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yeni hükümlerin ilâvesine dair kanun tek
lifinin, Muvakkat Encümene havalesi hak
kındaki takriri (2/424, 4/173) 917 

Sayfa 
2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkinin, 

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan Milletve
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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1960 yılı bütçe müzakerelerine 19 Şubat Cu
ma günü başlanılması kabul edildi. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin ve 124 arka
daşının Cumhuriyet Halk Partisine mensup me-
'buslardan bâzılarının Ege gezisi sırasında vu-
<kubulan hâdiseler dolayısiyle Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri müzakere ve reddedildi. 

Müzakereler esnasında Adana Mebusu Nev
zat Arman, sükûneti ihlâl ettiğinden »kendisine 
iki ihtar cezası verildi. 

Maraş Mebusu Kemali Bayezit, kürsüden Da
hiliye Vekiline hakareti tazammun eden sözler 
sarf ettiğinden hakkında 12 inikat için Meclis-
ten çıkarılma cezasının tatbiki kabul edildi. 

Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Kırşehir 
Meibusu Fazıl Yalçın'm, Zile hâdiseleri hakkın
da Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri üze
rinde görüşüldü ve reddedildi. 

Alınan karar gereğince, » 
16.11.1960 Sah günü 

mak üzere İnikada nihayet 
Reis 

îçel Mebusu 
Refik Koraltan 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

saait 14 te toplanıl-
verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

îhrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanu

nunun muaddel 2 nci maddesiyle 4, 72 ve 94 
ncü maddelerinin değiştirilmesine 73 ncü mad
desinin ilgasına ve bu kanuna geçici bir madde 
ilâvesine dair kanun lâyihası (1/525) (Millî 
Müdafaa Encümenine) 

2. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 40.01, 
40.02 ve 51.04 numaralarında tâli pozisyon
lar açılmasına dair kanun lâyihası (1/526) 
(Gümrük vb İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menlerine); 

3. — Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/522) (Bütçe Encü
menine) 

4. — Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/523) (Bütçe Encü
menine) 

5. — Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitü
sü teşkilât kanunu lâyihası (1/524) (Çalışma, 
Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

TeUif 
6. — Tunceli Mebusu Hızır Aydm'm, İskân 

Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeni
den bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
6093 sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleriyle 
5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fık

rasının değiştirilmesine ve bu kanunlara bâzı ye
ni hükümlerin ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/424) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümcnle-
ıine) 

Mazbatalar 
7. — Türkiye ile İran arasında 29 Ocak 1959 

tarihinde Tahran'da akdedilen Kültür Anlaş
masının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/393) (Ruznameye) 

8. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kül
tür Anlaşması» nın tasdikine dair kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Maarif encümenleri maz
bataları (1/445) (Ruznameye) 

9. — Kayseri Mebusu Fahri Köşkeroğlu ve 
altı arkadaşının, Ziraat yüksek mühendisliği 
hakkında kanun teklifi ve Maarif ve Ziraat en
cümenleri mazbataları ile Nafıa Encümeninin 
mütalâası (2/371) (Ruznameye) 

10. — Bursa mebusları Sadettin Karacabey 
ve Nurullah İhsan Tolon'un, 904 sayılı Islahı 
hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile mu
addel 35 nci maddesine bâzı hükümler eklenme
sine dair kanun teklifi ve Ziraat Encümeni maz
batası (2/391) (Ruznameye) 

11. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkında kanun lâyi
hası ve Maaıif ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/374) (Ruznameye) 
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12. — Deylet Üretme Çiftlikleri Umum Mü

dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/517) (Ruznameye) 

13. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/518) 
(Ruznameye) 

14. — 1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve «Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/519) (Ruznameye) 
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15. — Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/522) (Ruznameye) 

16. — Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma-
ıs hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/523) (Ruznameye) 

17. — İdare Âmirleri Samsun Mebusu Ekrem 
Anıt ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akm'ın, 1959 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(2/411) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 14,00 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Kemal özer (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, yoklama I yapılacaktır. 

S. YOKLAMA 

(İçel mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Ekseriyetimiz var, müzakereye baş

lıyoruz. Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Tunceli Mebusu Bızır Aydın'm, İskân Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden 
bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı 
kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 sayılı 
Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleriyle 5227 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ve bu kanunlara bâzı yeni hükümle
rin ilâvesine dair kanun teklifinin, Muvakkat En
cümene havalesi hakkındaki takriri (2/424, 4/173) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Muvakkat PJncümende görüşülmekte bulunan 

İskân kanunu lâyihası ile alâkalı bulunan ve Yük

sek Riyasete takdim etmiş bulunduğum; 5420 ve 
5826 sayılı Kanunların bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve yeni bâzı hükümlerin ilâvesine dair 
6093 sayılı Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddeleriyle 
5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fık
rasının değiştirilmesi ve bâzı hükümlerin ilâvesi
ne dair kanun teklifinin de Muvakkat Encümene 
havalesine müsaadelerini arz ve rica ederim. Say
gılarımla. 

Tunceli Mebusu 
Hızır Aydın 

REİS — Muvakkat Encümene havalesini re
yinize, arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 
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2. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 27 

Ekim 1957 tarihinde yapılan Milletvekilleri se
çimi dolayısiyle cezai, malî ve siyasi mesuliyet
leri görülenler hakkında Meclis tahkikatı açılma
sına dair takriri 

RE IS — Takriri okutuyorum : 

Ankara : 5 Mart 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan Milletvekil
leri seçimi dolayısiyle aşağıda yazılı ve cezai, 
malî ve siyasi mesuliyetleri gerektiren hususlar
dan dolayı o tarihteki alâkalı Devlet Bakanı, 
Dahiliye ve Adliye bakanları ile diğer mesuller 
hakkında Anayasanın 46 ncı ve Meclis İçtüzü
ğünün 169 ncu maddeleri gereğince Meclis tah
kikatı açılmasını arz ve teklif eyleriz. Şöyle ki : 

1. Devlet Radyosu seçim kampanyası müd-
detince seçim ve ceza kanunları ile diğer mev
zuata aykırı olarak partizan bir gaye ile Demok
rat Partinin propagandası için kullanılmıştır. 

2. Milletvekilleri Seçimi Kanununun 134 
ncü maddesinin koyduğu sarih yasağa ve cezai 
müeyyidelere rağmen seçim günü oy verme de
vam ederken seçim neticeleri namı altındaki bir
takım kanuni olmıyan haberleri peyderpey rad
yo ile yayınlamak suretiyle seçmenin tam ser
bestlikle oy verme prensibi ihlâl edilmiştir, 

Seçim günü Devlet Radyosu ile yapılan bu 
yayınların seçmeni mânevi baskı altında bırak
mak için kanunen yasak edilen propagandadan 
ibaret olduğu Yüksek Seçim Kurulu Kararı ile 
de teyidedilmiştir. 

Seçmenin oy verme serbestisini ihlâl eden bu 
partizan neşriyat için Dahiliye Bakanlığının Se-
Çim Kanununda yazılı olmıyan yollardan topla
dığı haberler malzeme olarak kullanılmıştır. 

3. Devlete ait motorlu nakil vasıtaları De
mokrat Partinin istifadesine tahsis ettirilmiştir. 

4. Seçmen kütükleri ve bilhassa seçmen lis
teleri, yurdun hemen her tarafında sistemli bir 
surette karışık, eksik ve türlü şekillerde mu-
harref olarak hazırlanmış ve bu yüzden birçok 
vatandaşlar oy haklarını kullanamamalardır. 
Diğer taraftan, seçmen hakkını haiz olmıyanlara 
ise, yine kütükler üzerindeki türlü muamelelerle 
oy kullandırılmıştır. 

5. Oy verme gününe takaddüm eden tarihte, 
Adalet Bakanlığınca telgrafla yapılan ve kanun
lara aykırı tatbikatı intaceden bir tamimle, mah-
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kemelerin vazife ve salâhiyetlerine müdahale 
edilmiş ve bu suretle seçim düzen ve emniyetine 
tesir icra edilmiştir. 

Yukarda yazılı ve her biri alâkalı vekillerin 
mesuliyetini mucip efal ve hareket sebebiyle, 
Meclis tahkikatının açılmasına karar verilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif eyleriz. 

Ankara Milletvekili Malatya Milletvekili 
F. A. Barutçu N. Yetkin 

REİS — Tahkikat talebinde ismi gecen Ad
liye Vekili Beyefendinin halen meveudol maması 
dolayısiyle müdafaasını yazılı olarak göndermiş
tir. Okutuyorum : 

13 . I I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«27 Ekim 1957 Milletvekili seçimlerinde Ad
liye Vekâletince yapılan bir tamimden dolayı, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 46 ve Dahilî Ni
zamnamenin 169 ve mütaakıp maddeleri gere
ğince - o zaman Adliye Vekili bulunmaklığım 
sıfatiyle - hakkımda Meclis tahkikatı açılmasına 
mütedair Ankara Mebusu merhum Faik Alımed 
Barutçu ve Malatya Mebusu Nüvit Yetkin taraf
larından 5 Mart 1958 tarihinde verilen teklife 
ıttıla hâsıl edilmekle Dahilî Nizamnamenin 171 
nci maddesinin son fıkrası hükmüne tevfikan ya
zılı müdafaamı berveçhi âti arz ederim : 

Mezkûr teklifin 5 numaralı bendinde : «Oy 
verme gününe takaddüm eden tarihte Adliye 
Vekâletince telgrafla yapılan ve kanunlara ay
kırı tatbikatı intaceden bir tamim ile mahkeme
lerin vazife ve salâhiyetlerine müdahale ve bu 
suretle seçim düzen ve emniyetine tesir icra edil
diği» ileri sürülmektedir. 

Derhal arz edeyim ki, oy verme gününe ta
kaddüm ettiği ve telgrafla yapıldığı iddia olu
nan tamim, Adliye Vekâleti seçim bürosunca ha
zırlanıp imzam tahtında 21 . IX . 1957 tari
hinde yani seçimden tam 36 gün evvel seçim 
kurulu başkanlıklarına diğer hususatla birlikte 
yapılmış ve teklif sahiplerinin iddiaları hilâfı
na, bu tamim telgrafla değil, tahriratla gönde
rilmiştir. Teklifte bahsedilen telgraf ise, 
23 . X . 1957 tarihli olup seçimden 36 gün ev
vel yapılan 21 . IX . 1957 tarilüi tamimin 5 
numaralı bendinde yer bulan ve Seçim Kanunu
nun 23 ncü maddesine taallûk eyliyen hususa 
sebk eden müracaatler üzerine, işaretten ibaret
tir. 
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Milletvekilleri Seçimi Kanununun 23 neü 

maddesinin son fıkrası; «Kütükler milletvekili 
seçimlerinde muteberdir. 25 nci maddede tasrih 
edilen yoklama zamanına kadar bir mahkeme 
ilâmı olmadıkça, bunlar üzerinde hiçbir değişik
lik yapılamaz. Bu cihetten nüfus müdür ve me
murları sorumludurlar» hükmünü ihtiva etmek
tedir. 

Seçim düzen ve emniyetine tesir icra eyle
diği iddia olunan ve seçimden 36 gün evvel ya
pılan tamimin metni aynen şöyledir : «Seçim 
Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrasına 
göre seçmen kütükleri hukukan tekemmül et
tikten sonra muayyen yoklama müddeti hari
cinde bir mahkeme ilâmı olmadıkça bunlar üze
rinde her hangi bir değişiklik yapmaya imkân 
olmadığından bâzı yerlerde emsaline rastlandığı 
gibi idari mercilerce yoklama müddeti haricin
de tanzim edilen ek kütüklere müsteniden asıl 
kütükler üzerinde idareten her hangi bir deği
şiklik yapılmıyacak ve şayet böyle kanunsuz bir 
değişiklik yapılırsa katiyen nazara almmıya-
caktır.» 

Ne güzel ve ne müspet bir tecellidir ki 1957 
seçimlerinden 36 gün evvel yapılan tamimdeki 
bu hüküm 1954 seçimlerinde yapılan 5.III.1954 
tarih ve 4 sayılı tamimin bu hususa dair olan 
hükmünün tamamen aynıdır. Hattâ Cumhuri
yet Halk Partisi t iktidarı zamanında yapılmış 
olan 1950 seçimlerinde de, Seçim Kanununun 
23 ncü maddesine dayanan bu hükmün tatbika
tı da o tarihlerde istizanda bulunan Maçka İlce 
Seçim Kurulu Başkanlığının 3 . IV. 1950, Çay-
başı tice Seçim Kurulu Başkanlığının 15 . IV. 
1950, Gümüşhacıköy İlce Seçim Kurulu Baş
kanlığının 13 . IV . 1950, Sivas Seçim Kurulu 
Başkanlığının 20 . IV. 1950, Savur îlce Seçim 
Kurulu Başkanlığının 21 IV. 1950, Kurşunlu 
îlce Seçim Kurulu Başkanlığının 22. IV. 1950 
tarihli istizanlarına o zaman Adliye Vekâletin
ce verilen cevapların gerek 1954 ve gerek 1957 
seçimlerinde yapılmış olan tamimlerin tatbika
tının aynı bulunduğunu da Yüksek Meclisin ıt
tılaına bilhassa, arz ederim. Bir misal olmak üze
re Halk Partisi iktidarı zamanında 1950 millet
vekilleri seçimleri sırasında vâki istizanlara ve
rilen yukarıki cevaplardan vaktinizi işgal etme
mek için yalnız bir tanesini örnek olmak üzere 
zikretmek isterim. 
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Maçka îlce Seçim Kurulu Başkanlığının 

3 . IV. 1950 tarih ve 49 sayılı telgrafına 7.IV. . 
1950 tarih ve 3307 sayı ile verilen cevap aynen 
« Kanunun 23 ncü maddesindeki mahkeme 
tâbirinden asliye hukuk mahkemesi kaydedil
miştir. Bu mahkemenin bu hususta vukubulan 
müracaat üzerine C. Savcısı ve nüfus memu
runun huzuruna lüzum olmaksızın evrak üze
rinde gerekli inlecemeleri yaptıktan ve lüzumu 
halinde ilgilileri dinledikten sonra icabeden ka- \ 
rarı vermesi lâzımgeldiği düşünce olarak bildi- j 
rilir.» şeklindedir. 

îmdi 1950 ve 1954 seçimlerinde 23 ncü mad- ! 

denin tatbikatına uygun olarak 1957 milletve- J 
killeri seçiminden 36 gün evvel yapmış oldu
ğumuz tamime sebk eden ve tevali eyliyen mü-
racaatler üzerine işaret zımnında 23 . X . 1957 
tarihli telgrafın metnini de arz etmeme yüksek \ 
müsaadelerini rica ederim : 

Seçim kurullarına gönderilmiş olan 21.IX. 
1957 tarih ve 3 sayılı tamimde sarahaten kay- j 
dedildiği üzere seçmen kütükleri kesinleştikten ! 
sonra mezkûr kütüklerde kasıtlı veya kasıtsız j 
olarak yanlışlıklar yapıldığı iddia olunduğu 
takdirde ilgililerce Seçim Kanununun 23 ncü 
maddesine tevfikan asliye hukuk mahkemesin
den karar alınmak suretiyle yanlışlığın tashihi, 
mahkemece de evrak üzerinde tetkikat yapıla- j 
rak karar verilmesi ve suç teşkil eden hallerden 
dolayı da takibat icrası icabedeceğinden keyfi
yetin kaza çevrenizdeki C. müddeiumumilikleri 
ile asliye hukuk mahkemelerine ve seçim ku
rulları başkanlıklarına tebliği. 

Görülüyor ki, tarafımdan yapılan tamim ve 
onun tatbikatına işaret eyleyen telgraf Seçim 
Kanununun 23 ncü maddesinin hem sarih hük
müne ve hem de ruh ve maksadına tamamen uy
gun olduğu gibi 1950 ve 1954 milletvekilleri se
çimlerindeki tatbikatın da tamamen aynıdır. 
Hattâ görülüyor ki, bu telgrafın maddi muhte
vası ve metni, bu hususa dair olmak üzere Cum
huriyet Halk Partisi iktidarı zamanında verilen 
cevaplar örneğine de tamamen uygundur. 

Kaldı ki, bahse konu tamim 1957 seçimlerin
de de, 23 ncü maddenin tatbikatı bakımından 
tekerrür eden tereddütleri izale ve vâki istizah
lara cevap teşkil eylemek ve ayrıca tatbikatta | 
ahenk ve beraberlik sağlamak maksadım istih
daf ederek yapılmıştır. 
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REÎS — Yazılı müdafaayı okuyoruz. 
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Seçim Kanununun 23 neü maddesi hükmü 

1950 ve 1954 seçimlerinde, tıpkı 1957 seçimle
rinde olduğu gibi aynen ve harfiyen tatbik 
görmüş bulunduğu halde bu tatbikat kanunlara 
aykırı ve mahkemelerin kaza salâhiyetlerine 
müdahale, seçim düzen ve emniyetine müessir 
görülmüyor ve bu yolda tek bir itiraz vâki ol
muyor. Fakat her nedense 1957 seçimlerinde ay
nen tekrar edilen bu kanun hükmünün tatbika
tı bizim için Meclis tahkikatı talebine mevzu 
oluyor. 

Kaldı ki, tamim yapılırken parti farkı göze-
tilmediği gibi kütüğe ithal için mahkemelere 
müracaat edenlerin hangi siyasi partiye rey ve
receklerinin peşinen bilinemiyeceği de izahtan 
varestedir. 

Hulâsa 1957 seçimlerinden 36 gün evvel yap
mış olduğumuz bu tamimin gayesi 195t) ve 1954 
seçimlerinde olduğu gibi, Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun 23 neü maddesinin sarahatine ve 
tedvin maksadına tamamiyle uygun olup mün
hasıran oy verme yetkisini haiz seçmenlerin bu 
haklarını kullanmalarını korumaya matuftur. 

Keyfiyeti Yüksek Meclisin şaşmaz takdirine 
hürmetle arz ederim. 

H. A. Göktürk (1) 

REİS — Efendim; ikinci olarak o zaman 
Devlet Vekili olan Hariciye Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu halen vazife ile yurt dışında bulunmakta
dır ve müdafaasını yazılı olarak göndermiştir. 
Talebi Dahilî Nizamnamenin 171 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına uymamaktadır. Bu itibarla mü
dafaasının okunup okunmaması hususu kararı
nıza vabestedir. 

Fatin Rüştü Zorlu'nun müdafaasının yazılı 
olarak okunmasını reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usule ay
kırıdır. Hiç olmazsa emsal teşkil etmesin. 

REÎS — Madde meskût geçtiğine göre müm
kündür. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz verir
seniz arz edeyim. 

REİS -~- Reye arz etmiş bulunuyorum. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) -'- Ona rağ

men izin verin arz edeyim. Asıl vazife Meclisi 
Âlidedir. 

(1) Vesikalar zaptın sonundadtr, 

~9i 

Hariciye Vekili 
ve Ankara: 15.11.1960 

Sabık Devlet Vekili 

Yüksek Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine 

Vazifeten dışarıda bulunmak mecburiyetin
de olduğum için 27 Ekim 1957 gününde ve on
dan evvel cereyan eden seçim kampanyası müd-
detince Devlet radyosunun yaptığı neşriyattan 
dolayı hakkımda Meclis tahkikatı açılmasına 
karar verilmesine mütedair takrir karşısındaki 
müdafaalarımı yazılı olarak takdim ediyorum. 
Bunun Büyük Millet eMclisi huzurunda okutul
masına yüksek müsaadelerini en derin saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Fatin Rüştü Zorlu 

«Pek muhterem arkadaşlar, 
27 Ekim 1957 tarihinde yapılan milletvekil

leri seçimi dolayısiyle Devlet radyosunun seçim 
kampanyası müddetince Seçim ve Ceza kanun
ları ile diğer mevzuata aykırı olarak partizan 
bir gaye ile Demokrat Partinin propagandası 
için kullanıldığı ve Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 134 neü maddesinin koyduğu sarih ya
sağın ve cezai müeyyidelere rağmen seçim gü
nü oy verme devam ederken seçim neticeleri na
mı altındaki birtakım gayrikanuni haberleri 
peyderpey radyo ile yayınlamak suretiyle seçi
min tam serbestlikle oy verme prensipinin ihlâl 
edildiği ve seçim günü Devlet radyosu ile yapı
lan bu yayınların seçmeni mânevi baskı altında 
bırakmak için kanunen yasak edilen propagan
dadan ibaret olduğu Yüksek Seçim Kurulu ka
rarı ile de tevidedildiği ve seçmenin ov verme 
serbestisini ihlâl eden bu partizan neşriyat için 
Dahiliye Bakanlığının Seçim Kanununda yazılı 
olmıyan yollardan topladığı haberleri malzeme 
olarak kullandığı ileri sürülerek Devlet radyosu 
tarafından yapıldığı iddia edilen bu fiiller dola
yısiyle hakkımda Meclis tahkikatı açılması is
tenmektedir. 

Pek Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 
bir kere Devlet radyosunun Devlet icraatını mil
letin bilgisine arz etmesinden tabiî bir şey yok
tur. Bütün vatandaşlar memleketlerinde muh
telif sahalarda neler yapıldığını öğrenmeyi el
bette ki isterler. Şuurlu bir milletin her ferdi 
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memleketinin muhtelif sahalarında ne gibi ba
yındırlık işlerinin yapıldığını, iktisadiyatını, zi-
raatini, ticaretini alâkadar eder her sahada ne 
gibi yeniliklerin husule geldiğini öğrenmek iste
diği gibi dış siyasette olsun, iç siyasette olsun 
ne gibi kararlar alındığını ve bu kararların ini-
kâsatmın ne olacağını bilmek de ister, bütün 
milleti bu hususta aydınlatmak umumiyetle bü
tün neşir vasıtalarının en başlıca vazifelerinden 
biridir. Modern dünyada neşir vasıtalarının ba
şında radyo gelmektedir. Binaenaleyh radyonun 
Devlet icraatını muhterem halkımıza haber ver
mesinden ve memlekette olan bitenleri ona du
yurmasından tabiî bir şey yoktur. Bu hiçbir za
man bir suç teşkil edemez. Ve buna onların an
ladığı mânada propaganda demek de doğru de
ğildir. Eğer propagandayı literâl mânası ve 
mefhumu ile yani yayma mânasına alırlarsabu 
da pek tabiî bir şeydir. Çünkü yukarda da arz 
ettiğim gibi bütün Devlet icraatını halka yay-
maMan pronaije etmekten taıbiî bir şev ola
maz. Ve bu Devlet radyosunun biraz evvel de 
spvlediğim gibi en başlıca vazifelerinden biri
dir. 

Seçim kampanyası esnasında da Devlet rad
yosunun bu asli vazifesinden tecerrüdedeceğine 
dair hiçbir kanuni madde mevcut değildir. Böy
le bir maddeyi gösteremezler. Takrir sahipleri
nin bu iddiaları olsa olsa partilerinin veya ken
dilerinin bir görüşünü gösterebilir. Ancak bu 
görüşleri indîdir ve 1950 senesinden beri serd 
ettikleri bu iddialar Büvük Millet Meclisinin 
tasvibini kazanmadığı gibi Türk efkârı umumi-
yesinin ve Büvük Millet Meclisinin tarzı teşek
külünde âmil olan ve hâkimiyeti muti akayı 
elinde tutan Türk Milletinin de tasvibini kazan
mamıştır. Çünkü bu iddialarla yapılan her se
çim bu iddiaları serd ederlerin aleyhine netice
lenmek suretiyle Türk Milletinin bu husustaki 
düşüncesi tebellür etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem, arkadaşlar, şimdi müsaadenizle 
iddiaların ikinci kısmına geçiyorum. O da se
çim günü Devlet radyosunu Secim Kanununun 
134 ncü maddesinin koyduğu sarih yasağa ve ce
zai müeyyidelere rağmen radyonun oy verme de
vam ederken seçim neticeleri namı altında bir
takım kanuni olmıyan haberleri peyderpey rad
yo ile yayınladığı ve bu suretle seçmenin tam 
serbestlikle oy verme prensibinin ihlâl edildiği
dir. 
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Takrir sahipleri bu iddialarını desteklemek 

için Yüksek Seçim Kurulunun bir kararına is
tin adetmek istemektedirler. Takrir sahiplerinin 
diğer bir iddiası da radyoda yayınlanan malûma
tın Seçim Kanununda yazılı olmıyan yollardan 
Dahiliye Bakanlığınca toplanan malûmat olduğu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi 
bu iddialara bendeniz Büyük Millet Meclisinin 
evvelki bir oturumunda Kabinenin ilânı esna
sında cevap vermiştim. Bugün o cevabımdan pek 
fazla bir şey söyliyemiyeceğim, çünkü bu mesele 
hakkında Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 
18.XI.1957 tarihli kararı tam bir katiyetle bu 
iddiaları reddetmektedir. 

