iştirak nispetlerinin bize gösterdiği haki-
katlar, bu ifademin doğruluğunu teyit eder ma
hiyettedir. İnsafla mütalâa buyrulursa, ben şu
nu öğrenmek isterim. 

Bu teklifi yapan arkadaşımız ecaba kendi is
mini öğrenmek fırsatını bulabilmiş midir'? Bu
lamaz. Fakat seçmeni sandık basma getirmeye 
uğraşan ve seçimi kazanma dâvasinda bulunan 
bir parti, bu sebeple âdeta teşkilât kurmak su
retiyle bu cetvelleri tetkik ettirecek ve noksan 
kalmış vatandaşları kayde intikal ettirecektir. 
Siyasi partilere itiraz hakkı verilmesi zarnri ve 
faydalıdır. Bu, seçim nispetlerinin artırılması 
bakımından da ayrıca faydalıdır. Bu itibarla 
maddenin olduğu gibi kabulünü yüksek tasvip
lerinize arzederim. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
bu maddenin başında «her seçim bölgesinin lis
teleri..» diyor. Halbuki buraya «seçmen» keli
mesi ilâve edilirse daha vazıh olur kanaatinde
yim. Yani «her seçim bölgesinin seçmen kütük 
listeleri» şeklinde olacak. Bilmem komisyon ka
bul eder mi? 

Diğer meseleye gelince, sayın arkadaşlar, 
filhakika biz çok partili hayata girmiş bulunu
yoruz. Fakat hangi hayata girersek girelim, 
şu madde kabul edilirse biz, partilerin, şahsiyeti 
mâneviye1.erine bütün milletin vekâlet hakkını 
vermiş oluyoruz. Şunu kabul etmeliyiz ki, han
gi parti olursa olsun, memlekette muhakkak
tır ki adedi çok olari bağımsızlar da vardır. Bü
tün vatandaşların seçmenlik hakkını, rey verme 
hakkını kabul ettiğimize göre, vatandaşlar re
şittir, kendi aklı, fikri ile hareket eder, mu
kaddes rey hakkını istimale ehildir. Eğer bu 
maddeyi bu şekilde kabul edecek olursak, Türk 
milleti reşit değildir, mukaddes rey hakkını 
kullanmasını bilmiyor mânası çıkar. Şayet bu 
maddeye bir kayıt koyarak; partiler, kendi, par
tisine mensup olan vatandaşların itiraz hakla
rını kullanırlar diye, ne bileyim, 20 milyon nü
fus içinde beş on bin âzası bulunan bir parti. 
20 milyonun içinden 22 yaşından itibaren va
tandaşların, seçmenlik kütüğüne geçip geçmedi
ğini tetkik eder ve bunlara itiraz hakkı vardır, 
dediğimize, bu, doğrudan doğruya Türk milis-
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tinin reşit olmadığını, kabul etmiş luruz. Bu
nun başka bir mânası yoktur. 

Karagülle arkadaşımız gayet. ] i iğ konuş
muşlardır, teklifinin kabul edilmes' i rica edi
yorum. 

AHMET KEMAL VARINCA 3ümüşane) 
— Efendim; Said Koksal arkadr ,ıra, Kullu 
Karagülle'nin sözü üzerine söz ahi iş. Ben de 
onun sözü üzerine söz almış bulun .iyorum. 

Ben; gençlerde bir zihniyet görüyorum. 
Türk milletinin tek dereceli seçime gittiğini, 
bunda acemi olduğuna kani oluyorlar. Hayır; 
benim şahsi kanaatim, Türk mi'leti tek derece
li seçime daha Birinci Büyük Millet Meclisinde 
girecekti!. Onu tarihe bırakıyorum. Bugün j 
Türk milleti reşittir, rüştünü ispat etmiştir. Bi
naenaleyh, şu partinin, bu partinin vesayetine 
ihtiyacı yoktur. Ne yaptığını, nasıl seçeceğini 
bilir, kimi seçeceğini müdriktir; kendi kendini 
kontrol etmesini bilir. Alışmadı ise, alışacaktır. 
Şimdi; Türk milletini kör güder gibi gütmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Yeterliği yoktur gibi 
sözleri reddediyorum ve gençlerden böyle bir 
söz beklemiyorum. Gençler de, Türk milletinin 
olgunluğuna, yeterliğine ve hak yolu takip etti
ğine bir gün inanacaklardır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; de
mokrasi hayatında parti fonksiyonlarını inkâr 
etmemek lâzımdır. Bunların bir mevkii mah
susu vardır ve bunlardan müteşekkildir. Bütün 
Seçim kanunları daima partiler göz önünde tu
tularak yapılır. 

Seçmen kütüklerinin ehemmiyetini arzet-
miştim, seçmen kütüğüne girmiyen vatandaş 
oy hakkından mahrum kalır. Binaenaleyh müm-
.kün olduğu kadar vatandaşlar oy hakkını kul
lanmalıdır, ne kadar çok kimse kullanırsa millî 
irade o kadar kemaliyle tecelli etmiş olur. 

Arkadaşlarımın endişesini anlamıyorum, 
partilere bu yetki verilmkle, mümkün olduğu 
kadar defterlere fazla sçmenin girmesi temin 
olunacaktır. Bu, netice itibariyle fazla seçme
nin seçimlere katılmasını ve oy hakkını kullan
masını intaç edecektir. Birkısım vatandaşların 
defter dışı kalması mı arzu ediliyor? Seçimlere 
daha az kimsenin iştiraki mi arzu ediliyor? Bu 
teklifin netcesi oraya varır. Türk Milleti reşit
tir, âmenna.. Fakat bunun yanında birtakım 
insani zaıflar vardır, unutkanlık, ihmal, lâ-
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kaydi, gibi... Bunun dışında da iş ve güç vazi
yeti vardır. Bir vatandaş muvakkat bir zaman 
için, tam defterlerin asıldığı bir zamanda başka 
bir yerde hizmete gitmiştir, o gün rahatsızdır, 
evden çıkmamıştır, bin türlü manialarla defte
re kadar gidememiş, itiraz hakkını kullanama-
mıştır. Bu vatandaşlar için yardımcı bir meka
nizma olarak partilere böyle bir yetki vermek
ten niçin endişe ediliyor? Bütün milletlerde, 
her ferdin itiraz hakkı kabul edilmiştir. Çün
kü defterlere yalnız seçmenlerin değil, seçmen 
olmıyanların da girmesi ihtimali vardır. Fa
lan adam seçmen değildir, olamaz. Binaenaleyh 
onu defterden çıkarın diye her ferde itiraz hak
kı tanınmıştır. Her ferde itiraz hakkı tanındı
ğına göre, bu meyanda partilere de tanınması lâ
zımdır, yerindedir. 

Arkadaşlar, en mühim bir temeli zedeliyo
ruz. Partilerin müşahit bulundurmaması keyfi
yetini terviç etmek suretiyle bir gedik açılmış
tır, böyle bir gedik açmaya hiç lüzum yoktur. 
Fakat Yüksek Meclis böyle tasvip etti. Bunun 
yanında partilere bu hakkın tanınmamış olması, 
belki yüzlerce, binlerce vatandaşın da defter 
dışında kalması gibi bir neticeye varacaktır ki, 
Yüksek Meclisin bu yola gideceğini tahmin et
mem. 

İnsaf ve. takdirinize arzediyorum. 

HULKÎ KAEAC4ÜLLE (Konya) — Arkadaş 
lar, sayın özsan arkadaşım, az seçmen mi iştirak 
etsin, daha az oy almayı mı iltizam ediyorlar, 
gibi konuşmalar yaptı. Sanırım ki elimizde bu
lunan itiraz mekanizması hem ziyadeleştirir, hem 
azaltır. Eğer itiraz kelimesi olmasa da «şikâyet 
ve itiraz» olsaydı, partilere şikâyet hakkı verile
bilirdi, tereddüt etmeden. Hâdise şudur: Bir va
tandaş seçmen kütüğünde ismini görmemiş, ne
den diye sormuş, senin seçmen ehliyetin yoktur, 
mahcursun, susun busun, mahkûmsun, seçmenlik 
vasfını bertaraf edecek bir mahkûmiyete uğra
mışsın diyecekler. Bu vatandaş kendisinin böyle 
olmadığını, hakkında verilen hükmün bozuldu
ğunu, yahut hacrin kaldırıldığını gidip mercii 
kanunisinde ispat edecektir. Bu böyle olduğu 
gibi şöyle de olacaktır: 

Seçmen vatandaş seçmen ehliyetini haizdir 
diye yazılmış. Siyasi partinin burada sadece va
zifesi şu; diyecek ki, bu adamın siyasi ehliyeti 
yoktur, oy vermek hakkı yoktur, bunu kaldırın, 
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diyecek. Görüyorsunuz kî ziyadeleştirmiyor, azal
tıyor. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Ama hakkı olmı-
yanlar için. 

HULKİ. KARAGÜLLE (Devamla) — izin 
verin, devam edeyim. 

Sonra, buraya öyle serpme bir kelime karış
tırılmıştır ki; bu kısacık maddenin içinde çeşidi, 
rengi olmıyan bir hamur halindedir. Parti kimin 
hakkında itirazda bulunacaktır! Bitarafın da. 
başka partilere mensup olanların da, kendi parti
sine mensup olanların da.... Böyle şey olur mu 
arkadaşlar? Kanun demek; bir mevzuda memleket 
menfaatlerine en uygun kaidelerin tanzimi de
mektir. Bu mudur tanzim? Soruyorum şimdi. 
Gelecek, efendim falan parti ile hiç alâkası olmı
yan bir adam hakkında şikâyet edecek. Şikâyet etti
ği zaman, getir bakalım, bu senin partinde var mı? 
Diyecekler. Parti defterleri mahalle mahalle gez
dirilecek. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Ama itiraz 
hukuki mânada şahsi olan bir haktır. Ya kendisi 
yapar, ya kanuni mümessili. Değilse şu veya bu 
veremez. Bu takdirde hacir altında bulunan bir 
adamın, bu adam mahcurdur, seçmen defterinden 
kah!irin diye bir itiraz yapabildiği gibi, partilere 
de böyle bir itiraz hakkını kabul etmek, Türk 
milletini de vesayet altına almak demektir. İşte 
bundan dolayıdır ki, vesayet altına alınamaz de
dim. 

Arkadaşlar, dikkat buyurursanız bu mevzu 
fiiliyat sahasında çok büyük bir tesir yaratabile
ceği için biz hukuk adamları olarak; bu teklif 
vatandaşın hak ve hürriyeti üzerinde titreme
mizden doğmuştur, Bu hassasiyetimkden dolayı 
bu teklifi yaptım. Bu itibarla teklifim tasvip 
buyuracağınızı kuvvetle ümit etmekteyim. 

BAŞKAN — Sait Koksal. 
SAlT KOKSAL (İsparta) — Efendim, anla

şılmayan bir durum var. Bunu ya ben anlamıyo
rum, ya Varınca arkadaşım anlamıyor... 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Biz anlıyoruz ama... 

SAÎT KOKSAL (Devamla) — Ağır tariz 
şahsıma olsaydı yaşma bagışlıyabilirdim. Fakat 
gençliğe hitap ettiği için cevap vermek mecbu
riyetindeyim. Arkadaşlar, Türk milletine en çok 
inanan (Varınca arkadaşımız da bilsin ki) Türk 
gençliğidir. Büyük Atatürk onun içindir ki, bu 
milleti ve bu Cumhuriyeti bizim omuzlarımıza 
emanet etmiştir.. 

.1950 O : 1 
Gl. ALÎ RÎZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Biz sizsiz, siz bizsiz olamayız. Hep birlikte çalın
mamız icabeder. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bizi ekarte mi 
ediyorsunuz?. 

SAİT KOKSAL (Devamla) — Varınca beni. 
Gençlik mümessili telâkki ettiği için kendi omu-
zumü gösterdim. Yoksa biz de gençlik çağını at
latmış ve kühulet devrine girmiş bulunuyoruz. 
Beni remiz olarak gösterdiği için ifade ettim. 
Türk gençliğinin Türk milletine inanmadığını 
ifade etmek iftira olur, bunu reddederiz. Yalnız 
Varınca arkadaşımız da bilmelidir ki, bu memle
ketin realiteleri vardır; 

Realite 1. Bu memlekette Türk köylüsünü a 
% 80 i okuyup yazma bilmemektedir, 

Realite 2. Türk köyleri, merkezlere yolla 
bağlı değildir, 

Realite 3. Türk köyleri merkezlere 18 - 28 
30 saat kadar uzaklıkta bulunmaktadır. 

Vatandaş olarak bir vatandaşa bir medeni 
külfet ancak muayyen nispette yüklenebilir ve 
muayyen nispetlerde kendisinden fedakârlık iste
nebilir. Bu fedakârlığın bir kısmını, medeni ce
miyetlerde, partilerin üzerine alması, partilerin 
dirije etmesi, vesayet müessesesi kurmak mı de
mektir?. Kemal Varınca arkadaşımız reşit değil 
midir?. Niçin parti hayatı yaşıyor, niçin kendi
sini re'sen lanse etmiyor da bir parti listesiyle 
çıkmak istiyor. Parti hayatı demokrasinin yegâ
ne ifade yeridir. Partilersiz demokrasi olmaz. 
Partilerin parti olarak yaptığı hizmetler vatan
daşa yardım, vatandaş fedakârlığını azaltmaktır. 
Demokrasinin icabettirdiği hususiyetleri vatan
daşlara ulaştırmak, alıştırmaktır. Yoksa vesayet 
değildir. Memleket realiteleri malûmdur, bugüne 
kadar köy köy vatandaşların liste dışı kaldığını 
görmüşüzdür. 

EKREM ORAN (İzmir) — Böyle şey olmaz, 
memlekette böyle şey olmamıştır. 

SAİT KOKSAL (Devamla) — Ben realite
lerden bahsediyorum, olmuştur, şu parti bu parti 
demiyorum. Bir partinin rehberliğiyle bunun iti
razını yapmak vatandaşa iyiliktir. Vatandaş kül
fetini azaltmak ona Vasilik etmek değildir. Tak
dir Meclise aittir. 

ŞAKIR İBRAHlMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Efendim; kendimi genç vehmedecek bir yaşta 
değilim. Yalnız bir milletvekili olmak dolayı-
siyle kendilerinin burada JÖZ söylemek ve savun-
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ma imkânına mâlik bulunmadıklarından dolayı 
bütün milletin vekili olduğum için gençlik huku
kunda bir iki kelime de ben söyliyeeeğim. (Bravo 
sesleri). 

Sait Azmi arkadaşunız gayet güzel izah etti
ler. Ben ona şunu ilâve edeceğim : Atatürk bu 
gençliğe bu memleketin istikbalini, istiklâlini ve 
Cumhuriyetini emanet ederken kendi safında ça
lışmış olan bugün burada aranızda bulunan, onun 
ve sîzin yaştaşlarınız olanı da esasen istiklâl ve 
Cumhuriyeti anlamış telâkki etmiştir. 

Ahmet Kemal Varınca arkadaşımızın burada 
ve Komisyonlarda fikirlerini izah içinde olsa ta
rizlerde bulunmayı âdet edinmiş.... 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— öyle demedim. (Dediniz sesleri). 

ŞAKÎR ÎBRAHÎMHAKKIOĞLU Devamla) 
— Şimdi de bir misalini verdiler. Memleketin, 
istikbalini kendilerine emanet ve tevdi ettiği 
genç nesle ve insanlara hakarete yeltendiler, bu
na hakkı yoktur. Bu millete bu kürsüden bu 
kanun tasarısı vesilesile de olsa kimse «gayri re
şit» diyemez, dememelidir. Bunu sureti katiyede 
reddediyorum. (Bravo sesleri). Biz hiçbir zaman 
kanunları çıkarırken kör gütme fikrinde değil
dik ve o mânada çalışmadık, Bizim gönlümüze, 
kafamıza; Türk milletini kör ve onu biz güderiz 
diye bir mâna ve mefhum uğramadı. 

Arkadaşlar; en kutsi hak dediğimiz, milletin 
iradesini tecelli ettirecek hak dediğimiz re.y hak
kının başlangıcı, membaı bu kütüklerin tanzimi
dir. Bu kütükler hazırlandıktan sonra kanun 
bunoı çift kontrole tâbi tutmak istemiştir. 

1. Her şahıs kendi hakkını alabilmek için 
listeleri tetkik etmesini, kabul etmezse itiraz yo-
liyle mahkemeye kadar gitmesi, hakkını tanı
mıştır. 

2. Bu haktan mahrum olan ve her ne se
beple olursa olsun okur, yazar olamamak gibi ve
ya geçici bir sebeple bîr müddet için o mmtaka-
da bulunmamaktan dolayı üsteleri tetkik edemi-
yecek vatandaşların haklarını da siyasi partilerin 
araması usulü kabul edilmiştir. Bundan bu mil
let için gayri reşitlik veya ona vasilik mânası na
sıl çıkarılıyor bilmiyorum. 

Sait Koksal arkadaşımız da dediği gibi, bu 
memlekette seçilme hakkını haiz her vatandaş 
kendilerini aday gösterebilecekleri gibi, siyazi 

1950 O : 1 
partiler de her hangi bir vatandaşı aday göstere
bilirler. Acaba böyle siyasi partiler tarafından 
adaylığı konan bir vatandaş gayrireşit veya mah
cur mu addedilecek. 

Arkadaşlar; bu, Medeni Kanunda cari olan 
vekâlet veya vesayet müessesi değildir ve bunun 
bir gayrireşitlik, mahcurluk ve kısıtlılık mana
larına alınmaması icabeder. 

Arkadaşlar; biz bu Önümüzdeki seçimlerde 
Millî iradenin en yüksek derecede tecellisi için 
çok oy kullanılması için partiler halinde çalışa
cağız. Bu itibarla partilerin her hususta halka 
rehberlik etmesi kabul edilmelidir. Realite şu
dur, resmî ağızlardan da ifade edildi, % 70 
simiz okur yazar değildir. Binaenaleyh, gerek 
milletin gayrireşitliği meselesi olmadığı gibi ve
sayet müessesesi de yoktur. Maddenin aynen 
kabulünü rica ederim. 

HULKt KARAGÜLLE (Konya) — Takri
rim, maksut olmıyan ihtilâta yol açtı. Böyle bir 
maksadım yoktur. Takririmi geri alıyorum. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— ismim mevzuubahis oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir geri alındı mesele yok
tur. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Şahsım mevzuubahis edildi. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Şimdi efendim, söylediğim sözleri huzuru
nuzda söyledim. Sait Bey arkadaşım dedi ki, 
tek dereceli seçim, ondan kimsenin anlayacağı 
falan yok, defterden, kitaptan falandan, 
partiler onları güdecektir, idare edecektir. 
(Gütme yoktur, ^burası çöl değil sesleri). 

Efendim, idare edeceğiz diyelim, peki, ida
re edeceğiz diyelim. Müsaade Ibuyurun, parti
ler ancak partizanlarına Mkmedelbilirler, ken
di partizanlarından kimin defterde yazılı olup 
olmadığını arıyabilirler. Binaenaleyftı Türk seç
meni doğrudan doğruya asildir, vekilini seçe
cektir, reşit haldedir, hakkına sahiptir, buna 
karışamazsınız. Karışsanız ancak partizanlarını
za karışırsınız. Bunlar eğer defterlerde yoksa 

-on?, ismin defterde yoktur dersiniz. 
Binaenaleyh, işi, mugalâta demiyeyim, ka-

rış'tırmıyalım. Herkesin parti defterlerinde is
mi yoktur. Yüzde kaç kişi partilere kayıtlıdır? 
Onun için, Türk Milleti müstakildir, ıseçmenler 
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ınttotalkite, müstakil 'bir (hakka sahiptir. Par-
Kiler bu vaziyeti iyi bilmelidir. 

Arkadaşlar; biz, parti mefhumunu yanlış 
anlıyoruz. Bir kere bu işlerde, bu listelerde iti
raz hakkı doğrudan doğruya seçmene aittir; 
ona taallûk eder. Ta ki, reyini kullanıncaya ka
dar yapacağı birçok işleri vardır. Rey kullan
mak hakkı, hukuku esasiyesindendir, onun şah
ta hakkı meselesidir. Şimdi siz bunu başından, 
kolundan tutup da, gel, sen bendensin, sen şun-
dansm, şuna itiraz edeceksin, buna itiraz ede-
cefoskı denilirse, komisyon Ibunun İçinden nasıl 
çıkacaktır, (böyle bir vaziyette nasıl seçim ya
pacaksınız? 

Binaenaleyh 'bir kere .ben; tek dereceli se
çime yeni girmişiz, acemilik vardır, partiler bi
ze vasi olacaktır, partiler 'bu işi yapacaktır, 
gîbi sözleri kabul etmiyorum ve ben bunun ta
raftarı değilim. 

Arkadaşlar, gençler diye bahsettim, genç
lik yaşta değil, gençlik baştadır. 

Bir kere ben mütemadiyen kendisi ile mü
nakaşa ettiğim vakit İçişleri Komisyonunda, 
benim kafamı tutmadı, henim radikal düşünce
lerime karşı daima muhalif fikirler ileri sür
düler. (Gülüşmeler). 

Şimdi müsaade buyurun, benim genç demek
teki maksadım, radikal demektir, genç demek, 
radikal adam demek, taze fikirli adam demek
tir. Bu milletin istidadı yoktur diye şundan 
'bundan işitiyoruz, istidadı vardır. Biz İstiklâl 
mücadelesini görmüş insanlarız, onun ahfadm-
danız. Bu milleti herkesten daha iyi tanırız, 
bugünkü gençlerden de iyi tanırız. Biz onunla 
haşırüneşir olduk, onlarla beraber yattık kalk
tık. Fakat bu muhterem 'gençliğe onu tevdi ede
ceğiz, bizden ümit yoktur, fakat onlarla bizim 
kadar haşrüneşir olmadıklarını müsaade etsin
ler de şöyliyeyim. 

Şimdi bu işi (burada bırakalım. (Bravo ses
leri) Hepimiz Türk Milletinin reşit olduğuna 
İnanalım. 

BAŞKAN — Bir önerge var, onu okutaca
ğım. 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde ta

dilini teklif ederim. 
MADDE 20. — Her seçim bölgesinin kütük 

listeleri yedi gün müddetle asılı kalır. O seçim 
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bölgesi içinde oturan ilgili her şahıs veya si
yasi partilerin ocak, bucak, ilce ve il başkan
ları veya vekilleri liste kayıtlarına itiraz ede-
hilirler. 

İstanbul Milletvekili 
Salaımon Ad&to 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim, hâzı önergeler komisyon adına kabul edi
liyor. Halbuki komisyonda 20 - 30 kişi var, 
herkes aynı fikirde olmayabilir. 

BAŞKAN — Bu, komisyonun kendi halle
deceği iş. Komisyon sözcüsü komisyon adına 
konuşuyor. Komisyon azaları biz bu sözcüyü is
temiyoruz derse o (başka; (öyle şey olmaız ses
leri). 

Sözcü olarak Kamutay karşısında. Sait Az
mi Feyzioğlu arkadaşımız bulunuyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, Sala-
mon Adato arkadaşımız yaptığı teklifte her 
seçmen yerine her şahıs tâbirini kullanmıştır. 
Her şahıs tâbirini mahzurlu görürüz. Seçmen 
vasfını haiz, olmıyanın da itiraz etmesini tanı
mak yerinde olmaz. Metindeki «Her seçmen* 
kaydı kalmalıdır. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Metinde «İlgili 
her şahıs» var. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Her seçmen. 

2. İl başkanı diye bir tâbir koymaya lü
zum yoktur. Çünkü her il merkezinde bir ilce 
seçim kurulu mevcuttur. Ve ona bu hakkın ta
nınması yeter. 

Sonra il, ilce veya ocak bucak başkanları
nın vekâlet vermek suretiyle iş takihettimnele-
rine lüzum yoktur. İtirazı kim yapmışsa, aşağı
daki maddede geliyor, muteriz sulh mahkeme
sine müracaat edebilir diye kayıt vardır, öner
gedeki bu kayıtların çıkması lâzımdır. Onun 
için daha evvelce teklif etmiştik, teşkilâtın yet
kili makamlan tâ'biri siyasi partilerin merkez 
organlarını kastetmek gibi bir tefsire de müta-
hammil olahileceği için bunun ocak, bucak ve 
ilce başkanları olarak tadil edilmek suretiyle 
aynen kabulünü rica etmiştim. 

Şimdi müsaade buyurursanız., kısaca esas 
hakkında da şunu söyliyeyim de tenevvür et
miş olalım. 

Bir vatandaşın ismi listeye yazılmamıştır. 
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Bu vatandaş ticaret için ve bir iş için başka 
bir vilâyet merkezine gitmiştir. İsmi de listeye 
yazılmamıştır. Bu vatandaşın yerine kim iti
raz edecektir. Buna elbetteki bir seçmen veya 
bir siyasî parti bu adamın isrni yazılmamıştır, 
diye itiraz edecektir. 

Yahut da, 22 yaşını ikmal etmemiş veya 
mahkûm bir adam deftere kaydedilmiştir, veya 
medeni haklardan mahrum bir adam listĞye 
girmiştir. Bu adam gelip de, ben seçmen deği
lim, benim ismimi yazmışsınız, çıkarın der mi? 
Tabiî demez. Buna bir başkası itiraz edecek 
ki, bu da buradan çıksın. Buna kim itiraz ede
cek? Alâkalı olan her seçmen. Muteriz seçmen 
icabında mahkemeye gidecek, 80 kilometrelik 
bir köyden, filân deftere geçti diye gelip dâva 
açacak, böyle bir külfete katlanacak bir vatan
daş düşünebilir misiniz?... Bütün bu sakatlık
ları siyasi partiler düşünür, bunun hiçbir mah
zuru yoktur, maddenin lütfen kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — (Salamon Adatoya hitaben) 
Komisyon bu şekilde mutabakat halinde bulu
nuyor, önergenizde ısrar ediyor musunuz?.. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Buna 
taalluk eden itiraz müddeti vardır. Halbuki iti
raz müddetinden bahseden 21 nci maddedir. 
Şayet önergem kabul edilmiyecek olursa bu 
müddetin temdidini istiyorum. 

BAŞKAN — Maddenin matlabına mı itiraz 
ediyorsunuz... 

SALAMON ADATO (İstanbul) - - Evet. 
Yirminci maddenin 7 gün içinde itiraz edile
ceğine dair bir sarahat vardır. Halbuki müddet 
21 nci maddede mavzuubahs oluyor. Binaena
leyh o müddetin 21 nci maddede gösterilmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN —• Bu redaksyon işidir. Komisyon 
muvafakat ediyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Hayır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — öyle ise 
müddetin temdidini istiyorum. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Bütün madde
ler bozulur. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Evvela arkadaşımıza söz ver
dim. 
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| TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen* 

dim, usul bakımından bir noktayı tenvir etmek 
istiyorum. Komisyonun ittihaz etmiş olduğu bir 
karar, vardır. Bâzı tashihler. Fakat esasa tâal
luk eden bir tashih yapıldığı zaman, ben, hangi 
maddelere itiraz ettiğimi tesbit etmiştim. Bu* 
rada benim kabul ettiğim maddeler dışında bir 
madde komisyonca teklif olunursa, raporda be
nim de imzam olduğu için, benim hakkı kelâ
mım sakıt olur sonra. Onun için rica edeceğim, 
esasa taalluk eden tashihlerde komisyon üyele
rinin hakkı kelâmı vardır. Bu itibârla müsa
ade buyurursanız bu bakımdan arzedeceğim. 
Haddizatında bu maddeye itirazım yoktur. 
eğer komisyondan geldiği gibi müzakereye ko
nursa. Fakat maddenin, tavzih şeklinde olsun, 
yeni şekil alması 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, ben size soz 
vermiyeceğim demedim, siz istical ettiniz. Ko
misyon, verilen önerge münasebetiyle önerge 
sahibi ile haliihtilâfta idi, mutabakatlarını ara
dım, onu hallettikden sonra size söz verecektim. 
Siz dediniz k i ; komisyon namına konuşacağım. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Hayır. 
BAŞKAN — O halde siz, Milletvekili sıfa-

tiyle her şeyi söyliyebilirsiniz. Ancak burada, 
muhalefet şerhiniz vardır, ona dair konuşabi
lirsiniz. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Anla
şılması lâzımgelen nokta şudur: Ben burada 
Komisyon adına konuşmuyorum. Haiz olmadı
ğım salâhiyetle burada konuşamıyacağım tabiî
dir. Şimdi başkanla aramızdaki anlaşmazlık iş
te buradan doğuyor. B«n şahsi kanaatimi ar-
zediyorum. Sui tefehhüm buradan çıkmakta
dır. 

Komisyon, esas maksadı tavzih ederse mesele 
kalmaz. Ocak, bucak, il, ilce bir kısım partilerin 
teşkilâtlarına taallûk eder. Binaenaleyh, parti- -
ler kendi işlerine ait bir teşkilâtı kanunun met
nine almaklığımız doğru olmaz. 

Bu itibarla esas maddede, ocak, bucak diye 
bir şey ilâve etmektense komisyonun kabul ettiği 
gibi aynen kabul yerinde olur. 

VASFI GERGER (Urfa) — Mahallî yetkili 
makam dersek.. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Mahallî 
yetkili makam demek yerinde olur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — B u bir tavzih mahiyetin-
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dedir. Böyle bir teşkilât mahallindeki teşkilât 
mânasına gelir, bucak ve ilçeye gitmez. Halbu
ki seksen Km. lik bir yerden bir adamı bir kay
dın tashihi için merkeze kadar getirmek doğru 
değildir. Bunun için mânayi değiştirmemek 
suretiyle (ocak, bucak ve, ilce başkanları) dedik, 
mânayi değiştirmediğimize kaniiz. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Devamla) — 
Ocak, bucak ve ilce tâbirleri partilerin kendi 
programlarında mevcuttur, değiştirilebilir. O 
itibarla o çevredeki yetkili makam demek kâfi
dir. Zannediyorum ki, bu arkadaşlarımızın da 
noktai nazarını ifade eder. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Maksadımız bu idi. 
rafa gitmiş, tabiî olarak yerine bir vekil kalır. 
îkinei başkan vekâlet yapar, veyahut da üyeler
den birisi vekâlet yapar. Bunları « başkan » 
olarak, sözcü, kabul ediyorlar mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY 
ZİOĞLU (Kayseri) — O da tabi atiyi e başkanlık 
edecektir. Fakat vekâlet filân verecek değildir. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Maksadımız bu idi. 
Zapta geçmesi kâfidir. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim; Geçici Komisyonda bendeniz de üye olarak 
çalışmış olmak itibariyle şimdi teklif edilen ta
dil önergelerine muvafakatim olmadığını, evvel
emirde arzetmek isterim. Çünkü ocak, bucak 
ve ilce diye tasrih etmeye lüzum yoktur. Der
nekler Kanununa göre zaten mahallerinde siya
si bir cemiyet olan partileri kimin temsil edece
ği ve partiler namına kimin resmî kurullara 
müracaat edebilecekleri, asil veya vekillerin ne 
suretle imza edebilecekleri esasen malûm ve 
müspet olan bir keyfiyettir. Burada yetkili 
denmek suretiyle bu cihet tasrih edilmiştir. 
Ayrıca tavzih ve tasrihe lüzum yoktur. Tatbi
katta karışıklığı mucip olur. Bu itibarla mad
denin aynen kabul edilmesini rica ediyorum. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
20 nci maddede listelerin bir hafta müddetle 
talik edileceği yazılıdır. Listenin talikmdan 
maksat, bunu seçmenlerin ıttılaına arzetmek ve 
bu suretle listede ismi yanlş yazılmış veyahut 
hiç yazılmamış bir vatandaş varsa ona bir itiraz 
hakkını vermektir. Fakat itirazın hukukan mu
ayyen bir müddet içinde yapılması lâzımdır. 
Halbuki 20 nci maddede talik müddetleriyle iti
raz müddeti tedahül ediyor. Deniliyor ki, bu 
müddet içinde seçmen, üsteye itiraz edebilir. 
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Fakat bir defa ıttıla hâsıl olması için müddet 
kabul ediliyor. Aynı müddeti bir de itiraz için 
kabul etmek zannederim ki, hukuki kaidelere 
uygun değildir. Ancak talik müddeti hitam 
bulduktan sonradır ki, itiraz müddeti başlar. 
Kaldı ki oy hakkı önemli bir haktır. Bu hakkı 
istihsal etmek için vatandaşa imkân vermek 
lâzımdır. Bu itibarla talik müddetinin hitanım
dan itibaren 5 gün itiraz için müddet verilmesi
ni teklif ediyorum. Kabul buyurmanızı rica ede
rim. 

BAŞKAN —- önergenizi geri alıyor musu
nuz? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Alıyo
rum. 

BAŞKAN — İkinci takririniz 21 nci madde
ye taallûk ediyor, bu maddeye taallûku yoktur. 

Şimdi maddeyi encümenin tadil ettiği şekil-
do okutacağını. 

EKREM ORAN (İzmir) — Usul hakkında 
bir izahatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM ORAN (İzmir) — Arkadaşlar; de

min de mevzuubahis oldu, encümen iki de bir de 
şöyle konuşuyor; kabul ediyorum, kabul etmi
yorum, rica ederim, müsaade buyurursanız evve
lâ usul meselesinin halli lâzımdır. İçtüzüğün 44 
neü maddesi şöyle diyor; «raporun, görüşülen 
bir komisyonun üyeleri yahut komisyon adına 
savunma ile yetkili sözcü veya bir üye Kamutay 
salonunda, komisyonlara ayrılan masanın başın
da bulunurlar. Yetersayı olmazsa, komisyon 
adına söz söyliyen. kimse yalnız işin komisyona 
geri verilmesini teklif edebilir». Yoksa şunu ka
bul ediyorum; bunu kabul etmiyorum diye ken
diliklerinden bir şey söyliyemez. Bu vaziyet İç
tüzüğe muhaliftir. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar cereyan eden 
muamelelerde Tüzüğün bu maddesi hiç ihmal 
edilmemiştir; tatbikat da şu seki1 de cereyan 
etmektedir; söz söyliyen sözcü, komisyon aza
sının ekseriyetinin reyinin kendisiyle beraber 
olduğuna inanarak söyler. Sözcü kürsüye çıkı
yor, komisyon bunu kabul ediyor, bunu kabul 
etmiyor diyor, diyebilir. Komisyondan her hangi 
bir arkadaş buna muhalif kalryorsa itiraz etmesi 
lâzım gelir, komisyonun ekseriyeti dışında ben 
bu noktaya cevap verdim, görüşüm şudur diye
bilir. 
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Şimdi komisyon sözcüsüne soruyorum, korniş- j 

yon ekseriyetinin kabul ettiği noktai nazarı mı I 
söylüyorlar? 

EKREM ORAN (izmir) — Böyle şey olmaz, 
nasıl olur efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Efendim, ilk 
defa Büyük Millet Meclisinde Seçim Kanunu 
müzakere edilmiyoor Hergün türlü türlü ka- | 
nunlar müzakere ediyoruz, hattâ bizzat Ekrem I 
Oran'rn sözcülüğünü yaptığı tasarıda, esasa ta
allûk etmiyen, redaksiyona taallûk eden, pratik 
olan, anlaşılmayı kolaylaştıran husus1 ar hakkın
da kendisi de muvafakatlerini bildirdi. 

EKREM ORAN (izmir) — Yok öyle bir şey. I 
SAlT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — | 

Zabıtları açarsak bütün komisyon sözcülerinin 
bunu yaptıklarını görürüz. 

EKREM ORAN (izmir) — Benim şahsım
dan bahsediyorsunuz, haddi zatında böyle bir-
şey yoktur. 

SAlT AZMİ FEYZlOĞLU' (Devamla) — 
Ona da bakarız. Bu böyledir. Dedik ki, mahallî 
teşkilâtın yetkili makamları bu partilerin genel 
merkezlerine mahsustur. Yetki il merkezine ait
tir, şu merkeze aittir diye türlü türlü tefsiri 
icabettirebilir. Madde de vuzuh olsun, anlaşıl
masını kolayl aştırsın diye, mânasını değiştir
memek kaydiyle, bunu tasrih etmekte fayda ol
duğunu yüksek huzurunuzda arzettim. Burada, 
komisyon başkanı, sözcüsü ve bu kısmı Su Ko
misyonunda tertip eden arkadaşınız Ali Rıza 
Türel, hepimiz bir arada oturup müdavelei ef
kâr ettik. Maddenin ruhu değiştirilmemek sure
tiyle pratik olarak buna muvafakat etmiş olu
yoruz ve ekseriyetin bu düşüncede olduğuna. 
inanıyoruz. Mânayı değiştiren birşey olursa bu 
nu biz de biliriz. Komisyonun hakkına tecavüz 
edilmesi gibi birşey hatıra gelmez. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Ben Yük
sek Riyaset makamının sözlerini yanlış abadım. 
20 nci maddeye mütedair olan önergemi geri 
aldım, müddetin temdidine mâhuf olan bu ikin
ci önergem de 20 nci madde hakkrndadır. 

BAŞKAN — Onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
20 nci maddenin ikinci cümlesinin aşağıda 

yazılı şekilde tâdilini rica ederim. 
O seçim bölgesi içinde oturan ilgili her şa-
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f his ve siyasi partilerin ocak, bucak, ilce ve il 

başkanları veya vekilleri liste kayıtlarına liste
nin asıldrğı tarihten itibaren on iki gün içinde 
itiraz edeblirler. 

istanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bu öner
gedeki müddet kismrnı kabul etmiyor. 

Şimdi bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Na
zarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

Şimdi maddeyi tashih edilmiş şekilde oku
yoruz. 

itiraz ve müddet 

YİRMİNCİ MADDE — Her seçim bölgesi
nin kütük listeleri yedi gün müddetle as: lı kalır. 
Bu müddet zarfında o seçim bölgesi içinde otu
ran ilgili her şahıs veya siyasi partilrein ocak, 
bucak ve ilce başkanları liste kayıtlarına itiraz 
edebilirler. 

BAŞKAN — Komisyon, benîm hazırladığım 
maddeyi bu şekilde okutun Kamutayda diyor. 
Buna muhalif olan bir arkadaş varsa önerge 
versin. 

TAHSİN BEKlR BALTA (Rize) — Reis 
_ Bey önerge vermek nasıl olur? Bu metin esasa 

taallûk eden bir tashihtir. Su Komisyonunda 
ben de âza idim. Şahsi muvafakatim yoktur. 

BAŞKAN — Tahsin Bekir Balta, Komisyon 
yalnız sizden ibaret değildir. Komisyon Söz
cüsü ve Başkanı ve muhitindeki zevat burada
dır. Bu şekilde Komisyon namına söz söylü
yorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOÖLU (Kayseri) — Arkadaşımız ha
tırlar, Balta, mahallî teşkilât yapalım dediler. 
Mahallî diye bir tâbir, ilâve edersek yeter dedi
ler. Bunu şahsınız için söylediniz. Söyleyebi
lirsiniz. Takrirde verebilirsiniz. Siz «Mahallî» 
tâbirini koymakla maksadın tamamen vuzuh 
kesbedeceği kanaatindesiniz. Biz de; ocak, 
bucak ve ilce başkanları dersek maddenin vuzuh 
kesbedeceğine inanıyoruz. Burada değişen mâ
na nerededir? Maksadınız sade müşkülât çıkar
mak mıdır sayın Balta? Şimdiye kadar hangi 

j kanunun müzakeresinde bu hâl görülmüştür? 
i BAŞKAN — Komisyonun noktai nazarı va-
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zıh şekilde anlaşılmıştır. Şimdi bir takrir daha 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin matbu tasarıda olduğu şekilde oya 

konmasını rica ederim. 
Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Ben 
Mecliste bu tatbikatın mevcut olduğuna kaniim. 
Fakat mesele bir redaksiyon meselesi değildir. 
Komisyon âzası arasında bir ihtilâf da bahis 
mevzuu değildir, sözcü arkadaşımıza itimadımız 
vardır ve hattâ kendisine redaksiyon yapma yet
kisini dahi vermişizdir. Fakat buradaki mesele 
bir redaksiyon meselesi değildir. Redaksiyon iş
lerinde arkadaşlarımıza salâhiyet vermiş bulun
maktayız. Benim meseleyi Yüksek Heyete *ar-
zetmekten maksadım bu değildir. 

Partilerin teşkilâtının bugünkü kanunda 
yer almadığı aşikârdır. Benim sözüm p#rti teş
kilâtlarının kanuna alınması hakkındadır ki, bu 
da kanunu esasından değiştirmektedir ve bu
günkü partilerden bâzılarının teşkilâtı esasen 
alınması doğru olmaz. Yarın bu değişebilir. 
Bunun için Komisyonun tashihli metnin mah
zurlarını arzettim. Yoksa arkadaşlarımıza ade
mi itimat meselesi mevzuubahis değildir. Bilâ
kis redaksiyon bahsinde kendileri yetkili kılın
mıştır. 

BAŞKAN — Komisyonun metni hilâfında bir 
önerge vardır, tekrar okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Emin Halim Ergun'un 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... Arkadaşlar daha evvelki sa
yıda ihtilâf ettiler. 

Lütfen önergeyi nazarı itibara alanlar aya
ğa kalksın... Almıyanlar... önerge nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Komisyonun teklif ettiği tashihli maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

İtiraz şekli ve karar 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — İtiraz, muh
tar vasıtasiyle ihtiyar heyet ve meclislerine söz
lü veya yazı ile yapılabilir. Yapılan itirazlar 
mahsus defterine kayıt olunur. Sözlü itirazlar, j 
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itirazı yapana imza ettirilir. Okuma yazma bil-
miyenlere parmak bastırılır. 

İtirazı yapanlara, itiraz tarihini taşıyan bir 
makbuz verilir. 

İhtiyar heyet ve meclisleri itirazı tetkik eder 
ve itiraz tarihinden itibaren en çok iki gün için
de işi bir karara bağlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkemeye baş vurma 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — İtiraza iki gün 

içinde cevap verilmemişse veya cevap verilip 
de itirazın yerinde olmadığı bildirilmişse, mu-
teriz seçim bölgesinin bağlı bulunduğu sulh 
yargıçlığına üç gün içinde baş vurabilir. Sulh 
yargıcı, itiraz hakkında üç gün içinde kesin 
karar verir. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 

ikinci satırda (Mtıteriz) kelimesi vardır. Bu 
kelimelerde siyasi partiler de mündemiç midir? 
Bunun açıklanmasını rica ediyorum. Siyasi par
tiler mündemiç olduğu takdirde bunun tatbikatı 
nasıl cereyan edecektir? Bunun açıklanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Salamon Adato.. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

sn İh mahkemesine müracaat için burada üç gün
lük bir müddet kabul ediliyor. Halbuki demin 
arkadaşlar, mesafelerin nazarı itibara alınması
nın icabettiğini söylediler. Sulh mahkemesine 
müracaat etmek için uygun şekilde istida yaz
mak, mahkemeye gitmek gibi keyfiyetler var
dır, bu itibarla bu müddet gayrikâfidir. Ehem
miyetsiz bir hakkın istihsali için vâzıı kanun 
çok uzun müddetler kabul etmişken, önemli bir 
hakkın mevzuubahis olduğu bir meselede üç 
gün gibi kısa bir müddet mahzurludur. Bende
niz fazla birşey istemiyorum, yalnız iki gün 
temdidini istiyorum. (Kabul sesleri). 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
22 nci maddede yazılı «üç güm» yerine beş 

günlük bir müddet kabul edilmesini teklif ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

(Doğru sesleri). 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, (Mute-
riz) kelimesinin içine siyasi partiler de dâhildir. 

Gün meselesine gelince Komisyon bunu gö
rüşmüş ve kâfi görmüştür. Heyetiniz daha faz
lasını isterse takdir sizlerindir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bir siyasi 
parti temsilcisi sulh yargıcına gitti, dedi ki, bu
rada 10 kişi noksan veya yanlış kaydedilmiştir. 
Yargıç ondan bunların vekâletini arayacak mı
dır? 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ha
yır, burada ihbar kâfidir, ayrıca vekâlet isten-
miyecektir. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Salamon Adato'nun 22 nei madde hakkın

daki önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-

yanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 
Şimdi (3 gün) (5 gün) olacaktır. Başka 

değişiklik yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Bu 

değişiklikle madde kabul olunmuştur. 

Kütüklerin adedi ve muhafazası 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmen kü
tükleri dört nüsha olarak tanzim olunur ve sa-
hifeleri il veya ilce merkezindeki sulh yargıcına 
mühürletilir ve son sahifeye kütüğün kaç sahi-
feden ibaret olduğu ve kaç seçmen bulunduğu 
şerh edilir. 

Bu suretle kesinleşen kütüklerden iki nüsha
sı, ilce seçim kurulu başkanlarının emrine hazır 
bulundurulmak ve bir nüshası da kendilerinde 
kalmak üzere üç nüshası il ve ilce nüfus müdür ve 
memurlarına ve dördüncü nüshası da köylerde 
muhtarlara ve belediye teşkilâtı olan yerlerde 
belediye başkanlarına verilir. Bunlar kendi
lerine verilen kütüklerin muhafazasından so
rumludurlar. 

Kütükler milletvekili seçimlerinde muteber
dir. 25 nci maddede tasrih edilen yoklama za
manına kadar bir mahkeme ilâmı olmadıkça, 
bunlar üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. 
Bu cihetten nüfus müdür ve memurları sorumlu
durlar. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, bendeniz 23 ncü maddede her hangi bir 
değişiklik yapılmasını rica edecek değilim. Yal
nız burada seçmen kütükleri 4 nüsha olarak tan

zim olunur ve sayfaları il veya ilce merkezlerin
deki sulh yargıcına mühürletilir, deniyor. Her 
halde bu, mühürletilir tâbiri notere gidip de her 
hangi bir vesikayı tasdik ettirmek mânasında 
değildir. Bunu tavzih ettirmek üzere yargıcın 
buradaki vazifelerini metin içine, fıkraya koy
makta faide mülâhaza ediyorum. Nihayet yargı
ca gelen şeyler usûl ve kanuna göre muameleye 
tâbi tutulmuş mudur?. İtiraza uğrayıp uğramadı
ğı, kesin karara bağlanıp bağlanmadığı ve bu 
esaslara göre muamelelerin kanuna uygun ve 
sicillerin doğru olup olmadığını gördükten ve 
tetkik ettikten sonra gerekiyorsa mühürlerini 
basacaktır. Bu vaziyetin tavzihi hususunda bir 
önerge takdim ediyorum, iltifatlarınızı ve iltihak
larınızı rica ederim. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) '— Efendim, 
bu maddede yargıcın ne yapacağı gayet açık olarak 
gösterilmiştir. Yargıç iki şey yapacaktır : 

Birisi, seçmen kütüklerinin kaç sayfa olduğu
nu kütüğün son sayfasına işaret ederek mühür-
liyeeek, 

İkincisi de, Her sayfaya birer mühür basa
caktır. Bu kadar açık muamele olduktan sonra 
artık yargıcın bu seçmen kütükleri usulüne, ka
nuna uygun mudur demesi için ortada bir mev
zu kalmaz. Buna zaman itibariyle de imkân yok
tur. Hâkime verilen bu vazife; seçmen listelerin
de her hangi bir değişiklik yapılması gibi uzak 
bir ihtimal göz önünde tutularak verilmiştir. Fa
kat kütük halini aldıktan sonra artık bir itiraza 
mahal olmasa gerektir. 

HASAN 'ÂLİ YÜCEL (İzmir) — Tetkik 
edeceğim derse. 

ALİ RİZA TÜREL (Devamla) — Salâhiyeti 
yoktur. Listelerin nasıl yapılacağı ve tetkik mer-
cilerinden geçtikten sonra katileşeceği burada 
musarrahtır. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Burada 
(İl veya ilce merkezlerindeki sulh yargıcı) deni
yor. Bucaklarda ne olacaktır? Bugün oralarda 
yargıç yoktur, ama ilerde olursa ne yapılacaktır? 

ALİ RİZA TÜREL (Devamla) — Şimdiki 
halde bucaklarda sulh hâkimi bulunmadığından 
buraya da böyle bir hüküm konmamıştır. İlerde 
teessüs ederse, o, o zaman düşünülecek bir mev
zudur. Çünkü bugün olmıyan bir teşkilât hakkın
da buraya hüküm koymak mânâsız olur zanne
diyorum. 
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RIZA ISITAN (Samsun) — İsparta'nın Se-

nirkent Nahiyesinde halen sulh mahkemesi var
dır. 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Benim 
malûmatım yoktur, Adliye Bakanı bilir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O takdirde en yakın sulh hâkimi diyelim. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Bu
rada yargıcın vazifesi yalın/ .secini kütüklerinin 
kaç sayfadan ibaret olduğunu kütüğün son say
fasına şerhetmekteıı ibaret midir? Eğer, benim 
anladığım mânada yargıcın vazifesi varsa öner-
gemdeki hususun nazara alınması icabeder. 

BAŞKAN — Komisyon, tetkika salâhiyeti ol
madığını söylüyor. 

ALİ RIZA TÜREL (Devamla) — Seçim kü
tüklerinin hazırlanması tamamen idari bir iştir. 
Bu işin kanuna aykırı olup olmadığını kaza mer
ciine tetkik ettiriyoruz, ondan sonra katileşiyor. 
Katileşen bu iş hakiki mânasında, defterlerin ha
zırlanıp hazırlanmadığında, muhtar ve alâkalı 
mercilerin salâhiyetlerinin icabı telâkki ediyoruz, 
bunun dışında hâkimin salâhiyeti, bu deftere ye
ni bir sayfanın eklenmesi, çıkarılması, bâzı seç
menler üzerinde değişiklik yapılması gibi birta
kım yolsuzluklara mahal bırakmamak maksadına 
matuftur. Bu salâhiyetten başka bir "şey düşün
mek imkânı yoktur. Esasen, yargıcın, prensip 
bakımından bundan başkası, vazifesi dışmdadir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Dört nüsha ol
masında ne fayda düşünülmüştür"? Köy kâtiple
rinin vaziyeti malûmdur, muhtarın yazıcı bul
ması müşküldür, kâğıt da israf mevzuubahis ola
bilir. Bu bakımdan dört nüsha çoktur gibi ge
liyor bendenize. Hangi zaruretlerle dört nüsha 
olarak düşünmüşlerdir? İzah etmelerini rica 
ediyorum. 

ALÎ RİZA TÜREL (Devamla) — Maddede 
gayet açık bir şekilde izah edilmiştir. «Seçmen 
kütükleri dört nüsha olarak tanzim olunur ve 
sayfaları il veya ilce merkezlerindeki sulh yargı
cına mühürletilir ve son sayfaya kütüğün kaç 
sayfadan ibaret olduğu ve kaç seçmen bulunduğu 
şerh edilir. Bu suretle kesinleşen kütüklerden 
iki nüshası, ilce seçim kurulu başkanlarının em
rine hazır bulundurulmak ve bir nüshası da ken
dilerinde kalmak üzere üç nüshası il ve ilce nü
fus müdür ve memurluklarına ve dördüncü nüs
hası da köylerde muhtarlara ve belediye teşkilâtı 
olan yerlerde belediye başkanlarına verilir.» 
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| Madde gayet açık olduğu için ilâve edecek bir 

sözüm yok. Eğer lüzumsuz kısımlar varsa teklif 
ederler, tayyedilir. 

I NURİ ÖZSAN (Muğla) — Sulh yargıcına 
! tasdik ettirileceği yazılıdır. Fakat (buradaki 
i «ul'h yargıcının 'hangi yargıç olduğu malûm de-
I ğildir. Sulh hukuk yargıcı um, sulh ceza yargı-
\ cı mı? Bu 'malûm değildir. 
i Sonra 'bir de, birden fazla sulh yargıcı var

sa hangisinin yetkili olacağı malûm değildir, hu 
\ cihetlerin tasrih edilmesi lâzımdır. 
| Bundan 'başka 21 nei madde su konıisyonun-
i da görüşülürken 'bendeniz de Ibulundum, vazi

yetleri tetkik ederek bâzı prensipleri kararlaş
tırmıştık. Fakat maddelerin redaksiyonunda 
•bulunmadım. Orada 'bir itiraz defteri ihdas edi
liyordu, ibu itiraz defteri 21 nei maddede zik -
red.il inektedir. itiraz defterine Ibü'tüu itirazlar 
kaydedilecekti ve orada 'bunlar !halk:kmda ka
rar verilecekti ve îbu itiraz defteri olduğu gibi 
'hâkime gidecekti. Bunlar üzerinde itiraz edilip 
edil'mediğini karara bağlandığını hâkim tetkik 
edecekti. Bu şekilde -aramızda kararlaştırılmış
tı. Maddenin bu tedvin şeklinde 'bu vaziyeti 
görmedim. Acaba buna lüzum görülmedi mi? 
Bu hususu komisyondan rica ediyorum. 

ALI RIZA TÜREL (Devamla) — Efendim, 
mütaaddit sulh yargıcı varsa onlar da 'bu işe 
'bakacaktır. Sulh hukuk yargıcı olması, işin ma
hiyetine uygundur, 'bu mesele o kadar mühim 
•değildir. Bu, tatbikatta taayyün eder. 

İkinci nokta da Nuri üzsan 'm «söylediği bir 
'tetkika tâbi tutulması bakımından faydalıdır 
ve yalnız külfet noktasından düşündüm, bunu 
koymamalıyız. Evvelce hakikaten kendileri su 
komisyonda içtimalara iştirak ettikleri sıralar
da -böyle bir şey düşünülmüştü. Fakat o komis
yonun son toplantılarına kendileri katılmadılar 
ve müzakereleri nihayetine kadar takip buyur-
madılar. Nihayet (biz meseleyi bu şekli ile ko
misyona getirdik, komisyonda da •bu şekilde ka-
'bul edildi. Bunda prensipe taallûk eden hiçbir 
nokta yoktur. Eğer Yüksek Heyetiniz 'bu def
terlerin sulh yargıcına gösterilmesini amelî bu
luyorsa hiç itiraz etmeyiz ve faydalı telâkki 
ederiz. Hattâ itirazların iyi tetkik edilmesini 
temin bakımından. Müddet de kısadır. Mama
fih şunu da ilâve etmek isterim ki, her halde 
itiraz edecek adam itirazlarının haklı olduğu-

J nu gösterecek tarzları sulh hâkimine ^bildirme-
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ye ta'biatiyle mecburdur; bu itibarla kendisi 
mücerret bir itirazda (bulunmuşsa bu itirazı ka
bul olunmaz. Bu sisteme gitmekte şu fayda ola
bilir, mahallindeki ihtiyar heyetinin itirazı ne
den dolayı reddettiği anlaşılmış olur ve erbabı 
mucibesini > öğrenmek mümkün olur. Sulh hâ
kimi bunu her zaman sorabilir. Soramaz derse
niz ve defter göndermek külfetini koymak hu
susunda ısrar ederseniz, biz de ısrar etmeyiz. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Efendim, bir arkadaşımız Senirkent Bucağı 
merkezinde sulh yargıcı 'bulunduğu için o ka
nundaki kaza tâbiri karşısında nasıl muamele 
yapılacaktır dedi. 

Diğer bir arkadaşımız da ilerde bucaklarda 
sulh mahkemesi teşkilâtı kurulursa oradaki 
sulh yargıçları hu vazifeyi yapacak mı, yapmı-
yacak mı diye sordu? 

Bugün Türkiye'de sulh hâkimine sahip bir 
tek ıbucağımız vardır o da söyledikleri Senir
kent Bucağıdır. 

Yarın, çok kısa bir zamanda, (bucaklarımız
da sulh mahkemesi teşkilâtı kurabileceğimizi 
ümit etmemekle "beraber mademki, fiiliyatta 
tek bir bucağımızda da olsa sulh mahkemesine sa
hiptir, (bendenizce bu maddenin ikinci satırın
daki, «İl veya ilce merkezindeki sulh yargıcı
na» kaydı yerine «ti veya ilce veya 'bulunduğu 
takdirde "bucak merkezindeki sulh hukuk yar
gıcına» dersek, daha vuzulhlu olur ve ilerde 
karşılaşılacak tereddütleri de önler. 

Yalnız zapta geçmesinde fayda gördüğüm 
Ibir noktayı arzedeceğim : Bâzı ilce merkezle
rimiz vardır k i ; bilhassa 'büyük şehirlerimizde 
Istanhul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sulh 
hukuk yargıcı da tek olmıyabilir. (Meselâ, 
Eminönü Kazasında dört, keza Beyoğlu Kaza
sında yine dört sulh hukuk hâkimi vardır. 
Bunlardan her hangi birini (bu vazife ile vazi
felendirmek idari Ibir muamele »olarak hakanlık
ça (her hangi Ibirinin vazifelendİTebilmesinde 
bir mahzur (görmedik. Ve ayrıca sarahate lüzu
mu hissetmemekteyim. Çünkü hu madde ile te
min «dilmek istenen husus seçmen isimlerinin 
kayıt edildiğiı defterlerin sahifelerinde her han
gi fair değişiklik 'olmasın keyfiyetidir. Bunun 
için hâkimin mührü ile mühürlenip tevsik 
«dilsin. Dendi'. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebepler ddiayısiyle 23 
ncü ımaddehin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Kemal Zeytinoğlu 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçmen kü
tükleri dört nüsha olarak tanzim olunur ve ma
hallin en büyük yargıcına, aynı derecede bir
kaç yargıç varsa en kıdemlisine tevdi edilir. 
Yargıç sicillerinin tanziminde bu kanunda ya
zılı usul ve şekillere riayet edilip edilmediğini; 
itiraz olup olmadığını, bunların kesin karara 
bağlanıp bağlanmadığını tetkik eder ve bu esas 
dairesinde asılları ile ve itiraz neticeleriyle ken
di (huzurunda mukabele ettirdikten, muamelele
rin kanuna uygun ve sicillerin doğru olduğunu 
gördükten sonra mucip sebeplerini beyan et
mek suretiyle sicillerin tasdikına karar verir. 
Son sahifeye kütüğün kaç sahifeden ibaret ol
duğu ve kaç seçmen bulunduğu şerhedilerek, 
her sahifesi de ayrı ayrı mühürlenmek sure
tiyle tasdik olunur. 

Bu suretle.... 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddedeki il, ilce merkezindeki sulh 

yargıcı ibaresine bucak sulh yargıcının da ilâ
vesini teklif ederim. 

Ordu Milletvekili 
Hikmet Onat 

Yüksek Başkanlığa 
21 ıici maddede kabul edilen itiraz defterle

rinin de yargıca gönderilmesi hususunda bu 
maddeye bir hüküm eklenmesini teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri Özkan 

BAŞKAN — Hikmet Bey teklifinizi Komis
yon kabul ederse Hükümetin tadil ettiği şekle 
itiraz ediyor musunuz? önergeyi geri alıyor mu 
sunuz! 

HİKMET ONAT (Ordu) — önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — G-eri alıyorsunuz. 
Şimdi Kemal Zeytinoğlu 'nun önergesini 

yüksek oyunuza sunuyorum: önergeyi nazarı 
itibara alanlar ... Nazarı itibara almıyanlar ... 
Naaan itibara alınmadı. 
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İtiraz defterleri hakkında Nuri özsan'ın 

önergesi var. 
itiraz defterleri hakkında Balta söz istiyor, 

buyurun. 
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen

dim, bu itiraz defterlerinin merkeze gelmesi 
meselesi hakkında hakikaten, Ali Rıza arkada
şımın ifade buyurduğu gibi, biz bidayette karar 
vermiştik. Fakat sonradan, külfet olmaz diye 
şimdiki şekli düşündük. Eğer Yüksek Heyet 
bunda bir külfet görürse biz de bunda ısrar 
edecek değiliz. „ 

BAŞKAN — Bu mütalâa nazarı itibara alı
nırsa Komisyon tarafından maddeye eklenecek
tir. önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Muğla Milletvekili Nuri özsan'm önergesi 
tekrar okundu). 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bu defterin doğ
rudan doğruya yargıca gitmesinde amelî bir fay
da vardır. Bir defa yargıç itirazları tetkik 
ederken müstenidatını da istemek külfetinden 
kurtulur ve defter üzerinden, de tetkikatmı ya
par. Ve defter yargıca gidecek diye ihtiyar he
yeti kanuni muameleyi yapmakta ihmal edemez. 
Sonra1 itirazlar tetkiksiz defterde kalmaktan 
kurtulur. Bence bunun bir zararı ve mahzuru 
yoktur. Amelî faydası vardır. Defterin liste 
ile beraber gitmesinde fayda mülâhaza ediyorum. 
Yüksek Heyetiniz nasıl takdir ederse en isabetli
si odur. 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Bir noktayı tavzih etmekte fayda vardır. İti
raz müddeti bitmeden herhangi bir itiraz vâki 
oldu diye defteri merkeze göndermek bir mah
zur tevlit eder. Faraza itiraz için konulmuş 
müddete... 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — İtirazların ni
hayetinde defterler ve listeler hâkime tasdika 
gidiyor. Ru defter de gitsin. Tetkikatı kolay
laştırır. ve mahalline giden ihtiyar heyeti de 
bunu ... 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (De
vamla) — Bu şekilde gitmesinde mahzur yoktur. 
Fakat itiraz vâki olduğu zaman hâkim defteri 
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esasen celbedecek ve tetkik edecektir. 

KO. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLl; 
(Kayseri) — Sayın özsan arkadaşımızın bu tek
lifi bir bakımdan pratik gibi gözükürse de diğer 
bir bakımdan pratik değildir. 

Birinci günü itiraz etmiş, ihtiyar heyeti iki 
gün içinde kararını vermiş, tetkik için sulh hâ
kimi huzuruna gidecektir. Defteri gönderirsek 4 
ııcü, 5 nci, 6 nci ve 7 nci günü yapılacak itiraz
lar nereye yazılacaktır?. Bunlar halledilir şey
lerdir. Bana pratik gibi gelmedi. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Müddetin sonun
da olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon pratik görmüyor. 
(Reye sesleri) 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Bu izahımdan 

sonra da muvafık görmüyorlar mı?. 
BAŞKAN —• Komisyon muvafakat veya âde

mi muvafakat şeklinde birşey söylemiyor. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Listeye, 

listenin taliki tarihinden itibaren 7 gün zarfın
da itiraz edilmiş bulunacaktır. Heyeti ihtiyariye 
listeye yapılan itirazları iki gün içinde karara 
rebdetmek mecbuuriyetindedir. Binaenaleyh iti
razların müddeti listenin taliki tarihinden iti
baren 9 gün içinde bitmiş oluyor. Binaenaleyh 
heyeti ihtiyariye defteri 9 ucu gün gönderirse 
artık heyeti ihtiyariye deftere ihtiyaç görmez. 
Çünkü 9 ncu gün bütün itirazlar halledilmiş bu
lunacaktır, heyeti ihtiyariyece. Binaenaleyh def
teri tekrar heyeti ihtiyariyeye göndermeyo lüzum 
kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Bu Önerge ile defterlerin yargıca gitmesi isteni
yor. Esas itibariyle fikir kabul edilirse komisyon 
formüle eder. Bu önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar., önerge nazarı itibara alınma
mıştır. 

Maddeyi Adalet Bakanmm yaptırdığı tashih
le, yani, (Veya bulunduğu takdirde bucak) kay
dının ilâvesiyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde bu tashihle kabul edil
miştir. 

Saat 15 de toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum, 

Kapanma saati : 13 



İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Seçim Kanu
nunun müzakeresine devam ediyoruz. 

Muafiyet 

YlRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — îtiraz iş
lerine dair her türlü evrak resim, harç ve ücret
lerden muaftır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil. 
mistir. 

Yoklama 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği yılı takibeden yıldan başla
mak üzere her yıl Nisan ayının 23 nde başlıya-
rak Mayıs ayının sonuna kadar seçim kütükleri 
gözden geçirilir ve bu kanun hükümlerine göre 
gerekli değişiklikler yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil. 
mistir. 

Kütüklere girecek ve giremiyecekler 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — 
I — Mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyet 

ve meclisleri kendi seçim bölgelerine ait seçim 
kütüklerinde : 

A) 'ölenlerin; 
B) Kanunun 8 nci maddesinde belirtilen 

seçmen yeterliğini keybedenlerle 9 ncu madde 
gereğince oy vermiyecek olanların; 

C) Evvelce haksız yere listeye geçenlerin; 
D) Başka yere nakil suretiyle ayrılanların 
E) Başka bir kütüğe kayıt talebinde bulu

nanların; 
İsimlerini kütükten silmek suretiyle kütüğü 

tashih ederler. (D. ve E) bentlerinde yazılı hal
lerde seçmenlerin yeni kaydolunacağı kütüğe 
kaydolunmaları için o mahal muhtarlığına da 
keyfiyeti bildirirler. 

I I — Muhtar ve ihtiyar heyetleri ve meclis
leri yoklama zamanında-

A) 22 yaşını dolduranları; 
B) Yerleşmek suretiyle seçim bölgelerini 

nakledennleri; 
C) Memuriyete tâyin olunmak suretiyle se

çim bölgelerinde oturanları; 
D) Yabancı memleketlerde bulunup kay

dım talep edenleri; 
E) Evvelce bu kanunda yazılı sebeplerden 

dolayı kaybolan seçmenlik yeterliğini yeniden 
iktisap edenleri; 

F) Haksız yere seçmen kütüklerine girme
miş olanları; 

kütüklere kaydederler. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
burada bir fıkra var, bunun kabiliyeti tatbiki-
yesini görmüyorum. Mahalle muhtarları, seçim
lerin gittikleri yeri o mahallin muhtarlığına 
bildirecektir. Vatandaş evvelce çıktığı yeri, han
gi mahalleye kayıtlı olduğunu ihtiyar heyetine 
bildirmezse ne olacaktır? Bunun gayrikabili 
tatbik olduğunu zannediyorum, açıklanmasını 
rica ederim. 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Başka bir yere naklettiğinde, kayıtlı bulun
duğu mahalle muhtarına, başka bir yere nak-
lattiğini söyliyecek ve bir vesika alacak, yani 
naklettiği seçim bölgesine müracaat ederek bu 
vesikayı ibraz edecek ve ismini kaydettirecek-
tir. . 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bu kabili 
tatbik midir? 

SÖZCÜ SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Yapacağı iş, almış olduğu vesikayı gittiği 
seçim bölgesinin kütüğüne kayıt ettirmekten 
ibarettir. Kayıt edilmiştir diye bir şerh verdir
mekten ibarettir. Bunun kabili tatbik olmadığı
nı zannetmiyorum. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul «denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik yapılan kütükle^ 

YlRMt YEDİNCİ MADDE — Yukarıki 
madde gereğince değişiklik yapılan kütükler 
o yılın Haziran ayının ilk haftasında bu kanu
nun 19 ncu maddesi gereğince asılır. 

Bunlar hakkında da bu kanunun 20 ve 21 
nci maddelerine göre itiraz olunabilir ve mah
kemeye baş vurulabilir. 

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

Değişiklik yapılan kütüklerin muhafazası 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Bu müd
detlerden sonra 23 ncü madde gereğince yargıç 
tarafından mühürlenerek kesinleşen kütükler, 
yine aynı madde hükmü dairesinde muhafaza 
edilmek üzere il ve ilce nüfus müdür ve memur
luklarına ve birer nüshası da köylerde muh
tarlara ve belediye teşkilâtı olan yerlerde bele
diye başkanlarına verilir. 

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

Seçmen kütükleri ve listeleri 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Seçmen 
listelerinin tertip şekli ile bunların muhafaza
sına ait esaslar İçişleri Bakanlığınca tesbit olu
nur. 

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

3. Seçmen kartları 
Seçmen kartı 

OTUZUNCU MADDE — Seçmen kütüğünde 
kayıtlı her seçmen vatandaşa bu kanuna ekli 
örneğe göre hazırlanacak bir seçmen kartı ve
rilir. 

Seçmen kartı seçmenin kimliğini ispata ya
rar. Her hangi bir sebeple kartın sahibi oldu
ğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı ib
raz etmeleri istenebilir. 

BAŞKAN — Nuri Özsaa. 
NURtÖZSAN (Muğla) — Bu maddede kim

liğinden şüphe edilen kimselerden hüviyet cüz-
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dam istenilmek yetkisi mevcuttur. Bu, tatbikat
ta, çok suiistimale mâı,. z kalmıştır. Bilindiği 
halde biz seni tanımıyoruz, nüfus cüzdanını 
göster denmiştir. 

Bizde nüfus cüzdanı taşıma vaziyeti malûnı-
dui'. Yanında bulunmaz, kaybetmiştir, biçok 
vatandaşların nüfus cüzdanı yoktur. Esasen 
nüfus cüzdanının gösterilmesinin hikmeti vü
cudu da kalmıyor, çünkü fotoğrafsızdır. 

Yarın sandık başlarında bir kısım vatandaş
lardan hüviyet cüzdanı istenmek suretiyle, bu
nu gösterememesi halinde vatandaşın oy hakkı
nı ihlâl etmesi keyfiyeti varittir, bu itibarla 
eğer kimliğinden şüphe edilen kimse hüviyet 
cüzdanını gösteremezse seçmenlik hakkını haiz 
o muhitte bulunanlardan iki kişinin şahadetiyle 
ve bunların da imzasını tasdik etmesi veya par
mak izini tasdik etmesi suretiyle oy hakkının 
tanınmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası. 
SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAlT AZ

Mİ FEYZtOĞLU (Kayseri) — Mahzur görmü
yoruz. 

FERİDUN F lKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Neyi mahzurlu görmüyorlar? 

SAİT AZMİ FEYZlOĞLU (Devamla) — 
Efendim seçmen kartını kaybetmiş bir vatan
daş olabilir. Sandık başına gelir, seçmen kartını 
ibraz ettikten sonra sandık başkanından kart 
alır, reyini verir, kartını kaybetmişse, hüviye
tini de sandık başkanı bilmiyorsa, kendisinden 
hüviyetini ispat etmesi için hüviyet varakası 
istenir. Maddenin hükmü budur. 