Filhakika Hürriyet Partisi Umumi idare He
yeti Reisi Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu hemen se
çimlerin esnasında veya akabinde yazdığı bir 
telgrafla radyo idaresinin saat 2,30 dan itiba
ren neşriyatı dolayısiyle suçluluğunu iddia ve 
mesul idare müdürleri hakkında takibat yapıl
masını talebetmiştir. Bu talebi inceliyen Cumhu
riyet Müddeiumumisi şu şekilde bir karara var
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kararı dinliyelim : 
«ihbar, telgraf ve • dilekçelrinde 27.X.1957 

Pazar günü yapılan milletvekilleri seçimlerinde, 
oy kullanma müddeti saat 17 ye kadar olup he
nüz bu müddet sona ermeden bâzı mahal serim 
sandıklarına ait neticelerin radyo ile ilân edil
diği cihetle vâki neşriyatın propaganda mahiye
tinde bulunup suç teşkil eylediğinden bahsile 
neşriyatın önlenmesi ve alâkalılar hakkında taki
bata tevessül olunması ihbar ve iddia edilmiştir. 

Radyo idaresince ise mezkûr gün yapılan me
bus seçimleri sırasında umumi efkâra günün en 
mühim bir memleket mevzuunda bilgi ve haber 
vermek maksadiyle saat 14,30 dan itibaren her 
yarım saatte bir yapılan Neşriyatta, tasnifleri 
biten ve neticeleri zapta bağlanıp aleniyete dö
külen mahdut sandık neticelerinin hakikata te
vafuk eder şekilde Ankara, istanbul ve izmir rad
yolarından yayın yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Aynı yoldaki müracaat! erin bidayeten Anka
ra il Seçim Kuruluna da yapılmış olması sebebiyle 
mezkûr 'kurulca Türkiye radyosunun neşriyatının 
tatiline dair karar ittihazına kurullarının yetkisi 
olmadığından vâki (talebin reddi hakkındaki ka-
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rarma vâki itiraz üzerine Yüksek Seçim Kuru- I 
lunca, ancak seçim emniyet ve düzeni bakımından 
ve önleyici bir tedbir alınması noktasından işin 
tetkik ve teemül olunarak Ankara il Seçim Kuru
lunun yetkisizlik kararının bozulması keyfiyeti 
fiilin bir suç teşkil edip etaıiyeceği hususunu tak
dir edecek memuriyetimizi takyideyliyecek mahi
yette görülmemiştir 

• Nitekim Yüksek Seçim Kuruluna bâzı mahal 
seçimlerinin iptaline mütadair yapılmış itirazla
rın tetkiki münasebetiyle ittihaz olunan karar
larda da, radyonun oy verme saatleri içinde bâzı 
mahallere ait seçim neticelerini bildirmiş olması 
keyfiyetinin seçmenin irâde ve kararına müessir 
olup olmadığı ve bu sebeplerin seçim neticelerine 
tesir icra edip etmediği gayrimalûm bulunup bu 
kabîl iddiaların müşahhas vakıalar halinde tes-
bit edilmediği gibi muterizlerin bu yolda her han
gi delil de ibraz edemedikleri cihetle mezkûr hu
susa matuf itirazlar varit görülmiyerek reddedil
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca Milletvekilleri 3eçimi Kanununun 94, 
102, 113/2 ve 113/10 ncu maddelerinin hükümle
rine göre, oy verme işi biten sandıkların oy ver
me müddetinin sonu olan saat 17 den önce açıla-
ımıyacağı hakkında bir hüküm, bulunmadığı ve 
sandık kurullarının bu neticeleri yüksek sesle ilân 
etmeleri mecburiyetine ve hattâ bu hususların tu
tanağa dercine dair âmir hükümler vaz'edip, oy 
verme müddeti sona ermeden sandıkların açılamı-
yacağına ve hele tasnifi yapılmış, neticeleri zap
ta bağlanıp aleniyete intikal etmiş bulunan san
dıklardan zuhur eden oy miktarının haber nev'-
inden radyo ile umumi efkâra arz edilmesine de 
kanuni bir mâni bulunmadığı ve diğer taraftan 
pek mahdut miktardaki sandık neticelerinin ilâ
nında ve bilhassa her partinin aldığı oy sayısının 
aynen bildirilmesinde ve bu arada iddia ve ihbar 
edildiği veçhile mücerret iktidar partisi lehine 
olan neticeler verilmeyip fazla rey alan partile
rin isimleri önce okunmak suretiyle ve ezcümle 
eelbolunan neşriyat bültenlerinde görüldüğü üze
re Çanakkale vilâyetine bağlı Ezine kazasının 
Bozalan köyüne ait tasnif neticesinde C. H. P. nin 
44 ve D. P. nin 24. rey aldığı, yine Ağrı vilâyeti
nin Taşlıçay kazasına ait üç sandığında C. H. P. 
nin 82 ve D. P. nin 23 oy kazandıkları, keza Ça-
naıkıkale vilâyetinin Yenice kazasının Ahiller kö
yüne ait sandık neticesinin de C. H. P. nin 66 ve | 
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| D. P. nin 26 rey almış oldukları ve yine bu cüm

leden olmak üzere Ağrı vilâyetinin Doğu Beya
zıt kazasına ait altı sandık neticesinin C. H. P. 

I nin 201 ve D. P. nin 88 oy ıkazandıkları ve buna 
mümasil olarak diğer başka mahallere ait rakam
lar da verilmek suretiyle hakikata tevafuk eder 
şekilde mahdut miktardaki neticeleri alınan san
dıklar hakkında efkârı umumiyeye malûmat ve
rilmiş bulunduğu ve bu yayının her yarım saat
te bir olmak üzere saat 14,30 dan itibaren yapıl
mış bulunmasına göre de oy verme müddetinin 
hitamına yakın saatlere kadar büyük bir vatan
daş kütlesinin esasen reylerini kullanmış olup 
günlerce ve muhtelif vasıtalarla yapılan propa
gandalar karşısında pek cüzi miktardaki katı ne
ticeleri alınmış ve partiler bakımından leh ve 
aleyhte tecelli eden neticeleri muhtevi küçük ra
kamların vatandaşların tahassul etmiş irade ve 
kanaatlerinin tebeddülüne müessir olabileceği 
iddiası da vâhı ve gayrivârit bulunmuş ve nite
kim radyonun mahdut miktarda verdiği netice
lere ait rakamların umumi tasnifi sonunda ve 
katî seçim neticelerine göre, fiilen tezahür eden 
duruma tevafuk etmediği de bu görüşü müeyyet 
bulunmuş olmakla sözü edilen neşriyatın seçmen 
üzerinde tesir yapma gaye ve maksadına makrun 
olmayıp ancak neticeleri büyük bir merakla bek-
liyen umumi efkâra, hakikate uygun ve partile
rin leh ve aleyhlerinde tecelli eden malûmatı ve 
haberleri vermekten ibaret bir keyfiyet bulunup 
fiilde propaganda kasıt ve gayesi olduğunu gös
terir hiçbir delil ve emare de bulunmadığından 
binnetice kavli mücerrette kalan iddia ve ihbar 
sebebiyle ortada suç teşkil eden bir cihet görü
lemediğinden vâki iddia ve ihbarlardan ötürü 
takibat ifa ve âmme dâvasının açılmasına mahal 
olmadığına C. M. U. K'nın 163 ncü maddesi uya
rınca karar verildi. 

18 . XI . 1957 
Cumhuriyet Müddeiumumisi 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu takipsizlik kararı hakikatten radyonun se

çim günkü vaziyetini gayet güzel ortaya koymak
tadır. Kaldı ki, aynı iddiayı yani rodyonun yap
tığı neşriyatla seçimlerin gereği gibi cereyanına 
mâni olduğu iddiasını ileri sürerek muhtelif yer
lerdeki seçimlerin iptalini talebeden bütün mü-
racaatler de yine muhtelif seçim kurullarının ve 
Yüksek Seçim kurulunun kararlariyle reddedil
miş ve bu iddialar kabul edilmemiştir. Bu cüm-
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leden olarak hepinizin bildiği gibi İstanbul, Adı
yaman, Konya, İçel, Samsun ve daha birçok se
çim kurulu karaıları ileri sürülebilir. Yüksek 
Seçim Kurulunun da bu kararları tasvibettiği 
bir hakikattir. Misal olarak Yüksek Seçim Ku
rulunun 241 No. lu kararı bu meyandadır. Fil
hakika Yüksek Seçim Kurulu bu kararında rad
yonun saat 14,30 dan itibaren bâzı sandıklarda 
Demokrat Partinin kazandığını müş'ir bulunan 
yayınının seçmenin iradesine müessir olduğu hu
susundaki itiraz hakkında şöyle demektedir. 

Bu da mücerrettir. Vakıa böyle bir neşriya
tın hangi seçmenin irade ve kararma müessir ol
duğunu tesbit güçtür. Çünkü seçmenin iç âle
mini bilmeye imkân olmadığı gibi seçimden son
raki beyanlar da meşkûktür. Neşriyatta seçmen 
iradesine müessir olma iddiasına yer verenler ol
duğu kadar aksini iddia edenler de mevcuttur. 
Aynı istikamete yönelmiş olan âmmeye uygun 
şekilde hareket etmek endişesiyle menfaat ve 
korku mülâhazalarının ferdi, seçimde kazandığı 
bildirilen parti lehine imale edeceği düşünülebi-
lirse de her seçmenin iktidar partisi ile muhale
fet partilerinin bir seçim devresi olan dört sene
lik faaliyetlerini tetkik ve mukayese ederek par
tilerin icraatı ile mensubu bulunan şahıs ve şah
siyetleri inceliyerek seçim öncesi propaganda, ya
zı ve konuşmalarını muhakeme ederek seçim gü
nünden önce oyunu vereceği parti hakkında ka
rara varmış bulunacağını düşünmek de kaabil 
ve bu sebeple bâzı sandıklara ait radyo neşriya
tının yapılması ile seçimin kararını değiştirmi-
yeceğini kabul etmek de mümkündür. Binaen
aleyh bu mülâhazaların itirazın leh veya aleyhi
ne olanını bir vakıa olarak kabulüne imkân yok
tur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; görüyorsunuz 
ki, hukuki bakımdan bir suçla karşıkarşıya bu
lunmuyoruz. Sadece radyonun Cumhuriyet Müd
deiumumisinin kararında da bildirildiği gibi ken
disine düşen bir vazifeyi ifa etmiş olması ile kar
şıkarşıya bulunuyoruz. Şimdi müsaadenizle bir 
an için 1950 den bu yana radyomuzun seçimler
deki işleyiş tarzını göz önüne getirelim. O za
mandan bu yana aynı seçim kanununun mer'i 
olduğuna göre acaba radyo kendilerinin iktidar
da bulunduğu 1950 senesinde nasıl çalışmış? Ay
nen 27 Ekim 1957 de olduğu gibi.. Yalnız şu 
farkla, seçimleri kaybettikleri anlaşılınca ve an-
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cak o zaman faaliyetini tatil etmiş, 1954 te de 
radyomuz yine seçim neticelerini bildirmiş ve 
kendileri o zaman buna itirazı akıllarına getir-

\ memişlerdir. Tabiî 1957 nin hâtıraları daha hâ-
' fızalarda pek taze, her halde onun için, fakat 
I 27 Ekim 1957 gününe gelelim bütün samimiye-
| timle söylüyorum ki, hükümet olarak biz rad-
| yoda seçimlerin ilânı ile ancak sayın İnönü'nün 
I saat 13 raddelerinde bana vâki bir telefonu ile 

ilgilenmeye başladık, o saatte İnönü bana tele-
! fon ederek seçim neticelerini, radyoda bütün' 

neticeleri alınıncaya kadar ilân edilmemesini ta-
lebetti. Ben kendilerine derhal şu suali sordum: 

! Radyoda neşriyat yapılacağını nereden bili-
i yorsunuz? 

Sevgili arkadaşlaımr; o zaman, henüz radyo 
neşriyata başlıyacağmı dahi ilân etmiş değildi. 

ı Bildiğiniz gibi bu ilân saat 13,15 te yapılmıştır. 
I Binaenaleyh benim bu sualim gayet yerinde idi. 
i Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı buna ceva

ben bunu yapabileceğimizi düşündüklerini ve 
yapmamamızı rica ettiklerini söyledi ve kanuna 

I muhaliftir dedi. 
Bunun üzerine kendilerine sordum, hangi 

maddesine dedim. 
Bir an durdular, yanlarında olması lâzımge-

len zevata hangi maddesi diye sorduklarını duy
dum. 

Kâğıt karışıklıkları oldu, başka bir zat tele-
I fona geldi, 134 ncü maddesi dedi, Sayın Cumhu-
I riyet Halk Partisi Başkanı tekrar telefonu aldı

lar, ben kendilerine 134 ncü maddenin böyle bir 
memnuiyeti vaz'etmediğini söyledim. 

Kendileri bunu yapmayınız rica ederim dedi. 
Ben kendilerine niçin istemiyorsunuz diye 

sordum. 
Fena netice veriyor, bittecrübe biliyorum di

ye cevap verdi. Müşarünileyhe hangi tecrübe
niz dedim. 

Doğrudan doğruya cevap vermediler, tekrar 
fena oluyor deyince «öyle ise paşam seçim kuru
luna müracaat ediniz» dedim. Çünkü görüşleri
miz ayrıdır. Ve radyonun seçimleri ilânına dair 
bir teamül olduğuna göre bunu değiştirmeye bir 
lüzum ve mâna görmüyorum dedim. 

Şimdi arkadaşlar, ancak bundan sonraki 
ben vaziyeti verdiğim cevaplarla birlikte Hü
kümete arz ettim. Fakat size şunu da söyliye-
yim ki biz bu muhavereden sonra öğrendik ki, 

I Cumhuriyet Halk Partisi fühaklka Ankara Se-
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çim Kuruluna müracaat etmiştir ve ondan rad
yonun durdurulmasını istemiştir. Seçim kuralu 
da bu kraarı reddetmiştir. 

Seçim günü alınan bu karar şöyledir : 
Cumhuriyet Halk Partisinin 27 . X . 1957 ta

rih, 512 sayılı yazısı okundu, Türkiye Radyo
sunun neşriyatının tatiline karar ittihazına ku
rulumuzun yetkisi olmadığından bu talebin red
dine azadan ihsan Uçul'un muhalefetiyle ekse
riyetle kanar verildi. Âza arasında hem Hürri
yet Partili, hem Cumhuriyetçi Millet Partililer, 
hem de Demokrat Partililer bulunuyordu. Ve 
sade Cumhuriyet Halk Partili bir âza ekseri
yete iltihak etmemiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; şimdi görüyorsunuz 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Hüküme
te bu karar mevcut iken müracaat etmiş bulu
nuyor, 

Şimdi bir de fiilî vaziyeti gözden geçirelim 
takrir sahiplerinin iddialarında propaganda 
mahiyeti ve doğru olmıyan haberler üzerinde 
duruluyor. 

Hepinizin bildiği gibi seçim sabahın 8 inde 
başlıyor ve akşam üstü saat 5 de bitiyor. Yani 
9 saat devam ediyor. Radyo ise neşriyatına sa-
&t 14,30 da başlıyor, yani seçimin 6,5 saati ce
reyan ettikten ve ancak iki büçük saat kaldık
tan sonra... Neden? Çünkü radyonun Hüküme
tin idaresinde olan her müessesenin olduğu gi
bi dürüst ve ciddî çalışmayı itiyadettiğinden... 

Radyonun maksadı halkı zamanında seçi
min hakiki gidişinden haberdar etmekten, baş
ka bir şey değildir ve malûmat ancak o zama
na doğru ilân edilmeye salilı bir hale gelmiştir. 
Radyo 14,30 ile men kararının alındığı 16,40 
arasında sadece yarımşar saat fasıla ile beş ya
yın yapmıştır. Bu beş yayın esnasında ancak 
23 000 oyluk bir netice vermiştir. Ve ilânlar 
yapılırken de Cumhuriyet Müddeiumumisinin 
kararında da belirtildiği gibi daima kazanan 
partiler önce söylenmiştir. Ve bu 23 000 rad
desinde oy içinde yine Cumhuriyet Müddeiumu
misinin kararında da belirtildiği gibi mütaad-
dit defalar Cumhuriyet Halk Partisinin kazan
dığı da ifade edilmiştir. 

Şu halde arkadaşlar, bir kere şu fiilî vazi
yet karşısında mantiki bir netice olarak 23 000 
oyluk bir neticenin adedi, 9 000 000 u aşan bir 
seçmen kütlesi üzerine tesir icra edebileceğini 
düşünmeye imkân var mıdır? 
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i Diğer taraftan acaba bu seçmenlerden yüz

de kaçı reylerini vermek için son saati bekle
mişlerdir. öyle ya ilânlar saat 14,30 da başlı
yor ve seçimin bitmesine tam iki buçuk saat var 
•üaten bütün bunlar nazarı itibara alındığı için
dir ki, Yüksek Seçim Kurulu olsun, diğer se
çim kurulları olsun iptal kararlarını reddetmiş-
lar Cumhuriyet Müddeiumumisi de radyo ida
recilerinin suçsuzluğuna ve ancak vazifelerini 
yaptığına karar vermiştir. 

Arkadaşlar, şimdi tekrar hukuki vaziyete 
avdet etmiş bulunuyorum. Ne gariptir ki, ileri 
sürülen madde Seçim Kanununun 134 ncü 
maddesidir. Bu madde, oy verme gününden üç 
gün önce ve oy verme gününde propaganda 
yapılmıyacağma mütedair maddedir. Halbuki 
Cumhuriyet müddeiumumisinin takipsizlik ka
rarında bildirildiği gibi burada bir propagan
da mevzuubahis değildir. Vazifenin ifası mcv-
zuubahistir. 

Bakınız, 13,15 te radyomuz ne demiş: 
Tasnifleri biten ve neticeleri zapta bağlanıp 

aleniyete dökülen, (Lütfen bu hususa dikkat 
ediniz. Aleniyete dökülen) sandıkların netice
lerinin ilânına saat 14,30 dan itibaren başlana
caktır. Radyoıun hakkı var. Radyomuz aynen 
Secim Kanununun 94, 102, 113/2 ve 113/10 ncu 
maddelerine göre oy verme işi biten sandıkla
rın oy verme müddetinin hitamından yani sa-

I at 17,00 den önce seçim neticelerinin ilânına 
I mâni hüküm bulunmadığı bilâkis sandık kurul

larının bu neticeleri yüksek sesle ilân etmeleri 
mecburiyetine ve bu hususların tutanağa der-

I cine dair meoburi hükümler vaz'etmiştir. Bina
enaleyh bizim Seçim Kanunumuzun ruhu ve 
mânası aleniyettir ve yüzde yüz iştirak olmuş 

I her sandığın sayılıp zamanından evvel ilân 
I edilmesini âmirdir ve tatbikatta böyledir. 

I Şimdi yine bir an için 27 Ekim 1957 günü-
I ne intikal edelim. Acaba o gün Cumhuriyet 

Halk Partisinin Ankara merkezine muhtelif yer-
I lerden telgraflar, kazanma bildirileri geİmiyor-

muydu ve acaba Halk Partilerinin muhtelif 
yerlerdeki binalarında hoparlörle kazandıkla
rını iddia ettikleri yerler bildirilmiyor muydu? 

I Onların bu şekilde ilânları ile radyonun ilânı 
I arasındaki fark ancak ikidir. Birisi hoparlörün 
I radyoya nazaran intişar sahasının darlığı, ikin--
1 cisi ise radyolarınkinin hakikat oluşu.. 
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Dahiliye Vekâletinin radyoya kanuni yollar

dan gayri yollarla haber verdiği söyleniyor. 
Bu da tamamen hilafı hakikattir. Radyomuz se
çim günü sadece tasnifleri bitip zabıtları tutu
larak usulü dairesinde aleniyete intikal eden 
neticeleri vermiştir. Bunda kanunsuz hiçbir şey 
yoktur. 

Ama bildiğiniz gibi yukarda naklettiği mu
havereden anlaşılacağı veçhile Cumhuriyet 
Halk Partisinin maksadı iki saatlik bir neşri
yata mâni olmak değil halk efkârını uzun müd
det seçim neticelerini bilmeden bir teşevvüş 
halinde bırakmak idi. Elbetteki, bu emelinde 
muvaffak olamadı. 

Sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi ka
nunlarımıza göre ve 1950 den beri teessüs et
miş teamüle göre de radyo ancak vazifesini 
yapmıştır. Bunda başka bir şey görmeye ve suç
luluk bulmaya imkân yoktur. Binaenaleyh tah
kikat açılması hususunda vâki iddiaların reddi 
hususunu yüksek tasviplerinize arz eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım.» 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Yazının 
tarihleri nedir? 

k - « ' 
REİS — Okutuyorum efendim. 
Ankara, 15 . I I . 1960. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Hüseyin 

Avni Göktürk'ünkünü söyler misiniz? 

REÎS — 13 . I I . 1960. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) 

dikkatini çekerim. 
Riyasetin 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar; 
5545 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanunu 

gizli rey ve açık tasnif usulünü prensibolarak 
kabul etmiş ve seçimin umumi bünyesini adlî 
teminata istinadettirmiştir. 

Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi işi, vali 
ve kaymakamlara vazife olarak verilmiş ve bu 
maksatla kanun, vali ve kaymakamlara kütük
lerin düzenlenmesi ve lüzumlu değişikliklerin 
kütüklere işlenmesi işinde mahalle ve köy muh
tar ve ihtiyar heyeti ve meclislerini vazifeli kıl
mak yetkisini vermiş, aynı zamanda bu işlerin 
vaktinde yapılabilmesini temin için de, hâkim
ler ve askerî şahıslar hariç bütün memurları 
bu işlerde çalıştırmak salâhiyeti de tanımıştır. 
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Kanunun esas bünyesi adlî teminata isti-

nadettiğinden gerek seçmen kütüklerinin tasdi
kini, gerekse mütebaki seçim muamelâtının yü-
rütümündeki görev ve yetkilerini usulüne göre 
teşekkül eden seçim kurullarına vermiştir. 

Milletvekilleri seçimi Kanununun adlî temi
nata istinadeden bariz karakteri dolayısiyle se
çim muamelâtının yürütümünde ve seçimin sonu 
olan neticenin istihsaline kadar cereyan eden 
bütün muamelâtta Dahiliye Vekâletine teret-
tübeden her hangi bir vazife ve salâhiyet mev
cut değildir. 

Seçim kütüklerinin hazırlanması işi, esas 
itibariyle kanununa göre, vali ve kaymakamlara 
tevdi edilmiş bir vazife bulunduğuna göre, Da
hiliye Vekâleti bu teşkilât üzerindeki kontrol 
ve murakabe vazife ve salâhiyeti dolayısiyle min-
veçhin sorumlu olmakla beraber yukarda belir
tilen adlî teminat sistemi dolayısiyle yine ka
nunda yer alan hükümler muvacehesinde vali 
ve kaymakamların seçmen kütüklerini tanzim 
işindeki vazife ve hizmet kusurlarından dolayı 
haklarında takibat icrası adalet cihazına aittir. 

Görülüyor ki, Seçim Kanununun mülhem ol
duğu esaslar itibariyle seçim makanizması adlî 
teminatın bir icabı olarak tamamen seçim ku
rullarının kontrol ve murakabesi çerçevesi için
dedir. Keza bu kanunla seçim propagandası 
işi tanzim edilmiş, açık yer toplantılarının mey
dan, sıra, gün ve saatlerinin tesbiti seçim kurul
larına ait bir salâhiyet olarak tanınmış, kapalı 
yer toplantıları serbest bırakılmış olup bu top
lantıların yalnız zabıta âmir ve memurlarına ha
ber verilmesiyle iktifa olunmuştur. 