Nuri özsan arkadaşımız dediler ki; nüfus 
varakası herkeste her zaman bulunmıyabilir. 
Bu takdirde kendisini tanıyan iki seçmen, bu 
adam falancadır deyince, oyunu kullanabilsin. 
Bunda bir mahzur görmüyoruz, takdir Yüksek 
Kamutayındır. 

Dr. SAİM ALI DlLEMRE (Rize) — Bu ka
nunu biraz kısaltalım. 

İHSAN HÂMlD TÎGREL (Diyarbakır) ~ 
Efendim, Nuri özsan arkadaşımın teklifi kabul 
edilirse, bu takdirde birçok yolsuzluklara yol 
açmış oluruz; ben bu kanatteyim. 

Dört senede bir rey verecek adam nüfus cüz
danını pekâlâ üzerinde taşıyabilir. Bunu taşı
mazsa rey verememesi de lâzımgelir. Binaen
aleyh kanunun maddesi daha doğrudur. 
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tfuri Özsan arkadaşımın bunda ısrar etme

mesini rica ederim. 
BAŞKAN — Vasfi Gerger. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Efendim, her 

vatandaş kimliğini ispat etmek üzere hüviyet 
cüzdanı taşımaya mecburdur. Kaybetmişse, da
ha evvelden düşünüp alması lâzımdır. Şahitle 
dersek, iki şahitle aynı adamı getirip götürmek 
imkânı vardır. 

Bunun kabul edilmemesini rica ederim. 
PÜAD HULÛSÎ DEMİRELLİ (İstanbul) 

— Efendim, Nuri özsan arkadaşımızın teklifin
de hiçbir mahzur yoktur ve bunun emsali Avru
pa kanunlarında da vardır. 

ÎHSAN HÂMID TÎGREL (Diyarbakır) — 
Yoktur. Hangisinde? 

FUAD HULÜSÎ DEMİRELLİ (Devamla) 
— Rica ederim, hemen hepsinde vardır. İster
seniz maddelerini okurum. Oralarda bu suretle 
kendisinin hüviyetini ispat etmesi talebedilen 
vatandaş seçmen, eğer üzerinde böyle bir vesika 
yoksa - hattâ o şekildedir - kurul âzasından 
kendisini tanıyan versa onun isminin hizasma 
— seçmenin imzası alınmıyacak mı? - o kurul 
üyelerinin dahi imzası alınmak suretiy
le oyu kabul edilir, kendisine zarf ve
rilir. Eğer kurulda da tanıyan yoksa, kurulca 
mâruf iki seçmenin tarifi ile yine oyunu kullan
masına müsaade edilir. O iki kişinin imzası da 
kendisinin imzası yanma alınır. Çünkü ilerde 
ceza kısmında göreceğiz, şayet bunda bu tarifte 
bir suç varsa yalnız o şahsa değil onu tarif eden 
İM adam da aynı zamanda ceza göreceklerdir. 
Burada biz baştan dedik ki; seçmenlere kolay
lık gösterelim, üzerinde nüfus tezkeresi yoksa 
seçim sırası da gelmişse, gelmesini, reyini atma
sın, demek doğru olmaz. Biz gelmesini istiyoruz. 
İki mâruf şahıs imzaları tahtnda evet bu adam
dır, dedikten sonra ve1 bu mesuliyeti kabul ettik
ten sonra o seçmenin reyini niçin reddedelim, 
onu neden rey hakkından mahrum bırakalım, 
Onun için mâkul olan ve emsali de bulunan bu 
teklifin onun için imzalı olan bu teklifte hiçbir 
mahzur görmiyorum. Çünki kimse gidip yalan 
şahitlikte bulunacak ve onun imzasının yanma 
imzasını atacak değildir. Bilirsiniz ki birçok 
köylümüzün üzerinde kimlik cüzdanı yoktur. 
Ne yapsın, sandığa kabul etmiyelim mi? 
reye kabul etmiyelim mi Elitte zarf vermiyelim 
mi? Rey verebilmesi için mutlaka kimlik belge-
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sini göstermesini şart mı koşahm. Mâruf iki 
şahidin mesuliyeti altında kimliği anlaşılırsa 
bu suretle o vatandaş da reyini kullanmak im
kânını bulur. Buna imkân vermelisiniz, seçmen 
vatandaşlara kolaylık göstermek prensipini ksu 
bul ediyorsanız bunu da kabul buyurmalısınız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kabul etmelisiniz emri icbaridir» 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Efendim, kanundaki metne göre şüpheyi iras 
takdirinde seçmenden nüfus tezkeresi istemek 
mecburiyeti mutlaktır. Bir seçmen sandık ba
şına geldiği takdirde sandık başında bulunan 
gerek komisyon üyesinden veyahut sair kimse
lerden bir şüphe iras edildiği takdirde seçmenin 
mutlaka nüfus tezkeresiyle hüviyetini ispat 
mecburiyeti koyulduğu takdirde; biliyorsunuz 
ki, memleketimizdeki halkın lâakai dörtte üçü
nün nüfus tezkeresi yoktur ya kaybetmiştir yâ 
çıkartmamıştır ya eski harflerle olduğu için bir 
kenara atılmıştır hattâ bizim bir çoklarımız da
hi derhal nüfus tezkeresini gösterecek vaziyette 
değiliz icabında hüviyet varakamızı kullanırız; 
böyle bir hüküm konması açıkça seçmenlerin 
% 50 sini seçim hakkından mahrum etmek de
mektir. En aşağı seçmenlerin % 50 sini sandık 
başından uzaklaştırma neticesini verecektir. 
Buna mukabil iki maruf kimse tarafından bir 
kimsenin'hüviyetinin ispat edilmesinde seçimin 
selâmetini ihlâl edecek en küçük bir tehlike 
mevcut değildir. Evvelâ seçim defterleri var
dır herkes oraya imzasını atacağı için mükerrer 
rey kullanma imkânı olmıyaeaktır. Sonra, her 
400 - 500 seçmen için bir sandık konacağı için 
oraya gelecek seçmenler birbirini tanıyacağı için 
başka bir aksaklığa da meydan verilmiyeoek-
tir. Bu itibarla hüviyetinin bu suretle tanın
masında zerre kadar mahzur yoktur. Benim 
görüşüme göre bu iş, Seçim Kanununun en mü
him maddelerinden birisidir. Eğer biz hakika
ten seçmenlerin reylerini kullanması gayesini ve 
niyetini besliyorsak herkese reyini kullandır* 
manın bir lüzum ve zaruret olduğu kanaatinde
yim, şu Seçim ita nununü hakikaten biz iyi bir 
şekilde çıkarmak için, bizim üzerinde büyük bir 
hassasiyetle durduğumuz bu noktanın tashihi 
yolunda Büyük Millet Meclisinin büyük bir ço
ğunlukla reylerini izhar edeceklerini ̂ ümit edi
yorum. 

— Mfc— 



B : 41 8.Î 
Dr FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Peki 

başüstüne yaparız. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Maruzatım çok 

kısa olacaktır. Arkadaşlarımın endişelerini ber
taraf etmek için arzediyorum. Bâzı arkadaş
larımız suiistimal edilir, mükerrer oy kullanılır 
gibi bir endişenin altında, kaldılar. Benim ar-
zettiğim hususta böyle bir mahzur yoktur. Bir 
seçmen elinde seçim kartıyla gelecek defterde 
ismi hizasına "imzasını koyacak veya parmağını 
basacak ve elindeki kartı da iptal edilecektir. 
O şahıs artık oy kullanma imkânını bulamıya-
caktır. Bu itibarla yarın seçim sandığı başına 
gelmiş bulunan vatandaşları, cebinde hüviyet 
varakası yoktur diye oy kullanma hakkından 
mahrum etmek yerinde olmaz. Bu, komisyonda 
uzunboylu konuşuldu. Hattâ lüzumlu görüldü. 
Kurulca tanınan iki kişinin şahadetiyle oy kul
lanabilme hakkı olsun dedik. Fakat redaksyon-
da her nasılsa geçmemiş. Bilmiyorum Komis
yon sözcüsü teyideder mi? Hiçbir mahzur yok
tur, kabulünü rica ederim. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
yüksek malûmunuzdur ki, muayyen seçmen ade
dine göre kayıtların verileceği, yeni nüfus faz
lasını köy ve mahallelerde ancak birkaç saatlik 
;oy verme müddetinde, seçmenlerin hepsinin oy
larını atmaları için, beri taraftan da sandık 
adedlerini ve kurulların adedini azaltmakta ta
sarruf maksadiyle veyahut seçim kurullarına üye 
bulma imkânsızlığı karşısında bir taraftan seç
menlerin zamanında oylarını almak diğer taraf
tan da la sandık kuruluna gitmemesi gibi iki 
mülâhaza Komisyonumuzda münakaşa edilmiştir. 
Komisyonda şu husus kabul edilmiştir. Seçme
ne kart veriliyor ki, bir defa seçmen olduğunu 
ispat etsin bir de sandık kurulundaki listede onun 
adı kolaylıkla; bulunsun ve oyunu versin. Bü
tün bunlar, şimdiye kadar yapılan seçimlerdeki 
tecrübelerden alman neticelerdir. 

Şimdi, Nuri özsan'm teklifini kabul eder
sek ne olacak? O bölgenin fazla sayıda seçmeni 
vardır. Bunlar oylarını kullanırken orada âdeta 
mahkeme teşkilâtı gibi bir şey kurulacak, şahit
ler dinlenecek, zabıtlar tutulacak... Bunlara im
kân yoktur. Seçmen kartını almış olursa o 
kartlar sandık başında bulunacak ve seçmen ge
lip kartını alacaktır. Daha, mühim olarak arka
daşlarım, şunu arzedeyim ki, bizde netice itiba
riyle seçmen dediğimiz vakit, Türkiye nüfusu 
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I ve sandık adedi itibariyle* köylerdeki seçmenler 

hatıra gelir. Halbuki, köylerde seçmenleri her
kes şahsan tanır. Ancak şehir ve kasabalarda 

t bir sandık alanında bâzı seçmenlerin kimliğinr 
den şüphe edilebilir. Birisinin kartını almış kul
lanıyor hissini verebilir, böyle bir hava uyandı
rabilir. Nuri Özsan'ın teklifi kabul edildiği 
takdirde sandık alanında birtakım karışılıklara 
sebebiyet verilecektir. Bununla beraber bâzı ar
kadaşların buyurdukları gibi, iki şahitle adam 
asarlar fehvasınca, iki şahitle oy verme usulüne 
gidilecektir ki, bu da işi çok karıştırır. Bu iti
barla, maddenin olduğu gibi kabul edilmesini 
rica ederim. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim, seçim müessesesi önemli bir şey midir? 
önemlidir. Bu kanun burada yırtılıyor. Bu da 
önemlidir. Sonra bu işe önem veren ve ben de 
bu işe karışacağım diyen adam da önemli bir 
adamdır. Yani kulak asmıyan adamla bir de
ğildir. Binaenaleyh, sandığın başına gittiği za
man, kartını çıkardığı zaman, sen bu adam mı
sın falan, olur a, bir şüphede olabilir. Binaen
aleyh, böyle bir adam ne lazımsa koynunda bu
lundurma] i. Mademki kendinde bir parti hissini 
taşıyor, hizmet etmek istiyor, oy vermek istiyor. 
O halde kendisini belli etmek için ne lazımsa 
bunu evvelden düşünmeli ve oraya böyle git-

| melidir. öyle zannediyorum ki, böyle kayıtları 
kanuna koymamalıyız ki, herkes böyle şeyleri 
üzerinde taşımaya alışsın. Şimdi siz mebuslar 
koynunuzdaki hüviyet cüzdanını taşımakta ih
mal eder misiniz? Etmezsiniz? Çünkü onunla se
yahat edersiniz... (Gülüşmeler). 

Bon şu küçük kâğıdı taşırım cebimde, ta 
üniversiteden, 15 seneden beri, profesörlük hü-
viyetimdir. Yapmayın bunu, eğer milleti parti
ciliğe alıştırmak istiyorsanız Iböyle yapınız. 
(Gülüşmeler,'(bravo hoca sesleri). 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Sa
yın arkadaşlar, iburada düşünülecek bir nokta 
vardır. O da, oyunu kullanmak üzere gelmiş 
>olan kimse seçim defterinde hangi ismin hiza
sına imza edecekse, iımzalıyacağı künyenin ken
disine ait olması esas 'olacaktır. Binaenaleyh 
seçimde, sandık başına, tseçimi idare edecek 
'olan heyetin seçim defterinde hangi ismin hi
zasına imzalıyaeağını »bilmesi lâzımdır. Bu, 
esastır. Şimdi sandık 'başındaki seçim kurulu, 
oyunu kullanmak üzere gelen adamın eline zar-
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fi verirken ve sandık 'başındaki deftere imza
sını, attırırken, o adamın seçmenin kendisi olup 
olmamasını bilmesi lazımdır. Bunu 'bilmesinde 
'bilmesi lâzımgeldiğinde (hiç şüphe yoktur. Ya
nında seçmen kartı ile hüviyet cüzdanı Ibulun-
mıyahiiir. Fakat kendisini seçim kurulunda 
tanıyan vardır; imzaıım o zata ait olduğunu bi
lir. O seçmenin listede ismi olduğunu ve kendi
sini tanıdığını bilen kurul, yanında hüviyet 
cüzdanı yoktur diye onaın oy atmasına muhale
fet edebilir mi? Edemez. Çünkü Seçim Kanunu 
her vatandaşa +seçim hakkım tanımıştır, seçim 
kütüğünde yazılı olan yerdeki sandığa oyunu 
atma yetkisini tanır. Elinde 'hüviyet cüzdanı 
yoktur diye hir vatandaşın oyunu kullanması
na muhalefet etmesine, seçim kurulunun, heniın 
anladığıma göre hakkı yoktur. Meğer ki, ge
len adamın o adam olduğundan şüphesi olsun. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMBE (Rize) — Şüp
hesi olunca ne yapacak? 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Anla
şılıyor ki, hizim Seçim Kanunu tasarımız seçim 
kartını o adamın künyesini kolaylıkla hulahil-
mesi ve seçim muamelâtının süratle yürütül
mesi için derpiş etmiştir. 

Şimdi hir misal arzedeceğim, seçim kartını 
ibraz eden kimsenin ibraz edene ait olup olma
dığında tereddüt edilirse nüfus cüzdanı arana
caktır. Fakat ibraz edeceği nüfus cüzdanını o 
adama ait olup olmadığında tereddüt edilirse 
ne olacaktır? Çünkü çok iyi (bilirsiniz ki, bizde 
nüfus cüzdanına fotoğraf ilsa'kı medburi değil
dir. Esasen köylerde fotoğrafçı bulunmaz, yal
nız şehir ve kasahalarda, fotoğrafçı 'bulunan 
yerlerde idareten medburi tutulduğu vâkıdır. 

Sonra faizde muayyen hir 'zamanda hüviyet 
cüzdanlarının değiştirilmesi mecburiyeti yok
tur. 0 nüfus cüzdanını çocukluğunda almıştır. 
O çocukluğunda aldığı nüfus cüzdanı ile gele
cek, seçim kuruluna, sandık haşmdaki heyete 
müracaat edecektir. Seçmen kartından şüphe 
edilen kimseden hüviyet cüzdanı ihraz etmesi
ni istediği zaman hu adam fair yaşında aldığı 
vesikayı ihraz ederse hundan fbir şey anlaşılmış 
olmaz. Hareket noktası oy kullanmak için ge
len adamın o adam olduğunu failmek olduğuna 
göre eğer hazır bulunan heyet o adamı tanı
yorsa imzasını attıracak ve ne hüviyet varaka
sı ne de kart aramıyacaktır. Fakat o adamda 
her ikisi de bulunmasına rağmen şüphe edilir-

— 243 

. 1950 0 : 2 
se ıbîz senin o adam olduğundan şüphe ettik di-
yehilir. 

Nuri Özsan'ın dediği gibi hüviyetini ispat 
etmesi lâzımgelen bir adam için hüviyet cüz
danı ile mukayyet kalmak esası hatalıdır. Bu
nu sandık haşındaki heyetin, sözüne itimat edi
lir kimselerin şahadetiyle kabul etmesi zaruri 
ve mantıkidir. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, hendenizce mesele hiraz iğlâk 
edilmiş gibi geliyor. Halbuki hâdise çok basit
tir. Sayın arkadaşlarımın hatırmdadır, hu me
sele komisyonda görüşüldü. 

Seçmen sandık ,haşma vardı, ver kartını 
dediler, kartını uzattı verdi; şüphe ettiler hü
viyet cüzdanını da ver dediler,, hüviyet cüzda
nını da verdi. Mutalbıktır, reyini at dediler. 

Hüviyet cüzdanını ver dediler. Veremedi. 
Fakat, durun, 'beni Ahmet Bey, Mehmet Bey ta
nıyor dedi. 

Ahmet Beyi, Mehmet Beyi de kurul tanıyor. 
Bunlar kurula evet efendim bu defterde 

yazılı hüviyet hu adamındır. Dediği zaman ne 
mâni vardır? Biz notere gittiğimiz zaman noter 
muarrifle' kimliği tesbit eder. Nuri özsan'ın 
önergesinde bir kelime farkı vardır. Şahit din
lemek kelimesi. Muarrifler vardır. Bu işler her 
yerde muarriflerle olur. Herkesin, âkit yapan 
herkesin, hüviyetini herkes tanır mı? Dünyada, 
âmme namına iş gören her adam bilvasıta is
tihsali marifete muhtaçtır. Onun için şahit, 
muarrif içtimai işlerinde bir numarayı muhafa
za edeceklerdir. Yalnız teklifi muarrifler şek
line ifrağ etsinler, kâfidir. Komisyonca da ha^ 
tırlarlar, misalfer irad edildi ve kabul edildi, 

Meselâ geçenlerde Mimar Kemal'e gittim. 
Beni tanıyordu. Benim yanımdaki çocuğu da 
ben tanıttım. Oyunu kullandı. Dünya yıkıl
madı. Herkesin kabul edeceği ve kabul etmek 
zaruretinde bulunduğu bu mevzuun kabulünü 
rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddenin sonuna «hüviyet cüzdanı 

ibraz edemiyenlerin, kendisini tanıyan ve ku
rulca. mâruf iki şahsın şehadetiyle oyu attırı
lır» fıkrasının eklenmesini teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri ö,zsan 

BAŞKAN —- Önergeyi nazarı itibara alan-
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lar lütfen işaret buyursun... Atayanlar. . . . 
önerge nazarı itibara alınmıştır. 

Bu ibare maddeye aynen mi girecek, yoksa 
ibare değişikliği yapacakınısınız? 

SÖZCÜ SAİT AZMÎ FEYZİOĞLU (Kayse
ri) — Maddeyi alalım da tetkik edelim, efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon formülü 
hazıîlıyacak. Bu maddeyi geçiyoruz. 

Kartın muhtevası 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Seçmen kartın
da seçmenin hangi seçim bölgesinde, hangi san
dıkta oy vereceği ve kütükteki sıra numarası 
gösterilir. 

Bundan başka seçmen kartında seçmenin 
soyadı, özadı, işi ve oturduğu yer gösterilir. 

BAŞKAN — Nuri özsan. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Efendim, öner

ge vermiyeceğim. Yalnız Meclisin takdirine 
arzedeceğim. Seçmen kartlarının ihtiva edeceği 
hususlar yazılıdır. Soyadı, özadı, işi ve otur
duğu yer. Buradaki işinin hikmeti vücudunu 
anlıyamadım. Bunda kompleks olur, ihtilâflar 
olur, işinin komisyonca bilinmesine ihtiyaç 
yoktur. Bu malûmatı çoğaltırsak ihtilâflar ola
bilir. Komisyon muvafık bulursa (işinin) keli
mesinin çıkmasını uygun görüyorum ve bunun 
için bir önerge de vermiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, aynı 
soyadını, aynı işi, mesleki taşıyan insanlar ola
bilir. Bunları tefrika yarar diye konulmuş bir 
şeydir. Binaenaleyh çıkarılmanfası daha muva
fık olur. 

BAŞKAN — Maddeyi aynen oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kartların dağıtılması 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Seçmen kütük
leri listelerinin askıdan inmesini takip eden 
sekiz gün içinde vali ve kaymakamlar tarafın
dan hazırlanacak seçmen kartları seçmenlere 
dağıtılmak üzere muhtarlara verilir. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmıyan 
kartlar köy odasında veya muhtarlıklarda sa
hipleri emrinde tutulur. Seçim gününe kadar 
alınman^ış olan kartlar seçim gününde sahipleri 

1950 0 : 2 
tarafından istenildiği takdirde verilmek üzere, 
sandık seçim kurulları başkanlarına teslim olu
nur. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
Efendim; bu müddet hakkında, kabul buyurdu
ğunuz diğer maddelerle tenazuru temin etmek 
için bir maruzatım olacaktır. 

Maddede deniyor ki; askıdan indikten sonra 
sekiz gün içinde seçmen kartları muhtarlara ve
rilir. Kabul buyurduğunuz maddelerde askıdan 
indikten sonra itiraz müddetleri başlar. Gerek 
köy heyetlerine ve gerekse mahkemeye itiraz 
müddetleri vardır. Bu itibarla askıdan inmeyi ta-
kibeden sekiz gün içinde dendi mi, bu itiraz müd
detleriyim bu müddet tedahül ediyor, ayni zama
na raslıyor. Bu itibarla buradaki müddet askı
dan indikten sonra sekiz gün şeklinde değil, yar
gıç tarafından tasdiki bittikten sonra, yani itiraz
lar tekemmül edip, yargıçların tasdiki tamam
landıktan sonra sekiz gün şeklinde yazarsak müd
detler birbirleriyle uygunluk temin etmiş olur
lar. Ayni zamanda her sene Mayıs ayının sonuna 
kadar seçim kütüklerinde değişiklik yapılacağı
na ve yoklama neticesinde tesbit edilecceğine ve 
Haziranın ilk haftasına bu askılar yapılacağına 
göre demek ki, bu Haziranın ortasına doğru ta
mam olmuş ve seçmen kartlarının dağıtılması im
kânı hâsıl olmuş bir duruma gelecektir. Aşağıda 
gelecek olan 84 ncü maddede sandık alanlarının 
tesbiti mevzuu ile bu kartların ilgisi vardır. Bi 
lindiği gibi seçim bölgesi muhtelif sandık alan
larına ayrılmaktadır. Seçmen nüfusu 500 ü geçti
ği takdirde bir seçim bölgesinde mütaaddit san
dık alanları ayrılıyor ve bunları seçim kurulları, 
oy verme gününden on gün evvel tesbit ediyor. 
Fakat dört sene için muteber olan bir taksim 
yapılıyor. Kaza içinde bulunan seçmenler, san
dık alanı dediğimiz bir seçim bölgesi içinde beş 
yüzer olarak ayrı ayrı alanlara tâbi olurlar. 
Seçmen kartını seçmen hangi sandığı oy ataca
ğını kartında görsün ve bilsin. Zaten yukarıdaki 
maddede de her sandık seçmeninin kartına san
dık alanının işareti konmuştur. Bu itibarla dört 
sene için muteber olan bu sandık alanlarının ay
rılması, bir defaya mahsus olmak üzere yapıldık
tan sonra dördüncü senesinde bir revizyona tâ
bi olacaktır. 

Bu söylediğim husus tamamen normal seçim
lere aittir. Fevkalâde seçimlerde bilhassa 1950 
yılında yapılacak seçimlerde bu husus geçici bir 
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madde ile halloluııduğu için bu meseleyi bu mad
de ile karşılaştırmak lâzımdır. Ben doğrudan 
doğruya kütüklerin tesbiti esasına ait müddete 
münhasır bir teklif yapıyorum. Yargıçlar tara
fından tasdik edildikten sonra 8 gün zarfında 
muhtarlara gönderilmesini teklif ediyorum. 

İHSAN OLGUN (Yozgad) — Encümen adı
na söylüyorlarsa bir sualim var.. 

BAŞKAN — Şahsi olarak konuşuyorlar. Su
alinizi hatiplerden sonra sorarsınız. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim, benim söyliyeceğimi Konuk arkadaşım 
söyledi. Hakikaten buradaki müddet itiraz müd» 
detleriyle tedahül ediyor. Eğer böylece kabul 
edecek olursak henüz itirazen tetkik edilen bir 
kütüğün içinde bulunan seçmenlere kart ver
mek gibi bir neticeye varacağız. Halbuki itiraz 
üzerine o seçmeni kütükten silmek, belki kü
tükte olmıyan bir seçmenin ismini kütüğe geçir
mek gibi neticeler olabilir. İtirazlara ait olan 
22 nci maddeye göre iki gün içerisinde ihtiyar 
heyetinin tetkiki, iki gün hâkime müracaat, üç 
gün içinde de hâkimin tetkiki olmak üzere sekiz 
günlük bir müddet vardır ki, kütüğün kesbi ka
tiyet etmesi için lüzumlu olan müddettir. Halbuki 
buradaki ibareyi nazara alırsak itiraz muamelâtı 
cereyan etmeden kartları dağıtmak gibi bir va
ziyet oluyor. Daha itirazda iken kartların da
ğıtılması isabetli olmaz ve şüphesiz bizi selâmete 
götürmez. Bu itibarla 8 gün müddetin askıdan 
indiği tarihten itibaren kütükler kesinleştikten 
sonra 8 gün olarak kabulüne zaruret vardır. Yok
sa bu maddenin selâmetle işlemesine imkân ola
maz. 

FUAD HULÛSÎ DEMÎRELLİ (İstanbul) — 
Bendeniz bu maddeyi başka türlü anlıyorum. Her 
zaman bu kütükler yeni baştan yapılacak değil
dir. Seçimden evvel kütük hazırdır ve muhtevi
yatı kesinleşmiştir. Fakat seçim zamanı artık 
kesinleşmiş kütükten alman listeler tekrar asıla
cak ve sandıklarda ifayı vazife eden kurula da 
gönderilecektir. Onun için burada kesinleşmiş 
kütükten çıkarılan listenin asılması müddeti bit
tikten sonraki vaziyeti anlıyorum. Eğer böyle 
değişe hakikaten arkadaşlarımızın hakları vardır, 
itiraz müddetlerinde tedahül var demektir. Hal
buki böyle olmaması lâzım gelir. Bence her se
çim zamanı kesinleşmiş kütükte» listeler çıkarılır 
ve bunların asılması lâzım yelir. Sonra seçmene 
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hangi sandıkta, hangi mahalde reyini kullanaca
ğını bildirmek üzere kartlar hazırlanıp verilir. 
Şayet bulunamıyan seçmen varsa, bu kartlar 
sandık başında bulundurulur ve geldiği zaman 
kendisine verilir. Her seçimden evvel kesinleş
miş kütükten liste asılması lâzımdır. Daha evvel
ki, ınütekaddim muamele başkadır. Evvelcce bir 
liste asılır, itiraz edilir veya edilmez, muayyen 
müddette bu kesinleşir. Bunun, kesinleştikten 
sonra ve seçimden evvel, tekrar asılması lâzımdır, 
Meselâ bir ara seçimi yapılaccak, o zaman dahi 
bu cetvelin asılması lâamıdır. Ben böyle anlıyo
rum, yanlış anlıyorsam af buyurursunuz Bende
niz böyle olmasında lüzum ve zaruret görüyorum. 
Bu ciheti arzetmek için söz aldım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ALÎ RIZA 
TÜREL (Konya) — Efendim, basit bir iş biraz 
karıştı gibi geliyor bana. Şimdi müzakere edil
mekte olan metin, gerek İlmî Heyet ve gerek 
Hükümet tarafından kabul edilen metin olduğu 
gibi alınmış ve Komisyonumuz da dokunulma
mıştır. Bunun sebebi şu; listeye yapılan itiraz
lar, seçmen listesinde yazılı olan ve itiraza uğ
ramamış olan seçmenlere kart vermek meselesi... 
Şöyle farzedelim; 100 ismi ihtiva eden bir seç
men listesi var, bölgede. Bunun içinden yal
nız ikisine itiraz edilmiş. Şimdi iki kişi için 
98 vatandaş, ki askıdan inmekle seçmenliği ke
sinleşmiş olanlara bunlara kart vermek için 
sebep yoktur. Bence ilâve edilmesi lâzımgelen 
bir fıkra varsa o da itiraz vukuunda, itirazlar
dan alınacak neticeye göre muayyen bir müddet 
zarfında, kesinleştiği müddet içinde gidebi
liriz, tarzında birşey, ibareyi tamamen söyliye-
medim, bir ibare ilâv^ edebiliriz, fakat esa
sen vaziyeti kesinleşmiş seçmenlere kart dağıtıl
ması muamelesini geciktirmeye sebep yoktur. 

Arkadaşlarımızdan birinin söyledikleri ve 
zannederim Fuat Hulusi Beydi, iyi nüfuz ede
medim, zannederim iki asma muamelesini bir
birine karıştırdılar, burada birinci burada 
mevzuubahis olan asılma, ilk hazırlanan listele
rin aşılmasıdır, yani bu kanunun neşrini mü-
taakıp yapılacak listelerdir; bundan başka her 
sene yapılacakş yoklamalar neticesinde yine bir 
asılma işi vardır; seçimler sırasında seçmen 
listelerine isimleri asılacak olan vatandaşın ken
di ismini orada görmesi için, diğer seçmenlerin 
kim olduğunu görüp anlaması için yapılan bir 
muameledir. Bu listeler üzerine her hangi bir 
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muamele yapılamaz. Yalnız seçim günü, sandık 
kurulunun önünde bir liste vardır, her gelen 
seçmen reyini atacağı zaman kendi isminin lis
tede olup olmadığına bakar. Reyini kullanır 
imzasını atar. Buradaki asılma, ilk tanzim 
sırasında ve ondan sonra yoklamayı mütaakıp 
yapılan asılmadır. İhtiyar heyetlerine yapı
lan itiraz 7 gün içindedir. 

Abdürrahman Konuk arkadaşımızın bahset
tiği iki türlü itirazdan ilki budur, yedi gün 
içerisinde yapılacaktır, ondan sonra sulh yar
gıcına karşı yapılacak itiraz vardır, bu da ye
di gün geçtikten sonra, muayyen müddet içinde 
yapılacak olan bir itirazdır. 

Bendenizce kartların verilmesi için listelerin 
kesinleşmesine hiç lüzum yoktur. Seçmenliği 
kabul edilenlere kartları dağıtılsın, vaziyetleri 
askıda olanlar için ise haklarında verilecek ka
rar üzerine muameleleri yapılsın. (Doğru ses
leri ). 

BAŞKAN — ihsan Olgun. 
İHSAN OLGUN (Yozgad) — Mevzu aydın

landı sözümden vaz geçiyorum. 
BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim; bu seçmen kartlarının hazırlanması
nı kanun vali ve kaymakamlara vazife olarak 
veriyor. Şimdi öne sürülen tekliflerle bu kart
ların hazırlanması defterlerin katiyet iktisap 
etmesinden sonraya talik edilpliğine göre kart
ların verilmesi için çok az gün kalmaktadır. Bu 
kısa müddet zarfında bu kartların yetiştirilme
si kolay değildir. Kaldı ki uzunca müddet dahi 
kalsa maddenin şimdiki metnine göre yine nü
fusu büyükçe ilçelerde kırk elli bin seçmen 
için bu kartların doldurulması mütaaddit me
murların günlerce çalışmasını icabettirir. Bil
hassa kaymakamların maiyetlerinde bir tek 
tahrirat kâtibinden başka vasıta yoktur. Diğer 
imkânlardan istifade etmeye bu madde ile yet
ki verilmediği için tatbikatta diğer daireler bu 
benim vazifem değildir diyebilirle!'. Çünki mad
denin hükmünde vali ve kaymakamlar tarafın
dan hazırlanır kaydı vardır. Bundan evvel geç
miş olan 15 nci maddede münhasıran seçim kü
tüklerinin hazırlanması için askerî ve adlî da
irelerin haricindeki bütün teşkilâttan vali ve 
kaymakamların faydalanma yetkisi tanınmıştır. I 
Fakat kart için bu salâhiyet düşünülmemiş. Hal- 1 
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buki burada da ayni yetkinin kullanılmasına 
zaruret vardır. 

Bu yetkinin burada bu maddede de ifadesi 
için ben bir teklif yapıyorum. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 

bu kart işinde muhtacı tavzih bir nokta vardır. 
Kartı olmıyan seçime iştirak edebilecek midir? 
Seçime iştirak için kart bir şart mıdır? Eğer 
şartsa kartların seçmenlere vusulünü temin et
mek lâzımdır. Heyeti ihtiyariye kartı gönder
diğini söyliyebilir. Fakat o kart seçmene vâsıl 
olmaz, yahut vâsıl olup da kaybederse vaziyet 
ne olacaktır? Bendenizce kart seçime iştirak 
için bir şart olmamalıdır. Veyahut seçmen kar
tı alır da zayi ederse seçime iştirak etmek hak
kından mahrum edilmemelidir. Müzakere edi
len bir maddede. de bir kart hâmili hakkında 
bir tereddüt hâsıl olursa hüviyetini şahitle is
pat etmek mümkündür deniliyor. Böyle bir hal
de dahi yani seçmen kartını ibraz edemediği 
takdirde de hüviyet varakasını ibraz etmeden 
dahi seçmenin seçime iştirak etmesini temin 
etmek zarureti vardır. Esasen bir seçmen liste
ye ithal edilmekle o seçmenin oy hakkı kabul 
edilmiş olur. Bu itibarla kart ibraz edemiyen 
bir kimsenin reye iştirak ettirilmesi için dahi 
hüvietini kendi seçim çevresine mensup olan 
iki tanıkla ispat etmesi bence kâfi olmalıdır. 
Bu husus için bir önerge takdim ediyorum. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZlOĞLU (Kayseri) — Efendim, bir 
noktanın vuzuhla anlaşılması lâzım olduğu ka
naatindeyim. Seçmen kütükleri vardır, seçmen 
kartları vardır. Bunların ikisi de ayrı ayrı mü
esseselerdir. 

Oy vermede hangisi esastır ve ne olmak lâ
zım gelir? Bunu kabul ettiğiniz maddelerin fik-
ralarmı okuyarak arzedeceğim. 

Onuncu madde: «Her seçim bölgesinin bir 
seçmen kütüğü vardır.» Şu halde bir defa asıl 
olan seçmen kütüğüdür. 

On ikinci maddet: «Her seçmen, kütüğünde 
kayıtlı bulunduğu seçim bölgesinde oy verir.» 

On üçüncü madde: «Seçmenlik sıfatının tâ
yininde esas seçmen kütükleridir. Kütüğe ka
yıtlı her seçmen oy verebilir.» 

O halde kart, oy vermek için esas değildir. 
Seçmen kütüğüne de kayıtlı olmak asıldır, esas-
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tır. Seçmen kütüğünde kayıtlı olan her vatandaş 
oyunu verecektir. 

Seçim kartını, seçim günü birçok vatandaşla
rın oylarını vermek için sandık başına geldikle
ri zaman, bu vatandaşların listelerde isimlerini 
bulmayı kolaylaştırmak için yardımcı bir unsur
dur. Bir de mütemmim bir fayda olarak kimli
ğini de ispata yarar. Vaziyet budur. Dört sene 
evvel dağıtacağımız bir kartı dört sene zarfında 
nüfus kâğıdı vet hüviyet cüzdanları gibi cebin
de ve koynunda saklanacağı umulamaz. Bu su
retle anlaşılması ve zabta geçmesini temin için 
söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci fıkradaki; «Askıdan inmesini» ibaresi 

yerine (Yargıç tarafından tasdikini takip eden 
sekiz gün) ibaresinin kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Bursa 
Abdürrahman Konuk 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci fıkranın sonuna aşağıdaki hükmün 

eklenmesini teklif ederim. 
«Kartların hazırlanmasında vali ve kayma

kamlar 15 nci haddedeki yetkiyi kullanabilirler.» 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — (Salamon Adatoya hitaben) 
Sizin önergenizi komisyonda olan 30 ncu madde 
geldiği zaman okutacağım. 

Şimdi Abdürrahman Konuk'un önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı itibara 
almıyanlar... Anlaşılmadı, önergeyi nazars iti
bara alanlar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı 
itibara almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 

Şimdi Muzaffer Akalın'm ' önergesini tekrar 
okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'm 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 

Bu tadillerle maddeyi okutuyorum : 
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Kartların dağıtılması 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Seçmen kütük
leri listelerinin yargıç tarafından tasdikini ta
kip eden sekiz gün içinde vali ve kaymakamlar 
tarafından hazırlanacak seçmen kartları seç
menlere dağıtılmak üzere muhtarlara verilir. 
Kartların hazırlanmasında vali ve kaymakam
lar 15.nci maddedeki yetkiyi kullanabilirler. 

Sahipleri bulunmadığı için dağıtılmıyan 
kartlar köy odasında veya muhtarlıklarda sa
hipleri emrinde tutulur. Seçim gününe kadar 
alınmamış olan kartlar seçim gününde sahipleri 
tarafından istenildiği takdirde verilmek üzere, 
sandık seçim kurulları başkanlarına teslim olu
nur. 

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

Komisyonun formüle ettiği 30 ncu madde 
geldi, okutuyorum : 

OTUZUNCU MADDE — Seçim kütüğünde 
kayıtlı her seçmen vatandaşa bir seçmen kartı 
verilir. 

Seçmen kartı seçmenin kimliğini ispata ya
rar. Her hangi bir sebeple kartın sahibi oldu
ğundan şüphe edilenlerden hüviyet cüzdanı 
ibraz etmeleri istenebilir. 

Seçmenin kimliğini kurul kendisince mâruf 
iki seçmen marifetiyle de tesbit ettirebilir. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi bu şekilde 
hazırlamıştır. Ancak, bu maddeye taallûk 
eden Salomon Adato'nun bir teklifi var, bu tek
lif hakkında Komisyon izahat verdi. Yani, bu 
kartların mevcut olmaması oy verme hakkını 
selbetmez, dedi. önergenizde ısrar ediyor mu
sunuz? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — O halde önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 ncu maddeye aşağıda yazılı fıkranın ek

lenmesini teklif ederim : 
Kendilerine seçmen kartı verilmiyen ve fa

kat ismi seçmen listesinde yazılı olan seçmen
ler kendi seçim çevrelerine mensup iki tanıkla 
hüviyetlerini ispat ederek oy haklarını kullanır
lar. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — Komisyon, maddenin bu mak-
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şadı temin ettiğini söyliyor, fakat arkadaşımız 
önergesinde ısrar ediyor, önergeyi oya sunuyo
rum. 

Nazarı itibara alanlar... Nazarı itibara almı-
yanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Muammer Alakant birşey mi söyliyeeek si
niz? 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu hu
susta söyliyeeektim. Esas itibariyle Komisyon 
bunu kabul ediyor. Zabta da geçti. Şu halde 
lütfen tebliğ buyurun ki ; Adato'nun takririnin 
reddedilmiş olması, bu hükmün reddedilmiş ol
ması manasına gelmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında cereyan eden 
müzakerat aynen zabıtta mevcuttur. Bu müza-
keratta da maddenin mahiyeti sarahaten belli
dir. Ayrıca tebliğ veya tefhime lüzum yoktur. 

30 ncu maddenin Encümenin teklif ettiği şe
kilde kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Seçilme hakkı 

Bölüm : 1 
Seçilme yeterliği 

Seçilebilme 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Otuz yaşını 
bitiren her vatandaş milletvekili seçilebilir. 

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

Milletvekilliğine seçilemiyecek olanlar 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda 
yazılı olanlar milletvekili seçilemezler ; 

1. Kısıltılılar; 
2. Türkçe okuyup yazma bilmiyenler; 
3. Yabancı devlet uyrukluğunu ileri süren

ler; 
4. Yabancı devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar ; 
5. Müebbet veya muvakkat ağır hapis, beş 

seneden fazla hapis veya müebbet sürgün ceza
larından biri ile hüküm giymiş olanlar; 

6. Hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inan
cı kötüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından 
biri ile hüküm giymiş olanlar; 

7. Kamu hizmetlerinden yasaklılar. 
BAŞKAN — Söz jstiyen yoktur. Maddeyi 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 
Adaylık 

Adaylık koyma 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Seçilme yeter
liğine sahip her vatandaş milletvekilliğine 
adaylığını koyabilir. 

Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yet
kili organları bu partilerin teşkilâtı bulunan se
çim çevreleri için, o çevrenin seçebileceği mil
letvekili sayısını geçmemek üzere aday göstere
bilirler'. Mensup olduğu siyasi partinin aday 
listesine girmiş bulunan kimse, yazılı muvafa
kati olmadıkça diğer bir siyasi parti tarafından 
başka bir seçim çevresi için aday gösterilemez. 
Hiçbir siyasi partiye intisabı olmıyan kimsenin 
her hangi bir siyasi parti tarafından aday göste
rilmesi de aynı surette kendisinin yazılı muva
fakatine bağlıdır. 

Elli seçmenin, oturdukları yer nıuhtarlığmca 
tasdikli imzalarını taşıyan yazılı müracaatları 
ile bir kimsenin aday gösterilmesi mümkündür. 
Bu takdirde aday gösteren kimsenin de bu hu
susta yazılı ve noterden tasdikli olarak muva
fakatini bildirmesi şarttır. 

Tice ve il seçim kurulu başkanlığını kabul 
eden yargıçlarla Yüksek Seçim Kurulu Başkan 
ve üyeliklerini kabul eden Yargıtay ve Danıştay 
mensupları yurdun hiçbir- seçim çevresinden 
adaylıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler-
ve seçilemezler. 

Yukarıki fıkrada yazılı görevleri kabul et-
miyerek adaylığı tercih edenler, aşağıdaki fık
rada memurlar hakkında konulan kayıtlara tâbi 
olurlar. Ancak bu tercih hakkı, görevi kabul
den sonra kullanılamaz. 

tice ve il seçim kurullarında görev kabul 
eden yargıçların bu seçim çevrelerinde ve Yük
sek Seçim Kurulunda görev kabul eden Yargı
tay ve Danıştay mensuplarının bütün seçim 
çevrelerinde ikinci dereceye kadar (bu derece 
dâhil) kan ve sihri hısımları adaylıklarını koy
dukları veya aday gösterildikleri takdirde, bun
lar seçim kurallarındaki vazifelerinden istinkâ-
fa vo keyfiyeti derhal Adalet Bakanlığına bil
dirmeye mecburdurlar. 

tilerin genel idare teşkilâtında Millî irade 
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ile tâyin olunan memurlar genel veya ara se
çimlerin başlangıcından iki ay önce; seçimin 
yenilenmesine veya ara seçimlerin vaktinden 
evvel yapılmasına karar verilmesi halinde ise 
yenilenmenin ve kararın ilânından başlıyarak 
yedi gün içinde istifa etmedikçe görevli bulun
dukları seçim çevresinden adaylıklarını koya
mazlar, aday gösterilemezler ve seçilemezler. 

Her sınıftan muvazzaf subaylarla askerî me
mur, askerî adlî yargıç ve gedikli subay ve ge
dikli erbaşlardan ordudan ayrılma hakkını ka
zanmış bulunanlar; 

Genel ve ara seçimlerin başlangıcından iki 
ay önce, seçimin yenilenmesine veya ara seçim
lerin vaktinden evvel yapılmasına karar veril
mesi halinde yenilemenin veya kararın ilânın
dan başlıyarak yedi gün içinde ayrılma isteğin
de bulunmadıkça görevli oldukları veya emirleri 
altındaki askerî birlik ve müesseselerinin bulun
duğu seçim çevrelerinden; ve oy verme günün
den en az bir ay önce ayrılma isteğinde bulun
madıkça yurdun hiçbir seçim çevresinden aday
lıklarını koyamazlar, aday gösterilemezler ve 
seçilemezler. 

Ayrılma isteği en yakın âmire verilecek bir di
lekçe ile yapılır. Dilekçedeki imzanın sahibine 
ait olduğu âmir tarafından tasdik edilir ve der
hal doğruca Bakanlığa gönderilir. Dilekçe sa
hibine dilekçenin alındığına dair bir makbuz ve 
mertebeler silsilesi yoliyle âmirlere de bilgi ve
rilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da mü
racaat caizdir. 

Dilekçelerin Bakanlığa geldiği tarihten iti
baren nihayet on gün içinde ayrılma isteğinin 
kabul edilip edilmediği dilekçiye ve âmirlerine 
tebliğ olunur. 

Ordudan ayrılma hakkını kazanmamış ol
duklarından dolayı ayrılma istekleri reddedil
miş bulunanlar aday listesine giremezler. Ay
rılma istekleri kabul edilenler sonradan millet
vekili seçilmemiş olsalar dahi ayrılma isteğin
den feragat edemezler. Bu istek mutlaka yerine 
getirilir. 

Ayrılma istekleri kabul edilenler dahi vazi
feleri başında bulundukları müddetçe propa
ganda mahiyetinde hiçbir harekette bulunamaz
lar. Resmî elbise ile propaganda yapmak ya
saktır. 

Adaylık için müracaat varakaları puldan 
njtıaftır. 
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HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 

Efendim bu maddede prensip olarak seçime, iş
gal ettiği mevki itibariyle her hangi bir tesir ic
ra edebilecek durumlarda olanların o işten is
tifa etmiş olmaları esası kabul edilmiştir. Memur
lar, askerler gibi. 

Bu sebepten o işten istifa mecburiyeti kaydı 
konmuştur. Fakat seçimler üzerinde tesir ve nü
fuz icra etmesi bakımından bâzı mevki işgal 
edenler vardır ki, bunlar istisna edilmişlerdir.. 
Bunların başında belediye reisleri ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin idaresini deruhde eden mü -
dürler ve şefler gelmektedir. Diğer memurların 
önceden istifaya mecbur tutulmalarının tek ve 
yerinde olan mucip sebebi, bunların işgal ettik
leri mevki, deruhde ettikleri vazife, itibariyle 
seçimler üzerinde her hangi bir tesir icra edeme
meleri gibi temiz bir düşünceden neşet etmekte
dir. Halbuki memleketteki realite göz önüne geti
rilecek olursa belediye reislerinin böyle tesir ve 
nüfus icra etmeleri çok zaman kaymakamdan ve 
bir şube müdürünün vaziyetinden ileridir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerini idare eden kimselerin 
kendi mmtakalarmdaki tesir ve nüfuzları ora va
lisinden daha ileridir. Bir fabrikanın mü
dürünü o mmtakanm valisinden daha üstün 
tesir ve nüfuz merkezinde kabul etmek 
mümkündür. Zonguldak'taki bir işletme mü
dürünün • Zonguldak Valisinden daha zi
yade işçiler üzerinde tesir icra edeceğini .kabul 
etmek lâzımdır. Bunun münakaşa edecek tarafı 
dâhi olmadığına kaniim. Komisyonda bu mesele 
bahsedilirken aksi tezi tutan arkadaşlar şu nok
tayı ileri sürdüler; dediler ki; İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin başında bulunanları evelden is
tifaya mecbur tutacak olursak ayni esbabı muei-
beyi hususi teşebbüs sahiplerine de tatbik etmek 
için bir sebep yoktur. Hususi fabrika sahiplerini 
de ayni şekilde muameleye tâbi tutmak lâzımdır 
ki, bu da akıl ve mantıkla kabili izah olunamaz. 
Binaenaleyh İktisadi Devlet Teşekküllerini hu
susi teşebbüs erbabı gibi istisna etmek lâzım de
diler. Filhakika işi mantığa vurduğumuz zaman 
böyle birşey görürüz fakat her iki teşekkülün ma
hiyeti üzerinde durursak bu mantığın sakat ol
duğu kendiliğinden tezahür eder. İktisadi Dev
let Teşekkülleri Devletin sermayesiyle işliyen 
ve binnetice tesir ve nüfuzunu Devlet sermaye
sinden, Devletin vermiş olduğu bir vazifenin ica
bından alan bir vaziyet vardır. Halbuki şahsi te-
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şebbüs erbabının tesir ve nüfuzu, ki, kendi istih
dam ettiği kimseler üzerinde bu tabiatiyle olacak
tır, kendi sayinden, kendi sermayesini tesirin
den neşet etmiş meşru bir nüfuzdur. Birincisi 
gayrimeşru bir tesir ve nüfuz, ikincisi ise say ve 
sermayesiyle temin edilen meşru bir tesir ve nü
fuzdur. Bir adam, kendi gayretiyle tedarik ettiği 
sermayesiyle bir müessese kurmuş, bir fabrika 
açmış ve orada çalışanlara bir tesir icra edebil-
mişse onu meşru saymak lâzımdır. Aksi takdirde 
bu mantıki her şeye vurmak kabildir. Meselâ bir 
çiftlik ağası da ayni şekilde düşünülebilir. Halbuki 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin tesir ve nüfuzu ta-
mamiyle Devlete ait olan sermaye ve Devlete ait 
olan bir müesseseden neşet etmektedir. Binaen
aleyh, bu vatandaşların reyi üzerinde müessir ola
cak şekilde nüfuz istimal etmesine imkân bah
şetmek doğru birşey değildir. 

Bu bakımdan gerek belediye reisleri ve gerek
se Devlet iktisadi Teşekküllerinde vazife almış 
olup da seçimlerin âkibeti üzerinde tesir ve nüfuz 
icra edecek şekil ve vaziyette olanların da, mer
kezden tâyin edilen memurlar gibi, seçimin baş
lamasından iki ay önce ve yenileme halinde ise 
yedi gün evvel istifaya mecbur tutmak ve bu su
retle de madeleti kurmak zaruretindeyiz. 

Bu kısa esbabı mucibeden sonra bir takrir tak
dim ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

FÎKRl APAYDIN (Kayseri) — Efendim; 
arkadaşımız Hasan Dinç er izah ettiler, bende
niz bu maddede gözetilen maksatlardan biri seç
menlerin, nüfuz sahipleri, mevki sahipleri ze
vatın tesirlerinden azade olarak seçim muame
lelerinin cereyan ettiği zamanlarda serbest kal
malarının teminini istihdaf etmektedir. Bir kı
sım memurlar meyanmda belediye başkanları
nın da Hükümet teklifinde istifa etmeleri der
piş -edilmiş kimisyon maddenin belediye baş
kanlarının istifaları tamamen ihraç edilmiştir! 
bunun doğru olmadığını müdafaa etmek maksa-
diyle söz almış bulunuyorum. 

Bir defa Hükümet tasarısında memurlar için 
seçimden altı ay evvel, belediye başkanları için 
ise iki ay evvel istifa etme kaydı kabul edilmiş
ti. Komisyonda; tesir ve nüfuz bakımından 
farklı bir vaziyet göstermiyen belediye baş
kanlarının da altı ay evvel istifa etmelerini ve
ya diğer memurların da bunlar gibi iki ay ev
vel istifaya tâbi tutulmalarını teklif etmiş ve 
bu surele madelet husulünü rica etmiştim. 
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Belediye Başkanları için komisyondaki bir 

arkadaşımız tarafından verilen takrirle, bun
ların seçim zamanında aday olsalar dahi istifa
larına lüzum olmadğı prensipi kabul edildi. Es
babı mucibesini arkadaşım izah ettiler; ben
deniz, fazla vaktinizi almamak için kısa söy-
liyeoeğim; hakikaten işgal ettikleri mevki iti
bariyle seçimlerde nüfuzları ve tesirleri olan 
belediye başkanlarının, gerek genel seçimlerde, 
gerek ara seçimlerde ve gerek Meclisin yeni
leme kararı vermesi halinde yapılacak seçim
lerde istifa etmeleri lâzımdır. Buna ait takriri 
Riyaset makamına takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sonra 

konuşacağım. 
BAŞKAN — Sonra mı konuşacaksınız:! 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Zaten 

söz istememiştim. 
BAŞKAN — Tahsin Bekir Balta. 
TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Sayın 

arkadaşlar; muhalefet şerhimde gördüğünüz 
üzere ben bu maddenin prensipine muarızım. 
Çünkü dünkü maruzatımda da Yüksek huzuru
nuzda ifade ettiğim üzere genel oy usulü ve 
demokrasi prensipleri seçmen olmada ve seçil
me yeterliğinde takyitlerin asgari olmasını ge
rektirir. Bu itibarla geniş ölçüde vatandaş küt
lesinin reye iştirakini sağlamak ve geniş öl
çüde vatandaş kütlesinin milletin seçimine 
kendilerine arzedebilmeleri imkânını sağlamak 
muasır demokrasinin uzun devrelerden sonra 
vardığı esaslı bir neticedir. Nitekim biz falan 
veya falan Devlet memuriyeti için geniş bir for
masyon, tahsil durumu aradığımız halde mil
letvekili olmak için sadece okuyup yazmayı 
kâfi görmekteyiz. 

Bu itibarla tahditleri mümkün olduğu ka
dar asgari hadde tutmak lâzımdır. Fakat dün 
Yüksek Mecliste tezahür eden kanaat subayla
ra zabıta âmir ve memurlarına rey hakkını dahi 
vermemek şeklinde tecelli edince ortak seçilme 
yeterliğine konan bu kayıtları azaltmak ve 
kaldırmak için ikinci bir teklif yaparak tekrar 
reyinizi, menfi olacağını bildiğim için rica et
mek istemem. Burada mevcut olan takyit de
mokrasi esaslarına aykırıdır, antidemokratik 
bir hükümdür. Bu hükmü önerge sahipleri 
tevsi etmek istiyorlar. Çünkü bunlar tesir ve 
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nüfuz yapabilir, diyorlar. Dün muhalefet sa
fından bir arkadaşın ifade ettiği gibi bu türlü 
tahditler 1324 Kanununda yokken ondan son
raki kanunlara konmuştur. Niçin? Çünkü o 
tarihte, bugünkü Seçim Kanunu ile kabul etti
ğimiz ve muhalif, muvafık bütün arkadaşların 
üzerinde ittifak ettikleri gizli rey ve açık tasnif 
usulü mevcut değildi. Bu itibarla hakikaten o 
günkü kanunun bünyesi içinde hücreye girmek, 
gizli rey kullanmak hükümleri mevcut olmadı
ğı için, bir mmtakada vali, kaymakam olan bir 
zatın o mmtakanın seçmenleri üzerinde tesir 
yapması ve rey açıklığı imkânından istifade 
ederek kendisini seçtirme gibi bir endişe mev
cuttu. Bu endişe ile bu hükümleri o tarihte 
koymuşlar. Evvelki kanunların nispeten mah
dut tuttuğu bu takyitler maalesef 4320 sayılı 
olan ve 1942 de çıkan kanunla daha da genişle
tilmişti. Bu hükümleri aşağı yukarı bugünkü 
Kanun muhafaza etmektedir. Şimdi arkadaşla
rımız bunun teşmilini istiyorlar. Nasıl tesir 
yapılabilir? Seçmen hücrenin içerisine giri
yor. Seçmen sandık kuruluna geldikten sonra 
kendisi ile sandık arasında hiçbir vasıta yoktur. 
Reyini cebine evinde koyuyor, geliyor, hücre
ye giriyor, orada ya cebindeki reyi veya orada 
hazırladığı bir reyi zarfa koyuyor. Binaena
leyh, bu seçmenin reyi üzerinde bir kimsenin 
tesir yapması mümkün değildir. Belki Sözcü 
arkadaşım sırası geldiği zaman izah edecektir. 
Bu kanunun gayrikanuni tesirleri, tazyikları, 
gayet şedit ceza müeyyideleri altına koymuştur. 
Şu halde böyle bir tesir mevzuubahis değildir. 

Olsa olsa iyi çalıştığından dolayı seviliyor 
bir vatandaş. Bahusus bir vatandaşın müstakil 
aday olması prensipi kabul edildikten sonra 
vatandaş kendisini bir şekilde sevdirecektir ki, 
kendisini intihap ettirebilsin. 

Eğer bir yerde 'bulunan (belediye reisi veya 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden /birinin "ba
şında 'bulunan bir zat orada hakikaten kendisini 
sevdirmişse ve seçmen de bu (mülâhaza ile giz
li Ihücreye girip reyini veriyorsa, ona mâni ol
mak için (hiçbir sebep yoktur. Tesir!. Ne tesiri 
arkadaşlar? Zaten partiye niye dayanıyor? Te
sire değil mi? Kendi kanaatimize vatandaşları 
imale etmiyor muyuz. Yalnız buradaki tesir 
meşru mu, gayrimeşru mu? Buna 'bakmak lâ
zımdır. 

Sonra arkadaşlari'm, belediye reisi tesir ya- i 
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I par buyuruyorlar. Gariptir ki, bazan 'bir yere 

gidersiniz 'belediye reisi sevilmiyor, diye iddia 
ederler. î§ 'bu şekilde tahlil edildiği zaman hiç
bir sebebe mâkul bir sebebe dayanmıyan. ve be
nim kanaatimce antidemokratik olduğunda 
[hiç şüphe olmıyan bu kayıtları müsaade eder
seniz teşmil etmiyelim. Sonra belediye reisi, re
is olarak kendi beldenin de belediye seçimle
rinde aday olmuyor mu? Çok hürmet ettiğim 
eski arkadaşım Fikri Apaydın ve Hasan Dinç-
er arkadaşımdan rica ediyorum, takrirlerini ge
ri alsınlar. Esasen müdafası güç olan takyitle
re bir yenisini ilâve etmiyelim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, hu adaylık meselesinde, adaylığı
nı koymadan istifası meselesini şu esasa istinat 
ettiriyoruz. Hiyararşik kadronun üstünde bu
lunanlar, elbetteki kadro dolayısiyle tesir ya
pabilirler. Binaenaleyh kaldıkları mevkide, eğer 
adaylıklarını koysalar, kazanmaları için, kad
ronun yani Devlet nüfuzunun, Hükümet nüfu
zunun istimali ile emellerine nail olabilirler. Bu 
bakımdan istifa etmek zaruridir. Ancak sayın 
arkadaşlarım, bu, komisyonda da mevzuubahis 
oldu, bendeniz kendilerine söyledim. Belediye 
reislerini düşünürseniz ben sizin, demokratlı
ğınızdan şüphe ederim. (Doğru sesleri) Çünkü 
belediye reisleri hiyerarşik kadronun üstünde, 
yahut içinde değillerdir. Onlar halkın seçimiy
le, halkın sevgisiyle o mevkie gelmişler. Kul
lansalar, kullansalar, ancak o sevgiyi kullanır
lar. O sevgi kadar meşru nüfuz yoktur. Bir be
lediye reisi bulunduğu memlekette kendini 
sevdirmişse istifa etmesin, adaylığını koysun 
ve milletvekili olsun. Bundan daha güzel ve da
ha iyi millî hâkimiyete, muvafık bir seçim ola
maz. !Sonra bendeniz bu demokrasinin muhit
ten başiıyarak merkeze doğru seyrini tabiî gö
rürüm. Yani memlekette muhitte kendini sev
dirmiş bir adamın milletvekili olarak buraya 
gelmesi kadar doğru bir şey olamaz. Çünkü' 
kendini o muhite sevdirmiş, o muhitten intihap 
edilmiş o muhitin itimadına raıazhar olmuştur. 
Vekili asil yapacağı zaman bu unsurlara istinat 
eder, onu sever, ona itimat eder ve işini göre
ceğine, onun memlekete faydalı olacağına ka
naat getirir. Onun için bir belediye reisi kendi 
muhitinden milletvekili olması için onu istifa
ya mecbur etmek doğru bir şey değildir. Bina-

I enaleyh bendeniz," komisyonda rica"ettiğim gi-
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bi, şimdi de sizden rica ediyorum, ibizim De
mokrat Partili arkadaşlar Ibu iş üzerinde dur
masınlar ve bu meselede verdikleri ;takriri de 
geri alsınlar. Maddeyi de olduğu gibi kaibul 
edelim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Bir sual soracağım komisyondan : 35 
nei maddenin Ibirinci fıkrasında : «Siyasi par
tilerin genel •merkezlerindeki yetkili organları 
•bu partilerin teşkilâtı bulunan, seçim çevreleri 
için, o çevrenin seçebileceği milletvekili sayısı
nı 'geçmemek üzere aday gösterebilirler» diyor. 
Asıl sorum »bundan sonra gelen şu kısma aittir : 
«Mensup olduğu siyasi partinin aday listesine 
girmiş 'bulunan kimse, yazılı muvafakati olma
dıkça diğer "bir siyasi parti 'tarafından başka 
bir seçim çevresi için aday.gösterilemez» deni-
niliyor. Başka bir seçim çevresi için aday gös
terilemediğine göre bulunduğu seçim bölgesin
de aday gösterilebilir mânası çıkıyor. Şu hal
de mensup olduğu parti aynı seçim bölgesinde 
kendi partisi, veya başka bir parti listesine 
dâhil olabilir. Maksat budur. Eğer bir parti 
listesine dâhil olan bir kimse diğer bir parti 
listesine dâhil olmamak kastediliyorsa o za
man hiçbir seçim bölgesinde aday gösterilemez 
kaydını koymak lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Tasarıda iki 
yerden aday gösterilenler seçilseler dahi hiçbir 
yerden seçilmemiş addolunur diye bir hü
küm mevcuttur. Ama bir seçim çevresinde bir 
liste de aday gösterilen kimse, diğer bir parti 
listesinde ve müstakiller listesinde gösterile
bilir. Bu menedilmiş değildir. Efendim kürsü
ye çıkmış iken belediye reisleri bakkmda ko
misyon müzakeratmdan kısaca bahsetmek iste
rim. 

Efendim, bu mesele komisyonda uzun tar
tışmaları mucip oldu. Sekize karşı 13 oyla be
lediye reislerinin seçimden şu kadar gün evvel 
istifa etmeleri lâzımgeleceği hakkındaki hüküm 
kaldırıldı. Bunu kaldırmaya taraftar olan ar
kadaşların mucip sebepleri şunlardı: Belediye 
reisleri evvelce teftiş kurulları başkanı idiler. 
Kurullara başkanlık ederler, itirazları tetkik 
ederler; birtakım soruları cevaplandırırlardı. 
Aşağı yukarı yargıçların şimdi ifa etmekte ol
dukları vazifeye müşabih bir vazife ifa eder-
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lerdi. Bugün yargıçların seçim kurulunda va
zife almaları halinde adaylıklarını koyamıya-
cakları hakkındaki hüküm ne ise belediye re
isleri için de o hüküm aynen varitti. Bu kanun 
belediye başkanlarına seçim kurullarında hiç
bir vazife tanımadığına göre sebep tamamen 
zail olmuştur. 

Eski fıkıhta bir kaide vardı; mâni zail olun
ca memnu avdet eder, derdi. Belediye reisinin 
istifasını icabettiren sebep kalkınca kendilerini 
istifaya mecbur etmek için komisyon ekseriye
ti bir lüzum ve sebep görmemiştir. 

Seçmenler üzerinde belediye reislerinin de 
tesir yapabileceği mevzuubahis oldu. Seçmen
ler üzerinde tesir yapması melhuz olanların is
tifa etmeleri lüzumu Devlet otoritesini şahsi 
işi ve menfaati için kullanabilenlere mahsustur. 
yoksa herkesin az çok muhitinde bir tesiri var
dır. Yeterki bu tesiri, Devletin kendisine ver
miş olduğu resmî bir vazifeden almış olmasın. 
Belediye reisleri Devletten aldıkları bir hizmet 
ve bir Devlet, otoritesi dolayısiyle tesir yapan 
insan değildir. Mahallinde gene halk tarafından 
gene genel ve gizli oyla seçilen ve bu suretle 
bir nüfuz ve tesir sahibi olan bir adamdır. Bu 
tesir ve nüfuzu da daima meşrudur. Bu itibar
la onun da tesir sahasını kendisine terk etmek 
iktiza eder. Yine bir arkadaşımızın izah buyur
duğu gibi, belediye reisliği hakikaten yıpratıcı 
bir vazifedir. Çok yerlerde belediye reisleri bin 
bir çeşit işler arasında yıpranırlar. Bu da naza
rı itibara alınırsa, bu tasavvur olunan tesir de 
mevzuubahis olamaz. Hem belediye reisliği aşa
ğı yukarı siyasi, politik bir vazifedir. Memur 
gibi değildir. Belediye reisinin siyasi olması, 
bir partiye intisap etmesi ve politika yapması 
asıldır. Esasen o yere seçimle de gelmiştir. Bu 
sebeplerle bir tahdit yapılması doğru görülme
miştir. 

Maziyi tetkik ettiğimiz zaman, hepimizin 
bildiğimiz gibi bir ilin belediye reisini diğer 
ilden ve o ilin belediye reisini de öbüründen aday 
gösteriyorduk. Netice itibariyle aşağı yukarı 
bir oluyordu, yani belediye reislerinin istifa 
mekanizması bu suretle işlemiyordu. Rize bele
diye reisini Trabzon'dan, Trabzon belediye rei
sini de Rize'den gösteriyorduk, bir nevi müba
dele oluyordu. Bu suretle de her ikisi de vazi
fe başından ayrılmıyor ve aday oluyorlardı. 
Şimdi doğrudan doğruya ve böyle bir yola git-
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meden adaylık koyma imkânını sağlamış bulu
nuyoruz. 

Sonra belediye reisinin tesir sahası ancak 
kasabaya münhasırdır. Kasaba sınırını da geç
mez. Belediye reisinin köylerde, bucaklarda ne 
tesiri olacak? Şehir veya kasabanın on bin, otuz 
bin, kırk bin nüfusu içinde ancak bir kısımla-
rma tesir yapabilir. 350 000-400 000 nüfuslu 
bir vilâyetin bütün çevresinde tesir sahibi 
olması ihtimali yoktur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında da yni 
şekilde müzakere ve münakaşa yapılmıştır, ik
tisadi Devlet Teşekkülleri memur ve müstahdem
leri esasen Devlet memurları değillerdir, Dev
letin nüfuzunu kullanamazlar bu itibarla Dev
let memurları gibi Devletin otorotesinden isti
fade ederek tesir yapması ihtimali varit değil
dir. Bugün İktisadi Devlet Teşekkülleri mensup
ları partilere girebilmekte siyasi faaliyetlere 
katılmakta, partilere girebilmektedir. Bunların 
gerek oy vermesi gerekse adaylığını koyması hak
tır; seçilme hakkından mahrum edilmemesi lâ
zımdır, mahrum etmek için asla bir sebeb yok
tur. Bunları memur farzedip, partilere intisa
bında, siyasetle iştigal ' hususunda menetme-
miştir. Böyle bir zümreyi adaylıktan menetmek 
için hiçbir hukuki esas tasavvur edilemez. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

Başkanlığa 
35 nci maddenin 7 nci fıkrasında (Millî ira

de ile tâyin olunan memurlar) ibaresinden son
ra (ile belediye başkanları ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin müdür ve şefleri) ibaresinin 
ilâvesini teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
35 nci maddenin 7 nci fıkrasında: İllerin ge

nel idare tekilâVnda Millî irade ile tâyin olu
nan memurlar.... kelimelerinden sonra (ve bele
diye başkanları) kaydının ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
F . Apaydın 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize) 
— Efendim, 35 nci maddenin 3 neü fıkrasında 
Hükümet adına ufak bir değişiklik rica ediyo
rum. 
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I Teklif ettiğimiz bu ufak değişikliğin sebebi 

şudur : Şimdi müzakere edilen maddenin yazılış 
tarzına göre; kanunen seçim kurulları başkanlık-,, 
larma seçilecek veya Yüksek Seçim Kuruluna' 
kur'a ile başkan veya üye olacak olan zevatın bu' 
vazifeyi kabul edip etmemelerinin kendi ihtiyar
larına bırakıldığı gibi bir mâna çıkıyor. Eğer 
bu şekilde maddeyi kabul edecek olursak bu va
zifeyi kabul etmek istemiyecek yargıçların çok 
olması halinde seçim kurullarına başkan bulun
maması ihtimali vardır. (Doğru sesleri) 

i Bunu önleyici bir kaydın kanunun içerisine. 
konulmasında, kanunun tatbiki bakımından fay-

j da mülâhaza ediyorum. 
Onun için bendenizin mâruzâtım şu olacak-

I tır : 35 nci maddenin üçüncü fıkrasının ilk sa-
j tırında (İlce ve il seçim kurulu başkanlığını ka

bul eden) tâbiri yerine (İlce ve il seçim kurula 
başkanı olan) diyeceğiz. 

I Sonra ayni fıkrada sekizinci sahifenin ilk sa-
I tırında (Başkan ve üyeliklerini kabul eden Yar

gıtay ve Danıştay mensupları) deniyor. Onua 
yerine (Başkan ve üyeliklere seçilen) kelimeleri
ni koyacağız. Ayni sahifenin dördüncü satırı-. 
nın (Yukardaki fıkrada yazılı görevleri kabul 
etmiyerek adaylığı tercih edenler) cümlesi yeri
ne (Yukarıdaki fıkrada yazılı görevlerden, ancak 
adaylığını koyacak olanlar istinkâf edebilir) kay-

i dmın konmasını teklif ediyorum. 
i Yargıçlar, kendi ihtiyarlariyle bu görevler-
J den ayrılmıyaeaklardır. Yargıcın bu görevden ay-
< rılabilmesi ancak kendileri için en mukaddes hak 
I olan seçilmek için adaylığını koymak halinde 
i olacaktır. Şüphesiz ki, onların bu taleplerini isaf 
| etmek lâzımgelecektir. 
I Maddeyi bu tashihle kabul buyurmanızı rica 
i ederim. 
| BAŞKAN — Komisyon mutabık mı?. 
| GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ-
| Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efendim, seki

zinci sayfanın 29 ncu satırında : «Ve derhal Ba
kanlığa» kelimeleri var, onun, «Ve derhal doğ-. 

i ruca Bakanlığa» şeklinde düzeltilmesini istiyo-
• ruz. 
| AHMET KEMAL VARINCA (Gümü§ane) —. 
İ Adalet Bakanından bir şey soracağım. 
j Arkadaşımız diyor ki, hâkimler bu işten ca

yıyorlar, yani kurul başkanı olmak istemiyor
lar. 