Görülüyor ki, seçim işleri inzibat ve asayiş 
meseleleri hariç tamamen idarenin vazife çer
çevesi dışında, adlî bir makanizma içinde cere
yan etmektedir. 

Seçim neticelerinin düzenlenmesi meselesine 
gelince : 

Sandıkların açılması ve tasnifin bitirilme
sinden sonra, seçim neticesi tutanaklarla tesbit 
ve seçim kurullarına tevdii, sırasında bu netice
lerin süratle ve her vasıtadan istifade edilerek 
vaktinde vekâlete gönderilmesi hususundaki em
rimiz, kanuni ve ayrıca 1950 yılından evvelki 
tatbikata da uygun bulunmaktadır. Seçim ne
ticelerini bu yoldan düzenlenmesi ve Hüküme
te tevdii hâdisesi vekâletimizi, bunların yayın
lanması işi ise, Basın - Yayın Vekâletini ilgi-
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lendirir. îşin bu safhasına da arkadaşım Fatin 
Rüştü Zorlu yazılı olarak cevabını arz etmiştir. 

REİS — Nüvit Yetkin. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım gerek burada bulunmıyan Ve
kil arkadaşlarımızın yazılı müdafaalarını ge
rek Dahiliye Vekilinin 1957 seçimlerinde ken
di vekâletine terettübeden vazifelere mütaallik 
iddialarımıza cevaplarını dinledik. Aslında 
1957 umumi seçimleri, seçimi nizamlıyan ka
nunların iyi işlememesi, kanunları tatbik ile 
mükellef olanların bizzat kanunları çiğnemesi 
ve hükümlerinin ihlâline göz yumması yü
zünden yurdun her tarafında sayısız yolsuzluk 
vo şikâyetlero sebebolmuştur. 

NAİL GEVECİ (Aydın) — Asla. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Peşin hü

küm verme, Nail Bey. Dinle kararını sonuna 
sakla. Kül halinde mütalâa edildiği zaman 1957 
seçimlerinin bariz vasfı iradei milliyenin tam ve 
kâmil tecellisine mâni olunduğu ve meşru bir 
seçim emniyetinin zedelendiği intibaını yarata
cak surette bütün yurda şâmil ve dikkati çe
kecek surette, her tarafta anyı metotla birbiri
ne tam bir müşabehet arz eden karışıklıklar, 
tertipler vo yolsuzluklar olduğudur. (Sağdan 
alkışlar) (Soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, mevzu sizin lehiniz
de, bizim lehimizde değil mevzuu, sadece kanun 
muvacehesinde ve kanunların ihlâli karşısında 
vazifemizin tâyini olduğu kanaatindeyim. Bu 
seçim mevzuunu bu kürsüye getirdiğimiz zaman 
her hangi bir vilâyetin seçiminin iptalini de
ğil ama Türkiye'de seçim emniyetinin teessüs 
etmesi gayesini güttük. Bu gayeye hep beraber 
hizmet etmek mecburiyetinde olduğumuz kanaa
tindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, her tarafta fevkalâde 
çeşitli mahiyette tezahür eden yolsuzlukları bir
kaç kategoride toplıyabiliriz. 

Vatandaşın seçmek hakkının âmili olan 
seçmen kütükleri bütün Türkiye'de şimdiye 
kadarkilerle kıyas edilmiyecek surette noksan 
vo karışık bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca 
bu noksanlıklar birtakım ifsat edici saçim ku
rulu vo mahkeme kararları ile, seçmen kütü
ğünün emniyeti ortadan kaldırılmıştır. Devlet 
vasıtaları, kuvvetleri, nüfuzu, bir siyasi par
tinin muvaffakiyeti uğruna kanunsuz ve hak
sız olarak suiistimal edilmiş, idarenin partizan 
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tazyiki vatandaşın seçime ve oy verme iradesi 
üzerindo ağır ve haksız bir baskı haline ge
tirilmiştir. Devletin tarafsız ağzı ve dili olması 
lâzmıgelen ve demin Hariciye Vekili Fatin 
Rüştü Zorlu'nun yazılı beyanında Türkiye'deki 
vukuatı tam bir tarafsızlık içinde millete bil
dirmekle vazifeli olduğunu söylediği Devlet 
Radyosu bütün seçim kampanyası sırasında 
propagandanın yasak olduğu günlerde ve se
çim gününde kanunları tatbikle, korumakla 
mükellef olan icra uzuvlarının tasaddileriyle, 
tasallutlariyle vatandaşın inançlarına, kanaatle
rine saldıran f durdurulmaz, cevap verilmez ve 
önlenemez bir propaganda silâhı haline getiril
miştir. 

Şimdi arkadaşlarım bu saydıklarımın tahlil 
ve izahına çalışacağım. 1957 seiçmlerinde kü
tüklerin ve sandık başında vatandaşın oy ver
me imkânını sağlıyan sandık başı seçmen liste-
lermin,seçmen kartlarının nasıl bir suikasda 
uğradığını anlatmak için kütüklerin ve listele
rin tanzimi hakkında kısaca mâruzâtta bu
lunmama müsaade etmenizi rica edeceğim. 

Seçim Kanununun 11 nci maddesinde; seçim 
yeterliğine sahiıbolan her vatandaş ikametgâhının 
veya en a<z üç aydan beri bulunduğu yeri a fcütü-
ğüne kaydolunur, hükmünü koymuştur. 

Yine Seçim Kanununun 13 ncü maddesi; seç
men sıfatının tâyininde esas seçmen kütükleridir. 
Kütüğe kayıtlı her seçmen oy verebilir. Seçmen 
kütüğünde kaydı olmıyaınların oy vermelerine 
müsaade olunmaz, demiştir. 

Aynı kanunun 15 nci maddesi; seçmen kütük
lerinin düzenlenmesi işini de, Dahiliye Vekilinin 
söylediği gibi, valilere ve kaymakamlara bırak
mıştır. 

Sonra; Seçim Kanununun 29 ucu maddesi, 
seçmen kütüklerinin tertip şekli ile bunların mu
hafazasına ait esasların tesbitini de Dahiliye Ve
kâletine vazife olarak -vermiştir. 

Ş2 nci maddesi ile kütüklerin yargıç tarafın
dan tasdikini takibeden 8 gün içinde vali ve kay
makamlar tarafından seçmen kartlarının tanzim 
edilip seçmenlere dağıtılacağı emredilmiştir. Bu 
muameleler böylece Dahiliye Vekâletinin idare ve 
murakabesi altında idare cihazı tarafından hazır
lanacaktır. Şimdiye kadar, 1950 vel 954 te de 
böyle cereyan etmiştir. Kütüklerde daimîlik esası 
mevcudolduğu için 1950 de hazırlanan kütükler 
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her sene 23 Nisandan itibaren yapılan yoklama
larla tashihler ve ilâvelerle devam ettirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hâdiseyi tamamen rea
list bir surette arz edebilmek için seçmen kütük
lerinin daimîliği esasının bünyesinden gelmekte 
olan birtakım mahzurları, aksaklıkları belirtmek 
mecburiyetindeyim. Filhakika bizim Seçim Kanu
numuz kütükleri daima sayar ve her sene yeniden 
seçim hakkını iktisabeden veya zayi edenlerin ilâ
vesini veya tayyını emreder. Böylece aradan 4 - 5 
sene geçtikten sonra aynı evde oturan bir ailenin 
bile yeniden seçmen vasfını iktisabetmıiş çocuk
ları sonradan seçim kütüklerinin sonuna yazıla 
yazıla diğer sandıklara nakledilmekte bu suretle 
ailenin fertleri, aynı sandıkta rey vermek üzere 
toplanamıyacak hale gelmektedir. 

Bu, Seçim Kanunumuzun koyduğu daimî kü
tüğün bünyesinden doğan bir mahzurdur. Nite
kim, 1954 seçimlerinde bu hâdise görülmüş, aynı 
kütüğün son sayfasına yazılan ailenin yeni fert
leri o sayfanın başka bir sandığa tahsis edilmesi 
yüzünden, yeni seçmen vasfını kazananlar reyle
rini aynı sandıkta kullanaanamışlardır. 

Aynı zamanda bir diğer 'mahzur da kütükler
den sandık nüshaları çıkarılırken doğan bünyevi 
mahzurdur. 1957 seçimlerinden sonra Hükümet 
ve aynı zamanda Turhan Peyzioğlu ve arkadaş
ları birer teklif ile bir bünyeden doğmuş mah
zurları bertaraf etmenin tedbirlerine tevessül et
tiler. Fakat muhterem arkadaşlarım; 1957 seçim
lerinde kütüklerden doğan karışıklıkları, noksan-
lıikları, tahrifleri; kanunun bünyesinden ve kü
tüklerin tanzim ve yoklama şeklinden doğmuş 
mahzur olarak kabul etmek kabil değildir. 1957 
seçimlerinde, şimdiye kadar, hiçbir seçimde görül
memiş derecede Türkiye'nin her tarafında seç
menler ov verime hakkını kullanmak için sandık 
başlarına koşmuşlar. Fakat (kütükler ve sandık 
listeleri seçmenlerin büyük bir kısmını bu halk
tan mahrum edecek bozukluklar ve kasdî tahrif
lere uğramıştır. 

OSMAN' KAVUNCU (Kayseri) — Doğru, 
doğru. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim, elbette bildiğimiz bir şeyler 
var. 

Muhterem 'arkadaşlar; bir misal arz edeyim, 
1954 seçimlerinde. İzmir'de, izmir C. H. P. teşki
lâtı kısa bir tetkikten sonra, bin kadar seçmenin 
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mükerrerliği yolunda müddeiumumiliğe bir mü
racaat yapmış ve bir liste vermiştir. Bu müracaat 
üzerine müddeiumumilik keyfiyeti sadece bir tek 
seçmenin durumunu tetkik ederek bildirilen isim
lerden birinin iki kütükte de yazılı olmakla be
raber onların birbirinin akrabası aynı ismi ve 
soyadını taşıyan iki ayrı şahıs olduğunu söyleye
rek bu kütük iddiasını tetkik ve tahlile tâbi tut
mamıştır. 

Aynı kütük 1957 de ve bu sefer aynı noksan
lıkları cami olarak yeniden muameleye konmuş
tur. Yani aynı malûl kütükle seçim yapılmıştır. 

Şimdi bu defa 1957 seçimlerinde kütük tan
zimi, kütük yoklaması ve kütük tashihi nasıl ce
reyan etti? 

Evvelâ kanun icabı 1957 23 Nisanında kütük
lerin tekrar yoklamaya çıkarıldı ve Mayıs niha
yetine kadar yoklama devam etti. Mayıs nihaye
tinde askıya çıktı. 

Sonra 7053 sayılı Kanun, seçimde birtakım 
yeni tedbirleri alırken bunun sonuna yeniden 
1957 seçimleri için bir haftalık bir yoklama ve 
itiraz süresi kabul etti. Bu süreyi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi daha evvelki yoklamalarda kayıt-
s zlıkla neticesi ıslah edilememiş noksanlıkların 
ilâvesine imkân verecek yeni bir müddetin tesisi 
şeklinde nazarı itibara alarak memnuniyetle ka
bul etmiş idi. Sonradan görüldü ki, 1957 seçim
lerinden evvel verilmiş olan bir haftalık yeni 
müddet aslında birtakım mükerrer seçmenlerin 
ilâvesine seyyar seçmenlerin ihdasına ve siyâsi 
kanaatleri belli olan vatandaşların seçme hakla
rının selbedilmesine imkân sağlıyacak kütükler
den çıkarmalara zemin ve imkan hazırlanrştır. 

Kütükler Türkiye'nin birçok yerlerinde yok
lamaya çıkarılmadı, yoklama için kendisine kü
tükler tevdi edilen muhtarlardan bir kısmı bu 
tanzim ve tashih işlerini kendi evlerinde yaptı, 
vatandaşın ıttılamdan gizli olarak yapt 1ar. Si
yasi partilere tebligat yapılmak kanunun sarih 
emri iktizasıdır. Siyasi partilere tebligat yapıl-
mad1, müşahit celbedilmedi. Ve bununla da kalın
madı; kendi çevrelerinde siyasi kanaati kendile
rince bilinen seçmenlerden, kendi kanaatlerine 
aykırı kanaatte bulunan seçmenlerin kütüklerden 
çıkarılması işi bu yoklama esnasında tatbik edil
di. Ve kütüğe mükerrer kayıtlar işlendi. 

Muhterem arkadaşlar, mükerrer kayıtlar iş
lendi derken, aynı mahalde, aynı seçmen kütüğü 
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içinde bir seçmenin iki defa kaydedilmesi hali 
ve bundan daha mühim ve daha vahim olarak 
muhtelif seçim kütüklerinde aynı seçmenin kay
dı hali vardır. Bir mahallede kütükte seçmenin iki 
defa kaydı yani aynı kütükte tekerrür mahalle 
muhtarlarının mesuliyeti içinde cereyan etse bile 
muhtelif mahallelerde aynı ismin kaydedilmiş ol
ması muhtarın iradesinin üstünde bir başka 
irade ile, bir başka tertiple ancak mümkün ola
bilir. Bütün Türkiye'de yüz binlerce böyle mü
kerrer kayıtlara raslanmıştır, buna ait zabıt 
varakları, seçim kurulu kararları birçok itiraz 
evrakı mevcuttur. Size vukubulan çok çeşitli yol
suzluklardan, bu kütüklerin tanzimindeki yol
suzluklara dair muhtelif müracaatler çeşitli de
lil ve vesikalar bir kitap haline getirilmiş ve 
Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirilmiş
tir. izmir'de Alsancak'ta Mesudiye mahal
lesi muhtarı ki, arkadaş lmız Adağ iyi 
tanırlar, muhtar İbrahim'in mahallesinde 
(4 448) seçmen vardır. Ama bu mahalleyi teşkil 
eden sokak, bu gayretli muhtar tarafından ga
rajlar camiler ve etraftaki boş arsalar hane gös- j 
terilmek suretiyle ve bu da kâfi gelmeyince j 
cadde denize doğru uzatılmak ve oralarda bir- j 
takım mevhum evler ve apartmanlar gösterile- j 
rek bu 4 448 seçmen 11 000 seçmene iblâğ edil- i 
mistir. Bu marifetli muhtar halen İzmir Ağır j 
Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır. j 

Demokrat Partili arkadaşları teskin için arz \ 
ediyorum; bu mevzular üzerinde şikâyet yalnız j 
Halk Partisinden veya diğer partilerden değil, i 
bizzat Demokrat Parti teşkilâtından gelmiştir. 
Size Demokrat Parti İl Başkanının seçimlere 
yaptığı itirazdan bir parça okuyacağım; 

«Aynı mahalle veya ayrı ayrı mahallerde 
2 - 3 ve bazan 5 kütükte aynı şahsın kayıtlı bu
lunduğu ve her seçim kütüğü için seçim kartını 
alıp kullandığı ve bunun seçim neticelerine tesir 
ettiğini arz ederim. 

D. P. Ankara İl Başkanı» 

(Soldan, «doğru, doğru, sizler tarafından 
yapıldı» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bu karışıklıklar 
arasında, yaşı küçük olduğu halde seçim kütü
ğüne geçirilenler de vardır. Sayın Başvekilin 
oğlu 1937 doğumlu Mutlu Menderes'in seçim 
kütüğündeki kaydının gazetelerde klişeleri çık
tı. İzmir'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da seçim 
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kütüğüne Türk tâbiiyetinde olmıyanlar geçiril
di. Yaşı küçük olduğu için seçmen kütüğüne ge
çirilenler siyasi partiler tarafından anlaşılmama
sı için siyasi partilere verilen kütük nüshaların
da bu yaşlar büyültülerek, tahrif edilerek veril
di. 

Size bir vesika okuyayım : «Türkistan mül
tecilerinden olup İstanbul'da misafir olarak 
oturtulan mültecilerden işbu listede isimleri 
yazılı şahıslar T. C. Hükümeti tâbiiyetine alın
madıkları halde 1957 senesinde yapılan mebus 
seçimlerinde Zeytinburnu'nda kurulan iki kı
sım sandığa seçmen olarak reylerini kullandık
tan sonra Niğde Aksaray kazasının Sultanhanı 
bucağı merkezinde iskân edildiklerini üstün say
gılarımla arz ederim.» 

İmzayı tanıyacaksınız, şimdi saflarınızdadır. 
Niğde Mebusu 

Ali Gürün 

Arkadaşlar, aynı suretle kütüklerin tanzimin
deki tarihi seyri takibederek arz ediyorum: 
Kütükler ve yoklamalardan sonra askı muame
leleri de aynı perişanlık içerisinde devam et
miştir. Çok yerlerde kütükler askıya çıkarılma
mıştır. Askıya çıkarılmış, noksan olarak çıkarıl
mış, sadece sonradan yapılan ilâvelerle çıkarıl
mış. Yer yer belediye seçimlerine ait, muhtar 
seçimlerine ait, kütükler askıya çıkarılmış. Son
ra vatandaş kanunen sarih hakkı olan itiraz 
için muhtarı bulamamış. Askıda ismini bıılamı-
yan vatandaş ismini ilâve ettirmek için itiraz 
mercii olan muhtarı aramış fakat ortada muh
tar yok. Muhtarı günlerce aradığı halde muhtar 
dükkânını kapayıp gittiği için, itirazını yapa
mamıştır. Ayrıca muhtarı bulmuşsa da itirazını 
kabul ettirememiş, itirazını dinletse bile mak
buz alamamış, bâzıları makbuz almışsada bu iti
razları nazarı itibara alınmamış ve kütüğe iş
lenmemiştir. Buna ait çok çeşitli listeler şikâ
yetler bulunmaktadır. Seçim kuruluna intikal 
etmiş yüzlerce zabıt varakası, listeler vardır. 
Kütükler askıdan indikten sonra... Muhterem ar
kadaşlarım, kütükler askıdan, yani vatandaşla
rın ıttılamdan sıyrıldıktan sonra meçhul eller 
tarafından bu kütükler üzerinde (çıktı, gitti, öl
dü, naklihane etti.) gibi meşruhat yazlıması ve
ya düz bir çizgi çizilmesi suretiyle meçhul bir 
elin yaptığı bir hile ile vatandaşın oy verme 
hakkı gasbedilmiştir, nezedilmiştir. 
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İstanbul Beyoğlu îlce Seçim Kurulunun bu 

baptaki bir kararından okuyorum; Seçmen kü
tüklerinde isimlen yazılı olanların ölüm veya 
terki halinde bu hususların ismin karşısına ya
zılarak altının mühürlenmesi icabeder. Kütük
lerde bâzı şahısların karşısına meşruhat verilme
den çizilmiş olduğu, hayatta olduğu halde is
minin çizilmiş olduğu, seçim kuruluna müraca
atlarına binaen kütüklerin, kanunun tarifatı 
dairesinde intizamla 'hazırlanmadığına kurulca 
da kanaat getirildiğinden bu hususta tahkikat 
mevzuu yapılması hakkında Kaymakamlığa 
müzekere yazılmasına.» 

Bir diğer tipik misal olarak. 
İsparta Seçim Kurulunun bir kararı vardır. 

Yüksek ıttılaınıza arz etmek isterim. 
Seçim kartları elleinden olduğu halde sandık 

başına gelen ve listede ismini bulamadığı için rey 
kullanamıyan seçmen yekûnu 12 bin» 

Halbuki İsparta'da aradaki fark 9 bin. Mer
kez ilçesinin... 

ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Bulunmı-
yanlar kim? 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hangi par
tiden" olduğu elbette belli değil. Ben seçimin ip
tali için huzurunuza gelmedim. Bunu tesbit 
edelim ve bunun çaresini bulalım diye geldim. 

Merkez ilçenin Kutlubey mahalesinde 400, 
Karaağaç mahallesinde 600, Turan mahallesinde 
150, Lagos köyünde 60 seçmenin kütle halinde 
isimlerine tesadüf edilmemiş, itirazlar üzerine 
mahkemeden karar alınarak seçim kurulunda vali 
dinlenmiş. Bu malhellere ait kütüklerin noksan 
verildiğini vali itiraf ötmiş, ikmal etmiş ise 
de saat 17 yi geçtiği için bu vatandaşlar oy 
kullanamamış. 

Samsun'da da, bu yüzden 20 bin seçmen oy 
kullanamamış. Diyarbakır'da merkezde yarı ya
rıya oy kullanamamış. Trabzon'da ayni vaziyet. 
Ankara'da; demin İl Başkanlığının itiraz evra
kını okudum. İl seçim kurulunun kararı var. 
Kütüğün askıdan ne zaman alındığı meçhul. İl 
Başkanlığının itiraz yazısında 'bu belirtiliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Zeytinburnu'nun bir 
telgrafı var. Zeytinburnu kazasının 31 ibin seç
meni var, buna karşılık reylerini kullananların 
miktarı on iki bindir. Bunlardan beş bin küsuru 
Halk Partisine rey vermişler, bunlarda Demokrat 
olarak görünmek suretiyle reylerini kullanabilmiş
lerdir. Diğer binlercesi seçim sandığı başındaki 
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listede isimlerini bulamadıkları için reylerini 
kullanamamışlardır. Bu karışıklıkları daha va
him hale getiren bir diğer olay kütükte ve san
dık lisıesmde kayıtlı olmıyanların oy kullanma
sına imkân veren iki seçim kurulu kararı yardır 
buna da dikkatinizi çekmek isterim: 

İzmir'de seçim günü, İl seçim kurulu kütük
lerdeki karışıklıklar ve noksanlıklar yüzünden 
seçim kütüklerinin fevkalâde karışık ve bozuk 
ve vatandaşlara oy kullanma imkânını vermiye-
cek şekilde hatalarla dolu, malûl olduğu için 
ellerinde seçim kartı olanların ellerinde bulunan 
kartlarını ibraz etmek suretiyle kütüklere isim
lerini ilâve ettirerek oy vermelerim temin ekmiş
lerdir. 

SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Saat kaçta! 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — 14 te veya 

15 te. 
SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — 16,20 dir. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) Sezai Bey; ka

rarda bizzat esbabı mucibe olarak seçimlerin bit
mesine daha iki saat kaldığı zikredildiğine göre 
saat 17 ye daha iki saatin olması lâzımdır,. Ka
rarda bu tasrih edilmiştir. İzmir'in kararını oku
yorum : 

«Tasdikli seçmen kartlarının seçim kütükle
rine istinaden verileceğine, bunların muhtarlar 
tarafından seçmenlere verildiğine ve bâzı kütük
lerde birçok noksan isim bulunduğunun sonradan 
ek listeler tanzim edilmiş olmasiyle anlaşılma
sına ve oy vermeye dalha iki saat kalmasına ba
karak ellerinde seçmen kütükleri bulunanların 
bu kartlarla oy kullanmalarına.» Aynı karar se
çim günü Konya'da da verildi arkadaşlarım. Ve 
Konya'da aynı suretle elinde seçmen kartı bulu
nan vatandaş sadece bu seçmen kartını ibraz ede
rek oy kullandı. 

Şimdi bu seçmen kartlarının sadece muhtar
lar tarafından tanzim edildiği düşünülürse 
Seçim Kanununun 13 ncü maddesi muvacehesinde 
oy kullanma ve seçim emniyetini takdirlerinize, 
arz ederim. Nitekim Konya'da ve İzmir'de bu! 
karardan sonra Demokrat Partili muhtarlar ve; 
idareciler tarafından birçok seçim kartları tan
zim edilmiş ve daha evvel oy kullanmış olan bir
çok Demokrat Partili bu kartlarla tekrar oy kul
lanmıştır. 

Hattâ seçim günü saat 17 den sonra bile oy 
vermeler devam etmiştir. * 
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HİLMİ DURA (Kastamonu) — Hâkimler 

muhalif-mi bu karara?. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Hayır efen

dim. 
Mııhterem arkadaşlar; bu safhadan sonra kü

tüklerin sandık alanlarına tefriki ve sandık alan
larına tefrik edilen seçmenler ayrı listeler ha
line getirerek listelerin sandık başlarına gönde
rilmesi. Bunda işin bünyesinden doğan noksan
lıklar oldu. Kütükler çıkarılırken daktilo yanlış 
yazabilir, soyadını, adını başka suretle yazabilir. 
Buı zaruretler kaçınılmaz zaruretlerdir. Fakat kü
tükler sonradan listeye geçerken kasdi olarak 
atlamalar oldu, kasdi olarak çıkarmalar oldu. Se
çim kurullarının kararları var. Bunlara da deni
yor ki, sayfalanıl arası boş çizgilerle dolu san
dık listeleri geldi elimize. Sayfalar koparılmış, 
kütükler listelere geçerken sayfalar koparılmış, 
hattâ toptan seçmen listeleri olduğu gibi başka 
mahalleye gitmiş. Meselâ Diyarbakır'da Stad
yum Caddesi seçmenleri Nebi Camii sandığın
dan bulundu. İstanbul'da, Samsun'da bunlar ol
muştur. (Soldan, İstanbul'da Halk Partili muh
tarların mahallelerinde olmuştur, sesleri) 

Arkadaşlarım, vatandaş bundan habersiz se
çim günü sandık başlarına gittiği zaman bir sürp
rizle karşılaştı. On binlerce, hattâ yüz binlerce 
seçmen sandık başında asılı bulunan listede adı
nı bulamadı. Bundan dolayı başvurmadığı mer
ci kalmadı ve ümidini keserek geri döndü. Bu 
memlekette seçime iştirak etmekte büyük bir 
hassasiyet gösteren vatandaş bu imkânı bulama
dığı için 1957 seçimlerinde bundan evvelki se
çimlerde % 90 dan aşağı düşmiyen iştirak nis
peti % 70 e düştü. Bilecik böyle, İsparta böyle, 
Gazianteb böyle zabıt varakaları ve vesikalarla 
müracaatler pek çok. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada tabiatiyle 
seçmen kütüklerinden sandıklara ait listeler çı
karılırken bu bozukluklar ve mükerrerlikler ay
nen bu listelere de intikal etti. Dün burada Maz
lum Kayalar bir şey izah etti, dedi ki, her hangi 
bir adam mahkemeden kendi lâyihasının tas
dikli bir suretini ister ve alırsa o zaman bu bir 
kuvvet kazanır. Çünkü mahkeme mühürü ile tas
dikli bir vesika mahiyetini alır. 

Şimdi kütük listelerinden birisinde bir çizgi 
çizilmiş, sonra da daktilo edilmiş bu listeler böy
lece altına hâkimin (aslına uygundur) şerhiyle 
mühürlenince resmiyet iktisabetmiştir. Müker-
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Terlikleri ihtiva eden kütükler isimleri hizasm-
na öldü, çıktı meşruhatı verilenler böyle, seyyar 
seçmen vatandaşlar böyle... 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Seçim Kurulu
na intikal etmiş, seçim kurullarında tesbit edil
miş, bu suretle mükerrer oy kullananların adedi 
büyük yekûnlar tutmaktadır. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Meselâ, 
ne kadar?. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Bunlardan, 
İstanbul'da on binlerce vatandaşın muhtelif san
dıklarda oy kullandığı ve kendilerinin kamyon
larla, Çekmece'den baslıyarak ta Paşabahçe'ye 
kadar bu seyri takibettikleri yolunda iddialar 
mevcuttur. (Soldan, sadece iddia sesleri) 

Arkadaşlarım, Eskişehir'de bir seçim kurulu 
kararını okuyayım sizlere : «Kurulumuza ibraz 
edilen ve yukarda sandık numaraları ve adları 
yazılan şahıslara ait, kayıtlı bulundukları san
dıklardaki seçmen listeleri ilce seçim kurulun
dan celbedilerek, birer birer incelenmiş, Cünudiye 
mahallesine ait, 176 numaralı sandıkta kayıtlı 
Emeti Körlerin bu sandıkta reyini kullanmış ol
duğu ve fakat aynı kadının, 172 numaralı, Cu-
nidiye mahallesine ait sandıkta da kayıtlı olup, 
o sandıkta reyini kullanmadığı» ve karar böyle 
bir sürü mükerrer kayıtlı isimleri sayıp devam 
ediyor. 

Şimdi arkadaşlarım, bunlar C. H. P. ne gelip 
bana iki kart verdiler, kullanamıyorum diye şi
kâyet eden vatandaşların kartlarıdır. Ve bu hu
susta C. H. P. nin seçim kuruluna vâki şikâyeti
nin tetkikinin neticesindeki seçim kurulu kara
rıdır. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Olabi
lir; iki tane. Aradaki farh yirmi bindir. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Abidin Bey, 
isterseniz tarihini takdim edeyim. Eskişehir İl 
Seçim Kurulunun 30 . X . 1957 tarih ve 15 sayı
lı kararıdır. C. H. P. nin şikâyeti üzerine bu ka
rarı almış. C. H. P. mükerrer seçmen kartları ib
raz etmiş. Bana vatandaşlar geliyor; şikâyet edi
yorlar; işte mükerrer kaydolduğunu tesbit edi
yoruz demişiz. (Sağdan, bravo sesleri) 

Artvin teşkilâtımızın Seçim Kuruluna itira
zında «Artvin merkezi iki numaralı sandığına 
kayıtlı seçmenlerin aynı zamanda bir numaralı 
sandığa kayıtlı olduğu Murgul Fabrikası işçi
lerinden civar Erenler, Beşağıl, Baköy ve di-
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ger köylerde olanların "hem bu köylerde, hem I 
de Murgul'un yakınında buinnan sandıklarda 
rey kullandıkları delilleriyle belirtilmiştir. 

HlLMl ÇELTlKÇÎOĞLU (Artvin) — 1 500 
kişinin reyini para ile çalarak oy verdirdiniz. 
(Şiddetli gürültüler.) 

BElS — Hilmi Bey 'birinci ihtarı veriyorum. I 
NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Sizin de söy-

liyecekleriniz mevcut ise buraya gelin konuşun. 
KEÎS — Efendim, Heyeti Umumiyeye hi-

tabedin. 
NÜVlT YETKİN (Devamla) — Ankara De

mokrat Parti il Başkanının itirazı, yalnız Al
tındağ'da 5 bin mükerrer oy kullanıldığım id
dia etmekte. 

ABlDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bun
ları Ilalk Partililer kullandı. (Gürültüler) 

NÜVlT YETKİN (Devamla) — Dahiliye 
Vekili nerede idi, ben bunu soruyorum. (Sağ
dan alkışlar) Şimdi buna, bir de vatandaş re
yinin mahfuziyetini, masuniyetini, vatandaş re
yinin namusunu koruyacak olan mühürlü zarf 
mevzuunu ekliyeceğim. Mühürlü zarflar: Seçim 
Kanunumuza göre seçim kurulları mührü ile 
mühürlenen zarflar sandık başlanma onda bir 
fazlası ile ve zimmetle verilir. Sayılarak teslim 
alınır ve sayılarak kullanılır. Seçim bittikten 
sonra artan zarf adedi ile seçim kütüğünde boş 
kalan isimler müsavi olmak mecburiyeti var
dır. Bu zarflar elde edilerek yapılan hile ve 
sahtekârlıklar 1954 seçimlerinde birkaç yerde 
ele geçti, istanbul'da bu mühürlü zarflar bir I 
siyasi parti tarafından elde edilip içine kendi 
partisinin puslası kondukdan sonra muayyen 
bir menfaat karşısında kullanana bu zarfı ver
di. Ve bunu götürüp sandık başkanı, tarafından 
kendisine verilecek olan boş zarfı cebine ko-
yup,diğerini sandığa âttıfedan sonra, boş zarfı 
partiye götürmek şartı 'koşulmuştu. Bu hâdise 
eeçim kuruluna- kadar intikal etti ve tesbit 
edildi. Fakat o mahdut sayıda idi. 1957 seçimle
rinde daha çok geniş bir mahiyet ve ehemmi
yet.kazandı,, 

Bu; hâdise 1954 de Bayındır'da da olmuş-
:.•• tu.! 1957 seçimlerinde bunun daha geniç ye çe-
•••. şitli nevileri görülmüştür. Tokad'da yalnız ilce 
:::Beehn Kurulunun mühürünü taşıyan zarfın de-

: ğil Ilee Seçim Kurulu mühürünün sahte olarak 
tanzim ve küllauıldığı tesbit edilmiştir. (Elin- | 
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deki zarfı göstererek) Seçim kuruluna aidolan 
mühür şudur. T. C. Milletvekilleri Seçimi Se
çim Kurulu Başkanlığı şu mühürlerdeki il Se
çim Kurulu başkanlığı mühürüdür. (Soldan, 
nasıl ele geçirdin, sesleri) Bunların çoğu seçim 
kuruluna tevdi edildi, zabıtanın eline geçti. Si
ze daha başka misaller vereceğim. Nerelerde 
elde edildiğine dair misal vereceğim. Merak bu
yurmayın beyefendi. Zaten bunları zabıtadan, 
mahkemeden almışız. 

istanbul'da Seçim Kuruluna bu mevzuda yüz
lerce elde edilmiş seçim kurulu zarfı gelmiştir. 
Bunlar mahkemeye verilmiştir. Giresun'un 
Çaykara köyünde Tahsin Kara'nm dükkânının 
rafında binlercesi bulunan bu zarflardan zaman 
zaman muhtelif kimseler dükkâna gelip alıp 
götürdükleri tesbit edilerek ilce Seçim Kuru
luna şikâyette bulunulmuş ve bunlar polis ma
rifetiyle yakalanmışlardır. Nazilli'de, Bolvadin 
ilce seçim Kurulu mührü ile mühürlü zarflar 
bulunmuştur. Kütahya'da Demokrat Parti ta
rafından üzeri Altıntaş ilce Seçim Kurulu müh
rü ile mühürlü zarflardan köylere dağıtıldığı 
tesbit edilmiş ve Seçim Kuruluna bildirilmiştir. 
Bu müracaat üzerine Kütahya il Seçim Kurulu 
bu sahte zarfların toplattırılmasına, ilgililer 
hakkında takibat yapılmasına, bunların kulla
nılmaması için tice Secim Kurulunun mührünü 
havi zarfların üzerinde bir de sandık mührü
nün basılmasına karar vermiştir. Avni suretle 
zarfların sandık kurulu mührü ile ikinci defa 
mühürlenmesi hususunda Tavşanlı, Nallıhan, 
Yayladağ, Akşehir, Ikizdere, Beyoğlu, ve Ba
yındır ilce Seçim kurulları karar vermiştir. 

Bunlara mukabil, birçok yerlerde .yantı&ı-
mız müracaatler, sandık kurullarına yaptırımız 
müracaatler kabul edilmemiştir. Şarkışla, Kan
dıra, Kadınhan, islâhiye kazalarında ve saire 
yaptığımız talepleri seçim kurulları reddetmiş
tir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, seçim neti
celerinin. secim. kurullarına intikal etmeden 
Dahiliye Vekili tarafından toplanması ve ne
ticenin istihsali seçim üzerinde çok büyük bir 
derecede müessir ve âmil olmuştur. Demin Da-
hilive Vekili mevzuu anlatırken, seçim kuruluna 
intikal edecek neticenin idare âmirleri tarafından 
doğrudan doğruya sandık başkanlarından alın
masından hiç bahsetmediler, öteden beri tea
mül de budur dedi. Dahiliye Vekilinin bu hu-
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Sustaki tamimini müsaade buyurursanız ben de 
kısaca okuyayım : 

«Dahiliye Vekâleti Vilâyetler idaresi : 21. 
Her vali vilâyeti çevresindeki seçim sandıkları
nın rey tasnif neticelerini vakit geçirmeden öğ
renmek üzere ve mevcut imkânlara göre şimdi
den kazaları ile haberleşme tedbir ve tertipleri
ni alacak » ve en seri vasıtalarla vekâlete ne
ticeyi bildirecek. Düşününüz ki, Seçim Kanunu 
vatandaşın oy verme sırasında her türlü mânevi 
baskıdan salim bulunması için sandık başlarımı 
üniformalı adam sokmayı menetmistir. Sandık 
başkanı tarafından talebedilmedikçe sandık ba
şına değil polis, değil jandarma, üniformalı hiç
bir şahıs giremez, demiştir. Buna rağmen bakı
nız bu tamim üzerine tatbikatta ne oldu : Vali 
sandık başkanlarına talimat vermeye başladı. 
Sivas'ta vilâyet sandık başkanlığına şu emri 
gönderiyor : «Sandık Kurulu Başkanlığına : 27 
Ekim 1957 Pazar günü yapılacak olan Milletve
killeri Seçimi neticelerini aynı günde ilgili ma-
kainata arz edilmesi için başkanı bulunduğunuz 
filân No. lı sandık neticesi belli olurolmaz aşa
ğıdaki malûmat vilâyet seçim bürosuna çok acele 
bildirilecektir.» 

ilimdi arkadaşlar, bu suretle seçim kurulla
rına bir vali emir verdi mi, o sandık kurulu ken
disini iktidarın ve idarenin tehdidi altında his
seder. (Soldan, ooo sesleri) Evet, nitekim C. H. 
P. Sivas İl Başkanlığının Vilâyet Makamına, 
yaptığı müracaate cevaben vali emir verdim^di
yememiştir, diyemiyecektir. Asla verdim, diye
mez. Yaptığımız resmî müracaate zeylen, seçim 
tasnifleri hakkında verilmiş bir emir ve tali
matname yoktur, diye cevap vermiş, fakat buna 
rağmen yukarda suretini okuduğum emir ele 
geçmiştir. Bunun üzerine Sivas îl Seçim Kuru
luna müracaat edildi. Sivas î l Seçim Kurulu
nun karârı aynen şudur : Neticede, "vilâyetçe 
ilce sandık kurulları başkanlarına her ne suretle 
olursa olsun emir mahiyetinde yazı yazılmıya-
cağma ve yazılan bu yazının hükümsüz addedil
mek icahedeceğine ve keyfiyetin 'mümkün"olan 
süratle "ilce sandık kurulu başkanlarına bildir
mek için Cumhuriyeti Müddeiumumiliğine mü-
^ekkere yazılmasına karar verildi, diyor. Bir ka
rar ittifak halinde alınmıştır. 

Hele arkâdaşlarim, vilâyet sandık kuralların
da böyle tedbirlere tevessül etmiş olan vali, me
selâ Mardin'de olduğu gibi, bütün muhtarların 
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mühürlerini toplayıp, sandık neticelerini arzu 
ettiğim istikamette getirmezseniz mühürleri iade 
etmiyeceğim, diyen bir vali olursa, (Soldan, onun 
için siz kazandınız, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, sandık neticeleri bir 
taraftan vilâyetçe böyle idari yollarla toplanma
ya çalışılırken, bir taraftan da sandık neticeleri 
seçim kuruluna verilmemiş ve geciktirilmiştir. 

Kastamonu'nun inebolu kazasında sandık ne
ticeleri seçimin diğer neticeleri belli olduktan 
sonra Pazartesi günü saat 13 ten sonra Kasta
monu'ya getirilmiştir. 

MÜNÎF ISLÂMOĞLU (Kastamonu) — 3 
sandık neticesi alınmamıştır. 

NÜVİ'T YETKİN (Devamla) — Kastamonu 
İl Seçim Kuruluna intikal eden şikâyete göre 
bu gelmiyen sandıklardaki iştirak nispeti yüzde 
yüzdür. Halbuki bunların % 50 si gurbettedir. 

HAMDI SANCAR (Denizli) — Parti müşa
hitlerinin sandık açıldıktan sonra zaptın bir su
retini aldıklarını bilmiyor musunuz? 

NÜVİT YETKİN (Devamla) — Her taraf* 
•ta, muhalefet için sandık başında müşahit bu
lundurmak imkânı yoktur. Bu müşkülâtı siz de 
çektiniz, Hamdi Bey. 

REİS — Nüvit Bey, karşılıklı konuşmayınız. 
NÜVİT YETKİN (Devamla) — Aynı şekil

de Gazianteb'de de. neticelerin gecikmesi birçok 
şikâyet ve itirazlara «seböboldu. Gecikmeler d« 
tasniflerin noksanlığı ve yanlışlığı iddiaları va
tandaşı huzursuz etmiştir. G'aziatnteb'te arz etti
ğim gibi, on binlerce vatandaş- sandık başında 
adını bulamadığından, seçim kumluna müracaat 
etmiş, mahkemelere gitmiş, mahkemece itirazı ka
bul edilmediği için ioy tadlanamamıştır. Gaziaıı-
tdb'te oy farikı bindir. On binlerce vatandaş rey 
kullanamamıştır. Sonra da sandık neticelerinin 
tdkrar tevhidi için »torbalar vilâyette geldikten 
sonra Adliye'binası yanmıştır. v 

Dün Dahiliye Vekili burada, Gazianteb'e hk 
fotoğraf gösterdi. Gatfianteıb Hadiseleri ha&kıakla 
Dahiliye Vekili daha 'evvel burada Hükümet pro
gramının münakaşası sırasında,' söylediği sözleri 
dinlemiş bir arkadaşınız ölaı*âi£*'d)ünM sözlerini 
dinleyince aradaki bfüyük £ârtofcato dolayı hayret 
ettim. Evveiıki hüküTmleriıııden--rücu etmiş görü
nüyor. Diyor fer, birkaç kişi mahkûm olmuş veya 
olmamış ehemmiyetli değildir. rAsıI mühim olan 
zihniyettir. Hayır. Dahiliye Vekili haksız surette 
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•iıtihaan ettiği o birkaç 'kişiyi düşünmeye mecbur
dur. Gazianteb'in yiğit evlâtlarına birtakım âdi if
tiralar, isnatlar ve Marnlar yapmak ve o günlerde 
onları ihtilâttan memnu olarak günlerce askerî 
garnizonları bekletmek üzerinde durulacak bir 
olaydır. (Sağdan, alkışlar) Ve üstelik zihniyet di • 
yor. Eğer zihniyeti, tecavüz zihniyeti olarak (alı
yorlarsa, ta Balıkesir, Adıyaman olaylarından 
başlıyarak tecavüzü politikada vasıfta sayan zih
niyeti kendi siyasi teşekküllerimin bünyesinde 
arasınlar. 

G-azianteb'de haksızlığa uğramış, gadra uğramış 
şehir çocuklarının bu beklenilmiyen hâl karşusun-
da husule gelen sinirli hallerini tabiî bulmak lâ
zımdır. Kendileri sopalı insanların resmini gös
terdi, bir kütlenin, kütük hünerleriyle siyasi hak
larına tasallut edilir ve üstelik vali açık mikro
fondan halka küfreder, üzerlerine atlı polisler. 
itfaiye hortumlariyle tecavüz edilirse elbet/beki, 
elbdbtefci vatandaş kendini müdafaaya (mecbur ka
lır. 

Olmaz arkadaşlar, onları kütle halinde itham 
ötmeye hakkı yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; kütüklerin tan
zim ve tashihinde yukarda izah ettiğim yolsuzluk
ların (mesuliyetini kanun muvacehesinde tahlil 
edelim. 

Dahiliye Vekili Vekâletime mütaallik hiçbir 
husus yoktur, Adliye Vekâletinin murakabesi al
tındadır dedi. Bunun için seçim mevzuunda ceza
ları seçim kurulları verir. Müsade ederseniz Se
çim Kanununun birkaç maddesini okuyacağını. 

«Seçim küıtüklerinin düzenlenmesi işi valiler
ce ve kaymafcaımlarca «sağlanır. Seçim kütük ve 
listelerinin tertip şekli ve muhafazası Dahiliye 
Vekâletince tesbit edilir ve seçmen kartı vali ve 
kaymakaım tarafından hazırlanır.» Seçim Kanu
nunun 29 ncu maddesi 32 nci maddesi, 15 nci 
maddesi. 

Şimdi vali ve kaymakam evvelemirde Seçim 
Kanununun kendisine emrettiği vazifeyi dikkatle 
yapmaya mecburdur. Kaymakamın ve valinin ka
sıtlı ef'âlinden, muamelâtmdari ihmalinden Ana
yasanın 46 nci maddesine göre Dahiliye Vekilinin 
mesul olacağı yüksek malûmunuzdur. «Şimdi, 
kaymakam ve vali jkendisîne verilen kontrol vazi
fesini haıssasiyetle yaparsa bu sistem işler. Ama 
vali ve kaymalkam kendisini politikaya kaptırır 
ve bu yolda hareket ederse, demin misalini ver
diğimiz gibi, seçim emniyetinden bahsetmeye im-
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kân yoktur. Tokad'da Artova kazasında bir orta
okulun açılışı münasebetiyle valinin konuşması da 
şayanı dikkattir. Hiçjbir Hükümet hiçjbir devirde 
halkın bu kadar emrinde çalışmamıştır. Sizi saa
det ve imara götüreceğiz, hazır bulunan mebusla 
rımıza huzurunuzda teşekkür ederim.» Bir vali
nin bu propaganda konuşması 22 . X . 1957 tari
hinde olmuştur. Bu zaman, seçim kampanyası 
içindedir, iktidara bir medhiyeden başka bir şey 
değildir. Meşhur Uşak Valisi seçimler sırasında. 
Bilecik Valisi îlhan Engin'in seçim sırasında biz
zat. bir Demokrat Parti mesulü gibi, kendi salâhi
yetlerini de birleştirerek yaptığı icraatı ve söyle
diği sözleri, vaktinizi lalmaımıak için ökıımııyoruim. 

Şimdi arkadaşlarım; Seçim Kanunun mı 141 
nci maddesini okuyalım : 

«Seçme yeterliği bulunmadığı halde kendisi
ni veya bu yeterliği haiz olmıyan bir başkasını 
hileli muamele ve hareketlerle seçmen kütük ve
ya listelerine kaydettiren veya bu şekilde kay
dedilmiş olanların silinmesine mâni olan veya 
seçme yeterliği bulunan birinin aynı fiil veya 
hareketlerle kütük veya listeden silinmesine 
sebebolan kimse üç aydan üç yıla kadar hapis 
cezasiyle cezalandırılır.» 

147 : «... Seçmen kütük veya listelerini tan
zim etmiyen, seçmen yoklamasını yapmıyan, seç
mek kütük listelerini asmıyan.... üç aydan iki 
yıla kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.» 

149 : «Tamamen veya kısmen sahte seçmen 
kütük veya listesi tanzim eden veya bunlarda 
tahrifler yapan veya bozan, çalan veya yok eden 
kimse üç yıldan aşağı olmamak üzere ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır.» 

150 : «Sahte seçmen kartı tanzim edenler, 
bunları kullananlar, istedikleri halde seçmen 
kartlarını sahiplerine vermiyenler veya hakkı 
olmadığı halde';kendini sahibi göstererek vazi
feli kimselerden alanlar, ölen veya başka bir 
yerde bulunanların kartlarını kullananlar, ça
lanlar,- tahrif ederek kullananlar ve bu hareket
lere teşebbüs edenler altı aydan aşağı olmama]*: 
üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.» 

Ayrıca 158 iıci maddede bu fiilleri işitenler 
memur iseler verilecek cezanın yarı nispetinde 
artacağı yazılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar Dahi
liye Vekilinin murakabesi altında olan âmme 
hizmeti almış muhtar ve memurlar tarafından 
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işlenmiş suçlar ve bundan her biri Seçim Kanu
nu ve Ceza Kanununda ağır müeyydelere bağ
lanmıştır. 

Bütün Türkiye'ye şâmil şikâyetin devam et
tiği bir seçimde bir muhtar veya bir vazifelinin 
Seçim Kanununun kendisine verdiği, tahmil' et
tiği vazifeyi yapmadığından dolayı kendisinden 
idari vazifenin alındığına dair bir tek mislini 
işitmedik arkadaşlar. 