I Müsaade ederseniz kürsüden söyüyeyim. 
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BAŞKAN — Buyurun! 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

Efendim, evvelce zannediliyordu ki, hâkimler 
bu seçim kurullarına reis olmak için can ata
caklar. öyle bir kanaat vardı. Şimdi Sayın 
Adalet. Bakaranın buyurduğuna göre, bunların 
arzuları yok bu işde ve zannediyorum ki, aday
lık koymak can kurtaran gibi bir şey olacak. 
Her hâkim bu işten sıyrılmak için bir yerden 
adaylığını koyacak. Buna karşı bir çare bul
mak lâzımdır. Nasıl düşünüyorlar, bir çare 
var mıdır? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
—- Efendim, şimdi huzurunuzda mâruzâtta bu
lunurken bu maruzatıma saik olan sebep arka
daşımın tahmin ettiği gibi yargıçlarımızın bu 
vazifeyi kabul etmek istemediklerine dair res- . 
mi bir intibaını olduğundan dolayı değildir. 
Bunu tasrih etmek isterim. 

Yalnız Kanunun hükümlerini yürütebilmek 
için bu Kanunun sistemine göre behemehal ko
misyon başkanı yargıç olacağı için o komisyona 
seçilecek yargıç şu veya bu mülâhaza ile bu 
munzam vazifeyi kabulden kendini ihtiyari ile 
istinkâf ederse birçok kazalarda yalnız tek 
yargıç olduğu için adlî cihazın normal çalışma
sını da sektedar etmemek için bu kanuni vazi
fede yargıcın kendi ihtiyari ile ve mâkul bir 
sebep olmaksızın istinkâf etmesinin caiz olma
dığım tasrih etmek lâzımdır. Bu tadilleri bu 
sebeple rica ettik. 

Şü noktayı arzedeyim ki; bu vazifeden kur
tulabilmek için yargıç arkadaşların ekseriyeti 
adaylığını kor ve kurtulur gibi bir mülâhaza
ya da aynı zamanda varit olmamak lâzımdır. 
Çünkü, yine bu maddenin bir fıkrası diyor ki, 
« ilce ve il seçim kurullarında görev kabul eden 
yargıçlarla yüksek seçim kurulunda görev ka
bul eden Yargıtay ve Danıştay mensupları bü
tün seçim çevrelerinde adaylıklarını koyamaz
lar, diyor. 

Kanunun meriyete girmesi ve seçim muame
lelerine başlanması üzerine bir yargıç bir se
çim kurulunda başkanlık kabul ettiği zaman 

artık o adaylığımı koyacağım, diye bilâhara 
bundan istinkâf edemiyecektir. Şayet böyle bir 
vazifeyi kabul etmeyi esasen istemiyen bir yar
gıç aynı zamanda adaylığını koymak istiyen bir 
adama o bu kurulda vazife almadan evvel diye
cektir ki, ben adaylığımı şuradan koymak isti-
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yorum, onun için henüz müddet gelmemiş, ka
nun yirmi gün evvel diyor, fakat şuradan aday
lığımı koyacağını için bu vazifeden istinkâf edi
yorum diyecektir. Bakanlık bu isteği tetkik 
edecek, orada ikinci bir yargıç varsa, onun en 
yüksek derecelisini, o işle tavzif edecektir. 
Binaenaleyh il ve ilce seçim kurullarında ve 
Yüksek Seçim Kurulunda vazife almış olan yar
gıç Türkiye'nin hiçbir yerinde adaylığını koy-
mıyaeak. Ama böyle bir adaylık koymak isti
yorsa bu kurullarda her hangi bir vazife alma
dan ve fiilen çalışmaya başlamadan evvel bunu 
ifade etmesi lâzımdır. Bu kanunun bir maddesi 
bu vazifeyi kabul ettikten sonra artık Türki
ye'nin hiçbir yerinde adaylığını koyamaz diyor. 
Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, bu kanunun 
mütaakıp maddelerinde görülecektir ki, seçim 
kurulları oy verme gününden çok evvel teşekkül 
etmiş bulunacaktır ve onların teşekkül anı, ka
nunun emrettiği seçim gününden yirmi gün 
adaylığı koymak hususundaki tarihten de evvel
dir. Binaenaleyh seçim kurulu başkanı vazi
fesi kendisine teveccüh edebilecek olan bir 
yargıç bu vazifede en ufak bir muamele yaptı
ğı yani fiilen bu sıfat ile hareket ettiği anda 
artık kendi adaylığını hiçbir yerden koyamı-
yacaktır. 

Adaylığını koymayı düşünen bir yargıç ise, 
bize diyecek ki ; şu mmtakada seçim kurulu 
başkanlığı için tebligat aldım, ben adaylığımı 
koymaya karar verdiğim için bu vazifeyi göre-
miyeceğim. Bunun dışında her hangi bir şahsi 
mülâhaza ile, vazifeyi kabul etmekten imtina 
edemiyecektir. Bizim, teminini istediğimiz 
nokta budur. Ama arkadaşlarımız bu mülâha-
zalariyle demek istiyorlarsa ki, 2 300 Türk hâ
kiminin hepsi bu vazifeden kaçınmak için aday
lığını korsa ne yapalım? Ben böyle birşeyi müs-
tebat addetmekle beraber böyle bir ihtimal olur
sa ozaman yine huzurunuza gelmekten başka 
bir çare yok. Veyahut kanunun emirlerini ih
mal etmek imkânı olmadığı için, fiilen hâkim 
göndermenin mümkün olmadığı ahvalde seçim 
kurulundan birisi riyaset vazifesini yapar hâ
kim gelinceye kadar işi yürütür. 

Benim tek endişem, bu vazifeyi hâkimlere 
kanuni bir vazife olarak değil de kendilerinin 
ihtiyarına bırakır gibi bir vaziyet ihdas eder
sek, ne de olsa esas vazifesini gördükten sonra 
bir de munzam vazife tevcih olunduğu için böy-
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le bir vazifeyi başka bir arkadaşına devri dü
şünülebilir. "Seçim muamelâtının muntazam ce
reyanını engelliyecek olan bu vaziyeti önlemek 
için bu sarahatin lüzumlu olduğuna kani bulu
nuyorum. 

TAHSİN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim, bir teklif yapmıyacağım, yalnız Sayın 
Adalet Bakanının şimdiki izahatı üzerine söz 
aldım. Varınca arkadaşımın işaret ettikleri 
nokta varittir. Üzerinde durulacak bir endişe
dir. İtalyan Seçim Kanununun bir maddesinde, 
vazifeden vaktiyle ayrılmamış olan hâkimlerin 
namzetliğini koyma hakkı kaldırılmıştır. Çün
kü hâkimlerin, seçim kurullarında vazife alan
lar için konulmuş olan ceza ve sair ağır hüküm
lerden kaçınıp, adaylıklarını koymak sure
tiyle bu işten uzaklaşmaları endişesi vardır. Bu 
sebeple hâkimler kendilerini bu kurullardan 
kurtarmak için yer yer adaylıklarını koyabi
lirler mülâhazasiyle vâzıı kanun, hâkimler için, 
âdeta esas prensipi feda ederek, namzetlikle
rini koyamamak gibi bir hüküm koymuşlardır. 
Bunu bir fikir olarak arzediyorum Böyle bir 
endişe mevcuttur, ama ben de Sayın Adalet 
Bakanı ile mutabıkım, böyle bir endişeye ka
pılarak mevcut olan bir hükmü dağıtmaya git
mekte isabet yoktur. Temenni edelim ki, böyle 
bir endişe tahakkuk etmesin. 

BAŞKAN — İki önergeden birisi yalnız be
lediye başkanlarının muayyen müddet içinde 
istifa etmeden adaylıklarını koyamıyacaklarma 
dairdir. Diğeri de hem belediye başkanlarının 
hem de İktisadi Devlet Teşekkülleri İşletmeleri
nin müdür ve şeflerinin de adaylıklarını koymak 
için muayyen bir müddet içerisinde istifa etme
leri şartını ihtiva etmektedir. 

önce birinci önergeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler... (Anlaşılmadı sesleri.) 

(Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar... önerge nazarı itibara alındı. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinç-
er'in önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergede hem belediye baş
kanları hem de İktisadi Devlet Teşekkülleri 
müdür ve şefleri vardır. Belediye başkanları 
meselesi nazarı dikkate alman öteki önerge ile 
halledilmiştir, şimdi İktisadi Devlet Teşekkül-
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leri müdür ve şeflerini oyunuza arzediyorum. 
Nazarı itibara alanlar. lütfen işaret buyursun. 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. * 

Diğer kısım için ne diyorsunuz ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ

Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Adalet Bakanı
nın söylediği tashihleri biz de kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Ohalde Adalet Bakanının izah 
ettikleri tashihler ve bir de belediye başkanla
rının ilâvesi, «ve derhal Bakanlığa gönderilir» 
ibaresine «doğruca» kelimesinin eklenmesiyle 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde bu tashihlerle kabul edil
miştir. 

OTUZ ALTINCI MADpE — Bir kimsenin 
ancak bir seçim çevresinde adaylığını koyması 
veya aday gösterilmesi mümkündür. Aksi hal
de adaylığı bulunan tekmil çevrelerde aldığı oy
lar hükümsüz sayılır, 

Seçilmiş olma halinde o kimse yerine seçim
de milletvekili olmamış bulunanlardan en çok 
oy almış olan kimse milletvekili olur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, Mec
lise partilerin ne kadar kuvvetli elemanları gele-
bilirse Meclisin hüviyeti de o kadar yüksek olur. 

^ Bu itibarla hemen her tarafta partiler kendi kuv
vetli elemanlarını Meclise getirmek gayretindedir-
ler. Buna mukabil olarak da öbür parti Muhalif 
Partinin veya karşısındaki partinin kuvvetli ele
manın da gelmesini arzu -.etmez. Bu maddeye 
göre bir yerden aday gösterme mevzuubahistir. 
Hükümetin ilk defa hazırladığı ön tasarıda iki 
yerden aday gösterilme kabul edilmişti. İki yer
den kabul etmek bugünkü duruma ve zarurete 
göre bir ihtiyaç olduğunu telâkki ederiz. Filha
kika bâzı devletler tahdit etmişlerdir, bir yer ola
rak tahdit etmişlerdir. Fakat bunun yanında br-
çok devletler de bu imkânı bahsetmişlerdir. İtalya 
üç yerde namzet koyma imkânını kabul etmiştir. 
Bir yerde namzet konulmasını kabul eden dev
letlerin çoğu nispî temsil esasını kabul etmiş ol
maları itibariyle partinin kuvvetli elemanları
nın seçilmemesi haddi asgaridedir. 

Bu itibarla bir seçim çevresinden aday gös
terilmesi yerine iki seçim çevresinden aday' gös
terilmesi esasını teklif ediyorum. Yüksek Heyeti
nizin kabul edeceğini ümit ederim. 

HULKl KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; gerekçesini izah etmiyeyim, bendeniz de 
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aynı fikirdeyim, bu mealde bir önerge hazırlamış
tım, bunda politik fayda şüphesizdir, partilerin 
elit elemanları üzerindeki hassasiyet zahirdir, 
bu bakımdan 36 neı maddenin birinci fıkrasında 
[bir kimse ancak] ibaresinden sonraki [bir seçim 
çevresinde] yerine [iki seçim çevresinde] olarak 
maddenin tamamlanması ve bir aday iki çevrede 
adaylığını koyabilmesi imkânının sağlanmasını 
rica ederim. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim; benden evvel konuşan arkadaşların 
noktai nazarlarına tamamen iştirak ediyorum 
Yalnız ilâve edeceğim nokta şudur. Bu tasarı iki 
prensipi kabul etmiştir. Bunlardan birisi, me
bus olmak istiyen herkesin adaylığım koyması, 
prensipi diğeri seçmenlerin dilediğini seçmek hu
susundaki serbestisi prensipi. 

Şimdi bu iki prensipi bu teze vuracak olur
sak, vahdet prensipini kabul ederek; bir kimse
nin bir yerden aday konması esasını kabul ede
cek olursak, gerek seçilen ve gerek seçenin hak
ları üzerinde bir tahdit yapmış oluruz. Burada 
böyle bir tahdit yaratmak doğru değildir. 

Fakat seçimin bir çorbaya dönmemesi ve bir 
kişinin, faraza on yerden, 20 yerden aday gös
terilmemesi için, bu arada mâkul bir had ka
bul etmek mümkündür. 

Benden evvel konuşan arkadaşlar gibi ben de, 
iki yerden adaylık esasınım kabulünü rica edi
yorum. 

GEÇİCİ K. ADINA ABDÜRRAHMAN KO
NUK (Bursa) — Efendim, elimizdeki tasarıda 
yalnız bir yerden seçilme mevzuubahistir. Bu 
itibarla bu hükme riayet edilmeme halinde, ya
ni birkaç yerden seçilme halinde hiçbir yerden 
seçilmemiş sayılacağına dair ikinci fıkra mev
cuttur. 

Şimdi yapılan teklife göre, iki yerden se
çilme hakkının tanınması istenilmektedir. 

Bendeniz esas bakımından buna muarız de
ğilim. Yalnız bu teklif kabul edildiği takdirde 
bir noktanın eksik kalmamasını arzetrnek isti
yorum. 

îki yerden seçilmesi kabul edilecek olursa, 
kazanmış bulunduğu iki seçim çevresinden biri
sini tercihte muhtar kalacaktır, bu takdirde de 
tercih ettiği seçim çevresinde bir münhal ola
caktır. Bu münhalin doldurulması için iki nok
tai nazar varlır. Ya ondan sonra en çok oy alan 
gelir veya orada yeniden seçim yapılır. Bizim 
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bugün mer'i olan Seçim Kanunumuzda yeniden 
seçim- yapmak usulü, sistemi kabul edilmiştir 
ve birçok yerlerden aday koymayı kabul eden 
yerlerde de aynı şekilde yeniden seçim usulü ka
bul edilmiştir. Bu itibarla bu maddenin altına 
bir fıkranın eklenmesini teklif ediyorum; ka
bulünü rica ederim. 

SEÇİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SAÎT AZ-
Mî FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bu hüküm ko
misyonumuzda küçük bir çoğunlukla kabul 
olunmuştur. Tek sebebi bâzı şahsiyetlerin hak
sız yere diğer adayları ezebilir endişesidir. Buna 
yer vermemek için bu hükmü kabul etmiştik?. Her 
iki parti arkadaşlarımız bunu istiyorlar. (Üç 
parti sesleri.) Biz de bunda komisyon olarak bir 
mahzur görmüyoruz. Takdir yüksek takdirinize 
aittir, kabul edilebilir. 

Kabul edildiği takdirde Abdürrahman Ko
nuk arkadaşımızın teklifinin de kabulünü rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Mümtaz ökmen. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş

lar, Nuri özsan arkadaşım haklıdır: Bir siyasi 
partinin, en kudretli elemanları ile Mecliste 
temsil edilmesi lâzımdır; Fakat bu esas kadar 
da bir siyasi parti liderinin ve onun birinci sınıf 
elemanlarının memleketteki seçim kudretlerini 
daha iyi bilmeleri ve ölçmeleri esası da lâzım
dır. Balık avına çıkar gibi, oraya olta atalım, 
buraya olta atalım, bakalım hangisinde balık 
çıkar diye bekler tarzda milletvekili seçimine 
gitmek ciddî olmaz. (Soldan bravo sesleri) 

Ya bu madde kökünden kalkar, istiyen eski
den olduğu gibi 63 dairei intihabiyeden adaylı
ğını koyar, veyahut da kaomisyon maddesinin 
hükmü aynen kalır. Bu, benim şahsi mütalâam-
dır. Şimdi arkadaşlar, vaziyet ne oluyor? Siya
si partiler, katiyen tariz maksadiyle söylemiyo
rum, muayyeni mahdut adamlarını bir, iki, beş, 
on vilâyete aday. koyuyorlar; netice istifalar 
dolayısiyle de beş gün sonra memlekette yeni 
bir seçim buhranı başlıyor. Ankara'y1 tercih et
tim, Konya'yı bıraktım, Manikayı bıraktım, 
Kastamonu'yu bıraktım. Yeni Meclis seçimin 
meşru olup olmadığı hakkında bütün memleket 
efkârını teşviş eden bir mücadele devam eder
ken bir ay sonra bin bir masrafla şurada bu
rada yniden seçime giriyoruz. Aynı zamanda 
partilerin lehine olduğu için söylüyorum ki, si-
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yasi partiler birinci sınıf adamlarını, başlarını 
nerede kuvvetlerini hissediyorlarsa orada aday 
koysunlar. Mertçe mücadele yapsınlar, piyan
godan vazgeçsinler. (Bravo sesleri) 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arka
daşlar, Sayın Okmen arkadaşım ile bu noktai 
nazarda aykırı bulunduğumdan üzülüyorum. 
Arkadaşım kendi noktai nazarlarında haklıdır
lar. Eğer temsili nispi olsaydı dedikleri doğru 
olurdu. Fakat memlekette -ekseriyet sistemi ca
ri olunca adayın taaddüdünün cevazından da
ha taJbiî bir şey olamaz. (Olmaz öyle sesleri). 

Bunu tazmin edecek fbir hüküm de madde
nin son fıkrasına ilâve edilebilir. Ondan sonra
ki gelebilir. Fakat buna zaruret olduğuna ka
ni değilim. (Hayır hayır. Reye reye sesleri). 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim; ökmen arkadaşımız meseleyi izam 
ederek konuştular. Adaylığın her taraftan kon
ması serbest olsun şeklinde 'bir teklif yapma
dım. Arkadaşlarım da böyle bir teklifle gelme
diler. Biri ikiye çıkarmak istiyorlar. 

Elbette serbest olursa tasvir ettikleri sahne 
hâsıl olabilir. Oraya buraya, balık avına çık
mış gibi adaylığını serpiştirmek suretiyle koya
bilirler. O zaman burası -olmazsa, şuradan çı
kar şeklinde bir zihniyet basıl olur. Ama bunu 
biz suiistimal etmemek için ikiye indirdikten 
sonra ifade ettikleri mahzur Ibu kadar büyük 
değildir. Sonra ikiye indirilmesi mahzurlarını 
izale edebilecek ve ayrıca firen vazifesini göre
bilecek bir mesele daha vardır. Bir siyasi par
ti tas-avvur edelim ki, iki yerden aday göster
miştir. Birini tercih ederse diğeri, feda edecek
tir. Bu takdirde o siyasi partinin 'bir sandalye
si veya Mecliste bir milletvekilliği eksik ola
cak demektir. Binaenaleyh siyasi partiler san
dalyesi boşalmış olacaktır, mebus adedinden de 
fbir -eksik meibus çıkarmış olacaktır. Binaenaleyh 
siyasi partiler kendi adamlarını muhtelif yer
lerden, iki yerden aday göstermek meselesini 
düşünürken 'bir yerden eksik (bir mebus çıkar
ması igilbi !bir endişe ile hareket edeceklerdir. 
Kendi menfaatleri icabı, bunların Mecliste bu
lunması -o parti için çok lüzumlu olan bir şey
dir. Bu da nihayet birkaç kişiye inhisar ede
cek bir keyfiyettir. Bunu vehamet olarak gös
termek doğru değildir. Teklif mâkuldür, hu
dudu çizilmiştir, eğer kabul edilecek olursa 
partiler ve memleket bakımından yerinde bir 
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şey olacaktır. Akadaşlarımdan takririmin ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak bildirdiğim gibi 36 ncı madde

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim : 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bir kimsenin 
ancak iki seçim çevresinde aday gösterilmesi 
mümkündür. Bu iki seçim bölgesi dışındaki 
çevrelerde aldığı oylar hükümsüz sayılır. 

Aday gösterildiği iki yerden de seçildiği 
takdirde aday, tercih ettiği seçim çevresinin 
milletvekili olur. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

Yüksek Başkanlığa 
Adayın iki seçim çevresinde birden seçilmesi 

hâlinde, bir seçim çevresini tercih edip, diğer 
çevre için yeniden seçim yapılmasına dair fıkra 
eklenmesini arzederim. 

Bursa Milletvekili 
Abdürrahman Kojmk 

Başkanlığa 
36 ncı maddenin birinci fıkrasının «bir kim

senin ancak iki seçim çevresinden adaylığını 
koyması...» şekline sokulmasını teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
Otuz altıncı maddenin birinci satırında 

bir kimsenin ancak) ibaresinden sonraki (bir se
çim çevresinde) yerine (iki seçim çevresinde) 
ibaresinin yazılmasını teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Hulki Karagülle 

BAŞKAN — Bu teklifler karşısında Hükü
met noktai nazarını beyan edecektir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efen
dim, bu madde hakkında Hükümetin Yüksek 
Heyeteinize bir maruzat borcu vardır. Çünkü 
bu maddedeki takyit, yalnız bir yerden aday 
gösterfmesi mecburiyeti, daha ziyade nispî se
çimi kabul etmiş olan memleketlerin koyduğu 
bir kaidedir. Hükümet îlmi Heyetin tasarısrnı 
şimdi huzurunuza sunulduğu şekilde eline aldı-

~ 257 — 



B : 41 8.! 
ğı zaman, bu hususu gözden kaçırmış değildir. 
Ancak dün de umumi maruzatım sırasında ar-
zettiğim gibi, Hükümet, îlmî Heyetin tasarısın
da mümkün olduğu kadar az değişiklik yapmaya,, 
yapacağı değişikliği Ğe, zaruretlterle sfnırlama-
ya hususi bir önem verdiği için, bu maddeye 
dokunmamıştır. Bizim gibi ekseriyet usulünü ka
bul etmiş olan memleketlerde böylece, iki yerden 
adaylık koymak hakkı verildiği vardır. Bu hu
susta Hükümetin, her adayın yalnız bir yerden 
gösterilmesi bir zarurettir gibi hiç. bir mütalâa
sı yoktur. Hükümet, sırf îlim Heyetinin hazır
ladığı şekle dokunmuş olmamak için, buna do
kunmamıştır. Fakat şunu da ilâve edeyim ki, bu 
şekil ancak nispî temsil usulünü kabul etmiş 
ofan memleketler için bir zaruret ifade eder, 
ekseriyet usulünü kabul öden yerler için bir za
ruret ifade etmemektedir. 

(Muğla Milletvekili Nuri özsan'ın önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — (Abdürrahman Konuğa) Sizin 
önergenizde aynı mahiyettedir. 

Efendim, diğer önergeler de ayni mahiyet
tedir. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Ayni mahi-
yettet değildir. 

KOMİSYON ADINA ALÎ RÎZA TÜREL 
(Konya) — Müeyyide bakımından tasarıdan ta
mamen ayrılan bir önergedir. Tasarıdan iki nok
tada ayrılıyor. Biri, bir yer yerine iki seçim 
çevresinden adaybk esasını kabul ediyouz. ikin
cisi de, bunun dışında, bundan fazla seçim böl
gelerinde adaylığını koymuşsa, yalnız oralardan 
aldığı oyların muteber olmamasıdır. Halbuki 
tasarıdaki esasa aykırı olan bu hüküm onu or
tadan kaldıran bir şeydi. 

N U R İ ÖZSAN (Muğla) — Prensipi kabul 
edesin. 

ALI RIZA TÜREL (Devamla) —Aldığı rey
lerin muteber olmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — iki yerden aday gösterilebilsin. 
Bu prensipi ihtiva eden kısmı oyunuza suna
cağım. iki yerden aday gösterilmesi prensip ini 
nazarı itibara alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Anlaşılmadı. Ayağa kalkmak 
suetivle halledelim. Ön ergeyi, yani iki yerden 
adaylık göstterilmesi teklifini ihtiva eden öner
geyi nazarı itibara alan1 ar lütfen ayağa kalksın
lar... Oturun. Kabul etmiyenler... tereddüt hâsıl 
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] oldu, arada çok az fark vardır. Müsaade ederse

niz önergeyi acık oya sunacağız. 
Oy vermeye Urfa'dan başlıyoruz. Verilen 

önerge iki yerden adaylık konabilmesini ihti
va ediyor, prensip olarak. Önergeyi kabul eden
ler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı oy vere
cektir. Müstenkif olanlar da lütfen oylarını 
kullansınlar, ekseriyetin tâyininde nazara alı
nacaktır. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oy verıuiyen arkadaşlar lüt

fen oylarını kullansınlar. Oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

Tensip buyurulursa tasnif neticesine kadar 
bu maddeyi geçelim ve mütaakıp maddelerin 
müzakeresine devam edelim. 

Müracaat müddeti 

OTUZ YEDlNCÎ MADDE — Milletvekilli
ği adaylığı için oy verme gününden önceki yir
minci gün saat 17 ye kadar müracaat edile
bilir. 

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

Müracaat usulünde adaylığa itiraz 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Adaylık için 
müracaat, adayın milletvekili seçilmek istediği 
seçim çevresi il seçim kurulu başkanlığına ya
zılı olarak yapılır. 

Kurul başkanlığı, müracaatın yapıldığına 
dair bir makbuz verir ve müracaatı ilân eder. 

Seçim kurulu, adaylığın 35 ve 36 ncı mad
delerde yazılı şartlara ait noksanları bulundu
ğunu görürse tamamlanmasını ilândan itibaren 
iki gün içinde müracatı yapanlara bildirir. 

Müracaatlardan her birinin ilânından itiba
ren iki gün içinde 35, 3(5 ve 37 nci maddelerde 
yazılı şartları haiz olmadığından dolayı aday
lığa yazı ile itiraz olunabilir. Bu itiraz dilek
çesine gerekli vesikaların bağlanmış olması 
şarttır. 

i l seçim kurulu oy verme gününden önceki 
15 nci gün akşamına kadar tekmil adaylık mü
racaatlarını ve yapılmışsa itirazları inceliyerek, 
sadece adaylığı kabul veya reddettiğini ilgilile
re tebliğ ve ayni zamanda ilân eder. 

Bu ilân tarihinden itibaren iki gün içinde 
Yüksek Seçim Kuruluna müracaat olunabilir. 
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Yüksek Seçim Kurulu bu müracaatları üç 

gün içinde kesin karara bağlar. 
BAŞKAN — Bu maddenin birinci fıkrasın

dan sonra ikinci fıkra olarak şöyle bir kaydın 
konmasını komisyon teklif ediyor. Müsaade
nizle bu teklifi de okutayım, ondan sonra söz 
istiyenllere söz vereceğim. 

Şu kadar ki, siyasi partiler muhtelif seçim 
çevrelerine ait aday listelerini muayyen müddet 
içinde Yüksek Seçim kuruluna da verebilirler. 
Yüksek Seçim Kurulu bunları ilân eder ve en 
kısa bir müddet içinde seçim çevrelerine bil
dirir. 

BAŞKAN — Fikri Apaydın. 
FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Aynı şeyi 

teklif edecektim, maksat hâsıl olmuştur. 
BAŞKAN — Hasan Dİnçer. 
HASAN DİNÇER (Afyon) — Bu maddede 

konulmuş olan itiraz müddetlerinin işlemesine 
imkân olmadığı kanaatindeyim. Şimdi bir ma
hallî seçim kurullarına itiraz var, bir de yük
sek seçim kurullarına itiraz var. Mahallî se
çim kuruluna itirazı bu madde kayıt ve şarta 
bağlamıştır. O da vesikalara bağlanacak itiraz
ların nelerden ibaret olduğuna dair maddelere 
bakacak olursanız bu vesikaların iki gün için 
bulunmasına imkânı maddi yoktur. Vesikasız 
da mesmu olamayacağına göre, seçim kuruluna 
itiraz yapılır şeklindeki bir şeyin hükmü olma
yacaktır? Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak 
itiraza gelince, bu da üç gün içinde yapılacağı 
için aynı şey onun için de varittir. Altındaki 
maddelere göre itirazların neticelenip neticelen
mediği de üç gün içinde, oy verme gününden 
dokuz gün içinde itirazlar kesinleşmiş olacak, 
kesinleşinee bu iki müddet karşılıklı mukaye
se edilerek mütalâa edilirse Yüksek Seçim Ku
ruluna yapılacak itirazları üç gün içinde hem 
Yüksek Seçim Kuruluna gidecek ve hem de 
mahalline gidecek, gibi bir mâna taşıyor. Bu
na maddî imkân yoktur. Van'da yapılmış bir 
itirazın Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna 
gelmesi için lâzımgelen müddetin düşünülmesi 
ve burada muamele tekemmül ettikten sonra 
oraya iade için geçecek zamanın nazarı itibara 
alınarak, bu müddetin uzatılması lâzımdır. 
Van'a kadar gitmeye lüzum yok. Ankara'ya 
en yakın vilâyetleri dahi nazarı itibara alsak, 
üç gün içerisinde bu itirazm ikmal edilerek 
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işin intacına maddeten imkân yoktur. Vilâyet 
seçim kuruluna ve Yüksek Seçim Kuruluna 
karşı konmuş olan itiraz mekanizmasının, müd
detler bakımından, bu itirazların vesikaya bağ
lanması bakımından, işlenmesine maddeten im
kân yoktur. Bunda ısrar etmek, abesle iştigal 
etmek demektir. Ben maddeyi dikkatle oku
dum ; eğer anlayışımda yanlışlık varsa Komis
yon tashih eder, Eğer anlayışım doğru ise 
hakikaten bunlar bir itiraz mekanizmasının iş
lemesine gayrikâfi müdedtler ise bunları işler 
bir şekle, mâkul bir şekle koyalım. Yoksa iti
raz için itiraz müessesesi kurduk, her şeye iti
raz edilebilir gibi bir nazarî iddia yapmaktan 
daha ileriye gidemez, hiç bir şey ifade etmez. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar; bu madde ile adaylığa yapılabilecek iti
razların nelerden ibaret olacağını kısaca arzeder-
sem, Sayın, Dinçer arkadaşımızın endişelerine yer 
olmadığı kendiliğinden meydana çıkar. 

35, 36 ve 37 nci maddelerde yazılı şartları 
haiz olup olmadığı tasrih edilmiş midir? Siyasi 
bir partinin yetkili organı tarafından bu liste 
verilmiş midir? 

Bunu falan partinin merkezindeki yetkili or
gan mı vermiştir veya vermemiştir?. Bu, ihtilâf 
yapacak birşey değildir. Mahallî bir teşkilât tara
fından verilmiş, merkezin yetkili organı verme
mişse kabul edilmiyecektir. Aday gösterilen yer
de siyasi partinin teşkilâtı var mıdır?. Yok mu
dur?. İtiraz edilecek hususlardan biri de budur. 

Üçüncüsü; itiraz listeye olduğu, şahsın kendi 
listesine olduğu takdirde, bağımsız adayın imza
lı muvaffakatnamesi var mıdır?. Yok mudur?. 
Bu, kolaylıkla halledilebilir. 50 kişi aday göste
rilebilir. 50 kişinin imzası var mıdır?. Yok mu
dur?. Var veya yok. Bu imzalar mahallî muh
tarlar tarafından tasdik edilmiş midir?, edilme
miş midir?. Bu takdirde adayın noterden tasdik
li imzalı bir muvafakatname vermesi şarttır. Bu
nu vermiş midir?. Vermemiş midir?. Mahallin be
lediye reisi ise, belediye reisliğinden iki ay evvel 
istifa etmiş midir?. Etmemiş midir?. Subaysa Mil
lî Savunma Bakanlığına istifa için müracaat et
miş midir?. Etmemiş midir?. 

Bu gibi formalitelere taallûk eden hususlar 
olduğu için, bu bapta yapılacak itirazlar da elin
de bir vesikası varsa bunu gösterecek, meselâ si
yasi parti için tüzüklerin yetkili organı filândır, 
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bunu gösteren ise, il mahallî teşkilâttır, doğıu 
değildir diyecek ve birlikte verecek. Vesikamı na
sıl göstereceğim diye işi uzatmasın ve neden do
layı itiraz ediyorsa ve elinde belgesi varsa bunu 
birlikte versin. 

Bunun için ne müddet azdır, ne de mekaniz
manın işlememesi mevzuubahis olabilir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Yüksek Seçim Kuruluna üç gün içinde bu itiraz
ları göndermesi mümkün mü?. Bunu imkân da
hilinde görüyor musunuz?. 

SAİT AZMİ FEYZİOÖLU (Devamla) — 
Üç. gün içinde göndermesi kaydı yoktur. Yüksek 
Seçim 'Kurulu üç gün içinde karar verir kaydı 
var. Fakat adaylığın ilânı ile kesin listenin asıl
ması arasında bir defa İd gün mevcuttur. Bir de
fada oy verme gününden 20 gün evvelki saati 
saatine verilecek değildir. Daha evvelleri, daha 
çok evvelleri de olabilir. 11 gün yetişebileceği gi
bi daha evvel ve müsait günler de vardır. 

11 gün yetişmiyecek olursa, il seçim kurul
larına o adayı listeden çıkarmak yetkisi verilmi
yor. Yüksek Seçim Kurulu da aksine bir karar 
vermemişse geçici listede, o da, mütaakıp mad
denin son fıkrasında teminat altına alınmıştır, 
endişe edilecek birşey yoktur. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Maddenin 
sonundan üçüncü fıkrasında: «il seçim kurulu
nun oy verme gününden önceki 15ncigün akşa
mına kadar karar vereceğine» dair bir ibare 
vardır. 'Bu kararı sadece itiraz üzerine mi ve
recek? Yoksa kendisi listeleri tetkik edecek ve 
şartları haiz olup olmadığına dair re'sen de ka
rar verecek midir? Yazılıştan re'sen de karar 
vereceği, anlaşılıyor, fakat sarih değildir. Bu
nun tavzihini rica edeceğim. 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bir yukarı fıkrada adaylığın şekilleri 
hakkında noksan varsa, il seçim kurulu adaya, ı 
bunu iki gün içinde düzelt diye ikazda buluna
bileceğine dair hüküm, vardır. Böyle bir fıkra j 
var. Böyk bir salâhiyeti olunca, ikmal et dedi
ği ha'de bu noksanı tamamlamamış bulunursa ! 
bittabi bu hususu re'sen tetkik edebilecektir 
ve aday da bunun aksine bir kanaat varsa o da 
Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edebilecek
ti?. Bizim anladığımız mâna budur. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bahis buyur
dukları fıkrada yalnız 35 ve 36 ncı maddelerde j 
yazılı şartlara ait noksanların tamamlanması i 
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I iktiza edeceği bildirilmektedir. Halbuki, müd

deti geçtikten sonra adaylığını koymuş veya 
adaylığını göstermiş olan bir kimse hakkında 
ro'sen karar verebilecek midir? Bunu anlamak 
istiyorum. 

SAİT AZMİ FEYZİOÖLU (Kayseri) — Bu
yurduğunuz gibi müddet geçmiştir, oy verme 
gününe 20 gün veya on gün kalmıştır, müraca
at, etmiştir, fakat adaylığını kabul etmiyecek-
tii'. Mesele buyurduğunuz gibidir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim Komisyonun verdiği izahat beni tat
min etmedi. Yüksek heyetinizi de tatmin etme
diğine kaniim. Meselenin iyi anlaşılabilmesi 
için biraz daha tavzih etmeye mecburum. 