Arkadaşlar, seçim suçu işlenen Uşak'ta Uşak 
Valisi, Gazianteb'de Gazianteb Valisi, Tokad'da, 
Svas'ta, Mardin'de, Amasya'da, vazifelerini, sa
lâhiyetlerini bir partinin muvaffakiyeti emrinde 
kötüye kullanan haklarında sayısız şikâyet yapıl
mış valilerden hangisi takibe uğradı, vazifeden 
atıldı, hattâ tahvil edildi, söyler misiniz? Bakın 
arkadaşlar size bir fotoğraf göstereceğim... Her 
zaman Dahiliye Vekili fotoğraf göstermez ya. 
(Elindeki resmi göstererek) Koeaeli'de, Muhte
rem Reisimiz Refik Koraltan'm, mebus adayları 
ile beraber bir siyasi mitingde çekilmiş resimle
rinde, omuzlarda taşman Vali Ekmel Çetiner. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — B i r siyasi 
partiye hizmet etmiş. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Evet, bir si
yasi mitingde değil mi! 

Diğer taraftan, yine bir siyasi parti, C. H. P. 
nin; Seçim Kanunu hükümlerine göre, meşru 
kongresine katılma gayretini meşhur Emniyet 
Müdürü Nakiboğlu önledi. Polislerle Önledi. Ara
balarla beraber. (Bir başka resim daha göster-
di.) 

Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşımız zannederim 
İbrahim Bey neticeye tesir ediyor mu dediler. 
Arkadaşlar, 1957 nin seçim neticeleri 1954 le 
mukayese edildiği vakit işte bu kütüklerdeki tah
rifler, yolsuzluklar yüzünden nispetin nasıl düş
tüğü görülür. Ne kadar vatandaş reye iştirak 
etmemiştir, biliyor musunuz? 2 milyon 700 bin 
kişi iştirak- etmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar riayet edil
mek için tedvin edilir. 

Büyük Millet Meclisi kanunların yürürlüğü
ne nigehban olacaktır. Kanunların ihlâli nereden 
gelirse gelsin ihlâl edenleri tecziye ve kanunların 
masuniyetini meriyetini iadeye mecburdur. 

Yukardan beri saydığım vakıalar gösteriyor 
ki; bütün Türkiye'de 1957 seçimlerinde yolsuz 
muamelelerle kanunlar ihlâl edilerek vatandaşla-
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rın oy kullanma hakkı ve seçim emniyeti selbedil-
miştir. Dahilîye Vekilinin ister tasmim ile ve ka
sıtlı olarak, ister ihmaliyle kütük işlerinin bu 
tahrif ve tağşişinden mesuliyeti vardır. Bu itibar
la Dahiliye Vekili bu işlerden mütevellit suçları
nın cezasını Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
önünde vermeye mecburdur, arkadaşlarım. (Sağ
dan, bravo, sesleri) Şimdi yine oy verme mev
zuunda vahîm bir kanun ihlâli hâdisesini huzu
runuza sereceğim. Demin, Hüseyin Avni Göktürk 
Beyin yazılı müdafaasını dinledik. Seçim Kanu
nunun 13 ııcü maddesini izninize sığınarak oku
yacağım : «Seçmenlik sıfatının tâyininde esas 
seçmen kütükleridir. Kütüğe kayıtlı her seçmen 
oy verebilir. Seçmen kütüğünde kaydı olmıyan-
larm oy vermelerine müsaade olunamaz. Ancak 
zamanında yapılmış bir müracaat üzerine kaydı
nın icrası lâzımgeleceğino dair mahkemelerden 
ilâm alanlar oy verme hakkını kullanabilirler.» 
Aynı suretle 23 ncü maddede «Kütükler millet
vekilleri seçimlerinde muteberdir. 25 nci madde
de tasrih edilen yoklama zamanına kadar bir 
mahkeme ilâmı olmadıkça bunlar üzerinde hiçbir 
değişiklik yapılamaz. Bu cihetten nüfus müdür
leri sorumludur» diyor. 

Mahkeme ilâmı, çok kıymetli hukukçu arka
daşlar Mecliste ekseryettedir, benden daha kı
demli arkadaşlar vardır. Mahkeme ilâmı demek 
bir ceza zaptı gibi, bir sulh mahkemesinin rad
yo ücretini ödemiyen vatandaşa verdiği bir ceza 
kararı gibi karar değil. Asliye mahkemesinin 
ilâmı, duruşmalı bir muhakemenin neticesinde 
verilen ilâm ve temyiz müddeti bulunan yani, 
temyizi kabil olan ve Temyizce tasdik edilerek 
veya temyiz müddetinin geçmesiyle kesinleşen 
ilâm demektir. Seçmen kütükleri vatandaşın şah
sına mütaallik hak olması itibariyle aynen isim, 
soyadı veya doğum tarihinin değişikliği gibi 
kendisinin hayatta olduğunun ispatı gibi aynı 
formalite ve şeraitle alınacak ilâmla ispatı za
ruridir. Kanun kütüğü sabit saymış yoklama
lar dışındaki" değişikliği ancak mahkeme ilâmı
na bağlamıştır. Bu ilâmın alırimasinda nüfus 

• memuru ve müddeiumuminin bulunması lâzım
dır. Bu ilâmda tarafların dinlenmesi lâzımdır, 
bu ilâmda her halde temyiz hakkının olması lâ
zımdır. 

Şimdi bu mâruzâtım muvacehesinde Adliye 
Vekilinin tamimini okuyalım : 
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«Seçim kurullarına gönderilmiş olan 21.IX. i 

1957 tarih ve 3 sayılı tamimde de sarahaten 
kaydedildiği üzere, seçmen kütükleri kesinleşr | 
tikten sonra mezkûr kütüklerde kasıtlı veya 
kasıtsız olarak yanlışlıklar yapıldığı iddia olun
duğu takdirde ilgililerce Seçim Kanununun 23 
ncü maddesine tevfikan asliye hukuk mahke
mesinden karar alınmak suretiyle yanlışlığın 
tashihi, mahkemece de evrak üzerinde tetkikat 
yapılarak karar verilmesi ve suç teşkil eden hal
lerden dolayı da takibat icrası icabedeceğinden 
keyfiyetin kaza çevresindeki C. Müddeiumumi-
likleriyle asliye hukuk mahkemelerine ve seçim 
kurulları başkanlarına derhal tebliği.» 

Şimdi arkadaşlar, bir defa, Allah selâmet 
versin, Hüseyin Avni Göktürk geçen Devre Ad
liye Vekili bulunduğu zaman, bu Mecliste yi-
n& aynı mevzu üzerinde bâzı münakaşalar yap
mıştık. Adliye Vekilinin, mahkemelere talimat 
göndermeye hakkı yoktur. Usulen muhakemele
rin kendi kararlarını nasıl verecekleri, delille
ri nasıl tahkik edecekleri ve muhakeme usulünü 
nasıl tâyin edecekleri yolunda Adliye Vekilinin 
tamim yapmaya hakkı yoktur. Bu mahkemele
rin kendi vazife ve salâhiyetleri içindedirler. 
Nasıl mahkemelerin kararları üzerinde yalnız 
Temyiz Mahkemesi tasarrufta bulunup nakız 
veya tasdik edebilirse biliyorsunuz seçim kurul
larının da üstünde Yüksek Seçim Kurulu var
dır. Seçim kurullarının hatalı kararlarını Yük
sek Seçim Kurulları değiştirir. Adliye Vekilinin 
aynı suretle seçim kurullarına da müdahale et-
miye hakkı yoktur. Bu tamimden anlıyoruz ki 
Adliye Vekili bir defa seçim kurullarına sık sık 
tamim gönderiyor. Sonra, mahkemelere tamim 
gönderiyor ve üstelik bir tamimle mahkemelerin 
vazifesini ığlâk ediyor. Tamimde kasdi veya 
ihmali olarak kanunun âmir hükmü olan ilâm 
kelimesinin yerine karar diyor. Ve başka bir şey 
daha söylüyor : Kararı evrak üzerinde verebilir, 
diyor. Veremez, asliye mahkemesi karar vere
mez. Asliye mahkemesinin kararları mutlaka j 
duruşmalı olur, şahit dinlenir, taraflar dinle
nir mesai günü ve saatinde verilir ve temyizi ka- I 
bil olmak üzere verilir. Temyiz müddeti geç- I 
medikçe kesinleşmez ve bir hüküm ifade etmez. 

Şimdi bu suretle bir tamim yaptıktan sonra 
bakınız tatbikatı ve neticesi ne oluyor : Bu ta- I 
mimle bütün Türkiye'de vatandaşlar yeni baş-
1tan kütükte yazılı olan veya olmıyan, oy kul- | 
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lanmış veya kullanmamış, başka kütüklerde kay
dı olan veya olmıyan yüz binlerce vatandaşa 
yeni baştan seçim hakkı verip oy kullanmasına 
imkân sağlanmıştır. Çeşitli tatbikattan birkaç 
misal vereyim : 

İstanbul'da Müddeiumumiliğin resmen seçim 
kuruluna verdiği resmî malûmata göre İstan
bul'da 17 bin vatandaş mahkemenin verdiği bu 
umumi kararlardan istifade ederek oy kullan
mışlardır. 

Arkadaşlarım, şimdi bu kararlar nasıl almı
yordu, öyle yerler oldu ki, sulh mahkemesi 
belediye hoparlörleri ve dellâllarla ilân ettirdi. 
Cumartesi günü öğleden .sonra arzu eden va
tandaşlar gelsinler kendilerine seçimde oy kul
lanmalarını sağlamak içııı karar verilecektir, 
Nerede kaldı seçim kütüklerinin salabeti"? Bur
sa'mn Yenişehir Sulh Hâkimi belediye hopar
lörü ile ve belediye tellalı vasıtasiyle yapılan 
ilânı Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirmiş
tir, Hürriyet Partisinin müracaati üzerine. 

Sonra muhtarlardan belgeler bahsi. Bir 
defa Adliye Vekilinin tamiminde bahsettiği 
gibi, vatandaşın müracaatı üzerine ilân değil, 
karar dahi olsa, evrak üzerine verilecek karar 
dahi olsa bizzat alâkalıların müracaatı zaru
reti vardır. Halbuki Demokrat Parti teşekkül
lerinin müracaatleriyle onlara bağlı listeler ve 
altında sadece muhtarın; bunlar seçim kütü
ğüne işlenmemiştir, seçmen listesine isimleri geç
memiştir yolundaki bir meşruhata istinaden 
listeler halinde vatandaşlara oy verme kararı 
çıkmıştır. 

Size bu belgelerden bir tanesini göstereyim 
arkadaşlar İlişik listede isim ve adresleri 
yazılı seçmenler seçim kütüklerine yazılmamış
tır, tashihan kayıtlarını dilerim. Küçükçekmece'-
do Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sait öğü-
der. Ve bir liste ve bu Hste bu meşruhatla 
mahkemeye gidiyor ve mahkemede artık klişe 
haline getirilmiş, teksir makinası ile teksir edi
lip sadece isim haneleri boş bırakılmış bir 
mahkeme kararı ile, listede adları yazılanlar 
yeniden oy verme ilâmına ve hakkına sahibolu-
yor. Halbuki, siyasi partilerin müracaatleri ile 
şahsi hak doğamıyacağı Yüksek Seçim Kuru
lunca karara bağlanmıştır. Ve il seçim ku
rulunca da karara bağlanmıştır. Bizzat İs-
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lanbul'da 17 bin kişinin bıı klişe kararlarla 
rey verdiği istanbul'da bu yolda kararların 
ususüzlüğünc dair seçim kurulunun karan var
dır. Seçim kurulu kararı, şahsi olmıyan mü-
racaatler için mahkemelerin vereceği kararla
rın muteber tutulmıyacağı merkezindedir. 

Sonra, asliye mahkemesi yerine bu tamim o 
derece taammûm etmiştir ki; sulh mahkeme
leri karar vermeye başlamıştır. Sulh mahke
mesinin vermiş olduğu bir karar var. Havva 
Aslan giray adlı bir vatandaşa ait sulh hukuk 
mahkemesi, Bakırköy 957/42 ve esbabı mucibe-
sini dikkatinize arz ediyorum. (Adliye Vekâle
tinin 23 . X . 1957 tarih ya. 10 sayılı tebliği 
gereğince oy kullanılmasına karar verdim) di-
y;or. 

Yüksek Seçim Kurulu, bu mevzuu üzerinde 
diyor ki! Asliye mahkemelerine müracaatle hacrin 
kaldırılması, iaclei hukuku memnuaya karar ve
rilmesi yaş büyütülmesi sağ olduğunun ispatı 
şeklindeki iddialar üzerine kanuna, uygun şe
kilde verilmiş ve kesinleşmiş ilâmlar olabilir 
bunun yanında vazifeli olmıyan mahkemelerden 
seçmelilerden gayrı şahısların liste halinde ınü-
racaatlerine binaen alınmış veya tatil zamanı 
verilmiş veya kesinleşmemiş kararlar da ola
bilir. Bunlardan yalnız birincisi muteberdir. 
Bunun dışında klişe kararlarla Adliye Vekâ
letinin tamimim mesnet tutmak suretiyle ve 
ekserisinin olduğu gibi Cumartesi ve Pazar gün
lerinde verilmiş sulh ve asliye mahkemelerinin 
liste kararları muteber değildir tabiî. Beyoğlu 
kaymakamı bizim sabık Adliye Vekilimizden 
çok daha fazla kanun anlayışı içinde bulunu
yor: mahkeme ilâmının ne dernek olduğunu, 
evrak üzerinde verilecek kararların ne demek 
olduğunu çok 'güzel belirtmiştir. Şimdi 'bunun 
seçim emniyeti ve seçmen kütüğünün emniyeti 
bakımından doğurduğu vahîm neticelere bir mi
sal vereceğim,. Kayseri'de, vilâyetin, Cumhuriyet 
Halk Partisinin müracaatı, üzerine resmen ver
diği bir yazı var. Şu yazı arkadaşlarım : Vali 
Ahmet Kınık, Kayseri vilâyeti Tahrirat Kalemi, 
2060/45 numara ve 13 . XI . 1957 tarihli, 1957 
yılı Mebus Seçiminde tesbit edilen seçmen 
adedi 203 589 dur. Bilgilerinize arz olunur.» 

203 589 seçmen arkadaşlar. Vilâyet bunu 
Dahiliye Vekilinin demin söylediği gibi ev ev, 
kapı kapı, dolaşıp tesbit edip yazdığı kütük-
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lerin neticesi olarak söylüyor. 203 bin. Ama 
seçmen kütüğünden sonra «eşmen listelerini?. 
eklene eklene, mahkeme kararları ile iğlâk edi
le edile ne hale geliyor. Kâyseri'de seçim bir» 
leştirme tutanağını okuyayım yani Kayseri JMe-
busu arkadaşlarımızın ellerinde bulunan maz
batalarda seçmen yekûnu (211 950). Aradaki 
fark 9 000. Zaten Kayseri'de Demokrat Parti 
ile Halk Partisi arasındaki fark da bu kadar. 

SELÂHADPÎN KARAYAVTJZ (Trabzon) 
— Hepsi sizin aniydi yani? 

NtlVtT YETKİN ^ Devamla) — Ak mı, ka
ra mı, reyler kullanıldıktan sonra belli olurdu. 

Şimdi arkadaşlarım; İzmir ve Konya'nın, 
demin arz ettiğim, (Seçmen kütük ve listelerin
de yazılı olmasa dahi elinde seçmen kartı olan
lar oy" kullanılır) yolundaki seçim kurulu ka
rarları ve seçmen kütüklerinin perişanlığı ve 
buna ilâveten Adliye Vekilinin bu yanlış, bu 
kanunsuz tamamiyle . bunaYititiba eden mahke
melerin Cumartesi. ve' Pazar gibi tatil günle
rinde dahi verdikleri kararlar muvacehesinde, 
kütük ve listelerin emniyet ve selâmeti ve re-
saneti kalmamıştır. Kütükle oy verme prensibi 
ortadan kalkmıştır. Bu hallerden Dahiliye ve 
Adliye Vekilleri mesuldürler: 

Şimdi bir kaç cümle ile radyo vasıt asiyle iş
lenen suçlara temas ereceğim. 

Radyo iki türlü suç işlemiştir. Birisi seçim 
kampanyası sırasında Devlet Radyosunun hak 
olması lâzımgelen tarafsız ve objektif vasfı bir 
tarafa bırakıp vatandaş haysiyet ve şerefleri
ne karşı suç işlemeye kadar varan siyahi pro
pagandaya alet edilmesi suretiyle, 

İkincisi; propagandanın memnu olduğu sü
rede ve oy verme gününde de vatandaşın ma
neviyatı ve (kanaatine tesir etmek suretiyle. 

Seçim kampanyası süresince radyonun işle
diği suç katmerlidir. 

Bir defa, radyonun tarafsız olması hususun
daki prensip ve kanunun hükmü ihlâl edile
rek suç işlenmiştir. Bir de radyoda okunan ko
nuşmalar baştan başa hakaret tezyif ve din 
istismarıdır. Suç olan hususların, radyoda tek
rarı bizatihi suçtur. Bir de böyle bir suça işti
rak suretiyle katmerli suç işlemektedir. Rad
yonun, seçim sırasında, kullanılış tarzı hakkın
da, evvelki mevzuatı hatırlatmaya lüzum gör
mem arkadaşlar. 1950 den evvel. Basın - Ya-
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yın Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu görü
şülürken, o zaman konmuş olan maddeler ara
sında, radyodan muhalefetin istifade hakimi 
kâfi görmiyen, o zamanki D. P. 1950 de Seçim 
Kanunu ile siyasi partilere seçim sırasında ko
nuşma hakkı verildiği zaman, daha ileriye gö
türülmek üzere; 1950 de iktidara geldiğinde, 
Genel Meclis seçimlerine, belediye seçimlerine 
bizzat D, P. teşmil etmiş idi. 1954 seçimle: İn
den ısonra bütün^bu medeni ve demokratik ge
lişme birden ortadan kaldırıldı ve Seçim Kanu
numuzun 46, 47; ve 48 nci maddelerinin hizası 
boş bırakıldı. Bendeniz bu Mecliste ve şu kür
süde radyodan' siyasi . partilerin istifade etme 
hakkının kaldırılmasına dair olan kanun görü
şülürken, başka kanunlar görüşülürken, bütçe 
müzakerelerinde,;-, radyonun her iki taraf için, 
bütün siyasi partiler için tarafsız kalacağına, 
hiçbir partinin istifade etmiyeceğine dair be
yanat ve teminat,yeren Adnan Menderes'in ko
nuşmalarına şahf doldum. Muhatalboldum. O za
man deniyordu ki, radyo ne bizi ne sizi konuş
sun; radyo Devlet ihtiyaçlarını konuşsun. Fa-
tir> Rüştü Bey radyo Devlet işlerini millete bil
dirmekle mükelleftir, diyor. Evet Saym Fatin 
Rüştü Zorlu meînleket içindeki vukuatı bildir
mekle mükelleftir, ama bir siyasi partinin di
ğer siyasi partiye 'küfürlerini yayınlamakla 
mükellef değildir. Bugün aynı suçu işlemekte 
devam eden Devlet Radyosu, bizim takririmiz
de de hedef tutuğumuz şekilde seçim kampan
yası .müddetince nasıl kullanıldığına misaller 
vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar; seçim sırasında De-
mokratt Panti Genel Başkanı ve Hükümet erkâ
nının yaptığı bütün konuşmalan muntazaman 
Devlet Radyosu yayınlamıştır. Meselâ aynen 
okuyayım. 

Menderes'in bir konuşması: 20 . X . 1957 ta
rihli Zafer Gazetesinden okuyorum: «Millet, 
nafakasına göz dikenlere iktidarı elbet teslim 
etmiyecektir.» 

Yine aynı tarihli Zafer'den: Menderes'in 
Elâzığ konuşmasından: «Bunlarda zerre kadar 
siyasi haysiyet ve'samimiyet olsa serbest seçim 
lâfını ömürleri boyunca ağızlarına almazlar.» 

Siyasi şakavet kahramanları... 
(Sıoldan; doğru doğru, sesleri) 
Kimin doğru söylediğini zaman gösterecek

tir. , ..:. '- ... 
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Menderes'in yine radyoda okunan konuşma

sından: 23 .X. 1957 (Fakat bu memlekette 
cami yaptırmanın bile kusur telâkki edildiği 
Bir hoca görüldüğü zaman itibar etmek gere
kirden onunla alay etmek o devrin adeti hali
ne gelmişti... Demokrat Parti iktidara geldiği 
günden beri 15 bin kadar cami inşa edildi...) 
Bu sualin cevabını vicdanlarınızda siz verin. 
Seçim Kanununun birkaç maddesini size ve 
Başvekile hatırlatayım. 

Seçim Kanunu madde 135. — Bu kanunun 45 
nci maddesinde yazılı memnuiyetlere (Yani me
mur olanların siyasi propagandaya girişmesi 
memnuiyetine) ayları hareket edenlerden 500 li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alın
makla beraber tardlarona da karar verilir.) Mad
de hükmü bu. 

Şimdi 'arkadaşlarım; bu saydığım hakaret 
cümleleri, ıbu saydığını bir siyasi parti uğruna 
propaganda, bir siyasi parti uğruna dini siyasete 
âlet etımek nutukları aynı zamanda radyodan rad
yo memurları vasıtasiyle işlebtirilmiştir. Ben sa
dece bu memur yönünden dahi olsa mevzuun tali 
kifeata değer olduğunu belirtmek isterim. Kaldı 
ki, şu kabul buyurduğunuz B-asm Kanunu, «Ba
sın ve radyo ile işlenmiş suçlara mütaallik» mat-
labını taşıyan 6334 sayılı Kanunun şereflere, hay
siyetlere taallûk eden kısımlarını bu derece va
him ihlâlinin akıbetlerini (takdirinize bırakıyo
rum. 

Şimdi başka bir maddeyi okuyacağım. Türk 
Ceza Kanununun 163 neü maddesi : «Lâikliğe ay
kırı olarak, Devletin içtimai veya iktisadi veya si
yasi veya hukuki nizamını kısmen de olsa dinin 
inançlara... Veya siyasi menfaat veya şahsi nüfuz 
temin ve tesis eylemek ınaksadiyle dini veya din
ce mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne su
rette olursa olsun propaganda yapan veya telkin
de bulunan kimse bir yıldan 5 yıla kadar ağır ha
pis cezası ile cezalandırılır. Bu fiil yayın vasıtası 
ile işlendiği takdirde verilecek ceza üçte birden 
yarısına kadar artırılır. «Başvekilin bu konuşma
ları karşısında burada şu kadar cami yapıldı, şu 
kadar ezan okundu gibi, dini, bir siyasi partinin 
menfaatlerine ve şahsi menfaatlere alet etmenin 
tipik misalleri olan bu konuşmalar hakkında taki
bat yapılması lâzımgeldiği kanatindeyim. Üstelik 
bu suçların bir de radyoda işlenmesi radyoyu kat
merli suçlanın mürtekiıbi haline sokmaktadır, 
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Muhterem arkadaşlarım, radyo vekili bu mem-

nuiyetleri bilmez mi? Elbotteki Vekil Seçim Ka
nununu da, Basın ve radyo ile işlenen suçlar hak
kındaki Kanunu da, Ceza Kanununu da bilmesi 
lâzımgelen bir makamdadır. Ve elbette ki bilir. Şu 
halde suç bilerek ve taammütle işlenmiştir. 

Seçim Kanununda üç günlük propaganda ya
sağı niçin konmuştur? Çünkü vatandaş bu üç gün 
içinde her türlü siyasi tesirden, baskıdan ve pro
pagandadan salim olarak tam bir vicdan huzuru 
içinde düşünüp kararını versin diye. Bu üç gün
lük süre radyo tarafından ihlâl edilmiştir. Biraz 
evvel donduklarımın misalini vereyim. Celâl Yar
dımcı bir hususi uçağa binip Karaköse'ye gide
rek elinde 250 bin lira ile camilerinizi yaptırmaya 
geldim dediği gibi, Tevfik îleri'nin Rize'de yap
tığı konuşma gibi; bunlar radyoda yayınlanmış-
ıtır. Hattâ seçim günü dahi yayınlanmıştır. Seçim 
günü oy neticelerinin radyoda ilânı mevzuuna ge
liyorum. Seçim Kanununun demin bizzat Fatin 
Rüştü Zorlu'nun müdafaasında okunan 134 ncü 
maddesi hiç kimsenin itiraz edemiyeceği kadar sa
rihtir. Seçim günü oy verme serbestîsine tesir ede
bilecek her türlü müdahale memnudur. 