Şimdi adaylık müessesesi vaz'ediliyor, bu 
madde ile. Burada itiraz mercii olarak iki mer
ci tanınıyor. Birisi, vilâyetlerdeki seçim kuru
lu, diğeri de Ankara'daki Yüksek Seçim Kuru
ludur. 

Şimdi seçime 20 gün kala aday listeleri ve
rilecek, bunlar ilân edilecek, her vatandaşın 
vo, siyasi partinin iki gün içerisinde buna iti
raz hakkı vardır, 19 gün kala ilân edilecektir. 

I İki gün itiraz hakkı bulunacak, kaldı 17 gün. 
Bu itirazı iki gün içerisinde, yani 15 güne ka
dar il seçim kurulu tetkik edecek. Ben diyo
rum ki, il seçim kuruluna böyle bir itirazın ya
pılmasına imkân yoktur. İtirazı vazıı kanun 
şarta bağlıyor. Vesikaları eklenmemiş itiraz 
olamaz. İtiraza mevzu olacak vesikaları kısa bir 
zamanda bulmaya imkân yoktur. 35, 36, 37 nci 
maddelerde hangi nevi şeylere itiraz edileceği 
sayılmıştır. Müracaatın yirmi gün kala yapılıp 
yapılmadığını, mahallî seçim kurulu tetkik ede
cek, birden fazla yerde aday gösterilmiş olup 
'olmadığını tetkik edecek. Bunu nasıl bu müd
det içinde tetkik edebilir? Sormadan, sual et
meden? Ve bunun vesikasını nasıl temin edebi
lir? Kanunun koyduğu müddetler içerisinde 
memuriyetten istifa edip 'etmediğine dair bir 
itiraz yapacağım, merciinden bunun vesikasını 
almama imkân var mı? İki ay evvel istifa et
mesi lâzımgelirken 1,5 ay evvel istifa ettiğini 
bilmeme rağmen bunun vesikasını temin etme
ye imkân var mı? Şüphesiz yok. Seçim kurulu 
başkanı olan hâkimin akrabası olan birisinin 
adaylığını kabul ettiğini ileri süreceğim, bunun 
vesikasını iki gün içerisinde bulmama,, nüfus 
kaydını temin etmeme imkân var mı? Hem 
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müddet bakımından yok, (hem de bunu temin 
etmem fonksiyonu bakımından yok. Demek ki, 
vesika şartına muallâk iki günlük müddete 
bağlı olursa, tatbikatta işlemesine imkân yok
tur. Bu birinci safha. 

Gelelim ikinci safhaya; bu itirazlar yapıldı, 
bu itirazlara bir an için yerinde değildir, diye
lim, mahallî seçim kurulu, yani vilâyet seçim 
kurulu bu itirazları tetkik ettikten sonra bunu 
15 nci gün ilân edecek, yani rey atma günün-
ne 15 gün kala bunu ilân edecek. Buna, iki 
gıin içersinde yüksek mahkemeye itiraz hakkı 
vardır. Bu, 15 günden çıkınca, 13 gün kalır. 
Sonra deniliyor ki ; 9 gün içerisinde itiraz edil
sin edilmesin kesbi katiyet eder. Şimdi Yüksek 
Seçim Mahkemesi eline gelen mevzuu tetkik ve 
bir karara bağlamak için 3 gün mühlete ma
liktir. Fakat itirazlar birleştirilerek dosyasının 
Yüksek Seçim Kuruluna şevki için vazıı kanun 
olarak bir müddet düşünmeye mecbur değil mi
yiz? Afyon'da birisinin adaylığına falan vatan
daş itiraz etti, bu, üç gün içinde karar bağla
nabilir, fakat bunun üç gün içinde Afyon'dan 
Ankara'ya gelmesi, dönmesi, mümkün müdür? 
Van'dan, Hakkâri 'den dönmesi mümkün mü
dür? Bunu bir kuşun kanadına bağlayıp da 
gönderecek değiliz ya.. Elimizdeki vasıtalar ne 
ise onlardan istifade edeceğiz. Binaenaleyh dü
şüneceğimiz sadece Yüksek Seçim Kurulunun 
bu itiraz evrakı üzerindeki tetkikatma lâzım 
olan müddet değildir, bu evrakın gelip gitmesi 
için de müddet tâyin etmek mecburiyetindeyiz. 
Bütün bu müddetler dört gün içerisine sığıyor. 
Dört gün içinde evrakın Ankara'ya şevki, An
kara 'dan geri gelmesi için bu müddeti komis
yon kâfi görüyorsa ve bunu hattâ en yakın vi
lâyet için imkân dâhilinde buluyorsa, hattâ en 
yakm vilâyet için, ben ısrar etmem. Fakat müm
kün değildir, imkân dâhilinde olmayınca böyle 
bir mekanizma kurduk diye, bu teminatı bah
şettik diye mütalâa etmemize imkân yoktur. 
Bu itiraz müessesesi bu şekilde hiçbir zaman iş
lemez. Komisyondan bu cihetin tavzihini rica 
ettim, birinci noktaya ait, yani vesikalara ait 
cevabı verdiler; ikinci kısmın cevabını verme
diler. Onun için arzettiğim gibi, gerek müddet
ler ve gerekse vesika mecburiyeti bakımından 
bu madde işleyişten mahrumdur. 

TAHSÎN BBKÎR BALTA (Rize) — Mesele 
şuradan çıkıyor: Bu itiraz, aday milletvekili ol- 1 
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duktan sonra değil, daha önceden kendisini aday 
diye bildirdiği tarihten itibaren başlıyor. Böyle 
başlatınca mantiki olarak Hasan Dinçer 
arkadaşımıza hak vermek lâzımdır. Hakikaten 
iM günde nasıl vesika toplar ve Van'dan bura
ya nasıl gelir? Ama madalyanın bir de öteki ta
rafı vardır. Bir defa seçimden muayyen müd
det evvel adaylığı ilân edecek ve vesikalarını ve
recek. Bu tabedilecek ve kaza merkezinden 18 
saat ötedeki köylere kadar gidecek. Zaten biz 
adaylık için ilâna lüzum görmemeliydik. Bunu 
evvelce de müdafaa ettim, fakat bu şekilde kabul 
edildi. Çünkü neye itiraz edecek. Metne göre 
itiraz, kanuni formaliteleri noksandır veya me-
mursa vaktinde istifa etmemiştir. Memursa zaı-
manmda istifası işi bir yeterlik meselesi oldu
ğundan buraya girmemeli idi. Ama girdi Son
ra ilâna da lüzum görmemeli idik ama o da bir 
defa girdi. ' 

Haizi ehemmiyet olan teminat konusu, bir 
kimse müddeti zarfında adaylığını koyduğu hal
de listeye alınmaması tehlikesidir. Bunun için 
bir müeyyide düşünmek lâzımdır. Bu bakımdan 
Sayın Komisyonun bu itiraz mekanizmasını bi
raz daha azaltması mümkün değil midir? Esa
sen seçilmemesi lâzımgelen bir vatandaş seçilmiş 
ise bunun usulü dairesinde bilâhara tetkiki el
bette yapılacaktır. Fakat biz bu işi bu şekilde 
ta başlangıçtan itibaren kanştırırsak işin için
den çıkılmaz. Müddetlerin tevsii değil, nam
zetliği bir ay evveline almak lâzımdır, bu itiraz 
mekanizmayı kısaltmaya mütedair olsa idi, Han 
san Dinçer arkadaşımız müddetin uzaltılmasm-
dan ziyade mekanizmanın kısaltılması için mü
talâa yürütselerdi daha isabetli olurdu, kana
atindeyim. * 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim; 
Yüksek Seçim Kurulunun ikametgâhı Ankara 
olacaktır, Ankara haricinde bulunan bir va
tandaş itiraz ettiği takdirde itirazını postaya 
tevdi edecektir, bu müddete mütedair hüküm
ler de, itiraznameyi postaya tevdi etmekle, müd
deti muhafaza etmiş olacaktır. 

Binaenaleyh, zannederim ki, Komisyon teb
ligata mütedair hükümleri kabul etmekle, bu sis
temi dahi kanun da kabul etmektedir. Postaya 
tevdii vatandaşın müracaat müddetini muhafaza 
ediyor mu, etmiyor mu? Çünkü itiraznamenin 
verildiği yerden Ankara'ya vusulü için lâzım
gelen müddeti, bu itiraz müddetine ithal etmek, 
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mamtıkan da doğru değildir, bu bakımdan pos
taya tevdi etmekle, muterizin müddeti tecavüz 
ettiğini kabul etmek zaruri olacaktır. 

BAŞKAN — Hamdi Şarlan. 
HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Bu itiraz ciha

zının tatbikatta işliyemiyeceğine bendeniz de 
kaniim. Arkadaşlar haklı olarak, lâzımgelen 
noktalarda tevakkuf ettiler ve onun içindir ki, 
kanunda dahi itirazlar zamanında tetkik edil
mezse, Yüksek Kurulda tetkikat yapılıp, itiraz
ların neticesi il kuruluna tevdi edilmezse, ova-
kit listeler katiyet halinde gelir diye bir de hü
küm konmuştur. 

Demektir ki, bu itirazlar neticesinde hasrü 
tahsis edilen zaman zarfında netice almamıya-
cağı hissedildiği için, Yüksek Kuruldan karar 
ittihaz edilmediği zaman listeler katiyet halini 
kesbetmiş olacaktır. 

Bu demektir ki, bu cihazın maddedeki tâs-
riht dairesinde işlemesine imkân görülememek
tedir. 

Bendeniz şunu ilâve edeyim : Seçim çevre
lerinde bu işin murakabesi kendilerine tahmil 
edilmiş olan hâkimlerin, seçimlerin esaslı mev
zuları üzerinde fırsat ve zaman bulabilmek için 
bu gibi teferruatla değil, daha esaslı işlerle 
meşgul olmak ve adaylığın kesretini nazarı iti
bara alarak onu ambale edecek bir vaziyette 
bulundurmamak için yerinde olmıyan bu ciha
zın kaldırılması hiç olmazsa milletvekili seçil
mek hususunda adaylığını koyanların haklarını 
selbedeeek olan şikâyet Yüksek Kurulda tet
kik edilmek suretiyle bu cihaza lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Çünkü filiyatta bunun tatbik 
kabiliyeti olmadığı anlaşılınca beyhude teşev
vüşe, beyhude birçok muamelâta müncer ola
cak olan seçim muamelelerinin biraz da selâme
te inkilâbı için bu cihazın kaldırılmasının ye
rinde olabileceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Abdürrahman konuk. 
OEÇİCİ KOMİSYON ADINA ABDÜRRAH

MAN KONUK (Bursa) — Seçim Kanununda 
Türkiye 'de ilk defaya mahsus olmak üzere bir 
adaylık müessesesi kurulmuş bulunuyor. Şimdi
ye kadar mer'i kanunlarımızda adaylık mües
sesesi diye bir müessese mevcut değildi. Ada
yın kanunun tâyin ettiği vasıfları haiz olma
dan aday olması ve sonra seçilmesi halinde bu
nun milletvekilliği durumu yalnız Büyük Millet 
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Meclisinde seçimden sonra yapılabilmekteydi. 
Biz yeni kanunumuzda adayın adaylığını koy
ması, bunun usulü, şekli hakkında yeni bâzı 
hükümleri yukarıki maddelerde kabul ettik. 
Buna nazaran bu şekil şartlarına riayetsizlik 
halinde ne olacağını elbetteki bir maddede tas
rih etmek gerekiyordu, çünkü hangi kanunla 
bir şekil mecburiyeti konmuşsa, bunun hukuki 
müeyyidesi de arkasında vardır. Ya o şekle tâbi 
tutulan hukuki muamele muteber sayılmaz ya
hut onun tashihi yoluna gidilir. Binaenaleyh 
bu 36 ncı maddenin adaylık şartlarına, şekille
rine mütaallik olan hükümlerin müeyyidesi ma
hiyetinde olan bu maddeye sureti katiyede ih
tiyaç vardır, eğer yukardaki maddeler aynen ka
bul edildi ise ve kabul edildiğine göre bu şekil 
mecburiyetleri; bunun müeyyidesi olan bu iki 
maddenin kabulü lâzımdır. 

Şimdi mekanizmanın işlenmesi mevzuu gelir. 
Adaylık müessesesini kabul eden birçok memle
ketlerde seçim, kuruluna adaylık için yapılan 
müracaatı tetkik hususunda yalnız şekli şartla cı 
değil, ayni zamanda yaş gibi esaslı seçilme ye
terliğine taallûk eden hususları da tetkik yetki
si tanınmıştır. Birçok memleketler kanunlarında 
vardır. Bu maddede mevcut olan tetkik yetkisi 
sadece şekle mütealliktir. Seçilme yeterliğine, ya
ni adayın 30 yaşında olduğu, olmadığı gibi hu
suslara taallûk etmektedir. Şekle ait olan müra
caat, usullere ait hallerin bu maddede tetkik edi
leceği yazılıdır. 

Maddedeki müddetleri kâfi görmiyenicr as
gariyi nazarı itibara alıyorlar. Adaylık en geç 
yirmi gün evvel konulacağına göre, bu tarihten 
evvel konulan adaylıklar için fikir ve mütalâa 
serdedecektir. Adaylık en geç yirmi gün evvel 
konulabiliyor, ondan evvel konulan adaylıkla, r 
derhal konulduğu gibi ilân edilir. Bunların ek
siği, gediği varsa, kurul tarafından maddede ya
zılı olduğu gibi tashihi cihetine gidilir. Bunlar 
tashih edilirse zaten mesele kalmaz. 

İlândan itibaren iki gün içinde itiraz hakkı 
vardır. Mütalâalar daima son gün adaylıklar 
için ileri sürülüyor. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Daima da öyle olacaktır. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Devamla) — 
Evet ekseriya öyle olacaktır. Fakat, bu müessese 
kurulmuştur, müeyyidesi de konulacaktır, müey
yide listeden çıkarılmıştır. Bu, aday için gayet 
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tehlikeli bir iş olduğundan buna karşı da bir I 
merci aranmıştır. İlim heyeti de bu mütalâada 
bulundu. Dunun mekanizması budur. Bu takdir
de zaruri olarak geçici liste içine girmiş bulunan 
adayların, adaylıkları kesinleşir, kesin liste hali
ne gelir diye. alttaki maddede sarahat vardır. 
Yukarıki madde kabul edildiğine göre bu meka
nizmanın işlememesi her halükârda gerek ilim he
yetinin, gerekse Hükümet tasarısının ve gerekse 
komisyonda kabul edilen şekilleri işler bir vazi
yete gelmiştir. En sonunda Yüksek Seçim Kuru
lundan cevap gelmese de adaylık kesinleşiı, 
Yüksek Seçim Kuruluna müracaat için bir müd
det vardır. Fakat mahallî seçim kuruluna mü
racaat Yüksek Seçim Kuruluna, müracaat de
mektir. Mahallî seçim kuruluna verilen dilekçe, 
Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olacağı dikka
te alındığı bu madde de Komisyonda uzun uza-
dıya düşünüldü, tartıldı, biçildi, hattâ 11 gün 
dokuza indirildi. Hesap neticesinde bunun baş
ka çıkar tarafı yoktur. Ya 20 günü 25 güne çı
kartacaksınız ki, bu madde 20 gün olarak kabul 
edilmiştir, bu takdirde 20 gün içinde hem itirazı 
kabul etmesek, hem tetkik etmesi hem temyizen 
Yüksek Kurulun tetkik etmesi ancak bu mekaniz
ma ile mümkün olur. Bu hükümleri kaldırdığı
nız takdirde adaylık müessesesinin kabul edil
diği her kanunda bu hükümler böylece tedvin 
edilmiştir. Kabulünü rica ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
yukardaki 35 nci maddede siyasi partilerin 
o çevredeki milletvekilliği adedi üzerinden aday 
göstereceğini kabul tmiş bulunuyoruz. Bu mad
dede de bu adayların sayısını partiler tarafın
dan seçim kuruluna bildirileceği de teklif edil
miş bulunuyar. Oy verme gününden 10 gün 
zarfında adaylardan birisi istinkâf eder veya 
bir tanesi ölürse, siyasi partilerin namzet adedi 
noksanlaşmış olacaktır; Bunların yerine yeni
leri gösterilebilecek midir? Ne şekilde hare
ket edilcektir? Bunun izah edilmesini rica edi
yorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Aday gösterme gününden 

' sonra ölüm, istinkâf gibi bir hal vukua gelirse 
parti aday listesini ikmale kalkışamıyaeak ve 
yeniden aday koyamıyacaktır. Onun yerine bir 
başkası, mademki, o çekildi ben geçeyim diye
meyecektir. Müddetleri daha öne almak birçok 
mahzurları davet etmektedir. Oy verme günün- j 
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I den çok daha evvel aday listesi verme mecbu

riyetini korsak o vakit de adaylar ağızlarda sa
kız gibi çiğnenebilir. Bu müddeti kısaltabile
cek şekil ve şartları da hükümsüz bir hale getir
memek için bu müeyyide konulmuştur. Arka
daşımız mucip sebeplerini izah ettiler. Bir siya
si parti göstereceği adaydan fazla sayıda aday 
listesi verirse seçim kurulu diyemesin mi ki, sen 
ancak seçilecek kadar aday göstereceksin. Elbet
te diyecektir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Maddede 
siyasi partilerin noksan adayla da iştirak ede
bileceğinin tasrihine lüzum yok mu? 

Komisyon SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Tasrihe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
38 nci maddenin yeniden tetkiki için komis

yona iadesini teklif eylerim. 
Afyon Karahisar 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Nazarı itibara 
almıyanlar... Nazarı itibara alınmadı. 

38 nci maddeyi komisyonun ilâve ettiği fıkra 
ile oyunuza sunuyorum. Kabul edenler Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci madde hakkındaki önergeyi açık oya 
nuşmuştuk. Açık oyun neticesini arzediyorum: 

278 arkadaş oya iştirak etmiştir. 220 oy öner
geyi kabul -etmiştir. 56 arkadaş reddetmiştir. İki 
arkadaş da çekinser kalmıştır. Muamele tamam
dır. önerge 220 oyla kabul ounmuştur. Şu hale 
göre «Bir kimsenin iki seçim çevresinde aday 
gösterilmesi» prensip olarak kabul edilmiştir. 

Şimdi Nuri özsaıi'ın önergesinin ikinci kıs
mını okutuyorum: 

«Aday gösterildiği iki yerden de seçildiği ' 
takdirde, aday, tercih ettiği seçim çevresinin mil
letvekili olur.» 

BAŞKAN — Bu hususta bir de Abdürrah-
man Konuk'un önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Bir aday aynı zamanda iki seçim çevresinden 

milletvekili seçilirse, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, adaydan tercih ettiği seçim çevre-

I sini sorar. Aday, tercih ettiği seçim çevresinin 
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milletvekili olur. Diğer seçim çevresinde yeniden 
seçim yapılır.» 

Yukarıki fıkranın 36 ncı maddeye eklenme
sini teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
A. Konuk 

BAŞKAN — Bu iki önergeden ikincisi, diğer 
seçim çevresinde yeniden seçim yapılmasını da 
istemektedir ve diğerine nazaran daha şâmildir. 
Bu itibarla Abdürrahman Konuk'un önergesini 
oyunuza sunacağım. Bu önergeyi nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar... önerge nazarı itibara alın
mıştır. Bunu komisyona vereli.m 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Bir 
noktayı tavzih edeyim. Seçim derhal yapılacak 
değildir, ara seçimlerde bu boşluklar doldurula
caktır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT AZMÎ FEY-
ZÎOĞLU .Kayseri) — Maddedeki tashihler şu şe
kilde olacaktır: 

«Bir kimsenin en çok iki seçim çevresinde 
adaylığını koyması veya aday gösterilmesi müm
kündür.» Yani bir seçim çevresinde yerine en 
çok iki seçim çevresinde olacaktır. 

Son fıkra olarak da, Abdürrahman Konuk 
arkadaşımızın kabul buyurulan teklifinin aynen 
ilâvesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi tesbit edilen şekilde 36 
ncı maddeyi tekrar okutuyorum: 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bir kimsenin 
en çok iki seçim çevresinde adaylığını koyması 
veya aday gösterilmesi mümkündür. Aksi halde 
adaylığı bulunan tekmil çevrelerde aldığı oylar 
hükümsüz sayılır. 

Seçilmiş olma halinde o kimse yerine seçimde 
milletvekili olmamış bulunanlardan en çok oy 
almış olan kimse milletvekili olur. 

Bir aday aynı zamanda iki seçim çevresinden 
milletvekili seçilirse, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı, adaydan tercih ettiği seçim çevre
sini sorar. Aday, tercih ettiği seçim çevresinin 
milletvekili olur. Diğer seçim çevresinde yeniden 
seçim yapılır.» 

BAŞKAN — Tabiî bu, derhal yeniden seçim 
yapmak değildir, ara seçimi olacak değil mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA SAİT AZMİ 
FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet umumi seçim 
değildik? 

BAŞKAN — Madde bu sekli almıştır. Mad-
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deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde bu şe
kilde kabul olunmuştur. 

Adaylar listesi 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Adaylık 
koyma müddeti bitince il. seçim kurulu başkanı 
seçim çevresindeki tekmil seçim bölgelerine 
partilerin adayları ve müstakil adaylar ayrı 
ayrı olmak üzere, soyadı alfabe sırasına göre 
tanzim edilmiş, bütün adayların ad ve soyad
larını ihtiva eden adaylar listesini bildirir. 

Bir veya birkaç aday hakkında Yüksek Se
çim kuruluna müracaat edilmiş ve bu müracaat
lar henüz kesin karara bağlanmamışsa, bu aday
lar listesi geçici olur. 

Yüksek Seçim Kurulunun kararma göre 
adaylığı kabul edilmiyen kimsenin adı, il se
çim kurulu başkanı tarafından adaylar listesin
den çıkarılarak kesin adaylar listesi, seçim böl
gelerine gönderilir. 

Geçici adaylar listesi oy verme gününden 
önceki 9 ncu gün saat 17 de her halde kendi
liğinden kesin liste haline gelir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmyenler... 
Madde kabul olundu. 

Bölüm: 3 
Seçim propagandası 

Serbeslik 

KIRKINCI MADDE — Seçim propagandası 
bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Yasak yerler 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçim zama
nında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu 
hizmeti görülen kamu bina ve tesislerinde ve 
belediyelerce gösterileceklerden gayrı meydan
larda toplu olarak sözlü propaganda yapılması 
yasaktır. 

Belediyeler, hangi meydanlarda toplu olarak' 
sözlü propaganda yapılabileceğini seçim kurul
larına bildirirler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propa
ganda yapmak için müracaatları üzerine top
lantı meydan, sıra, gün ve saatlerini seçim ku-
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rulu kur 'a çekerek belli eder ve ilgililere teb
liğ eder. 

Bağımsız adaylar için de haftada bir gün 
yukarıki suretlerle ayrılır. 

BAŞKAN — Madde haklhnda söz istiyen. 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 

Efendim; biz bu kanunu yaparken üzerinde 
durduğumuz bir prensip vardır; mümkün oldu
ğu kadar seçimleri ve seçimlere mütaallik mua
meleleri idari otoritelerden almak, belediyeler
den almak prensipidir. 

Şimdi; bu okuduğumuz maddenin ikinci 
fıkrası bâzı salâhiyetleri beleSiyelere bırakmış-
tir;. o da şudur; hangi meydanlarda 
toplu ve sözlü propaganda yapılacağı
nın tesbit işini belediyelere bırakmıştır. 
Bu işi belediyelere bırakmakta mahzur var
dır. Arzettiğim prensip bakımından öyle yerler 
vardır ki bir şehir veya kasabanın muayyen bir 
meydanında yapılacak toplantı filân parti için 
iyi neticeler verebilecek, halbuki falan parti 
için de kötü neticeler verecek mahiyette olabi
lir. Başka bir suretle ifade edeyim; partilerin 
muayyen şehir ve kasabaların muayyen semtle
rindeki kuvvet ve nüfuzlarına göre oralarda 
toplanmalarına partizan olan belediyeciler me-
nedici bir karar alabilirler. 

Binaenaleyh buradaki toplantı yerlerinin 
tesbitini seçim kurullarına vermek lâzımgelir. 
Nitekim bu arzettiğim şey, 49 ncu maddede, 
hoparlörle yayım kısmında benimsenmiş bulun
maktadır. Orada (belediye başkanlarının ve köy 
muhtarlarının teklifi üzerine seçim kurulları 
tesbit eder) denmiştir. Yani belediye başkanla
rıyla muhtarlara teklif hakkını kabul etmiş ve 
nihai kararı seçim kurullarına bırakmıştır. Bu
rada da aynı prensipi tatbik etmek, yani şehir 
vo kasabalarda toplantı meydanlarının tâyini
ni belediyelere değil, seçim kurullarına vermek 
zaruridir. Burada da, belediyelere, şehrin husu
siyetine göre, bir teklif hakkının, demin oku
duğum 49 ncu madde olduğu gibi, tanınması, 
kurulların yerinde bir karar alabilmelerini te
min eder. Bu itibarla müsaadenizle bu fıkrayı 
49 ncu maddedeki prensiplere göre ayarlıyalım 
ve (belediye başkanlarının mütalâası alınarak 
seçim kurulları tesbit eder) şekline koyalım. 
Bu şekilde meydanların tâyini belediyelerin ta
sarrufundan çıkmış, önceden yapılacak bir de-
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dikoduya da mâni olunmuş olur. Komisyon bu 
teklifimi kabul etmezse bir takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Kâmil Gündeş. 
KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 

'bence de, sayın arkadaşımın ifadelerine uygun 
olarak, sözlü ve toplu olarak yapılacak propa
gandayı belediye 'başkanlarının takdirine bı
rakmak doğru değildir. Meselâ şu veya bu be
lediye reisi şu veya bu partiye mensuptur ve 
bugünkü şartlar içerisinde mutlak ve muhak
kak şu veya bu partiye mensup olacaktır. Eğer 
mensup "olacağı parti o maftıalde, o belediye sı
nırları içerisinde toplu olarak sözlü propagan
dayı istemiyorsa, ne bileyim İstanbul'daki Ok-
meydanmı, Ankara'daki Etlik sırtlarını propa
ganda yeridir diye göstermesi akla gelebilir. 

Bunu şahsi görüşlere bırakmamak için, ma
dem ki, seçim kurullarına büyük salâhiyetler 
veriyoruz, esasen bu kanunda da bütün vazife
ler seçim kurulu ve başkanlarına aittir, «Bele
diyelerce» kelimesini «Seçim kurulları başkan
larınca» diye değiştirecek olursak yerinde bir 
kanun çıkarmış oluruz. Arkadaşlar, biz bu ka
nunu tedvin ederken, çıkarırken iki noktaya 
dikkat etmemiz lâzımdır. 1. Seçmenin emni
yetle sandık başına gitmesini ve oyunu vicda
nından gelen sesle hiçbir tesire kapılmadan at
masını temin etmelidir. 

İkincisi, seçilme yeterliğini haiz olan ada
yın da mevcut kanunların kayıt lan altında pro
pagandasını yapması lâzımdır. Bu babiste bun
dan evvelki, İhalen mer'i olan kanun daha ileri 
bir kanundur. Ben pembe kitaptaki memleket
lerin seçim kanunlarını da tetkik ettim. Hiçbi
risinin seçim kanununda bu propagandaları ka
yıtlandırdığını görmedim, ama bunu başıboş 
mu bırakalım? Efendim, bizde zaten içtimaatı 
Umumiye Kanunu vardır. O kanun açıkta ya
pılacak toplantıları muayyen kayıtlara bağla
mıştır. 48 saat evvel mahallin en- büyük mülki
ye amirliğine 'haber verilir ve orada toplantı 
yapılırdı. Bu kanun propagandayı muayyen 
kayıtlara bağlıyor. Fakat bunu bağlarken bir 
partiye mensup bir şahsın takdirine bırakıyor. 
Bu doğru değildir. Onun için bu «Belediyeler
ce» yani belediye başkanlarına verilen salâhi
yeti seçim kurulu başkanlarına bırakacak olur
sak ve maddeyi ona göre ayarlarsak, bu pro
paganda hakkı hiç olmazsa bir tek şahsın tak
dirine kalmış olmaz. 
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îîunun için bir takrir vereceğim başkanlığa, 

lütfen komisyonda da bulunan arkadaşlarımın 
!bu görüşü desteklemesini rica edeceğim. Çünkü 
prensipi ilgilendiren 'bir tadil değildir. Beledi
ye 'başkanlarının takdirine bırakacağımız şeyi 
seçim kurulu başkanının takdirine bırakıyoruz 
ve maddenin diğer kısımlarını ona göre ayar
lıyoruz. Başka bir değişiklik yok, takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Efendim, 
benden evvel konuşan iki arkadaşın düşünüşleri, 
belki 63 vilâyet içinde bir iki vilâyette mevzuu-
bahis olabilir. Bu kadar bir vehme lüzum yoktur. 

Şimdi belediye reisleri şehrin, beldenin en 
büyüğü sayılır. Şehrin idaresi, belediye bakı
mından, ona aittir. Bâzı meydanlar olur ki, ora
da çarşı, pazar kurulur, belediye bu gibilerde 
miting veya her hangi bir toplantı yapılmasını 
düşürerek buna ait her türlü tedbirleri aldır
mayı mülâhaza edebilir. Büyük şehirlerde böyle 
yerler daima mevcuttur. Böyle bir vaziyet ola
bilir diye bir kanunun maddesi şöyle olmasın 
da böyle olsun demeyi doğrusu bendeniz mâkul 
görmüyorum. Artık bir parti ki bir belde de 
o seçim zamanına kadar teşkilâtını kurup da iyi 
bir mevki yapmamış, kendisine taraftar kazan
mamış ise... zannediyorum propogandanm te
siri vardır ama bir iki sözün tesiri olamaz. 
Şüphesiz ki, her aday da aynı propagandayı 
yapacağına göre, vatandaşı kanaatinden çevir
mek için sarfedilen gayret belki faydalı olursa 
öteki de aynı şeyi söyler ve vatandaşı fikrin
den caydırmış olur. Samimî olarak söyliyorum, 
parti mülâhazaları bir tarafa, belediye reisle
rine, hangi partiye mensup olursa olsun, bu 
kadar itimat etmemeyi aklım, mantığım al
mıyor. 

G E Ç Î C Î K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A Î T A Z 
M I FEYZÎOĞLU' (Kayseri) — Muhterem ar
kadaşlar; bu madde, ilim Heyetinin 32 nci mad
desinin yerine konan bir maddedir. 32 nci 
maddeyi Komisyon, aynen kabul edemedi. Çün
kü burada sözlü propagandadan bahsetmiştir. 
Bu sözlü propagandanın münferit sözlü propa
gandaları da şümulü içine alabileceğinden Ko
misyon endişe etti onun için, toplu olarak söz
lü propaganda, diye Içtimaatı Umumiye Ka
nununa tevfikan adetâ miting mahiyetinde olan 
toplantılar olduğunu tasrih ettik vuzuh verdik 
yanlış tatbikat olmasın diye. 
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Sonra, maddeye ilâve ettiğimiz hükümler 

şunlardır : Belediye, göstereceği yerleri seçim 
kurulu başkanlarına bildirir aynı meydanda 
veya muhtelif meydanlarda partiler propagan
da yapmak istedikleri zaman bunlar aynı güne, 
aynı saate raslıyarak arada bir ihtilâf çıkma
sın. Böyle birşey olursa bunun sırasını, günü
nü, saatini seçim kurulları başkanları bir kura 
ile tesbit etsin dedik. Bu hükmü de koyduk. Pro
paganda, bildiğiniz gibi serbesttir. Kabul edil
miş olan propaganda yerlerini ve meydanlarını 
belediyenin göstermesi lâzımdır ve zaruridir. Ba
şıboş bırakılamaz, rast gele sözlü propaganda 
yapılamaz. Belediye niçin salahiyetli kılınmış
tır. Çünkü şehrin seyrüseferinin tanziminden 
belediye mesuldür, umumi hayatından beledi
ye mesuldür. Ulus Meydanında farzedelim bir 
parti propaganda yapıyor, bütün Ankara oraya 
toplanır, şehrin en mütekâsif ve seyriseferinin 
merkezidir, toplantı dolayısiyle seyrüsefer mu
attal olur, seyrisefer nizamı diye birşey kal
maz. Sonra halkın gıdasını temin ettiği bir pa
zar yerinde bir parti sözlü propaganda yapmıya 
kalkar, topluluk dolayısiyle oradan gıdasını 
temin eden şehrin halkı ihtiyacını alamaz, halk 
rahatsız olur. Sırf bu sebeplerle bunu belediye 
tesbit etsin dedik. Arkadaşımız bunu seçim ku
rulu başkanı yapsm diyor. Seçim kurulu baş
kanının fonksiyonu bu değildir. Seçim kurulu 
başkanı, seyrüsefer nedir, şehrin nerelerinde 
toplanma yapılamaz, nereler umumi hayatı 
muattal kılar, bunları takdir imkânına mâ
lik değildir. Sonra ayrı ayrı partilere beledi
ye başkanı ayrı ayrı yerler gösterecek değildir. 
Ok Meydanında toplanılabileceğini söylemişse 
iktidar- partisi de, muhalif her hangi bir par
ti de, hattâ bağımsız adaylar da orada propa
ganda yapabileceklerdir. Şu, şu meydanlarda 
toplanılabilir deyince partilerin oradan seyya
nen istifadeleri esas olacaktır. Bunun aksine 
bir düşünce hatıra gelebilir mi? (Sağdan, gelir 
sesleri). Bu doğrudan doğruya vazifeyi suiisti
mal etmek demektir ki, . hiçbir belediye baş
kanının bunu yapmıyacağmı kabul etmek lâ
zımdır. 

FETHİ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Bir sual: Bu
rada kabul edilen topluluk, kaç kişi bir araya 
gelince bu memnuiyet hâsıl oluyor? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NlHAT ERİM (Kocaeli) — Cemiyet-
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ler ve içtimaiyatı Umumiye kanunlarında bu ci
het musarrahtır. 

FETHİ ERİMÇAĞ (Edirne) — Meselâ yol 
üzerinde üç kişi konuşurken polis çevirebilir 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Burada mevzuu-
bahis olan umumi meydanlarda, yolda yüksek 
sesle yapılan toplantılardır. Münferit mahiyet
te iki üç kişi arasında yapılan konuşma hususi 
mahiyette bir konuşmadır. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Söz
lü propagandanın yapılması yasak olan kamu 
hizmetindeki yerler arasında halkevleri de 
dâhil midir? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZÎ-
OĞLU (Kayseri) — Halkevleri kamu binası ise 
dâhildir. Değilse, değildir. Ben, bunu tâyine 
vazifeli değilim. 