Zorlu müdafaasında İnönü yaym başlamadan 
bana (Radyoda neticeleri sandıklar açılmadan 
yaymayın dedi. Kanuna aykırıdır dedi.) netice
nin aleyhinde olacağını nereden biliyordu diyor. 

İnönü, neticelerin hangi siyasi partinin lehine 
veya aleyhine çıkacağını bilerek konuşmamış, ama 
böyle bir propagandanın vatandaş vicdanında te
sir yapacağını bildiği için, fena oluyor, bunu yap
mayın demiştir. Saat 13 de, hiçbir sandık açılma
mış, neticesi henüz belli değil, böyle olmasına rağ
men, bizim lehimize de olsa yapmayın? Çünkü bu 
propaganda mahiyetini taşır, vatandaşın oy ver
me serbestîsine tesir eder demiştir. Vaziyet böyle 
olmasına rağmen Fatin Rüştü Zorlu'nun kendi
sini müdafaa için ileri sürdüğü noktaya hayret 
ediyorum. Sandık neticesi, sandık başında yüksek 
sesle okunduğu gibi, sandık neticesi radyoda oku
nabilir diye bir müddeiumuminin mütalâasını 
müdafaasına medar olacak bir misal diye getir
miştir. Tasavvur buyurunuz ki, bir müddeiumu
minin ademitaMp kararından kendisine netice çı
karmak istiyor. Müddeiumumi radyo mesulleri ve 
memurları hakkında ademi takip kararı verebilir. 
Ama bir Devlet Vekili hakkında Cumhuriyet 
müddeiumumisinin karar verme salâhiyeti var 
mıdır? İstirham ederim. Yüksek Meclis tarafın-
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dan divanı âliye sevk ©dilmeden hangi vekil hak
kında müddeiumumi ademitakip karan verebilir: 
Bir Vekil kalkmış radyo memurları hakkında ve
rilen ademitakip kararım mesnedolarak burada 
okuyor. -

Radyo seçim günü suç işlemiştir. Neticeleri 
tahrif ederek vermiştir. Ben şahsan radyo yayı
nını bizzat dinledim. Malatya hakkında, Kars 
hakkında verilen rakamlar tamamen yanlıştır. 
Neticeleri o anda O. H. P. nin beş misli D. P. den 
ilerde olduğu yerlerde beş misli değil, G. H. P: 
00, D. P. 226, diye neticeyi ilân ediyor radyo. 
Bunu bir kasdı mahsusla ilân ederek Devlet Rad-i 
yosunu suiistimal etmenin vatandaşların mâne* 
viyatına tesir ettiğine zerre kadar şüphe yok
tur. (Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, vaktinizi ve sabrı
nızı suiistimal ettim. (Soldan, çok sesleri) Dev
let vasıtalarının ve nüfuzunun bir siyasi parti
nin emrinde kullanılması şikâyetlerimizin başlı-
calarmdan biridir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Reis Bey, 
Kayseri mebuslarının gayrimeşru geldiklerini 
söyliyerek sataşmışlardır, söz istiyorum. 

NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Derhal tav
zih edeyim. Daha sözüme başlarken hiçbir vilâ
yetin seçiminin muhasebesini burada yapmıyoruz, 
dedim. Ben seçim Kanunu muvacehesinde yapılan 
kanunsuzlukları söylüyorum. Kayseri mevzuuna 
gelince: Meşru veya gayrimeşru, diye bir söz 
söylemedim. Kayseri'nin rey neticelerini, yani 
vilâyetin verdiği seçmen yekûnu ile sandık ne
ticelerini birleştiren yekûn arasında fark var
dır, bu dokuz bindir, dedim. (Soldan, sözünden 
dönme, sesi) 

Ben iddia ettiğimi her zaman iddia edebile
cek bir adamım; geriliyecek adam değilim. 

Şimdi arkadaşlar; nakil vasıtaları ve Devlet 
nüfuzu 1957 seçimlerinde siyasi parti menfaati 
uğruna suiistimal edilmiş olduğu görülmüştür, 
israf edilmiştir, Millî Müdafaaya ait askerî va
sıtalar, haralardaki vasıtalar, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri vasıtaları ve diğer teşekküllerin va
sıtaları hattâ hastanelerin seyyar ekiplerine va
rıncaya kadar seçimde Demokrat Parti emrinde 
çalıştırılmıştır. Bunun çok çeşitli misalleri var
dır. Sefile Bey arkadaşımızı görünce bir şeyi 
hatırladım. Seçim kampanyasında Malatya'dan 
gelirken Gplbaamda kar§jjş§tık, kendisinin gö-
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rüp görmediğim bilmiyorum, orada bir jeep 
Adıyaman plâkalı; Şefik Bey görmedi zannede
rim, ve sordum bu jeep Adıyaman'da mutasav
ver iplik fabrikası var, daha kurulmamış fakat 
İdare Meclisi teşekkül etmiş, maaşlar veriliyor, o 
müesseseye aidolan bu jeep nereye gidiyor? Niğ
de'de Medeni Beyin emrine girerek seçim faali
yetine katılmaya gidiyor. Niğde'de vazife gören 
vasıtaların sadece isimlerini okuyayım : Trabzon 
778 plâka, Tortum 45, Afyon 18 ve 85, İçel 137, 
Bursa 108 resmî jeep ve kaptıkaçtı. Bunlar yal
nız Niğde'de Demokrat Partinin emrinde seçim 
propagandası için kullanılmıştır. Buna mukabil 
Niğde'nin vilâyete ait kaptıkaçtı seçimlerde 
Niğde'de yoktu, başka yere gitmiştir. Ereğli iş
letmesine ait bütün vasıtalar D. P. emrine ve
rildi. Bunlardan biri seçimden birkaç gün evvel 
Bartın'da bir direğe çarpıp kaza yaptı; şoför 
yaralandı ye hâdise Müddeiumumiliğe intikal 
etti. İşte arkadaşlarım bu seçimlerde Devlet nü
fuzu ve vasıtaları bir siyasi partinin emrine ve
rilmiştir. 

Dün cereyan eden müzakerelerden anladığıma 
ve edindiğim ihtibaa göre; muhalefetten gelen bu 
tahkikat1 taleplerine karşı ekseriyet grupunda 
bunları reddetmek yolunda bir karar veya tema
yül var, dün Mazlum Kayâlar'm izah ettiği gibi, 
Türkiye "Büyük Millet Meclisinde tahkikat açıl
ması bütün delillerin huzurunuzda sıralanmak 
suretiyle olmaz arkadaşlarım. B. M. Meclisi 
müddeiumumilerin vazifesi gibi işler, dedi. Ta
savvur buyurun; müddeiumumiler şahit dinler
ler, müddeiumumiler delilleri tahkik ederler, ke
şif yaparlar, ama Türkiye B. M. Meclisi ancak, 
içinden seçeceği, ayıracağı, teşkil edeceği bir ko
misyon marifetiyle bunları yapabilir. Onun için 
Meclis tahkikatı açmak, demek, mutlaka mah
kûm etmek demek, değildir. Meclis tahkikatı sa
dece Türkiye B. M. Meclisinin murakabe hak
kını kullanması demektir. Hâdiseler üzerine eğil
mek ve onları aydınlığa çıkarmak demektir. Bu 
itibarla muhalefetten gelen her teklifin karşı
sında âdeta bir kulüpçülük zihniyetiyle peşin 
ret hükmünün, Türk Milletini tatmin etmiyece-
ğine kaaniim. Bendeniz çok partili demokratik 
hayatta içte ve dışta itibarlı, içte ve dışta meşru 
bir-iktidar olmanın tek şartının emniyetli ve va
tandaşın vicdanında en ufak şüphe bırakmıyan 
bir seçim olduğu kanaatindeyim. Böyle bir seçi
min yapılmasını mümkün Ihacak- tedbirleri hep j 
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beraber almak mecburiyetindeyiz. Seçim için ka
bul ettiğimiz kanunun ihlâlini önlemeye mecbu
ruz. Bu itibarla gerek vasıtaların kullanılması, 
gerek radyo ve gerekse kütüklerin tanzimi ile 
alâkalı vekiller hakkında Meclis tahkikatı açıl
masını teklif etmekteyim, efendim. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

EEİS — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte

rem ve aziz arkadaşlarım; dün ve bugün Meclis 
tahkikatı sadedinde, Büyük Millet Meçlisi huzu
runda cereyan eden müzakereleri dinledikten son
ra, sadetten çıkmadan ve söze başlamadan, bir ha
kikati samimiyetle millet ve memleket ve bu Büyük 
Meclisin bekası adına arz ve tesbit"etmek mevki-
indeyim. 

Hukuk devletleri, hukuk 'kaideleri, hukuk 
nizamı, hukuk usulü, nizamnameler, talimatna
meler, Anayasa, içtüzük hükümlerinin hâkim ol
ması velvelesiyle ortalığı çınlatan bu gidişe.ilti
fat etmek gerekirse, bundan sonra durmadan bu 
Meclisin nasıl bir hale geleceğini bilir misiniz? Da
vacısı, mahallenin huysuz bir sakini, dâvaları 
ardı arkası gelmiyen bir dedikodu listesi, suç
lusu ise bir milletin mukadderatını sevk ve ida
re ile vazifeli Bakanlar ve Mecliste bir sulh ceza 
mahkemesi hüviyetini almaktan kurtulamıyacak-
tır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Bana, mil
letin ve memleketin bütün siyasi devresi içinde» 
veya bütün dünyadan bir tahkikat önergesi,..'bir 
tahkikat talebi önergesi veriniz ki, bir seçmen 
bir iş işlerse, mesulü Vekil olur. Vatandaş bir 
fiil yapar; mesulü Vekil olur; nüfus memuru 
kasden veya sehven bir yanlışlık yapar; mesulü 
vekil olur. (Soldan, bravo sesleri) Kanunlarda 
bünyeye uymıyan bir açıklık olur; mesulü vekil 
olur; bekçi bir iş işler; mesulü vekil olur; muh
tar bir fiil işler; müdür, âmir, hâsılı Devlet hiz
metinde vazife almış bir insan bir iş işler veyat 
bir suç isnadı altında bulunur; onun mesulü ve
kil olur. 

Böyle bir şey olamaz. Ne bizde ne dünyada, 
(Soldan alkışlar) 

İstirham ediyorum. Memleketin ve milletin 
esas kanunları ve nizamları içinde kalarak el bir
liği ile, iktidarın ve muhalefetin el birliği ile 
Meclisi bu halden kurtaralım. Milletlerin haya
tı adına kurtaralım, siyasi istikrar adına kurta-

I ralım, gelecek nesillerin siyasi terbiye ve ahlâ^ 

-m-



t : 38 16.2 
ki adına kurtaralım. Millete hizmet için hayatı
nı vakfedenler adına kurtaralım ve nihayet Dev
let adına Meclis adına ve nihayet hakkı mesuli
yetler adına bu mesuliyetten kurtaralım. (Sol
dan şiddetli alkışlar) (Sağdan gürültüler) 

Bu kadar gün siz söylediniz biz dinledik, şim
di de siz dinleyin bakalım. Fikir koyuyorum kür
süye fikir. (Sağdan, gürültüler) (Soldan, alkış
lar) 

Arkadaşlar bilirsiniz, biz bunun imtihanları
nı çok verdik. Telâşınız neye; tariz etmiyorum, 
hicvetmiyorum, taan etmiyorum, fikir koyuyo
rum kürsiye fikir. (Soldan, sürekli ve şiddetli 
alkışlar) 

Arz ettiğim gibi, ta ki, hakiki mesuliyet, ta 
ki, hakiki mesul, ta ki, hakiki devlet hayatında 
büyük vazifelerle mükellef olan insanların tahki
kat önergelerinin icaplan dâiresinde bü Meclise 
hesap vermek imkânı hâsıl olsun. Netice olarak 
bu mâruzâtımı hepinizin adına, bütün memleket 
.|tdma yapılmış bir temenni ve bir fikir olarak arz 
ettikten sonra hâdisenin esasına sözü getireceğim. 
Verilmiş bulunan tahkikat önergesinde seçim pro
pagandasının devam ettiği müddetçe Seçim Ka
nununun diğer mevzuatın ihlâl edildiği, bâzı ga
ye ile Demokrat Partinin propagandasının ya
pıldığı, Seçim Kanununun 184 ncü maddesinin 
yasağına rağmen oy vermeye devam ederken 

•seçim neticeleri adı altında gayrikanuni haber 
yapmak suretiyle seçim serbestisinin ihlâl edil
diği ve seçmenin mânevi baskı altında bulundu
rulduğu, kütükler ve nihayet bâzı vasıta ve de
lilleri bu hizmete tahsis etmek suretiyle kanuna 
aykırılık yapıldığından bahsile vekillerin mesu
liyetini tesbit etmek suretinde tahkikata gidil
mesi istenmektedir. 

Arkadaşlarım takdir edersiniz ki; cezai me
suliyette mesuliyet ferdî ve şahsidir, işlendiği 
iddia edilen suçun hangi suç olduğu, hangi ka
nunun hangi maddesinin ihlâl edildiği ye bu su
çu işliyenin ne şekilde bu stjçu işlemek veya iş
tirak etme^ veya bu suçu ^olaylaştırmak sure
tiyle fiilde methaldar olduğunun ispatı dünya 
ceza hukukunun esas hükü$&İerindendir. Ne as
liye, ne ağır cezada ve nihayet en büyük bir ka-
zai organ mahiyetinde olan yüksek huzurunuzda 
umumi surette suç iddia olunamaz. Umumi su
rette ceza talebedilemez, ve umumi surette bu 
şekilde bir isnadın müdafaası mümkün olamaz. 
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Müddeiumumiye, mahkemeye ve Meclise ihbar 
mahiyetinde intikal etmiş bir keyfiyetin tasrihi 
ve madde madde gösterilmesi zaruridir ki, ta Ki, 
dâvayı iddia edenin ne istediği bilinsin, ta ki, 
maznun mevkiinde olanın müdafaasının ne oldu
ğu anlaşılsın. Ve ta ki, bu iddia ve müdafaanın 
mahiyetinin ne olduğunu kazai organ anlasın ve 
vicdani kanaatini bunun üzerine bina etsin. Tak
rirde bulunamıyan bu eksiklerin müzakere sıra
sında tamamlanıp açıklanmasını bekledik. Gö
remedik. Sormak gerekse seçim kütükleri, rad
yo neşriyatı, bâzı vasıtaların tedariki kim ve ne 
şekilde yapılmış ve ne suretle kanuna aykırılık 
vukua gelmiştir. Bunun izahını göremedik esasa 
gelelim. 

Şimdi, arkadaşlar, evvelâ kütük işleriyle işe 
başladılar. Derhal söylemek isterim, eğer kütük
lerden mütevellit bir mahzur varsa bunun me
sulü ne seçmen, ne kurullar, ne hâkimler ne par
tililerdir ve ne de hele ve hele vekilde, aramak 
mümkün değildir. 

Bunun mahzurunu kanunun bünyesinde ara
mak ve orada tetkik etmek icabeder. Misaller 
söylediler, ben de misaller söyliyeyim. Ama ben 
ihtiraz edeceğim, mümkün mertebe ihtiraz ede
ceğim, tâ ki biraz evvel temenni ve düşüncele
rimin, maruzatımın, fikrimin mesnedine ve esa
sına sadık kalarak ne iddia ve müdafaa ne de 
Heyeti Celilenizi bir sulh mahkemesi olmaktan 
masun kılmaya çalışacağım. Ama bir iki mi
sal de ben vereyim. Kütüklerde mahzur varmış. 
Bu yalnız sizin için mi? Bunun mahzuru ikti
dar partisi için de vâki olmuştur. İzmir'in Me
sudiye mahallesinin muhtarının mahkemeye 
şevkini istilzam eden fiil 81 kişinin kütüğe kayıt 
edilmemesidir. Şimdi bu 81 (kişiden 78 seçme
nin Demokrat Partiye mensubolduğunun bu
lunduğunu söylersek ne buyurulur. Muhalefe
tin temas ettiği bir fikir ve mantık acibesi da
ha. Arkadaşım dedi ki iki milyon kişi kütük 
dışında kalmıştır. İddiaya ne derece iltifat et
mek, iddianın sıhhatini ne derece kabul etmek 
lâzımgeldiğini takdir edersiniz. Ama ister inan, 
ister inanma kabilinden. Fakat bir şey ilâve etmek 
lâzım, bu kütük dışı kaldığı iddia edilen iki mil
yon kişi Halk Partili miydi, sayıldı da mı tes
lim olundu? (Soldan alkışlar) Bu iddialara 
sadece şöyle denir. Zehi tasavvuru batıl, zehi 
hayali muhal... 
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Sonra kütükler hakkında bâzı isnatlarda. 

bulunuldu. Dün şu Meclis huzurunda mahke
melere, zıbataya, idari makamlara intikal et
miş olan vesikalar üzerinde, (Tâbirimi caiz gür-
sünler) tahrifat yapıldığı sabit olduktan sonra 
hiç bir mesnede, delile dayanmıyan, 'kütüklere 
matuf isnadı burada nasıl kabul edebilirz. Bi
naenaleyh bu iddialara iltifat etmeye imkân 
yoktur. Kaldı ki, kütüklerde mevcudolan mah
zurlar varsa bünyesindedir. Bugün mü oldu? 
Hayır 1950 de mevcuttu, 1954 de mevcuttu. 
1957 de mevcuttu. O halde bugün bunu mevzuu-
bahs etmenin sebep ve hikmeti nedir? Mesele, 
bu kütüklerin bünyesinde mevcudolan mahzur 
lardan dolayı şu vekil, veya bu suretle bir mer
ci veya organı mesul etmeyi düşünmek değil. 
bunun izalesinin sebepleri üzerinde durmak ge
rektir. (Soldan bravo sesleri) Ve nitekim bu 
cihet bizce ve sizce de anlaşılmış, merciler ve 
vazifeliler bunun üzerinde çalışarak bu mese
lenin ıslahı yoluna gitmişlerdir. O Ihalde haki
kat bu merkezde iken muhterem arkadaşlarım, 
bütün bünyeden mütevellit mahzurları namus-
kâr, kanuna riayetten başka düşüncesi olmı-
yan, muhalefette yıllarca namuslu bir seçim ya
pılması peşine düştüğü gibi iktidarda da yıl
larca aynı sıhhat ve sadakatle namuskâr bir 
seçim yapan bir Hükümete, bir partiye bir ik
tidara leke sürmeye çalışmak istiyenlerin elle
rine milletin eli, milletin imanı yetişecektir. Ye
tiştiği gibi. 

Kütüklerin 'bünyesinden mütevellit mahzur
lar varsa, huzurunuzda^ millet huzurunda, 1957 
seçimlerinin mahiyetini bilen bir arkadaşınız 
sıfatı ile söyliyebilirim, bunun mağdura De
mokrat Partidir. (Soldan, bravo sesleri ve al
kışlar) O Ihalde hakiki mağdurul957 seçimlerini 
hedef tutmak; kanuna aykırılık, yasağa rağ
men propaganda yapıldığı, kütük, vesait teda
rik ve saire, bütün bunlar hakiki veya aşikâr 
maksadı besleyen müteferri ikmal kuvvetleri
dir arkadaşlar. Evvelâ kapalı dedim, özür di
lerim, sözümü geri alıyorum; tamamen aşikâr. 
Nüvit Yetkin arkadaşımızın izahatından soma 
iyice aşikâr... «1957 seçimlerinde işlenmiş yol
suzluklar, ve saire.. Seçim emniyeti.» Dikkat 
ediyor musunuz.. Uydurma, gaddar olarak ilân 
etmek istiyen dillere de milletin imanlı dili ye
tişecektir. Yetiştiği gibi 

Arkadaşlar; asıl gaye nedir bilir misiniz?.. 
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Ve tahkikat önergeleri sebebiyle dünden beri 
başlıyan bugün ve yarın devam edecek olan id
diaların altında saklı veyahut aşikâr bir mak
sat vardır. Bu maksat bugün başlamadı; bu 
maksat 1950 de başladı. 1954 de devam etti, şim
di sürüp gidiyor. Fakat haber vereyim ki 
burada duracak ve burada kuruyacaktır 
artık. Gaye nedir bilir misiniz? 1946 nın dam
gasını 1957 nin pak ve temiz alnına basmak 
gayesidir. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkış- j 
lar) Ama boş bir gayret. Çünkü bu nev'iden | 
gayeleri millet vicdanı önler ve bu nev'iden ta
şman damgalı elleri bileklerinden yine mille- ! 
tin eli yakalayıverecektir. Bir husus daha yar, 
Pak alınlar, temiz hasiyetler katiyen damga 
ve leke kabul etmez. Eğer bu damga beş par
makta yağiıkara nev'inden ise onu da mille
tin eli ref'ü defeder. Ama ne yapalım, meşhut* i 
kaidedir, bütün cihanda kabul edilmiştir: İfti
ra et, iz bırakır. Fakat azmimiz, vatanperver- I 
ligimiz, vazife duygumuz, milletin samimî ima- | 
nı bu izleri de silip kaldıracaktır. 

Şimdi sıra, ikinci isnat vasıtasına geliyor. 
(Sağdan, gürültüler), Esat Mahmut Karakunt 
kardeşim siz de sesleniyorsunuz, arz;edeyim bü
tün sözlerim hesaplıdır, benim bütün sözlerim j 
insaflıdır. Eğer imkân verirseniz, elbirliğiyle bu 
memlefeetin saadeti uğruna çalışır, bu işlerle bizi 
oyalamazsanız yarından tezi yok bunları sMer de | 
görürsünüz, ahfada kalmaz. Ama ahfada kalırsa 
Vallahi, Billahi, Tallahi mesulleri sizlersiniz. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar, soldan, güruh 
tüler). İktidara gelme mesafesi genişledikçe aynı 
ümitler geceyarısı mumu gibi sönmeye. devam 
ettikçe ne bulmalı? Kulplar bulmalı. Bu kulpları ! 
dan biri radyodur. Unutuyorlar ki hakikatler | 
karşısında çok defa kulplar, yapıştırmak istiyen- | 
lerin elinde kalır. Burada da öyle olacaktır. 

" , • . . • i 

Diyorlar ki, rayo propaganda yaptı. Propa-
I ganda devresi içinde Seçim Kanununa, Ç^za Ka- i 

nununa aykırı hareket etti ve Demokrat Partinin 
I propagandası ile uğraştı. j 
j Şimdi evvelâ bunun üzerinde kısaca duralım, i 
i Muhterem arkadaşlarım, benim'.bildiğim, eğer 
I yanılmıyorsam seçim propagandası devresi için- [ 

de Devlet radyosundan, Devlet Reisinden ve Hü-
I kümet Reisinden gayrı, hattâ bir -vekilin daM 
i ne bir partilinin, ne bir kimsenin konuştuğunu 
i bilmiyorum. Ve olmamıştır. 
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Arkadaşlar, eğer Devlet radyosunda Devlet 

Reisinin, Hükümet Reisinin konuştuğunu veya 
konuşmalarının radyoda iktibas edildiğini iddia 
ediyorlarsa ben şunu samimiyetle arz ederek iti
raf edeyim, bu bizatihi milletin ve Devletin hak
kı. Elbette bir Devlet radyosunda,, Millet ve 
Devlet Başkam, memleketin sevku idaresinde 
mesuliyet sahibi kimselerin memlekete hizmetle 
mükellef olan br Başvekil bu hizmetlerini yurda 
ve vatandaşa duyuracaktır. 

Ne demek istiyorlar. Bu radyo milletin ve 
ve Devletin radyosu olacak ama o Devletin Reisi, 
ama o milletin bütün umur ve idaresiyle meşgul 
olan Başvekili onun hizmetlerini vatandaşa du-
yuramıyacak. Bu radyodan banları dayurmıya-
cafc-'ve bundan memnun olacaktır. Yoktur bu 
dünyada böyle bir sistem böyle bir kaide. Faraza 
başka bir dünyada varsa Türk vatanı için kabul 
etmiyoruz. 

Devlet radyasundan Devlet ve Hükümet Re
isinin yurttaşa hitabı asıldır... Ve bunu hem bir 
hak hem de bir vazife olarak kabul ediyoruz. Hu
kuki fikrimiz ve kanaatimiz budur. Sarsılmaz 
şekilde budur. Üst tarafı ne derse desinler. 

Şimdi arkadaşlar, radyonun seçim propagan
dası müddeti içinde Devlet Reisi veyahut Hü
kümet Reisinin konuşmalarından gayrı bir par
ti propagandası neşretmediğini arz ve izah ettik
ten sonra bunun nasıl ve ne şekilde suç teşkil 
ettiği caizi münakaşa ve teemmüldür. 

Şimdi seçim propagandası bittikten sonra bâ
zı haberler yayılması veya seçim neticelerinin 
yayılmak suretiyle propaganda yapıldığı ve seç
men iradesi üzerine tesir icra olunduğu ve rey 
serbestisinin ifsat olunduğu yolundaki iddianın 
esasına geleceğim. Diyorlar ki, şu birkaç köyde 
veyahut birkaç kazada Demokrat Parti lehine, 
vatandaşın rey serbestisini bozdu ve seçmen ira
desi üzerinde baskı yaptı. Bu iddiayı şöyle hu
lâsa edebiliriz. Radyo neşriyat yaptı. 

1. Radyo seçim neticelerini saatinden evvel 
neşretti. 

2. Bu ilân propagandadır. 
3. Bu propaganda vatandaş iradesi üstünde 

baskı yaptı. 
4. Böylece reylerin D. P. safına aktarılma

sına vesile oldu. 
... Bu sözleri duyunca Mithat Paşa müdafaası 

aklıma geldi. Rahmetli mahkeme huzuruna çı
kınca aleyhindeki iddialar tıpkı burada olduğu 

1960 Ö : 1 
gibi sayıldı, sayıldı, döküldü. Mithat Paşaya ne 
diyeceği soruldu. Paşa cevaben; efendim dedi, 
bu iddianamenin yalnız başındaki besmelesi ile 
sonundaki tarihi doğrudur. Bunun ikisinin ara
sında kalan iddialar kaidei münazaradan hariç 
olup safsata, bühtan ve iftiradan ibarettir, il
ham bu ya... Muhalefeti dinledikten sınıra ben 
de şunu söyliyeceğim; radyonun neşriyat yap
tığı doğrudur. Reylerin Demokrat Parti safla
rında tekasüf ettiği o da doğrudur, ama şu iki
si arasında kalanlar kaidei münazaradan hariç 
gayrikabili kabul birer safsatadan ibarettir. Ni
çin? Naçizane bir hukukçuyuz elbette bunun da... 
mucip sebeplerini izah edeceğiz. Arkadaşlar evve
lâ şunu istitraden arz edeyim Türk seçmenin 
reyleri yalnız reyler, 1957 de D. P. safında te* 
kâsüf etmiş değildir 1950 de ve 1954 te de böy
le olmuştur. Daha doğrusu hakiki mânada 
1946 da, fiilen de 1950 den beri oradan ayrıl
mış bulunmaktadır. 

Şimdi gelelim propaganda bahsine; 
Arkadaşlar, bir seçim neticesinin ilânı pro

paganda değildir. Memleketin sathında cereyan 
eden, Türk milleti kadmiyle erkeğiyle genci ve 
çocukları ile, takibettiği bir memleket mukadde
ratı meselesidir. Bunu bilmek ister. 

Binaenaleyh milletin vatan sathında cereyan 
eden ve dikkatle, teyakkuzla, hassasiyetle, te
cessüsle ve hattâ bâzan endişe ile takibettiği 
bir olayı radyonun millete duyurması bir zaru
rettir ve bu onun bir vazifesidir. Bu haber ver
me bir anane haline gelmiştir. 1950 de böyle ol
muştur. 1954 te böyle olmuştur. Ve nihayet 
1957 de böyle olmuştur. Hattâ en geniş mâna* 
siyle 1950 de vukua gelmiştir. Bu haberleri 
Türk vatandaşı işini gücünü, yemeğini içmesini 
her şeyini bırakarak radyo takibederken. ona 
bir şey duyurmadan tecessüs, merak ve endişe 
içinde bırakmak mı lâzımdı? 

Böyle bir endişe içinde bırakıp, inanılır, ina
nılmaz, fısıltıları halkın içine yaymak ve bu ha
va ve hâdiselerden medet umanlara fırsat ver
memizi mi istiyorlardı? Bu haberleri vermemek 
vermemek vatandaşı mevtaî bir sükût içinde bı
rakıp 1946 üslûbu ile malûm partinin iktidara 
gelmesinin imkânlarını mı hazırlıyacaktık? Yağ
ma yok arkadaşlar. 

Memleketin mukadderatiyle meşgul ve me
sul vekiller hakkında tahkikat açmak, isimleri-
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ni zabıta ve adliye sütunlarında sürünmesine 
çalışmak hakikaten çifte hünerdir. Bu çifte hü
nerin ömrü kısadır. Bu çifte hüner milletin id
raki, vicdani kanaati karşısında yaşamaz. 

D. P. nin hizmetleri karşısında yaşamaz ve 
nihayet C. H. P. nin mazi ve haldeki tutumu 
karşısında yaşamaz. Arkadaşlar, Türk milleti 
mi bir radyoda verilen ,filân köyde Demokrat 
Parti şu kadar, Halk Partisi şu kadar rey al
dı, demekle tesir altında kalacak Öyle mi? Bun
dan Türk milletini tenzih ederim. O her şeyi bi
lecek kadar, hepimizden daha iyi bilecek kadar 
uyanıktır. Bey hakkı onun namusudur. Rey hak
kı, asırlarca peşine düşüp bin bir müşkülâtla el
de edip bir daha kimseye kaptıramıyacağı vedia-
sıdır. Radyoda şunu söyledi, propaganda yaptı 
teraneleriyle lodoslara, poyrazlara reylerini kap
tıracak değildir. 

Aksini iddia mümkün mü çünkü eğer, şu ka
dar rey aldı, bu kadar rey aldı haberi müessir 
olsaydı aziz arkadaşlarım, 1950 neticeleri hâsıl 
olmazdı. 

Şimdi arkadaşlar, 1950 senesinde saat 11 de 
radyo neşriyata başladı. Hem nereden başladı bi
lir misiniz? Aydın'da Halk Partisi reylerinin 
Demokrat Partililerden binlerce fazla olduğunu 
kaydetmek suretiyle başladı. Manisa'da da ay
nı şekilde hareket edildi. Ondan sonra bu iş sa
at 1, 5 a kadar devam etti. Fakat baktılar ki, 
Demokrat Partinin reyleri çığ gibi geliyor. Al
tında ezilmemek kabil değil. Haber vermek de 
işlerine gelmez. Radyo sustu. 

Saat 11 de başlıyan seçim neticeleri 1950 
seçimlerinin neticesini değiştirip Halk Partisi
nin yine iktidara gelmesini sağlaması iktiza 
ederdi, öyle oldu mu? Olmadı. 

1950 de radyoda verilen haberler Halk Par
tisinin geleceği fikrini yayma gayreti içinde 
idi. Şu Demokrat Parti gelse gelse, 150 mebus 
ile gelir, o da bizim sayemizde, diyorlardı, iş
te Halk Partisinin 1950 de ilk ilân ettiği neti
celeri bir tedhiş propagandası ile birlikte alırsa
nız Türk millet bu 150 mebusa da rey vermeme
si lâzımdı beyefendiler/Ama Türk milleti şuu
runun hükmü altında kemali şiddetle bu propa
gandaya karşı koydu ve arkadaşlarımıza uğur
lar olsun dedi. Bize de işbaşına... Bundan daha 
güzel ispat ve delil istiyor musunuz? 

Şimdi, netice şu: Yine eğer bunlara iltifat 
etmek icabederse, hakikaten milletin idrak ve 
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izanına iftira etmiş oluruz yani ne millet tet
kik, tahkik, tahlil yapmış, ölçmüş, biçmiş, kimin, 
hangi partinin millete daha iyi hizmet edeceği
ni anlamış ve ona göre kararını vermiştir. 

Yine Halkçıların iddiasına bakarsan vatan
daş, Demokrat Partiyi iktitardan uzaklaştırmaya 
ve Halk Partisini veyahut da başka bir partiyi 
iktidara getirmeye karar vermiş ve bunu vicda
nına ve iz'anına yerleştirmiş. 

Böyle bir tahlil, görüş ve kanaatle sandık 
başına gelmektedir. O gün sandık başına gelin
ce radyodan reylerin ilânına muttali olur olmaz 
bir hamlede vicdanından, kanaatinden vazgeçi
yor C. H. P. ne vereceği reyi D. P. ye vermek 
suretiyle hükmünden güya rücu ediyor. 

Arkadaşlar bu iddianın nasibi sadece ve sa
dece hüsrandır. Şimdi dahası var. Eğer dedik
leri gibi radyonun, haberin tesiri altında kala-
caklarsa... fakat kalmaz. Yani karar vermiş, Halk 
Partisini iktidara getirecek, Demokrat Partiyi 
iktidardan uzaklaştıracak, en son hayal bir koa
lisyon hükümetinin teşkiline medar olacak bir 
müsavat ile gelinecek. Ama millet düşünmüş, 
kararını vermiş fakat radyo haberleri Demokrat 
Parti lehinde intişar edince ne yapar bilir misi
niz? Karar nda sıdkı kadem eder., Ama Halk 
Pratisini ya iktidardan yahut muhalefetten 
uzaklaştırır. Neticeler 1950 senesinde C. H. P. 
biraz evvel arz ettiğim hâdiseye misal olarak kan-
hkavak'da C. H. P. 42, D. P. 32, Aydın'da C. H. 
P. 3592, D. P. 2 100, Manisa'da C. H. P. 6 500, 
D. P. 4 000... 

Arkadaşlar, netice görülüyor ki, hâdise iddia 
olunduğu gibi değildir. Bu radyo haberi ile va
tandaşın oy değiştirmesi, fikir değiştirmesi, ka
naat değiştirmesi mümkün değildir. Şu halde 
rica ederim: eğer mutlaka kendi lehlerine bir şey 
düşünmek istiyrolarsa hiç değilse Trük milleti
nin izan na artık itibar etsinler. 

Dahası var, bitmiyor, bitecek gibi bir şey değil 
ki, şimdi radyo haberleriyle oyların Demokrat 
Partiye akdığı iddiasında bulunanların başında 
kim geliyor biliyor musunuz? Hürriyet Partisi. 
Zimamdarları ve liderleri şikâyet ediyrolar, bu 
haberlerin okunması yüzünden biz kaybediyoruz, 
diyorlar. Canım, efendim temeli olmıyan bir parti 
bile bunu iddiaya kalkıyor ve ondan sonra yani 
değiştiriliyor. Üzerinde -Türk seçmeni, yani De** 
mokrat Partinin kazandığı vilâyetteki Türk 
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seçmeni iradesinden dönecek seçmendir. Ankara'
deki Türk seçmeni dönecek seçmen değildir. İs
parta'daki Türk seçmeni dönecek, Burdur'daki 
»eçmen dönmiyecektir. Görüyor musunuz bu hâ
diseyi hangi ölçü ile, hangi taraftan tutarsanız 
tutunuz batıldır, batıdır, yine de batıldır. Ne de
miştik? Bu iddia Türk milletainin iz'an ve fe
raseti karşısında yaşayamadığı gibi Demokrat 
Partinin hizmetleri karşısında da yaşayamaz. 
Demokrat Partinin muhalefette iken hizmetleri 
demokratik rejimi, rey hürriyeti, millî hâkimiye
tin tesisi rejimi. İktidara geldikten sonra da 
aynı demokratik rejimin bakası ve idamesi uğrun
da gösterdikleri gayretler, vatan adına yaptğı 
hizmetler^ kalkınma hareketleri, iktisadi eihazlan-
nıa, maarif cihazlanması, orduya verdiği ehemmi
yet, içte ve dışta temin ettiği itibar ve dışarda 
Türklerin bulunmadığı her hangi bir konferans
ta meselelerin son şeklinin alamaması şeklinde 
iktisabettiği itibar Türk Milletine iktidarı tâyin 
ölçüsü olarak veriliyor. Milletin bu cephesine 
hürmet etmekle iktidarda bulunulur. Yoksa onu 
hiç saymamak, hissiz telâkki etmek, kılıcım hak
kı diye onun bütün mukaddesatının enkazı üs
tüne oturmak boştur. Bu enkaz bir gün infilâk 
eder. Ettiği gibi. Halbuki D. P. iktidarı milletin 
kalbine oturmuş, kalbine. 

Şimdi arkadaşlar, mantık ve realitelerin hu
dudu içinde meseleyi izah ettikten sonra, bir de 
hukuki ölçülere el koyalım. 

Takrirde ve Muhterem Nüvit Yetkin arka
daşımızın buradaki beyanında dediler ki, bu 
neşriyatın propaganda mahiyetinde olduğu, bu 
neşriyatın vatandaşın rey serbestisi üzerinde te
sir yarattığı yalnız bizim şu deliller ve mantıki 
izahlarımızla değil aynı zamanda bir hâkim ka
rarına da, istinadeder. 

Elbette ki onu da bırakmıyaeağız. Bizim de 
müdafaalilızın silâhı sizin müdafaanızın silâhının 
aynı cins çeliğindendir. Ama daha sağlamdır. 

Hakikaten Yüksek Seçim Kurulu C. H. Parti
si ve diğfer muhalif partilerin bilhassa Hürfiyet 
Partisinin şikâyetini tetkik ediyor. Meseleyi tet
kik ettikfen sonra bir karar veriyor. O kadar di
yor ki :* «Bu radyo ile vâki olan neşriyat yani 
reylerin neticesini evvelden bildirme neşriyatı 
seçmenin kararı üzerinde müessir olacağı memul 
dur.» Binaenaleyh sükûn ve huzur adına bu neş
riyatın yapılmamasını karar altına aldım» diyor. 
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| Şimdi arkadaşlar, (memuldur) diyor. Yani 
I umulabilir. Yapar demiyor, umulabilir. Umulan 

şey, umulmıyabilir de. Meselâ siz on seneden-
beri iktidara gelmeyi umuyorsunuz. Umduğunuz 

I oldu mu? Olmadı. 
Memuldur, diyor. Takdir edersiniz, Arapçam 

I pek o kadar kuvvetli değil. Muhtemel olur ve
ya olmaz. Memul olur veya olmaz. Şimdi arka
daşlarım bu bir tedbiri ihtiyat kararıdır. Hu
kukçulara Mtabediyorum, iktisatçılara hitabedi-

I yorum, Mülkiyelilere hitabediyorum. Bütün 
memleketin içtimai hayatını bilen hepinize hitab
ediyorum. İhtiyati tedbir kararlarında hâkimle
rin daima haklı olarak düşündükleri bir nokta 
var. Ne olur ne olmaz. Adam gelmiş benden ted-

I bir istiyor, filân kaçacak haciz koyayım. Filân 
suçlu kaçacak, tevkif et diyor. Tedbir kararlan 
meselelerin aslına girmez, karşı tarafı çağırıp 
dinlemez ve kararını verirken hüsnüniyetle ve
rir. Vakta ki, işin esasına girer, Atalay bilmez 
misin nice tedbir kararlarını bir iki gün son
raki murafaada yeni deliller ortaya sürülünce 
hâkim ortadan kaldırır. Memleketin sükûn ve 
huzuru için ne olur ne olmaz diye sandık başı
na bunu yapma deyivereyim. 

Arkadaşlar, şimdi memul olan mütalâası ile 
ihtiyati mahiyette bir karî'r veren mahkemenin 
bu kararma ne derece itibar olunması, kıymet 
izafe etmek ve ittiba etmek zaruretini kabul 
ediyorsak, esas hakkında verdiği kararı da 
aynı şekilde kabul etmek lâzımdır. İhtiyati ma
hiyette memul karar veren seçim kurulunun 
sırf bu iddia ile neşriyat yaptığı iddiası seçim
lerin iptali lâzımgeldi diye vâki şikâyete karşı 
verdiği esaslı kararı şimdi dinliyeceksiniz. 

întiyatî karar değil, ve başında usuli icab-
olmayıp da, usuli imkân veren bu yazı temyiz 
edilmiş olsa idi, temyize karşı ne diyecek, na
sıl şikâyet goseterşbilir? Mahkeme esas hakkın
da verilen kararların başka istikametler aldığı
nı bilmiyenler var mı? 

Eğer seçim kurulu karar verirken--bir-De
mokrat Partili zimamdar şikâyet edip de söy-

I leşe idi, ihtiyati mahiyette tedbir kararı verme-
I yip, kararlar münakaşa edilmez, hürmet ede* 
j rim, yalnız ben .:• burada tahlilini yapıyorum; 

Buna kıymet verince esasa "da kıymet vermek 
lâzımdır. Buna kıymet verince seçimin iptali 

| isteniyor, aynı seçim kurulu diyor ki, radyo-
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nun saat 14 ten itibaren bâzı sandıklardan D. 
P. nin kazandığını müş'ir bulunan yayının seç
menin iradesine müessir olduğu »hususundaki 
itiraza gelince, bu da mücerrettir. Vakıa böyle 
bir neşriyatın hangi seçmenin irade ve kararı
na müessir olduğunu tesbite imkân yoktur. 
Çünkü seçmenin iç âlemi, vicdaniyle, millî duy-
gulariyle ve Allahiyle başbaşa kaldığı iç âlemi. 
Siz bu iç âlemin radyo haberiyle değişeceğini 
mi zannediyorsunuz? Yazık, çok yazık. Ve ni
hayet arkadaşlarım, «Bu noktaya matuf itiraz
larla, itiraz ettikleri yerlerin seçimlerinin ipta
line mahal yoktur.» diyor. Oldu mu beyler! 
Daha bitmedi. Bırakmıyacağım arkasını daha 
var. 

Şimdi başka ve yine esasa mütaallik bir ka
rar okuyacağım. İşlerine geldiği zaman mute
ber addedip, âlâyı bâlâ ile beyan edenlerin 
mahkemelerin diğer esas kararlarına da aynı 
muteberiyeti vermeleri lâzımdır. Yine esasa mü
taallik olarak rey müddetinin bitim saatinden 
evvel radyo ile yapılan neşriyatın kanuna ay
kırı oldu şeklindeki mütalâları hakkında yapı
lan şikâyetlere müddeiumumilik ademi takip ka
rarı vermiştir. 

Görülüyor ki bir tane, tedbiri ihtiyati ma
hiyetindeki memul ve muhtemel karar, bir esas 
kararla bizzat aynı mahkeme tarafından veri
len bir kararla ortadan kaldınlmıştır. Siyasi 
ve hukuki mahiyette diğer bir kararla cezai 
mahiyette bir adlî mekanizma ile ortadan kal
dırılan bir kararla ne''huzuru millete gidilir, 
ne de huzuru mahkemeye. 

Arkadaşlar, mâruzâtımın sonuna geliyorum. 
Biraz evvel de arz etmiştim ki bu reylerin De
mokrat Parti safına tekasüf etmesinin bir se
bebi Demokrat Partinijı hizmetleri, bir sebebi 
izanı, idraki, şuuru ve vicdanıdır. İkinci bir 
sebebi Türk Milletinin ^Demokrat Partinin gö
rülebilen, elle tutulan hikmetleridir. Fakat bir 
üçüncü sebebi daha vardır. Bunu söylememiş
tim. Şimdi bu üçüncü ; sebebi de arz ederek hu
zurunuzdan ayrılacağım.' 

Arkadaşlar; üçüncü sebep nedir bilir misiniz? 
Halk Partisinin mazisi"; ve hali tanı yok, tariz 
yok merak etmeyin. Yani Halk Partisinin ikti
dar ve muhalefet Çevrelerindeki hali. Bu haller 
milletçe malûm, unutülmıyacak kadar malûm, 
kendilerince de malûm, bizce de malûm. Hâsılı 
gülü veya dikenini tarife ne hacet? Binaenaleyh 
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aleyhlerine neyi alırlarsa ne radyoda, ne kanun* 
larm ihlâlinde, ne ceza kanunlarında, ne millet 
vicdanında, ne iktidarda aramasınlar, arkadaş
lara halisane tavsiye ederim, hallerinde arasın
lar. Bu, hem kendileri için hem de memleket 
için daha hayırlı dur, kanaatindeyim. 

Şimdi arkadaşlar, hukuk, mantık, hakikat öl
çüleri bu olursa bunun karşısında tahkikat açıl
masına* lüzum yoktur, sözünü bile fuzulî say
maktayız. Biz böyle görüyor, böyle düşünüyor, 
böyle söylüyoruz. 

Size gelince.. 
Hakikaten milletin hayatı umumiyesı üzerin

de, sevku idaresinde, hükümetin murakabesinde, 
ikaz, irşat ve iskatı hususlarında sizden daha 
üstün bir kudret yoktur. 

Sizlerin kararlarınıza hürmetimiz ve itima
dımız vardır. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız, ne 
dilerseniz öyle isteyiniz temenniyatında bulu
nurken, neylerseniz güzel, eyliyeceğinize itimadı
mız bulunduğunu arz ve ilâve etmek isterim. 
(Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Reis, Bey, sataş
ma var, söz rica* ediyorum. (Soldan, gürültüler, 
hayır, hayır sesleri) 

RElS Müsaade buyurunuz efendim. Arka
daşlarımız her zaman sataşma talebinde buluna
bilir. ;. 

Sim Bey, hatip kürsüde konuşurken, sataş
maya devam ettiniz, Riyasetçe bunun dışında; 
bir sataşma tesbit, edilmemiştir. 

SIRRI ATALAY (Kare) — Direniyorum, 
Reis Bey. 

REİS — Muhterem arkadaşlar; Riyasetin, sa
taşma* ^yoktur ifadesine arkadaşımız uymadığın
dan ısrar ediyor., Bu vâki ısrarı dolayısiyle, sa
taşma l talebi üzerine söz verilmesi hususunu re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenier.. 
Büyük^bir ekseriyetle reddedilmiştir, bu talep. 

Takrirler var,-okuyoruz efendim. 

T. B. M. }L Yüksek Başkanlığına, 
Cuma günü bütçe müzakereleri başlıyacağına 

göre tahkikat takrirleri üzerindeki konuşmaların 
yarımşar saat olarak tahdidini teklif ederim. 

Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 
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Yüksek Reisliğe 

11 aded Meclis tahkikatı açılması hakkında
ki takrirlerin müzakeresinin bütçe müzakereleri
ne kadar ikmali zaruridir. Binaenaleyh konuş
maların yarımşar saat olarak tahdidini teklif 
ederiz. 

Çorum Mebusları 
Kemal Erdem Hüseyin Ortakçıoğlu 

REÎS — Her iki takrir de aynı mahiyettedir. 
Konuşmaların 30 dakika ile tahdidi talebedil-
mektedir. 

Takrir aleyhinde, Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar; dünkü müzakereler sonunda bu 
sabah Meclis tahkikat önergeleriyle alâkalı Da
hilî Nizamnamenin maddelerini bir kere daha tet
kik ettim. Çünkü haklarında suç isnadederek 
imza koyan milletvekilleri dahi konuşturulmadan 
iki mebusla iktifa edilmesi - yani lehte aleyhte 
dört arkadaş - nizamnamenin hiçbir maddesinde 
görülmemektedir. Nizamnamenin lehte ve aleyh
te milletvekillerine söz hakkı tanıyan hükümleri 
kanunların müzakeresi maddeleri arasındadır. 
Fasıl, kanun müzakereleri. Meclis tahkikatı ile 
alâkalı maddelerde böyle bir şey yoktur. Neden? 
Çünkü suç isnadeden bir mebus konuşturulma
dan nasıl hükme varılır arkadaşlar. Bu bir. 

İkincisi.. 
HAMDİ SANCAR (Denizli) — Dün 14 saat 

konuşuldu. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hamdi 

Bey, buraya çıkta millet seni görsün. (Soldan, 
; «millet seni görüyor» sesleri) Denizliler seni 
görsün. Çık da burada, konuş. 

HAMDİ SANCAR (Denizli) — Çıkacağım. 
REİS — Müdahale etmeyin efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bakınız, 

mahzuru gördünüz mü? Meclis tahkikat önerge
leri,. (Soldan gürültüler) Telâşlanmayın, dinle-

..yiin.',,'Ârka.daşlâr/sizin haklarınızı koruyorum. 