SEPAD PEK (Kocaeli) — Reyle halledilir. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim; 

ben belediye reislerine birşey söylemedim. Be
nim de gerek Fahri Karakaya ve gerek sayın 
hemşerim kadar belediye reislerine hürmetim 
vardır. Dedim ki, belediye reisleri ya şu, ya bu 
partinin üyesidir ve bazan da başkanıdır. Bunu 
yani belediye başkanının Demokrat Partili ola
rak kabul edelim. Meselâ şu veya bu vilâyette D. 
Parti sözlü propagandayı istemiyor. O zaman 
belediye başkanı, evet seyyanen yapılacak ama, 
meselâ Kayseri'de şehirden uzak Gültepe mevki
inde gidin propagandanızı yapın diyebilir. O za
man D. Partide, H. Partisi de gidip orada propa
gandasını yapacak. Onun için bu işi kurul başkaıi-
larına verelim dedim. Sözcü arkadaşımın veyahut 
diğer arkadaşların ileri süreceği beni çerhetmek 
için ileri süreceği fikirleri de düşünerek mad
denin diğer kısımlarına ilişmedim. Teklifi
mi okuyorum. «Seçim zamanında geneL 
yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görü
len kamu bina ve tesislerde, seçim kurulları baş
kanlarınca gösterileceklerden gayri meydanlarda 
toplu elarak sözlü propaganda yapmak yasaktır/>. 

Binaenaleyh, genel yollar üzerinde yasak ol
duğunu kabul, ediyoruz, gelip gitme, geçme, mü-
rürüubura mâni olacak bir hal yoktur. 

İkincisi, seçim kurulları başkanları hangi 
meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda ya
pılabileceğini mahallî gazete ve-gazete olmıyan 

yerlerde mûtat gereğince ilân eder. Dahası var, 
her tarafta partiler propaganda yapsın demiyo
ruz, siyasi partiler toplu olarak sözlü propagan
da yapmak için seçim kuruluna müracaat ede
ceklerdir, sıra, günü, saatini seçim kurulu baş
kanı kur'a çekerek belli eder ve ilgililere tebliğ 
eder, bağımsız adaylar için de yukarıki surette, 
bir gün ayrılır. Yani maddenin düşündüğü ana 
prensiplere ilişmiyoruz ve burada belediye baş
kanlarına verilen vazifenin seçim kurulu başka
nına verilmesini rica ediyoruz-

Esasen bu kanunu biz kaleme alırken, tedvin 
ederken, seçim kurulu başkanlığını belediye reis
lerinden aldık, hâkimlere verdik. Bunu burada, 
uzun uzadıya, lehinde ve aleyhinde fikirler ileri 
sürerek konuşmaya lüzum yoktur. Bu bakımdatı, 
eğer belediye başkanlarına verdiğimiz bu vazi
feyi hâkime verecek olursak, diyoruz ki; bu şe
kil bizi tatmin eder. Hâttâ bundan evvelki kanun 
bu kanunun bu faslından daha ileri bir kanundu. 
O zamanki mevcut kanun hâlâ yaşıyor, mer'i ka
nunla mülkiye âmirinin müsaadesiyle, şurada 
veyahut burada toplu olarak sözlü propaganda 
yapılabilirdi. Şimdi beş kişi bir arada, biraz yük
sek sesle konuşurken, zabıta memuru müdahale 
edecektir. Sen toplu sözlü propaganda yapıyor
sun diyeeektir. Bunun için, bunlara mahal bı
rakmamak düşüncesiyle bu teklifi yapmış bulu
nuyorum. Yine takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Nuri özsan. 

NURİ ÖZSAN (Muzla) — Arkadaşlar pro
paganda, seçimin ruhudur. Propagandasız seçim 
olmaz. Dünyanın her tarafında propaganda 
serbestir. Prtiler kendi noktai nazarlarını izhar 
edecektir, adaylar kendi görüşlerini ve yapılacak 
işleri ortaya koyacaktır. Bu itibarla dünyanın 
her tarafında propaganda kayıtlanmamıştır. Ben 
Hükümetin hazırladığı seçim kanunları mecmu
asında hiçbir Devlet görmedim ki bizde olduğu 
gibi propaganda işi bu kadar kayıt altına alın
mış bulunsun. Onlarda hususi takyitler mevcut 
değildir, umumi hükümler caridir. Umumi hü
kümler dairesinde her vatandaş popaganda yap
mak imkânını haizdir. Halbuki bu maddeye ko
nulan takyitler dolayısiyle seçimlerde propagan
da yapılamaz bir hale getirilmiştir. Mütaakip 
maddelerde göreceğiz. Şimdi burada meydanlar 
belediyelerce tâyin edileeck hisler karışabilir. 

Belediye başkanları, şu parti veya bu parti 
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mensubu olması dolay1 siyle muarız partinin pro
paganda yapmasını mümkün olduğu kadar tesir
siz hale getirmek için birtakım takyitlere gide
bilirler. Bunlara önlemek lâzımdır. Bu itibarla 
arkadaşımızın teklifi yerindedir. 

Belediye başkanlarının muhakkak bir parti 
mensubu olacakları nazarı itibara alınarak parti 
kayıt ve hisleri dışında daha bitaraf kimselere 
bu yetginin verilmesini teklif ediyorum. Bunda 
hiçbir mahzurlu cihet düşünmüyorum. Seçim
lerde niçin propaganda imkânları takyit edili
yor anlamıyorum. Propaganda hususiyle en çok 
iktidar partisi tarafından yapıl maktadır. Hal
buki bu propaganda ihtiyacı muhalefet duyar, 
iktidarın elinde birçok imkânlar vardır. Bu im
kânlar bugün de kullanılmaktadır. Bu itibarla 
muhalefetin veyahut müstakil bir adayın ellerin
den propaganda silâhının alınması ve bunların 
takyit edilmesi yerinde değildir. 

Her memlekette fevkalâde ehemmiyet ve ge
niş imkânlar verilmiş bulunan seçim propagan
dasına kayıt altına alınmasını ben yerinde gör
müyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERÎM (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşlar; Nuri özsan arkadaşımız bir 
söz sarfettiler. Tasarıda, seçim propagandası
nın hiçbir memlekette olmadığı kadar kayıt al
tına alındığını söylediler ve buna neden lüzum 
görüldüğünü sordular. Bu 'hususta şunu arzet-
meliyim ki, tasarının seçim propagandasına 
mütaallik bölümü doğrudan doğruya tlim He
yeti tarafından düşünülmüş, onun tarafından 
tanzim edilmiştir. Hükümet buna hiç dokunma-
mıştır; hiçbir noktasına dokunmamıştır. 

Kayıtlara gelince, kendilerine hatırlatmak 
isterim; bugün Yunanistan ve İngiltere gibi 
memleketlerde bizden daha yakın biz zamanda 
seçim yapılmak üzeredir. Yunanistan'da miting
ler menedilmiştir, ingiltere'de mitingler mene
dilmiştir. İngiltere gibi bu işi asırlardır tatbik 
etmiş olan ve adetâ su içinde balık yüzer gibi 
hürriyet ve serbest münakaşa içinde yetişmiş 
olan bir memleket dahi mitingleri menetmek 
lüzumunu duyarsa, Kenterburi Başpiskoposu 
radyo ile millete sükûn tavsiye etmek lüzumu
nu duyarsa, hattâ kilisede âyin yapmak lüzu
munu duyarsa, seçim zamanında da bâzı tedbir
ler almak lüzumu İngiltere gibi bu işe alışmış 
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bir millet dahi duyarsa bundan ibret almak lâ
zımdır. Biz ki, bu işlerde yeni tecrübeler kazan
mak yolundayız, bu tecrübelerden faydalanma
lıyız. Seçim zamanında ihtiraslar alevlenebilir, 
alevlendirilebilir. Vatandaşın selâmeti için, par
tilerin menfaati için bunu kanalize etmek za
ruridir; Eğer işin çığrmdan çıkmasını istemi
yorsak, yer yer anarşiye boğulmasını istemiyor- * 
sak bu türlü tahditlere ses çıkarmıyalım. 

'Şunu da arkadaşıma hatırlatayım ki ; bütün 
bu tahditleri niçin tek taraflı olarak düşünü
yorlar? Muhalefet Partisi için olduğu kadar, 
İktidar Partisi için de bu tahditler varit değil 
midir? Tabiî İktidar Partisi de kendisini bu 
tahditlerle bağlı görecektir. 

Sonra arkadaşım dedi ki ; İktidar Partisinin 
elinde birçok imkânlar vardır; bunları şimdi
den kullanmaya başlamıştır. Şimdi de ben arka
daşıma madalyanın ters tarafını göstereceğim: 
Türkiye'nin en uzak bir bölgesinde, en küçük 
bir memurun yaptığı hata İktidar Partisinin 
zimmetine büyük bir borç olarak kaydedilmek
tedir. B-u türlü dezavantajlara karşı müsaade 
buyursunlar da, her memlekette olduğu gibi, İk
tidar Partisinin elinde de bâzı 'avantajlar ola-

. çaktır. Bunlar bize mahsus şeyler değildir. Bu 
arkadaşlardan bilhassa rica edeceğim. Bu me
seleleri mütalâa ederken dar düşünmiyelim, bu
günün icabım, bugünün menfaatini düşünmi
yelim. İngiltere'de olduğu gibi... - Hep İngilte
re'yi tekrar 'ediyorum, çünkü imreniyorum, bi
zim demokrasimiz de o kadar selâbetli, o kadar 
ağır başlı olmasını temenni ediyorum - Evet İn
giltere'de olduğu gibi... Malûmdur ki, 

İngiltere'de bugün İktidar Partisi, İşçi Par
tisidir. İşçi Partisinin başbakanından tutunuz 
da, başbakan yardımcısı ve bakanları parti ile 
hükümeti ayıramıyacak kadar kendilerini «se
çim işlerine vermişlerdir, seçim propagandası 
yapmaktadırlar. Biz masumane, şuraya buraya, 
memleketin her bucağına gidip yaptığımız ve 
yapacağımız işlerin hesap ve bilançolarını va
tandaşlarımıza göstermeye kalktığımız zaman 
daJhi, Hükümet bu işlere karışmasın, deniyor. 
Biraz insaflı olalım. Mütekabil birbirimizin hak
larını koruyalım ve hürmetle karşılıyalım. Ta
sarının seçim propagandası için koyduğu usul 
faidelidir. Şu maddesinde, bu maddesinde bir
takım iltibaslar olabilir, müphemiyet olabilir. 
Bunlar düzelebilir. Böyle bir usulü, böyle bir 
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sistemi ihdas etmiş olmak, propagandayı men
etmek demek olmaz.. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Propagandayı 
da men etmiş midir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Devamla) — Propa
gandayı menetmemiştir. Bizde de edilmiyor. Be
lediyenin tâyin ve tesbit edeceği yerlerde mi
ting yapılabilir. Tâyin edilen yerlerde olsun di
yoruz. Niçin tâyin edilen yerlerde olsun diyo
ruz? Zabıta kuvvetleri, zabıta memurları bir 
şehrin hangi mahallerinde toplantı olduğunu 
(bilecek ve o meydan etrafında müteyakkız ola
cak. Seçim zamanını unutmıyalım, daima tek
rar etmek lâzımdır: ihtiraslar kabarır, onun 
için hu meydanlar tesbit ediliyor, 'bundan başka 
'bir maksat yok. Meydanların tesbiti, inzibati ve 
önleyici tedbirleri alacak olanların bu, tedbir
leri nerelerde alacaklarını önceden bildirmeleri 
içindir. 

NURÎ-ÖZSAN (Muğla) — Daha 'bitaraf se
çim kurulu başkanlarına verilmesinde ne gibi 
mahzur görüyorsunuz ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞKAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERÎM (Devamla) — Seçim 
kurulu başkanı, bir şehrin meydanlarını bilmi-
yebilir. Seçim kurulu ibaşkanı, aynı zamanda 
vazifeli hâkimdir ve bu kanunla kendisine bir 
çok vazifeler yüklenmiştir; 'ben 'bunları komis
yonda da söyledim. Hangi belediye reisi Ok
meydanı'm gösterir? Hangi 'belediye reisi An
kara 'da Etlik sırtlarını gösterir? Ama 'belki 
Ulus Meydanında yapmayın, aşağıda yapın der. 
Bu kadar imkânı vermek lâzım. 

BAŞKAN — önergeleri okutacağım .-

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 41 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde oya konmasını tek
lif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

MADDE 41. — Seçim zamanında genel yol
lar üzerinde, mabetlerde kamu hizmeti görülen 
kamu bina ve tesislerinde ve seçim kurulları 
başkanlarınca gösterileceklerden gayrı meydan
larda propaganda yapılması yasaktır. 

Seçim kurulu başkanları, hangi meydanlar
da toplu olarak sözlü propaganda yapılabilece
ğini mahallî gazete ve gazete olmıyan yerlerde 
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mûtat vasıtalarla ilân ederler. 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propa
ganda yapmak için müracaatları üzerine mey
danların, sıra, gün ve saatlerini seçim kurulu 
başkanları kur 'a çekerek belli eder ve ilgili
lere tebliğ eder. 

Bağımsız adaylar için de haftada bir gün 
yukarıki suretlerle ayrılır. 

Başkanlığa 
41 nci maddenin ikinci fıkrasının «seçim 

kurulları hangi meydanlarda toplu olarak sözlü 
propaganda yapılmasını belediyelerin mütalâası
nı alarak tespit eder» şekline sokulmasını tek
lif eylerim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Hasan Dinçer 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci maddenin birinci fıkrasından (genel 

yollar üzerinde) kelimelerinin çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

BAŞKAN — Fethi Erimçağ arkadaşımız 
maddeden (genel yollar üzerinde) tâbirinin çı
karılmasını istiyor; Evvelâ bu teklifi oya ko
yuyorum; Nazarı itibare alanlar.... Almıyanlar.. 
Nazarı itibare alınmamıştır. 

Diğer iki önerge aynı mealdedir; (belediye 
başkanları) yerine (seçim kurulları başkanla
rı) nm konulmasını istemektedirler. Binaena
leyh her ikisini birden oyunuza sunuyorum. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Hayır efendim, benimki iki şeyi ihtiva etmek
tedir, birisi; seçim kurulunun toplu olarak ka
rar vermesi keyfiyeti, diğeri de; belediyenin 
muvafakatinin inzimam etmesi keyfiyetidir. 

BAŞKAN — O halde ayrı ayrı oya koyu
yorum. Yalnız (belediye başkanı) nm yerine 
(seçim kurulu başkanı) nm konulmasını isti-
yen Kâmil 'Gündeş arkadaşımızın önergesini 
nazarı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibare alınmadı. 

Hasan Dinçer arkadaşımız (belediyenin mü
talâası alınsın ve bu işi seçim kurulu, heyet 
halinde yapsın) diyor, önergesini nazarı itiba
re alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibare alın
mamıştır. 

41 nci Maddeyi olduğu gibi oyunuza arze-
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diyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Madde 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Zaman haddi 

KIRK İKİNCİ MADDE — Yukarıkİ mad
dede açık yerlerde güneş battıktan doğuncaya 
kadar toplu olarak sözlü propaganda yapıla
maz. 

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

Kapalı yer toplantıları 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Toplu olarak 
sözlü propaganda yapılacak kapalı yerlere an
cak o seçim çevresi seçmenleri ve Milletvekili 
adayları ile bunların vekâletnamesini haiz tem
silcileri ve Milletvekilleri katılabilirler. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 
bu madde de kapalı yerlerde yapılacak toplu 
propagandalara aittir. BLiraya iştirak edecekler 
evvelâ seçmenler olacaktır; ikincisi, milletvekili 
adaylariyle bunların vekâletnamelerini haiz tem
silcileri katılabiliyorlar. Yani propagandayı ya
pabilecek ve iştirak edecekeler seçmenler, millet
vekilleri adayları ve bunların herhalde noterden 
vekâletnamesini haiz kimseler olacaktır. 

Şimdi, tekrar arzedeyim ki, pembe kitap olarak 
bizlere tevzi edilen muhtelif milletlerin seçim 
kanunlarını ihtiva eden kitabı tetkik ettim, bu 
fasla ait bir kayda raslamadığım gibi bu fıkra
ya benzer de bir hükmü ihtiva etmemektedirler. 
Mamafih şu memleketin, bu memleketin kanunu 
bugün bizi alâkadar etmez. Bu kanun kendi 
bünyemize uygun mudur, değil midir, bunun 
üzerinde duralım. 

Toplu kelimesi mevcut kanunlara göre 5 kişi
ye inhisar ediyor. Bir parti, kendi binaları dâhi
linde de olsa, zaten bugün mevcut parti binaları, 
köylerde, kasabalarda evlerdedir. Evlerin bir 
odasında 5 - 6 partilinin bir arada konuşması 
bu maddeye göre kapalı toplantı olacaktır. Ve 
oraya yalnız seçmen girecektir. Eğer o evin ço
cuğu kahve ve çay pişirip getiriyorsa zabıta mü
dahale edecektir. Veyahut kahvelerde olacaktır. 
Şimdi topluluğu yapan bir vatandaş 21 yaşında 
mıdır, 22 yaşında mıdır? Bunu nasıl tetkik ve 
tahkik edecek. Ya sözüne inanacak veyahut 
hüviyet cüzdaniyle tesbit edecek. 

Bundan sonra, propaganda başladığı andan 
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itibaren, bu topluluklar yine zabıta müdahalesine 
mâruz kalacak veya belki de bu topluluk menedi-
lecektir. 

Saniyen arkadaşlar, partiler yalnız milletve
kili adaylariyle propaganda yapamazlar. Partile
rin, parti namına söz söyliyen, yalnız ge^^l mer
kezde değil, vilâyetlerde de sözcüleri ._ onlar 
namına konuşan üyeleri vardır. 

Binaenaleyh, bunlar da o parti namına pro
paganda yapamıyacaklardır. Yani nereden alırsak 
alalım bu madde geri bir maddedir. Bundan ev-

j velki Seçim Kanununda dahi olmııyan böyle geri 
bir maddeyi buraya alıyoruz. 

Sonra kapalı toplantılar, bu madde buraya 
girmezse, başıboş kalacak değildir. Yani mevcut 
kanunlara göre bu topluluğu idare edecek nizam
lar da mvcuttur. Ve bugüne kadar kapalı yer
lerde yapılan toplantılarda ne gibi hâdiseler ol
muştur ki, bugün böyle bir maddeyi kabul etmek 
zaruretinde kalarak buraya koymaya çalışıyoruz! 

İlim Heyetine gelince: İlim Heyetinin bunu 
kabul etmiş olması da kuvvetli bir esbabı mucibe 
olamaz, arkadaşlar, İlim Heyetinin öyle madde
leri vardır ki, bugün şu veya bu parti veyahut 
hepimiz birlikte, ondan daha başka esaslar kabul 
ediyor ve ettik. 

Binaenaleyh İlmî Heyet kabul etti diye, bi
zim de muhakkak kabul etmemizi zaruri görmü
yorum ben. Bunun için maddenin tayyını rica 
ediyorum ve bunun için de bir önerge takdim 
ediyorum. 

Bu maddenin çıkarılması ile başıboş kalına
cak değildir. Eğer bir kimse kanunları ihlâl eder 
mahiyette konuşma yapacak olursa mevcut ka
nunlar kâfi değil mi ki, bu maddeyi kabul edi
yoruz? Ben mevcut kanun maddelerinin bundan 
daha ağır olduğuna kanaatim vardır. Binaenaleyh 
yerinde olmıyan bu maddenin tayyını rica ede
ceğim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
bu maddeye üç noktadan temas edeceğim. 

Toplu olarak sözlü propaganda yapılacak 
kapalı yerlere ancak o seçim çevresi seçmenleri 
ve milletvekili adayları ile bunların vekâletna
mesini haiz temsilcileri ve milletvekilleri katı
labilirler. 

Bundan aşağı maddede toplu yerlerin idare
sini temin için tertip heyeti kabul ediyoruz. 
Tertip Heyetinin bu toplantıları kanun daire
sinde idare etmek salâhiyetini veriyoruz. Bun-
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lâr nasıl çalışacaktır; herkese soracak, sen İs
tanbullu musun? Konyalı mısın? Seçim çevren 
neresi!.. Bunu yapmasına imkân yoktur. Bina
enaleyh, seçim çevresi kelimesinin çıkarılması 
doğru olur. 

İkincisi; seçmenleri ve Milletvekilleri aday
ları ile bunların vekâletnamesini haiz temsilci
leri denmektedir. Seçim zamanında bir Millet
vekili adayı günde üç beş toplantı tertip ede
rek çalışır, öyle olur ki, falan toplantıya gön
dereceği falan adamı bir an içinde değiştirip 
başkasını gönderebilir. Binaenaleyh, bunu ko
laylaştırmak lâzımdır. Eğer kanunda zikredil-
diği gibi noterden musaddak vekâletname iste-
necekse çok müşkülât çıkar. Onun için temsil
ci demek kâfidir. 

Bir de şu noktaya temas edeceğim. Burada 
milletvekilleri de bulunabilir denilmektedir. 
Orada bulunan milletvekilinin iki vasfı vardır, 
ya adaydır, Yani seçimin yapılacağı ilân edi
leceğine göre ve propaganda için toplanıldı-
ğına göre orada bulunan milletvekili de ya 
adaydır, adaylığını koymuşsa seçmendir. 
Binaenaleyh, buradaki milletvekili kelimesinin 
de lüzumu yoktur. 

Dr. GALÎP KAHRAMAN (Antalya) — Ye
ni Meclis işe başlayıncaya kadar o milletvekili
dir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Devamla) — Ya aday
dır, ya seçmendir, yani bu vasıflardan birini ta
şıması oraya iştirak etmesi için kâfidir. Bu iti
barla ben bu kelimeyi fazla görmüyorum, bu 
esaslar dâhilinde madednin değiştirilmesi için 
bir de önerge sunuyorum. 

BAŞKAN — Adato (İstanbul) — Efendim, 
Ulusoy arkadaşımızın temas ettiği bir nokta üze
rinde kısaca duracağım. Bu maddenin kabili
yeti tatbikiyesi yoktur. Hele propaganda bu
günkü hava şartları altında yapılacak olursa, 
propagandanın yapılamıya cağını kabul etmek 
lâzımdır. Çünkü kapalı bir yere girmek için o 
seçim çevresine mensup olmak lâzımdır. Seçim 
Çevresi demek vilâyet demektir. Bir kimesenin 
muayyen bir seçim çevresine mensup olup ol
madığını seçimlerde tâyin edebilecek yegâne ve
sika seçim kartıdır. Nüfus hüviyet cüzdanının 
bir kıymeti olamaz. Çünkü 11 nci maddede (bir 
ilde üç aydanberi oturmakta olan her vatandaş 
o ilde oy hakkını istimal edebilir). 
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i Binaenaleyh bir kimse bir vilâyetten diğer 

bir vilâyete nakli mekân etmeden içinde bulun
duğu ve üç aydanberi çalıştığı ilin seçmeni ola
caktır. Konya'dan gelen bir tüccar propaganda 
için kapalı bir yere girmek istiyeceği vakit po
lis tabiî hüviyetinin ispatını istiyecektir. Elinde 
mevcutsa nüfus tezkeresini ibraz ettiğinde zabi-
ta memuru sen Konya'da doğmuşsun, ikametgâ
hın Konya'dadır, binaenaleyh, bu toplantıya 
girmek hakkını haiz değilsin, diyebilecektir. Bu 
itibarla maddenin ihdas edeceği vaziyeti tasav
vur etmek. mümkündür. Kanun, hakikaten me
deni bir kanun olarak getiriliyor, fakat bu mad
de bu kanunu büyük bir gölge altında bulundu
racaktır; binaenaleyh, seçmenlere propaganda 
yerlerine girmek imkânını bahsetmeli ve bu su
retle milleti seçim sandıklarına sevketmeliyiz. 
Eğer propagandanın yapılacağı yere girmek ba
bında müşkülâta mahal verecek olursak, emin olu
nuz ki, o vatandaşı oy sandığına sevketmek çok 
müşkül olur. 

Bu bakımdan bu maddenin kaldırılması lâ- -
zımgeldiği kanaatindeyim, 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim bu madde, arkadaşlarınım da ifade%t-
tikleri gibi, hakikaten kabili, tatbik olınıyan ve 
tatbikında çok büyük mahzurlar doğacak olan 
bir maddedir. Şimdi kapalı yer toplantısına bu 
madde ile dört sınıf insan girebilecek : 

1. O yerin seçmenlerinden 22 yaşım doldur
muş olanlar. Ve o yerde ikamet eden insanlar. 
Civar vilâyetlerden gelenler giremezler. 

2. Milletvekilleri adayları. 
3. Milletvekilleri adaylarının vekâletini -ha

iz temsilcileri girecek. 
4. Milletvekilleri. 
Böyle bir toplantıyı tertip -etmenin imkânı 

yoktur. Bu, toplantı yapmak yasaktır demekk 
müsavidir. Toplantı tertip heyetlerinin oraya, 
girecek insanların hangisinin seçmen olduğunu, 
hangisinin orada ikamet ettiğini ve hangisinin 
22 yaşını ikmal ettiğini bilmesine imkân yoktur. 
Zabıta da bunu yapamaz, bilemez. 

Bu madde komisyonda uzun uzadıya müza
kere edildi ve neticeye varıldı: Kapalı yer top
lantılarına çoluk çocuk girmesin diye ancak 
reşit olanlar girebilir diye mâni hüküm konma
sı teklif edildi, o kadar. 

Bu kapalı yer toplantılarında ancak o ye
rin seçmeni olan konuşabilir, milletvekili ada-
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yi konuşabilir, milletvekili konuşabilir ve baş
kaca bunların vekâletini haiz kimseler konuşa
bilir. Komisyon maddeyi o şekilde tesbit etmiş-
tii'. Ben bunu arkadaşlara sordum, bu madde 
böyle değildi, sonradan ikinci müzakerede de
ğiştirildi dediler. Şimdi bu şekli ile kabul edi
lecek olursak kapalı yer toplantılarını yasak 
etmekle müsavi bir hükme varmış oluruz. Bina-
ena1eyh komisyonda konuşulmuş olan, kapalı 
yer toplantılarına reşit olmıyanlar iştirak ede
mez, kapalı yer toplantılarında, o yerin seçmen
leri milletvekilleri adayları veya bunların tem
silcileri ve milletvekilleri konuşabilir. Bunu tah
dit edelim, yabancı insanlar konuşmasınlar, Fa
kat o yerin seçmeni olmıyan bir insan, yani 20 
yaşındakiler o toplantıya girmesinler şeklinde 
bir hüküm koymak doğru bir şey değildir. Bu, 
Cemiyetler Kanunu ile de taban tabana zıt bir 
hüküm olur. 18 yaşını ikmal eden bir kimse si
yasi partilerde vazife a'abilir, siyasi faaliyette 
bulunabilir, kanuniyet kesbederse: partide âza 
idaro heyeti üyesi ve başkanı olan zata; senin 
yaşın küçük, 22 ya-şmda değilsin, bu kapalı yer 
toplantısında bulunamazsın demek doğru olmaz. 
Partinin, propagandasını yapa.cak, bütün siyasi 
faaliyetlerde başrolü, oynıyacak bir vatandaşa; 
sen buraya giremezsin demek, particilikle kabi
li te'if değildir. Doğru olamaz. Binaenaleyh 
bu maddeyi ya mâkul bir şekle sokmak veya 
büsbütün kaldırmak lâzımdır. Eğer büsbütün 
kaldırılmasına yüksek heyet mütemayil değilse 
buna tahdidi bir mahiyet verip mâkul bir hale 
getirelim. Komisyonda müzakere ve kabul edil
diği gibi, sonradan tâdil edilen şekilde değil, 
bu yerlerde konuşacakların oranın seçmem ol
masını ve sair şartları koyarak tahditedelim. 
Çoluk çocuk girmesin diye reşit olmıyanlar gi
remez diyelim. Fakat bunun haricinde bir şey 
kabul etmenin, kapalı yer toplantıları yasaktır 
demekten başka mânası yoktur. 

TAHSÎN BEKİR BALTA (Rize) — Efen
dim, bu maddenin Komisyonda birinci görüşül
mesinde hakikaten arkadaşların ileri sürdükleri 
mülâhazalara ben de şahsan iştirak etmiştim ve 
maddenin değişmesi lâzımgeldiği mütalâasm-
dayım. Fakat ikinci müzakeresinde madde ay
nen kabul edildi. Meseleyi ikiye tefrik etmek 
lâzımdır: Bu toplantı yerine kim girebilir kim
ler giremez. Bunları tahdidi şekilde sayalım j 
çoluk çocuk, askerler girmesin. Ama bunun I 
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dışındakilerin girmesine mâni olmamak lâzım-
gelir. 

Bir de toplantıda kim söz söyliyecek bu ba
kımdan tahdidi bir hüküm koymak lâzımdır. 
Parti mümessilleri, adaylar söz söylesin. Yoksa 
giriş bakımından takayit fazladır: seçmen mi 
değil mi, getir nüfus cüzdanını hangi köyün 
kütüğünde yazılısın, diye incelemeler mi ya
pacağız. Bu birtakım karışıklıklara sebep 
olur. Abdürrahman Konuk arkadaşımız buna 
bir formül bulsunlar gok faydalı olur. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Kapalı yerde top
lanma ;.. Bundan murat seçimdir. Yani bana rey 
ver, benim partime rey ver, bu kapalı toplan
tının muradı budur başka mânası yoktur. Ne' 
konferanstır, ne şeker vesikası dağıtılır. Mu
rat budur. 

Ben bu işi daha iyi yapacağım, bana rey 
ver; benim partim bu işi daha iyi yapacak, 
bize rey ver... Binaenaleyh bu kanunun ihtiva 
ettiği kayıtlara uymıyan insanların orada işi 
nedir? Bence bu askerlik mükellefiyeti olmı
yan adam tâlime sevketmek gibi birşeydir. Dü
şünün, seçmen olmıyan da merak edecek, bu
rada bir kalabalık var, , ben de gireyim diye
cektir; binaenaleyh murat hâsıl olmıyacaktır. 
Rey verme salâhiyetini haiz adam gelsin, otur
sun ve dinlesin. Nihayet yer kapalıdır ve mah
duttur. Bizde geniş yerler de malûmdur: 150 
kişilik salon, 40 kişilik kahvede oturan insan
ların 10 u rey sahibi olacak 30 da rey sahibi ol
mıyan insanlar gelip oturacaklardır. Tahdit 
partilerin menfaatine uygundur matlup olan 
seçmen liyakatini haiz insanların gelip kapalı yeri 
işgal etmesidir. Çünkü seçim için yapılacak konuş
mada, bence kalabalığa lüzum yoktur. Seçmene 
lüzum vardır. O itibarla maddenin aynen ka
bulü muvafık olur kanaatindeyim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; bizde 
bu propagandaların nasıl vapildiğini hepimiz bili
riz hepimiz kalkar, falan köye gider, kahveye otu
rur, Allah ne verdi ise orada bulunanlara derdimi
zi anlatır, propagandamızı yaparız. Sedad Pek 
arkadaşımın dediği gibi, karşımızda yalnız seç
menlerden müteşekkil bir heyet bulmak ve bu
nu temin etmek imkânı olsaydı ve bunu pratik 
şekilde sağlamak mümkün olsaydı diyecek yok
tu. Aşağıdaki maddelerde gelecek, bu heyet
lere bir aydan altı aya kadar bir de ceza tertip 
edilmiştir. Faraza içeriye 19 yaşında bir adam 
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girmiş; işte o heyet için bir ceza mevzuu: sen 
seçmen olmıyam niçin içeri aldın. Bundan kur
tulmak için artık kapıda bekleyeceksin, oraya 
girenleri 22 yaşını ikmal ettin mi, etmedin mi 
diye tetkik edeceksin. Bu mümkün mü? Ben 
orada konuşurken kapıdan biri içeri girse o top
lantıyı zabıtanın dağıtması için kâfi. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Kastı cürmü yok 
ise mesul değilsin. 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Zabıtanın o 
toplantıyı dağıtması için kâfi bir sebeptir. Bu 
şekilde kahvede, gazinoda toplantı yerinde, 
şurada ve burada seçmenlerle konuşmak, halk 
ile temas etmeye imkân vermemekten başka mâ
nası yoktur. Hiç bir milletvekili bir köyün kah
vesine oturup, onlarla üç beş kelime konuşmak 
imkânını dahi maddeten kaydetmiş olacaktır. 
Ben bu kadar bir kaydın ne İngiltere'de ve ne 
de başka bir yerde olduğu hususunda Sayın Hü
kümetin bir misal getirebileceğini tahmin etmi
yorum. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Getireceğiz ve ge
tirdik bile. 

NURİ ÖZSAN (Devamla) — Getirsinler. Bu 
vaziyete bizdeki vaziyeti mukayese edeceğiz. Ne 
dereceye kadar muvafık olur. Konuşmasın1 ar; 
propaganda yapmasın1 ar, surda, burda sununla, 
bununla temas etmesinler mânasına ise, muvaf
fak bir maddedir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim; 
arkadaşımız misal getirebilirler mi dediler. Bu 
hükmü, Tim Heyeti zannediyorum 1881 tarihli 

Fransız Kanunundan aynen tercüme etmişlerdir, 
kelime beke'.ime. 

Arkadaşımız bu hususta lûfetsinler, endişe 
etmesinler, bu kanun, bugün iktidarda veya mu
halefette olduğumuza göre değil, mem1eketin de
vamlı olarak bu rejice yaşıyacağma göre hü
kümler sevketmeye aVşıyoruz. Bugün aleyhimiz- • 
de görünebilir, amma, yarın bu hükmü sevketmiş 
olan1 ara hep dua ederiz. İlim Heyeti, kendili
ğinden bu hükümleri tasarıya almak zaruretini 
acaba niçin duydu? Bunun üzerinde hepimiz dü
şünsek değeri vardır. Bu mesele, zannediyoorum 
partiler için büyük bir mahzur değildir. İçeriye j 
tesadüfen 19 yaşında bir çocuk girerse dediler, i 
Bundan dolayı tertip heyetine ceza verilmez. Fa- | 
kat bilerek, mahsus bir kasıtla meselâ başka bir j 
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vilâyetten, bindirilmiş kıta gibi otobüslere ta
raftarlar bindirilerek sırf bir tertip eseri olarak 
getirilmişse, elbet bunun cezası vardır. Adaylar, 
oradaki seçmenleri toplıyacak, oradaki seçmenleri
ne bir fikirleri varsa o fikirleri söyliyecekler» 
programı anlatacaklardır. Fikir ve propaganda 
ile yalnız seçmenlerin teveccühünü kazanmaya 
çalışacaklardır. Başka türlü baskılarla seçmen
leri yddırıcı tesirler altında bırakmak imkânını 
selbetmek için hüküm tertip edilmiştir ve çok 
yerindedir. (Reye sesleri). 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEYZİ-
OĞLU (Kayseri) — Bu, bir seçim çevresindeki 
seçmenle o çevrenin adayını alâkadar eden bir 
keyfiyettir. İkisi de bulunmalıdır. Apaydın, o 
çevrenin alayı bulunmıyan milletvekili bulun
masın buyurdular. Milletvekili aday olmıyabilir. 
Fakat o zaman yani seçim zamanı dahi üze
rinde milletvekilliği mevcuttur, bulunduğu yer
de bu sıfatla kapalı yer topantılarma iştirak 
eder. 

O çevrenin seçmeni olmıyanlar da girebilsin 
buyuruyorsunuz, Sayın Başbakan Yardımcısı 
bunu cevaplandırmış oldular. Ben falan yerin 
seçmeniyim diye bir toplantıya giren adam bir 
tahrikçi midir, bir ajan mıdır, hangi emele hiz
met eder, bunu tâyin etmek mümkün değildir. 
Bu kabîl toplantılara müsaade buyurun, ne 
emel ve maksatlara hizmet ettiği belli olmıyan 
bir insan girmesin. Milletvekili adaylarının ve
killeri kimdir, temsilcileri kimdir Vekâletna
menin noterden musaddak, bir vekâletname mâ
nasına alınması lâzımdır. Falan yerde toplantı
ya gireceğim vekil tâyin «dildim diye rastgele 
bir vesika kâfi değildir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Vekâletnameler 
nasıl olacaktır 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Ka
palı yer toplantısını Sayın Nuri özsan arka
daşımız başka türlü izah buyurdular, biliyor
sunuz, bir kahveye gideriz, otururuz, orada 
beş on kişi olur hasbihal ederiz dediler; has-
bihal ederse, bu, maddenin ifade ettiği kapalı 
yerde propaganda toplantısı değildir. Orda Nu
ri özsan arkadaşımız ayağının altına bir san
dalye çeker ve sayın vatandaşlar diye konuşma
ya başlarsa bu kapalı yerde propaganda olur. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Oturduğum yerde 
konuşursam 
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•GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ SAlT AZMl FEYZÎ-

OĞLU (Devamla) — Üç beş arkadaşınız var 
onlarla hasbıhal ediyorsunuz; bu, maddenin 
şümulüne giren bir şey değildir/Hususi bir has
bıhaldir. Bunları birbirinden tefrik etmek lâ
zımdır. 

Sonra çocuğun bu gibi toplantılarda ne işi 
vardır?. Reyi yoktur, seçimlerde propaganda ya
pamaz, evrak dağıtamaz, matbua dağıtamaz. Şu
nu bunu yapamaz. Birçok memnuniyetleri vardır. 
Seçim işlerinde hiçbir vazife alamıyacak olan ço
luk çocuğu bu kapalı yer toplantılarında bulun
durarak onları şu ve bu istikamette heyecana ge
tirmekle ne zevk duyacağız?. Bunda ne fayda 
vardır?. O çevrenin seçmeni değildir, bir alâkası 
yoktur, rey verecek değildir, binaenaleyh bir his
si tecessüsle girecektir. Girmesin merakını başka 
türlü tatmin etsin. 

SAÎT 'KOKSAL (İsparta) — Sarih olarak 
vekâletnameyi ifade buyurun da zapta geçsin. 

BAŞKAN — Vekâletname noterden musad-
dak değil midir?. 

SAİT AZMt FEYZlÖtfLU (Devamla) - -
Noterden tasdikli olacaktır. 

BAŞKAN — Bu hususta Hüseyin Ulusoy'un 
önergesi vardır. O zaman hallederiz. 

HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Sepk 
eden itirazları Hükümetin ve komisyonun buna 
karşı olan beyanlarını büyük bir ahlâk ile dinle
dim. Maalesef tatmin olmadım. Bu madde ile 
bundan bir evvelki maddede acık toplantıda, ka
bul ettiğimiz sistemden çok geri bir sistemi ka
bul etmiş oluyoruz. Arkadaşlar her türlü tahrik 
ve teşvike müsait olan açık toplantılarda böyle 
bir tahdit olmadığı halde görüşülen maddede 
zikri geçen kapalı toplantılarda ağır kayıtlar aran
masının mânasını anlamıyorum. Bu olsa olsa 
bundan böyle kapalı yer toplantılarını menetmek 
ve böylece meşru propagandanın önüne geçmek 
mânasını tazammun eder. 

Demin bir arkadaşım söyledi, Cemiyetler Ka
nunu 18 yaşını ikmal eden her vatandaşın siyasi 
partiye katılabileceğini âmirdir. Katılınca bu va
tandaş partinin her türlü toplantısında bulun
mak yetkisine sahiptir. Bu yetkiyi niçin kullana
masın a neden seçimde bunu menedelim. Anlarım. 
çoluk çocuğu sokmıyalım. fakat partinin mukay
yet üyesini bu haktan mahrum edemeyiz. Kanaa
timce maddeyi ikiye ayırmaktan başka çare yok
tur. Birisi kimlerin toplantıya dâhil olacağı, 

ikincisi de toplantıda söz sahibi olanların tefriki 
meselesi olmalıdır. Eğer kapalı toplantıya kanu
nun kabul ettiği gibi o yerin seçmenlerinden baş
ka kimse giremez dersek, kapıda bu işle vazife
lendirdiğimiz ve ilerde cezai müeyyidelere çarp-
tırabileceğimiz vatandaşların her şahıstan seçmen 
kartı, hüviyet cüzdanı istenmesi gibi bir müşkü
lât yaratmış oluruz. Çünkü o yerin seçmeniyim 
diyerek dışardan içeriye seçmen olmıyan biri ka
tılabilir. Bu takdirde bir cezai müeyyideye mâ
ruz kalırlar. Ve toplantıda böylece akamete mâ
ruz kalır. Madde metninde o mertebe ileri gidil
miştir ki; her yerde, her suretle söz sahibi olan 
milletvekilleri dâhi intihap dairesinden hariçte 
yapılacak kapalı toplantıda söz söylemek yetki
sinden mahrum edilmiştir. (Öyle değil sesleri) 
Bakınız o maddeyi okuyorum. (Toplu olarak söz
lü propaganda yapılacak kapalı yerlerde ancak 
o seçim çevresi seçmenleri ve milletvekili adayla
rı ile bunların vekâletnamesini haiz temsilcileri 
ve Milletvekilleri katılabilirler). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Milletvekilleri adayları, en sonunda mutlaktır, 
yani bütün milletvekillerine şâmildir. 

HAZÎM BOZCA (Devamla) — Müsaade bu
yursunlar ben hiç de öyle anlamıyorum milletve
killeri cümleye vâvı atıf e ile bağlı olduğuna göre 
onlarda da o seçim çevresi unsuru aranıyor, ara
nacaktı. Milletvekili olaccaklar için dahi bu ka
yıt aynıdır. Bence,' bunlar böyle bir toplantının 
yapılmasını intaç eder. Onun için diyelim ki, 18 
yaşını ikmal etmiş olan kimseler böyle bir top
lantıya katılabilirler. Ama nereden gelirse gel
sin. Yalnız, orada söz söyliyebilmek için o yerin 
milletvekili adayı olmak, siyasi partinin mümes
sili bulunmak veya milletvekili bulunmak sıfat
larını arayalım. Ve ileri hamlelerimizde böyle 
bir gerilik yapmamış olalım. 

A DAL UT BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
- - Muhterem arkadaşlar, bu maddenin ihtiva et
tiği hükümleri anlamakta, belki yazılış tarzından 
olacak, gerek bizim partiden gerek karşı parti
den arkadaşlar tereddüde düştüler. Bu maddenin 
sebebi sevkı tamamen, seçim propagandalarını 
kolaylaştırmak nıaksadiyledir. (Soldan gülüşme
ler) Maksat şudur, anlamadığınız için onu izah 
etmek istiyorum. Kapalı yerde bu şekilde bir 
toplantı yapabilmek için, eğer Seçim Kanununda 
böyle bir hüküm olmasaydı Içtimaatı Umumiye 
Kanuruna ^(jre, oradaki kayıtlar dâhilinde mü-
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saade almak lâzımdı: Şimdi bu kayıtlarden seçim 
propagandası yapacak olan vatandaşları ve par
tileri azade kılabilmek için şimdi konan maddeyi 
takip edecek olan maddede geleceği üzere propa
ganda yapacaklar 3 kişilik bir heyet kuracaklar 
ondan sonra zabıta müdür veya muavinine malû
mat vermekle iktifa edecek başkaca her hangi 
bir müsaade alma merasimine tâbi olmıyacaktır. 
Binaenaleyh bu şekilde kapalı bir yerde propa
ganda yapmak istiyen aday veya parti bu yeri 
bildirerek o mahallin zabıta memuruna haber ver
mekle o yerde toplu propagandaya başlıyabilir. 

Şimdi buraya kimler girebilir meselesi kalı
yor ki, bunu bu okunan madde sarahaten göste
riyor. Evvelâ o çevrenin seçmeni girebilecektir. 
Çevre demek, o köy veya mahalle demek değil
dir, o vilâyetin seçmeni demektir. Çevre tâbiri 
o suretle kabul edilmiştir. Yani seçme hakkını 
haiz olmıyan, 22 yaşından ufak hiçbir kimse bu
raya giremiyecektir ve bizim kanunumuza göre 
seçmen vaziyetinde bulunabilmelerine kanuni 
mâni olan diğer kimseler de giremiyecektir. Bu
nun dışında milletvekilleri oraya girebilecektir. 
Bunu gayet tabiî addetmek lâzımdır. Bir millet
vekilinin oraya girebilmesi için behemehal o çev
renin milletvekili olması da şart değildir, nere
nin milletvekili olursa olsun o kapalı yere gir
mek hakkını haizdir. 

Sayın Nihad Erim'in dediği gibi bu madde
nin hükümler* 1881 tarihli Fransız Kanununun 
maddei mahsusasmdan ilim Heyetince aynen 
alınmış ve bizce aynen buraya geçirilmiştir. 

Arkadaşlar; şöyle mukayese yaptılar: Umuma 
açık meydanlara kimin gireceğini takyit etmi
yorum da kapalı yerler için niçin takyit ediyoruz? 

Açık yerle kapalı yer arasında şu fark vardır. 
Eğer kapalı bir yer herkesin girebileceği umumi 
yerlerden ise faraza bir kahve, faraza diğer 
bir yer ise zaten bu kanunun içine girmez. Bir 
kahveye gelip parti propagandası yapabilecek 
olan bir adamın, iskemleyi alıp nutuk vermesini 
caiz telâkki eder misiniz? Eğer bunu tecviz 
ederseniz şu mülâhazalar hatıra gelmez mi? 
o umuma açık yere hususi işi için gelmiş bir va
tandaş sizi, o mahal size ait değilse, dinleme- I 
ye neden mecbur olsun. Eğer kapalı bir yerde j 
vatandaşlara kendi görüş ve fikirlerini telkin et
mek istiyen olursa kendisi kapalı bir yer temin 
etmelidir. Vatandaşlara kendi görüşlerinizi' ve 
fikirlerini telkin etmek istiyorsanız böyle bir yer j 
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i temin edersiniz ve zabıtaya haber verir vermez, 

İçtim aatı Umumiye Kanunundaki toplantıdan 48 
saat evvel haber vermek gibi bir mükellefiyete 
tâbi olmadan, orada bu toplantıyı temin ede
bilirsiniz. Binaenaleyh kanunun sebebi tedvin 
ve maksadı bu olduğuna göre, bunda bilhassa 

r muhalif parti arkadaşlarımızın tahmin ettikleri 
gibi, adayların veya parti mensuplarının pro
paganda yapmalarını engellemek gibi bir maksat 
görülmemiş ve düşünülmemiş olduğu tezahür 
eder. Nasıl düşünülsün ki, şimdiye kadar böyle 

i bir şeyi vâıit kılabilecek bir sebep de yoktur. 
En demokrat memleketlerden biri olan Fransa 
bunu, bu şekilde kabul etmiştir ve Hükümetiniz 

[ de bu şekilde kabulde bir mahzur telâkki etme
diği içindir ki, bunu olduğu gibi kabul ederek 
huzurunuza getirmiştir. 

Kanunun tedvin sebebi ve maksadı bu şekilde 
izah edildikten, bu konuşmalar zapta geçtik
ten ve bütün vatandaşlara açıkça beyan edildik
ten sonra, artık arkadaşlarımın başka bir mülâ
hazaya kapılmamaları iktiza eder zannmdayım. 
Burada konuşanlar nihayet mesul bir Heyet ve 
Hükümet uzuvları olarak konuşan arkadaşları
nızda. Onun için ne tedvinde, ne tatbikte ken
dilerinin endişe ettikleri gibi bir nokta ve vaziyet 
hadis olacak değildir. 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bir sual. 
Köylerde şu vaziyetler var: Bir köye misafir 
gidildiği zaman gündüz veya gece hoşgeldine 
gelirler. Köy odasında veya misafir kalman 
yerde 15, 20, 30 kişi toplanır ve burada koşu-
şulmaya başlarlarsa. Bu, kapalı yerde propa
ganda mıdır değil midir? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

ikincisi; başka yerlerde olup olmadığını bil
miyorum, Kayseri'de ekseriya kış geceleri, şe
hirde oturan vatandaşlar, bilhassa kış mevsi
minde kahvelere gitmezler, odalarda oturur
lar. Bunların arasında 15 yaşında, 18 yaşında 
hattâ 30 dan 50 yaşa kadar olanlar, hemşehri
ler bulunur. Şimdi Kâmil Gündeş veyahut 
Ali oraya gittiği zaman birçok görüşmeler, ko
nuşmalar olabilir. Bu oturmalarda partiden, 
seçimden, milletvekillerinden bahisler açılabilir. 

[ eğer milletvekillerinden söz açılırsa, partilerin 
i programlarından açılırsa, o zaman Kâmil Gün

deş, Milletvekili Kâmil Gündeş veya başkası 
I seçim devresinde, seçimin yapılacağı ilân edil-
| misse, bu, toplantı mıdır, müsaade almak ica-
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bedecek midir? Bunu cevaplamanızı rica ede
ceğim. 

ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (Rize) 
— Eğer arkadaşımızın söylediklerini iyi anla
mış isem, zannediyorum sordukları hususa ev
velce kısaca temas etmiştim. 

Kayseride nasıl olur bilmem. Umuma açık, 
herkesin gidebileceği, kahve gibi, sinema gibi 
eğlenme. yerleri gibi bir mahalde bir adamın 
seçim propagandası yapması caiz mi? caiz de
ğildir. Bizde âdet; bir köye gidildiği zaman 
ya bir yerde misafir olunur veyahut da gidi
len yerin oteli varsa otele gidilir, şayet bu yer 
kahve ve umuma açık bir yer değil de bir zata 
ait ev ise bu evde toplanmayı mâni bir şey 
yoktur. Üç kişi, beş kişi bir araya gelir, ko
nuşur, hasbuhal eder, adaylığından bahseder, 
mebus seçilirse ne yapacağını izah eder; bunda 
hiçbir mâni yoktur. Fakat bir maksadı mahsus 
tahtında, seçim propagandası yapmak için, muh
tarın evinin bir odasını toplantı yeri yaparak, 
seçmenleri oraya aavet ederse o zaman mahallî 
rabıta memuruna haber verecektir, üç kişilik 
bir heyet seçilecektir, o heyet oranın asayişin
den, intizamından mesul olacaktır. Bu vaziyet 
Seçim Kanunu hükümlerine girer, burada îç-
timaatı Umumiye Kanunu filân bahis mevzuu 
değildir. 

Binaenaleyh, arzettiğim gibi; propaganda 
yapacak şahıs veya partiler, toplantı yeri ola
rak tayin ettiği mahal, sırf bu toplu propagan
dayı yapmak için tahsis ve tâyin edilmiş olunca 
yani tutulmuş, rica edilmiş, hazırlanmış bir ma
hal ise bu madde hükmüne göre zabıtaya haber 
verilecektir. Yok öyle değil de zatıâliniz köye 
gitmişsiniz, ihtiyar heyetinden biri şehirden 
gelmiş, büyük adam diye sizi evinde misafir 
etmiş, orada oturup konuşmuş hasbihal etmiş
siniz bu, başka bir şeydir, bununla alâkası yok
tur, bunu kapalı bir toplantı yeri diye ifade 
etmeye mahal yoktur. 

Fakat dediğim gibi siz oraya propaganda 
gezisine çıkmışsınız, oraya seçmenlerinize tel
kin yaparak kendinize rey toplamak için git
mişsiniz, ihtiyar hevetinden bir oda ayırmasını 
rica ederek kendinize tahsis ettirmişsiniz. 
Oradaki zabıta memuruna haber vereceksiniz, 
bu kanunun muta akıp maddelerindeki husus
lara riayet edeceksiniz. Bu maddeden anladığı
mız budur. 
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I KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Parti bina

ları hakkında da fikirlerinizi söyler misiniz? 
Demokrat Parti veya Halk Partisi idare heyeti 
odaları var. Ocak, 'bucak idare heyetleri var. 
Onlar seçim günleri bâzı vazifeleri anlıyabilmek 
için bâzı partiililer toplanıyorlar. Her parti ça-, 
tısı altına giren behemahal defterde kaytılı in
sanlar değildir. Onlar, zahîr olan insanlar da 
gelirler. 

Ama 'bunların kaydı var mıdır, yok mudur? 
İnsan bazan 'bilmiye'bilir. B.öyle bir parti binası 
içine 30 kişi geldi diye acaba bu, bir toplantı 
mı addedilecektir? 

ADALET BAKANI FUAD ıSİRMEN (De
vamla) — Arzedeyim. 

Şimdi efendim, Ibir partinin her hangi bir 
yerdeki 'binasına o partinin mensuplarının iste
dikleri zaman gelip, istedikleri konuşmaları ya
parak istedikleri 'kararlar almaya hiçbir mâni 
yoktur. 

Yalnız, bir parti, kendi binasını, kapalı top
lantı mahalline ifrağ etmek ve o mmtakada bu
lunan 'bütün vatandaşları oraya celbedip onlar 
üzerinde propaganda yapmak isterse, bu, bu 
kanunun hükümlerine şüphesiz ki, girecektir. 
Çünkü (bu kanun kapalı 'bir mahalde vatandaş
ların propaganda yapmasını muayyen esaslara 
bağlamakta olduğu için, 'bu hususta parti bina
sının bu işe tahsis edilmesinde, köy muhtarına 
ait 'bir evin 'böyle kullanılmasında, hususi bir 
şahsa ait kahvenin 'kiralanmış olmasında hiçbir 
fark yoktur. 

Binaenaleyh sarih olarak zatıâlinize ifade 
edebilirim ki, 'bir partinin muayyen Ibir 'kasaba 
dahilindeki parti merkezine kendi mensupları 
gelir ve onlara kendi görüşünü, bir partinin 
adayı veya büyüğü ifade ettiği zaman, bu hü
kümlerle mukayyet değildir. 

BAŞKAN — Bir sual daha var. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Buradaki vekâletnameden maksat noterden mu-
saddak vekâletname midir? 

ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Ri
ze) — Usulü dairesinde vekâleti haiz olan bir 
adam oncak oraya girebilir. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon KaraMsar) — Bir 
köy odasında konuşmak istiyen 'bir milletvekili 
veya aday, zabıta memuruna ıhaber vermek su
retiyle, ibu konuşmasını yapacaktır. Her köyde 

1 bilirsiniz ki, zabıta memuru yoktur. 
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ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Ri

ze) — Orada, kanunen o vazifeyi gören kimse
ler vardır. 

ŞAHÎN LÂÇlN (Afyon Karahisar) — Bek
çilere mi haber vereceğiz? 

FUAD SÎRMEN (Devamla) — Kanun za
bıta yerine orada kimi koymuş, kimi ikame et
mişse, kimi yetkili kılmıssa, o zat bu vazifeyi 
yapacaktır. 

HASAN DÎNÇER- (Afyon Karahisar) — 
Soz istiyorum. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Bendeniz daha 
evvel söz istemiştim. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Maksadımızı ya biz iyi anlatamadık ve yahut 
da izahları biz anlamıyoruz. Sayın Adliye Ve
kili diyorlar ki; bu kanuna toplantıları teshil 
için bu madde konmuştur, kolaylaştırıyor, güç-
leştirmiyor. Halen mer'i olan kanunumuza gö
re kapalı yer toplantıları için zabıtaya haber 
vermek ve müsaade almak mecburiyeti vardır. 
Bununla bu mecburiyet kalkıyor, üç kişilik hir 
heyet toplanıp aralarında bir heyet teşkil ettik
ten sonra toplantı yapabilecektir. Binaenaleyh 
çok pratiktir. 

Şimdi mevcut kanunlarımıza göre, kapalı 
yer toplantıları için böyle bir izin almak ve ha
ber vermek mecburiyeti yoktur. Bunu nereden 
istidlal ediyorlar? Ve bunu hangi madde yazı
yor? Lütfen izah buyursanlar. Partilerin kendi 
binalarında umuma açık o'arak seçim propagan
dasına ait bir toplantı yapacak olurlarsa bu ka
nunun hükmüne bağlıdırlar. Halbuki bugünkü 
mevzuata göre, her parti binasında gece, gün
düz umuma açık konferanslar verilebilir, pro
paganda yaparlar, kendi noktai nazarlarım izah 
edebilirler, konuşabilir1 er. Bu konuşmayı yap
mak için zabıtaya veya Hükümete veya her han
gi bir makama haber vermeye hacet yoktur. Bu 
kadar serbesttir. Böyle toplanıp böyle konuşu-
yorz kimse neye toplanıyorsunuz haber verme
diniz? Demiyor. Çünkü kanunda böyle bir ha
ber verme mecburiyeti yok, halen mer'i olan 
kanun böyle olduğuna, böyle bir mecburiyet 
tahmil etmediğine göre, bu madde ile konan 
mecburiyet, mevcut usulü kolaylaştırmıyor, 
güçleştiriyor. Anlaşamadığımız nokta burasıdır. 
Mevcut kanuna göre, tek bir şeyi haber vermek
le mükelleftirler, o da parti büyük kongreleri

nin toplantı yeri ve tarihidir. Bunun dışında 
partiler toplantılarını haber vermekle mükellef 
değillerdir. Tatbikat böyledir ve böyle yapıla-
gelmiştir. Mevcut kanunda böyle bir hüküm 
yokken, bugün yeni kanuna bu hükmü koymak
la, kabili tatbik olmıyan bir hükmü vaz'etmek 
mevkiine düşüyoruz demektir. Eğer bu madde
yi böyle kabul edersek bu takdirde, kapalı yer
de top'antı yapılamaz demekten ibaret kalacak
tır. Çünkü hiçbir kapalı yer toplantısına 22 ya
şından aşağı olanların girmemesi sağlanamaz, 
bunu yaparm diyenler yalan söylemiş olurlar, 
biz bunu kabul edersek hayali muhal ile meşgul 
olmuş oluruz ve doğru da değildir. 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Reis Bey, ekseriyet yok. Beş arkadaş ayağa 
kalkarak yoklama yapılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Ekseriyet var, komisyolar ça
lışıyor. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Binaen
aleyh arkadaşlarım lûtfetsinletr de bu madde
yi komisyonda daha evvel mutabık' kaldığımız 
şekilde; «kapa'.ı yer toplantılarına reşit olmı-
yanlar giremez» şeklinde kabul edelim ve kapa
lı yerlerde hüviyeti meçhul yabancı kimselerin 
konuşmalarına mâni olmak için de «bu yerler
de seçmenler, milletvekilleri, milletvekili aday
ları veya bunların vekâletini haiz kimselerden 
başkası konuşamaz» şeklinde bir tahdit koya
lım. Bu mâkul olabilir, fakat bunun haricinde 
maddeyi bu şekilde, o yer seçmenlerinden gayrı, 
milletvekillerinden, adaylardan ve vekilleri olan 
temsilcilerinden gayrı kimse giremez diye tah
dit edersek, kapalı yer toplantılarına girecek 
insanları bu Şekilde dar mânada alacak olursak, 
bunun mânası, kapalı yer toplantılarını yap
mayın demektir. Bugünkü seçim serbestisi, böy
le tamamen tahdidi mahiyette bir hüküm kabul 
edi'mesine cevaz vermez. Bilâkis partilerin va
tandaşlara programlarım anlatmaları ye noktai 
nazarlarım izah etmeleri için imkânlar temin 
etmekle mükellef olmamıza rağmen biz bugün 
toplantı serbestisi tanımıyan'bir şekle giriyoruz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var. (Daha 
söz almış olanlaT var sesleri). 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Müsaade ederseniz kısa bir tavzihte buluna
yım. 

FETHÎ *ERÎMÇAĞ (Edirne) — Kürsüden 
söylesinler, işitemiyoruz. 
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ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Kür

süye gelerek) — Efendim, umuma açık ve her
kesin girebileceği, fakat mahiyeten kapalı bulu
nan yerde bir toplantı yapabilmek için, Hasan 
Dinçer arkadaşım biliyor zannederim, mahallin 
en büyük mülkiye âmirine bir beyanname ver
mek lâzımdır, ve bu beyanname 48 saat evvel 
verilecektir. Part i kongreleri, şunlar bunlar 
oluyor ve bu beyanname her zaman da veriliyor. 

Şimdi burada bu kayıtlar yoktur. Çünkü 
propaganda Devresi kısa bir zamandır. Böyle 
kapalı bir yerde toplantı yapıp mahallî seçmen
lere kendi fikirlerini ve adaylığını koyma se
beplerini ve milletvekili olarak seçildiği takdir
de neler yapmak istediğini izah edebilmek için 
madde diyor-ki, derhal mahallî zabita memur
larına haber verir, üç kişilik bir heyet kurar 
ve toplantıda propagandaya başlryabilir. 

Bununla beraber hiçbir zaman ifade etme
dim ki, hususi mahiyette, şahsa ait bir binada 
veya binanın kapalı bir yerinde toplantı yapıl
dığı zaman ihbar yapılacaktır diye. Buna ne 
zabita karışır ve ne de ihbar yapılması lâzımdır. 
Binaenaleyh, Demokrat Parti, Halk Partisi ken
disine ait bir binada kendi mensupları ile bir 
toplantı yapabilir. Hususi bir evde Fuad Bey 
sekiz arkadaşı gelmiş, on müsafiri gelmiş bura
da fikirlerini söyler. Bu hükme girmez, bu hü
küm kapalı olan bir yerde toplu olarak seçim 
propagandası yapabilmek için mahallî zabıta 
âmirine haber verecek ve üç kişilik bir heyet 
kurması lâzım gelecek. Bundan sonraki mad
deler bu toplantıların nasıl idare edileceğinden 
bahsediyor. Bu gibi yerlere kimlerin girebile
ceğini zikrediyor. 

Zannediyorum ki, vazıh konuşuyorum. Bi
naenaleyh, vaziyet budur, mesele anlaşılmıştır. 
Ama bu hükme de, haddi zatinde itiraz: edebi
lir; bu kayıtlar doğru değildir; buraya girecek 
vatandaşlar 22 yaşından yukarı olsun denir, 
hattâ buraya üniformalı kimseler de girebilsin 
denir; bunların hepsi .münakaşa mevzuudur. 
Fakat maddeyi bu zaviyeden mütalâa; etmemek 
lâzımdır. Biz kanunu Fransız kanunlarından 
aldık, bizim kanuna geçirdik, hangi maksatlar^ 
la konulmuş olduğunu izah ettik. 

ŞAHÎN LÂÇlN (Afyon Karahisar) — B i r 
sual efendim. 

1881 tarihli Fraaısız Kânunundan aynen ter
cüme edilerek buraya alındığını ifade buyardu-
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nuz. Bu bir asra yakın bir zamandır. Biz, 
terakki etmek üzre miyiz, yoksa bir asır evveline 
mi rücu etmekteyiz1?. Şimdi herşey serbest, seçici 
serbest, seçim propagandası serbest derken, Fran
sız 'lamı bir asır evvel kabul ettikleri bir madde
yi bizim bugün aynen kabul etmemizde bir mah
zur yok mudur! Ve bugün Fransız Kanununda 
bu made ayenen baki midir! 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — İlim heyeti bunu aynen kabul etmiş
tir. Nereden aldığın ı tetkik ettiğimiz zaman 
Fransa 'Kanunundan aiınmış okluğunu gördük, 
kitap elimizdedir, lisan bilen arkadaşlar bakabi
lirler. Bunun teferruatını bilmediğim için Meclis 
huzurunda yanlış birşey söylememek için onu 
ifade etmiyorum. Mamafih o ciheti de tetkik edip 
arzedeceğim. Bizim bildiğimiz, Fransa Kanunun
da bu şekilde bir hüküm mevcut olduğudur. Biz 
kanunun tarihiyle onun ihtiva ettiği fikrin ileri 
geldiğini tâyin etmeyiz. Biz fikrin dayan
dığı sebepleri bugünkü telâkkilerimiz ve bizim 
için ileri bir sebep taşıdığını gördüğümüz zaman 
onu biz ileri bir hüküm olarak kabul etmiş ola
biliriz. Bir memleketin 1950 tarihinde kabul et
tiği bir hüküm olur ki 1881 tarihinde kabul edil
miş bir hükme göre çok geri olabilir. Bir hükmün 
ileri ve geriliğini tarihi ile değil, ihtiva ettiği 
mânâ ve fikir itibariyle tâyin etmek daha doğru 
olur. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Son söz milletvekilinindir. Onun için bir, 
iki nokta hakkında müsaadenizi rica edeceğim. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bir sual so
rabilir miyim! 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL GÜNDEŞ (Devamla) — Buyurdu

nuz-ki, bu madde bugünkü mevzuata göre daha 
ileri bir maddedir, bir hükümdür. Hâttâ hususî 
meskenlerde partinin kendi üyeleriyle kendi bina
larında yaptığı toplantılarda müsaade almaya lü
zum yoktur. Umuma açık, kapalı yerlerde yapı
lacak toplantılar için, tçtimaatı Umumiyet Ka
nununa göre 48 saat evvel bir beyanname vermek 
lâzımdır; bu da bu bakımdan ileridir. 

Biz ise, umuma açık, kapalı yerler deyip de 
hususi meskenleri partinin kendi binalrım madde

nin içerisnde sarahaten göstersek, istisna teşkil 
ettiğini, daha iyi olmaz mı? Hükümetin bu hu
susta fikri nedir! Şu ve bu tatbikatla şu ve bu 
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yanlış anlaşılmasının önüne geçilsin, umuma 
açık kapaV. yer diyerek. 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Arzedeyim. 

Şimdi efendim içişlerinin salahiyetli me
muru buna şunu ifade etmiştir. Mevzuu müza
kere edilen maddenin, ki aslı Fransa'nın 1881 
tarihli Kanununda mevcuttur, bugünkü yaşıyan 
mevzuat arasında aynen muhafaza edilmektedir. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Orada 
anarşistler var. 

FUAD SlRMEN (Devamla) — Arkadaşsmm 
sualine bir az evvel cevap verdim zannediyorum. 
Sarahaten tekrar ediyorum ki bir partinin ken
disine ait lokali kendisi için hususi bir yerdir. 
Ancak bu hususi mahiyetini kendi mensuplarına 
kapısını açtığı müddetçe muhafaza eder. Eğer 
bir parti o merkezini umumi bir toplantı ma
halli haline, muayyen bir maksat için getirmek 
isterse, bugün yaşıyan kanun hükmüne göre ora
da toplantı için bir beyanname vermek lâzımge-
lir. Binaenaleyh vaziyet böyle olduğundan bu 
madde hükmüne göre ve bu maddenin derpiş 
ettiği şekilde bir kapalı yer toplantısı mehiyeti 
vermek isterse her hangi bir kendisine ait mer
kezde. Bu kanun hükümlerine göre mahallî za
bıtaya haber vermek icabeder. 

Ben biraz evvel de bunu söyledim şimdi de tek
rar ediyorum. Bununla hiçbir zaman kendi dedik
leri gibi her hangi bir partinin kendisine ait olan 
binasında her hangi bir şekilde toplantı yapması 
bir kayda tâbidir dedim. Binaenaleyh, bir parti 
merkezinde bir parti mensupları hasbihal eder, 
onlara direktif verir hattâ onlara kendi propa
gandası hakkında izahat verir, onları tenvir 
eder, her şeyi yapar. Ama o mahalli, bu kanun
da derpiş edildiği şekilde seçim propagandası 
için toplu olarak propaganda yapılacak kapalı 
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I bir yer haline ifrğ ederse ö takdirde mahallî 

zabıtaya orada o şekilde bir toplantı yapılaca
ğını bildirmesi lâzımdır ve bu takdirle de bu 
kanunun koyduğu kayıtlara göre ancak kanu
nun müsaade ettiği zevatın orada toplanması 
mümkün olur. 

Zannediyorum ki, kâfi derecede vuzuhla ar-
I zettim. 

KÂMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ben izahını
zı anladım. Ben diyorum ki, Hükümet olarak bu 
maddenin umuma açık kapalı yerlere hasredil-
mesine Hükümet taraftar mıdır? 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De
vamla) — Zaten öyle diyorum, başka türlü söy
lemiyorum. Bir evde toplanılır umuma açık vazi
yete girebilmek şartiyle 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — O halde 
madde o şeklide tenvir edilsin. 

I ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Arzettiğim hususlar mahfuz tutulmak sariyle 
istediğiniz şekilde yazılabilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Şimdi bir 
yeterlik önergesi vardır, fakat söz istemiş ve 
yeterlik aleyhinde konuşulacak arkadaşlar da bu
lunmaktadır. Lâkin kararınız gereğince saat 20 
ye gelmiş olduğundan müzakereye devam için 
kararınız lâzımdır. Söz sırası Nuri össan arka-
daşımızmdır. Muammer Alakant arkadaşımız da 
söz almış ve ondan sonra da Ali Rıza Türel ar
kadaşımızın sözleri vardır; nasıl tensip edersi
niz? 

FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Efenlim, za
ten ekseriyet yoktur. Vakitte gelmiştir. Yarın 
devam edilmesi icabeder. 

BAŞKAN — O halde yarın sabah saat Î0 
da toplanılmak üzere birleşime son veriyorum. 

I Kapanma saati : 20,05 
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Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(t) 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(I.) 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek (1.) 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(I.) 
Münir Çağıl (1.) 
Hasene İlgaz 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak (t.) 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

Mehmet öktem 
ELÂZIĞ 

Fuad Ağralı 
ERZİNCAN 

Abdül'hak Fırat (I.) 
ERZURUM 

Mesut Çankaya (î.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakır İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 
(t.) 

Rasim Yurdman 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Ekrem Amaç 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
b'arük Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
d.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
ür. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
(t) 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
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Rahmi Köken (t.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran Örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş-
'kan) 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay (î.) 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Faik Seler (î.) 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir.Altan 
Muhsin Adil Bin al 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 

B : 41 8.2 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (î.) 
Ahmet Tahtaktlıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
(t) 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Ma'hmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
(î.) 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 

. Yozgad 
Zonguldak 

. 1950 0 : 2 
Rıza Erten (I.) 
Abdülkadir Kalay 

MUĞLA 
Necati Erdem 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RtZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 

SAMSUN 
Nnşit Fırat 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SIIRD 
Ali Rıza Esen 

SlNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 

'vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli (î. Ü.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu (t.) 
Temel Göksel 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

URFA 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 

YOZGAÖ 
Ziya Arkant 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (t.) 

)>a<i 



T. B. M. M. Baatmevi 