..('Soldan, oh, oh sesleri) Eğer mebus iseniz hak
kınızı. koruyorum^ (Soldan' gürültüler) 
,. ,'. İkip'cîsi, Meclis tahkikat önergeleri 2,5 yıl 
içinde çeşitli tarihlerde verilmiştir. * Eğer Meclis 
tahkikat - Önergeleri' nizamnamenin âmir hüküm
lerine/.. Anayasanın, âmir hükümlerine uyularak 
vaktinde- gündemi).alınmış olsaydı, efendim, daha 
çok: konuşulacak mesele' var, diye bugün takrir 
veren, arkadaşlarımız bu kadar hatalı bir yola 
düşmezlerdi. Riyaset Divanının hatasını bakın 
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tescil edelim. 2,5 sene evvel verilmiş takrir de 
aynı güne konuyor, 2,5 ay evvel verilmiş takrir 
de aynı güne konuyor. Bu suretle 11 tahkikat 
önergesini 3 günde çıkarmak lâzımgeliyor. Bu
nun vebali ve mesuliyeti yok mudur arkadaşlar? 

REİS — Fethi Bey, söz talebiniz neydi ve 
şimdi neredesiniz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Muhte-
terern arkadaşlarım, 

REİS — Nizamnameye ademiriayet iddia
nıza göre evvelâ sizin Nizamnameye riayet gös
termeniz şu kürsüden esastır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ben
deniz bu kürsüye Divanın gündeminden son
ra geliyorum. Nizamnameye riayeti biraz Ri
yaset Divanı göstersin. 

REİS — Konuşmalarınızı 30 dadikalık müd
det üzerinde teksif etmenizi rica edeceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Meclis 
tahkikatı önergelerinin Türk Milletinin mil
letvekilleri olarak hâkimiyet bilâkayduşart mil
letindir sözünü Mecliste tecelli ettiren siz me
buslar Hükümet icraatını murakabe hakkı
na... 

TEVFİK TIĞLI (İsparta) — Talebeleri-
no ders mi veriyorsunuz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Tale
belerime yaraşır şekilde izahatta bulunuyo
rum. Bu kadar büyük hâdiseleri müzakere ede
biliriz, demek daha müzakere etmeden evvel 
karar vermiş olduğunuzun delilidir. (Sağdan : 
Bravo sesleri) Sizler Anayasanın bu hükümleri
ni muttasıl çiğnemeye devam ettiğiniz müd
detçe Türk milleti sizlere vekâlet yermiyecek-
tir. (Sağdan : Braov sesleri.) (Soldan : Gürül
tüler y onu takdir edecek Türk milletidir ses
leri.) t , •.-,.-.• -

REİS — Müsaade buyurun efendim, işitil
miyor. . . /••-•.• 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla),— Muhte-
terem arkadaşlar, mevzu ters yönden ele alın
maktadır. İkişer kişiye inhisar ettirdiniz-,--Ni
zam namey o aykırı olmasına rağmen karara 
hürmet ediyorum. Ama şimdi yarım saate ve 

. sonra zamanı geldiğinde; vakit. • kalmıyor diye, 
bütço müzakerelerindekı emsali -misiliûy, 5 dakika
ya, 10 dakikaya indirirseniz Türk milleti bu tahki
kat önergelerinin Mecliste müzakere edildiğine 
hükmetmez. Bundan siz zararlı çıkarsınız. Bu 
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itibarla tahkikat önergelerini milletin baskısı 
altında gündeme almak ve müzakereden ge
çiştirmek kararında iseniz; burada bunu kabul 
ediniz ve millet de öğrensin. (Soldan gürültü
ler) Yok böyle değil ise, huzuru kalp içinde 
milletvekilliği vazifesini yaparak, diledikleri 
iki mebusa veya dört mebusa konuşma imkânı 
vermediğiniz takdirde; ben samimî kanaatimi 
ifado edeyim arkadaşlar; yarın 15 dakikaya, 10 
dakikaya indirilecektir. (Soldan gürültüler) 

REÎS — Fethi Bey, çok rica ederim, 30 da
kikalık müddet üzerinde konuşunuz. 

FET1IÎ ÇELİKBAS (Devamla) — Şu halde 
bu takrirleri kabul edecek olursanız Türk 
milleti diyecektir ki, (soldan gürültüler) Demok
rat Parti takrirlerin görüşülmesine mütehammil 
değildir. B.u takriri kabul ettiğiniz takdirde 
bu tahkikata taraftar olmadığınızı ispat etmiş 
olacaksınız. 

REİS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlarım, 
F E T H İ ÇELİKBAS (Burdur) — Takrir le

hinde mi konuşuyor. 

RElS — Lehinde. 
ESAT MAHMUT KARAKÜRT (Urfa) — 

Bende bu mevzu üzerinde konuşueağrm. 

REİS — Esat Bey siz de mi bu mevzu üze
rinde konuşacaksınız. 

ESAT MAHMUT KABAKURT (Uı - fa f -
Evet 

REÎS — Hüseyin Bey devam buyurun. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) - -

Dünden beri burada konuşulanları hepimiz 
dinledik. - Kendisinin bu kürsüden Türk milleti 
namına Türk milletini temsil ettiği edası ile 
köpürerek, kükriyerek konuşan Fethi Çelikbas 
bir derecede Türk milletinin en büyük temsil-' 
cisi olan bizlere de hak vermesini kendisinden 
isteriz. Bunu kabul etmesi lâzımgelir. Türk 
milleti namına konuşacak, en son sözü söyle
yecek Fethi Çelikbas değildir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. İkide bir oturduğu yerden 

^kalkarak Türk milleti namına konuşmak yet
kisini kimden alıyor. (Sağdan gürültüler.) 

Arkadaşlar, 11 tane tahkikat önergesi var
dır. 10 aydan beri bağırıyorlar. Yurdun sathı 
kâfi gelmedi, yurt dışına çıkardılar, iki gündür 
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dinliyorsunuz, ne soyuyorlar? Bir gram bal alr 

mak için on kamyon geçi boynuzu çiğnemek isti
yorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Biz hu
kukçuyuz derler, nizamnamenin 177 nci madde
si, 169 ncu maddesine göre suçlu... 

REİS — 30 dakikalık müddetin kâfi olup ol
madığı üzerinde konuşman zı rica derim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Sözü oraya getiriyorum. Binaenaleyh, getirdik
leri takrirler, ileri sürdükleri sebepler, tahkikat 
önergesi olarak Meclis tahkikatı olarak müzake
reye değecek mahiyette dahi değildir arkadaşlar. 
Bunların müzakeresi dahi burada vaktimizi 
israf eder. Çünkü tahkikat önergesi demak mu
ayyen hâdiseleri muayyen suçları ihtiva eden 
delilleri, unsurları ve saireyi getirip, siz bu işi 
âmme dâvası için sorgu hâkimine verin demek
tir. Ben soruyorum Fethi Çelikbas'tan ne ge
tirdiniz Zile hakkında? 30 dakika kâfi değil, 
2,5 - 3 saat deniyor. Ne getirdiniz arkadaş? 

Şimdi, çok rica ederim, nizamname, lehinde 
fieyhinde iki mebusa konuşmak hakkı veriyor. 
Ondan sonra kifayeti müzakere reye konur. Biz 
bunu teklif etmiyoruz, diyoruz ki, bu safsataları 
dinleye dinleye sabrımız tükendi arkadaşlar. 
(Soldan alkışlar). 

Bunu on dakikaya hıdireliını, ilki buçuk .vaat ko
nuştu Nüvit Yetkin ne söylediler arkadaşlar? (Sol
dan, hiçbir şey sesleri) Binaenaleyh biz nizam-
neme hükümlerine dayanıyoruz, Meclis tahkikatı 
getirdik diye Anayasanın kendilerine verdiği, 
tanıdığı hakkı üâ nihaye suiistimal etmeye hak
ları yoktur arkadaşlar. Binaenaleyh konuşmalar 
otuz dakika değil arkadaşlar, on dakika kâfidir, 
otuz dakika çoktur arkadaşlar, bir dakika bile 
çoktur, bu konuşmalara değmez arkadaşlar. 

Çok rica ediyorum konuşmaları, zaten mevzu 
da hazırlanmış, delillerini tekemmül ettiren bir 
insan için otuz dakika değil, on dakika bile kâ
fidir, kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Buyurun Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim; yarım saat mi konuşalım yoksa daha 
fazla mı konusalımdan önce bir hususun sureti 
kafiyede halli lâzımd r. Tüzüğün 204 ncü madde
si, muhterem Reisimiz burada iken onun gıya
bında veyahut mazereti mevcut değilken Riya
setin vekiller tarafından icrasına imkân bırak
mamıştır. Binaenaleyh muhterem Reisimiz sıh
hatli olarak aramızda bulunduklarından ve dün-
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kü idareleri bizi de memnun ettiğinden, lütfen 
teşrif etsinler ve müzakereleri öyle yapalım. 

REÎS — Hamdi Sancar. 
AVNI DOĞAN (Ankara) — Usul hakkında 

söz istiyorum. 
REÎS — Beyefendi, zâtuâlinizin söz talebi, 30 

dakika üzerinde değildir. 
AYNÎ DOĞAN (Ankara) — Bu hususta söz 

istiyorum. 
REÎS — Bu husufta lehte ve aleyhte iki kişiye 

.söz vermek mümkündür. îlki aleyhte bir lehte ko
nuşulduğuna ve arkadaşımız da lehte (konuşmak 
üzere olduğuna göre size bu hususta da söz ver
mek mümkün değildir. 

Buyurun, Hamdi Bey. 
AHMET HAMDÎ SANCAR (Denizli) — 

Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş'ın, hiçbir 
zaman kendisini kurtaramadığı bir hâli vardır : 
Kendisinde binlerce «Teseyyüp» olmasına rağ
men herkese akıl ve âleme nizam verme hâli, ama 
söylediklerinde hiçbir mantık zerresi bulunma
mış, onca mühim değil. z 

Dediler ki; «Müzakere faslı, (Kanunların mü-
zfıkereıs!) matlabı altında tüzükte yer almıştır. 
Binaenaleyh müzakerelerin idaresine taallûk 
eden, onun zaptu raptını temin eden maddeler 
tahkikat takrirlerinin konuşulması sırasında tat
bik olunmaz.» 

Evvelâ şunu söyliyeyim : Muayyen bir mevzu 
hakkında ortaya konan ahkâmın hilâfına bir baş
ka fasılda hususi hüküm mevcudolmadıkça müza
kerelere taallûk eden hükümlerin Meclis içinde 
cereyan edecek bütün konuşmalara şâmil olduğu
nu kabul etmek en iptidai hukuk mantığı icabm-
dadır, Yani tahkikat takrirleri üzerine yapılan 
konuşmalar müzakere değilse o halde nedir? 
". FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — (înikat) 
diyor. 

A. HAMDÎ SANCAR (Devamla) — Öyle de
miyor iyi oku! Şimdi 171 nci maddeyi <aynen oku
yorum : 

«Alâkadar vekil ve takriri veren veya veren
ler veya mazbatayı yapan encümen dinlendikten 
sonra takririn veya mazbatanın nazarı dikkate 
alınıp alınmaması hakkında meclis bilriıüzakere 
işari reyle kararını verir.» Gördün mü? Fethi 
\Bey, (Bilmüzakere) deniliyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Müzakere 
kelimesi geçiyor diye öyle mi? 
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A. HAMDÎ SANCAR (Devamla) — Gördü

nüz mü hâlâ inadında! Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızı şahsan ikna etmek maksadiyle buraya gelmiş 
değilim. Biz Fethi Çelikbaş arkadaşımızı râhı se
lâmete getirmek için 7 seneden beri bu kürsüden 
gayretler sarf eıtitik, ikna etmek imkânını bulama
dık, ben şahsan ümidimi kesmiş bulunuyorum. 
Bir şeyler söyliyeoeıkmiş gibi bu kürsüye gelip Tü
züğün muayyen bir hükmünü kendi anlayışına 
göre tefsir eder. Maddeyi okursunuz, kelimeyi 
söylersiniz, yine faydası yok. Daima gelir kür
süye, bir müzakere bahsinde konuşurken oradan 
atlar seçimlere... 

REÎS — Hamdi Bey, o atlarsa siz atlamayı
nız. 30 dakika üzerinde kalınız 

A. HAMDÎ SANCAR (Devamla) — Reis 
Bey demek ister ki, siz Çelikbaş'ın gittiği yoldan 
gitmeyiniz. Doğrudur, kabul ediyor ve huzuru
nuzdan ayrılıyorum. (Sağdan, gürültüler) ( «Ce
saret lâzım, cesaret» sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurunuz, efendim. 
Efendim, evvelâ Esat Mahmut Karakurt ar

kadaşımızın beyanına cevap vereyim. 
Riyaset Divanına taallûk eden maddeler 198 

den 211 nci maddeye kadar, teselsül halindedir, 
okumanızı rica ederim. 

Madde 204. — Reisvekillerinin vazifesi ma
zeretinde veyahut gaybubetinde, Reisin makamına 
kaim olmak ve Reisin bütün hukuk ve salâhiyet
lerini istilâl etmektir. 

Bütün hukuk ve salâhiyetlerini. Bugüne ka
dar, T. B. M. Meclisi kurulduğundan bugüne 
kadar, gerek C. H. P. devrinde ve gerekse D. P. 
devrinde, Reisvekilleri, Reisler, burada oturduk
ları halde Riyaset vazifesini ifa etmişlerdir. Bu 
tabiî bir hâdisedir; zira hizmetin arz ettiği hu
susiyet de budur. Ve bu sebeple bir değil, üç 
reisvekili seçilir. Bunun bir mânası olsa gerek. 
Bu sebeple; mazeret beyanı veya mazeretin tes-
biti size ait değildir. (Sağdan, gürültüler) 

Müsaade buyurun; şu anda hangi haleti ru
hiye ve hangi sebeple mazeret sahibi olduklarını 
veya olmadıklarını iddia etmemiz mümkün de
ğildir. Şu anda burada olmadıklarına göre, ma
zeretleri aşikârdır. Reisvekilleri dahi münavebe 
ile Riyasete çıktıklarına göre bu âdete itiraz lü
zumsuz ve faydasızdır, efendim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Reis Bey, Tüzük hükmü varken, âdet hükmü iş
lemez. 
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REÎS — Mazeret beyan ediyor, efendim. 

Nizamname hükmü işliyor. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Devamla) 

— Sapasağlam. 

REÎS — Esat Mahmut Bey, mazeret beya
nında sapasağlam olmak kaydına Hizum var mı? 
Sağlık dışında mazeret yok mu? 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Reis Bey, tak
ririn aleyhinde söz istiyorum, çünkü Esat Mah
mut Bey takrir aleyhinde konuşmadı, iki kişinin 
aleyhte konuşma hakkı vardır. 

REÎS — Efendim, Esat Mahmut Bey Riya
sete sataşmada bulundu, cevap verdim. 

30 dakikalık müddet hakkındaki takrir üze
rine konuşan arkadaşlarımızı dinlemiş bulunu
yorsunuz. Dahilî Nizamnamemizde 171 de müd
det tâyini yoktur. Yani hatipler şu müddet ko
nuşur. Bir kayıt bulunmamaktadır. Avrupa par
lâmentolarında tahditler vardır. Meselâ; Belçi
ka'da vardır. (Sağdan : Gürültüler, böyle mad
de yok, sesleri) 

Vardır, ben ifade ediyorum. Lütfen not alın, 
tetkik ediniz. Belçika Nizamnamesi istizahta 
takrir sahibine yarım saat müddet veriyor. 
(Madde 33, fıkra 3), (Soldan, çok şiddetli alkış
lar) 

Ayrıca 4 kişiden fazla konuşamaz, kaydı da 
vardır. Ve konuşma müddeti 10 dakikadır. 
(Madde 29, fıkra 4) Bizde müddet tesbit edil
mediğine göre müddet tâyini hususunda Heyeti 
Umumiye serbesttir. O itibarla okunan takrir
leri reylerinize arza mecburum. Konuşmaların 
30 dakikalık müddetle tahdidedilmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Avni Doğan Beyefendi; Nizamnameye ademi-
riayet hakkında mı konuşacaksınız? 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Evet efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, usul üzerine söz iste

miştim. Esat Mahmut Bey teklifin aleyhinde ko
nuşmadılar, Riyaset mevkii ve vaziyeti üzerinde 
konuştular. Arzu ederdim ki, Nizamnameyi çok 
iyi bilen ve tatbikte hüner sahibi olan Sayın Re
isimiz, Karakurt'un konuşmasının müddet tah
didi ile alâkalı olmadığı takdirine vararak bana 
da söz versin. Şimdi müddet tahdidine vardı nız, 
yarım saati kabul ettiniz. Bir diğer hususu iler
deki müzakerelere engel olmaması bakımından 
şimdiden bir karara bağlanmasını istemek hak-
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kımızdır. 171 nci maddeyi bir defa daha okuya
cağım : 

«Madde 171. — Alâkadar vekil ve takriri ve
ren veya verenler veya mazbatayı yapan encü
men..» denildikten sonra vâzıı kanunun burada 
veren kelimesi varken verenler, diye cemedip 
konuşturmasında bir hikmet meveuttur. O hik
met şudur : îfa buyurduğunuz hizmet teşriî hiz
met değil, kazai fonksiyonunuzu yapıyorsunuz. 
Bu memleketin haysiyeti, Devletin mühim mev
kilerini işgal etmiş olan insanların vakarı ve 
Türkiye Cumhuriyetinin ve Meclisin aslı vazife
lerinin murakabe altında bulunduğunun rumzu 
olmak üzere Tüzüğün bilhassa itina ederek lâyi
haların, kanunların müzakeresine aidolan fasıl
da ayrıca bir bap ayırarak; 16 ncı bap diye 
bi- bap ayırarak; orada hususi şekilde karai 
fonksiyonlarınızı ifa ederken, hak-u adliyi, 
memleket itibar ve haysiyetini ve Meclisin a>li 
vazifesini görmesine imkân temin etmek için bu 
kayıtları koymuştur. 

Biraz evvel müddeti takyidettiniz. Hürmet
le ittiba ederiz. Rica ediyorum Riyasetten, tâ
yin etsin bunu. Bu maddedeki vâzıı kanunun, 
«Takriri veren» veya «'verenler» kelimesini na
zarı itibara alırsınız, «verenler» haşiv değildir. 
Vâzıı kanun haşiv yapmaz. Bu bir maksada 
matuftur. Lütfen bu maksadı ortaya çıkarınız. 

Bir hususu -daha arz edeyim. Muhterem ar
kadaşlar; vaktiyle bu Mecliste tek parti dedi
ğiniz devrede, Atıf înan hakkında Meclis tah
kikatı açılıp açlmaması hususunda 26 kişi ko
nuşmuştur. Konuşmuştur ve takrir rahibi Ve-
ziroğlu'nun konuşması yazılı olduğu halde Mec
lis okuma müddeti için temdit kararını vermiş
tir Ben sizin Meclisinizi de onun kadar Yük
sek ve müsamahalı kabul ediyorum. 

REÎS — Efendim, Avni Doğan Beyefendi 
Dahilî Nizamnamenin 171 nci maddesinden ba
hisle, «Takriri veren veya verenler» cemi ke
limesinden istilade ederek birkaç kişinin ko
nuşma imkânına sahibolduğunu ifade ediyor
lar. Elimizdeki listeye göre 11 arkadaşımızın 
söz aldığı vâkidir. Demek ki, 11 arkadaşımıza 
da söz vermemiz mümkündür. Yalnız kendileri 
de takdir ederler ki, her müzakerede kifayet 
müessesesi işler mi, işlemez mi? Kifayetin ka
bul veya ademikabulü Yüksek Heyetinizin va
zifesidir. Riyasetin değildir. 
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DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Hep j 

altıda ımı işler, on altıda işlemez mi? 
REİS — Dunsun Bey eski zabıtları tetkik 

ederseniz göreceksiniz ki, her -zaman aşağı -
yukarı (böyle olmuştur. Çünkü Yüksek Heye
tin abesle iştigale tahammülü yoktur. Şimdi 
Avni Doğan Beyefendi filân hâdisede sekiz ki
şi konulmuş 'dediler, olabilir. 

AYNİ DOĞAN (Ankara) — Otuz iki de
dim. 

REÎS — Olabilir. Yalnız, verenler (kaydın
da vâzıı kanunun maksadı gerek maddenin ru
hu ve lâfzı 'mânası hiçbir zaman takrire imza 
koyan 1:27 kişi için değildir. Eğer öyle bir mâ
na çıksaydı, o takdirde (kâffesi) ibaresini koy
mak ieaJbederdi. Takrirde imzalan olan her ar
kadasın, 121 arkadaşın konuşmasına imkân 
yoktur. Abesi icra imkânını taharri mecburi
yetinde değiliz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Dört gün 
devam ettiğini Paris'te gördüm. 

BEİS — Bizde de olabilir. Netice itibariy
le (verenler) kaydından istifade etmek suretiy
le hiçbir «uretle 127 arkadaşın konuşması ileri 
sürülemez. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Osmanlı 
Meclisi Melbusanmda on bir gün devam etmiş
tir. 

REİS —. Maddeyi vazedenlerin muradına 
uygun hukuki bir şuur ve tefekkür içinde mü
talâa etmek lâzımdır. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Tahkikat 
önergelerini .gününde gündeme olsaydınız bu 
vaziyet hâsıl olmazdı. 

REÎS — Müzakereye devanı ediyoruz, efen
dim. 

Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Pek 

muhterem arkadaşlaıım: sözlerime başlarken 
Sayın Celâl Yardımcı'ya teşekkür edeceğim. 
Çünkü, üzerinden iki yıl geçmiş bulunan tah
kikat önergemizi, burada, zevkle dinlediğimiz 
radyo konuşmalarından birini yaparak, son de
recede aktüel hâle getirdi. 

Arkadaşlar, nasıl pehlivanlar, .nizamî ve 
makbul bir güreş yapmak için minderin dışına 
çikmamak mecburiyetinde iseler; fikir müca
delesinde, Meclis müzakere ye münakaşaların
da da gerçekler, meseleler ve mevzular dışın-
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daki edebî konuşmalarla puvan kazanmak 
mümkün değildir. 

Bu itibarla, ben kendilerinin usul ittihaz 
ettikleri bu yola hiç sapmadan prensiplere, hâ
diselere ve vesikalara bağlı kalarak konuşma
ya ve bunu, tahdidedilen yarım saata sığdır
maya çalışacağım. 

Arkadaşımızın bir sözü ıson derecede doğ
rudur. ı«Meclisi kurtaralım» Sizi temin ederim 
•ki, bizim de tek endişemiz budur: Meclisi kur
tarmak. 

Meclisi kurtarabilmenin şartı; hakikatleri 
Meclise getirdiğimiz zaman ve bilhassa bir idari 
ve adlî kazaya vekili götürmek mümkün olma
dığına göre, bu vazifeyi yapan Meclis önüne 
mesuliyeti getirdiğimiz zaman Büyük Meclis 
hâdiselere objektif olarak teşhis ve hüküm koy
sun, mesele biter. 

Mâruzâtımı müşterek bir inanca, umumi bir 
kaideye istinadettirmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; bir insan kendi şahsiyetine 
sadık ve fikirlerine saygılı olmazsa, başkaların
dan hürmet beklemeye hakkı kalmaz. Tıpkı bu
nun gibi partilerin de, her şeyden önce, siyasi 
hüviyetlerini ifade eden programlarına sadık 
ve prensiplerine saygılı olması zaruridir. 

Ben de meseleyi iktidarın sadık kalmaya, mec
bur bulunduğu bir anâ prensibe bağlayıp, sonra 
hâdiseleri bu prensip ölçüsü ile tahlil edeceğim. 

îşte, şu elimdeki Demokrat Parti programı
dır. Buna riayete mecbursunuz, okuyorum. 

«Madde 9. — Millî iradenin tam tecellisi, se
çimlerin her türlü müdahaleden uzak ve serbest 
olarak gizli reyle yapılmasına ve siyasi partilerin 
eşit haklara sahip bulunmasına bağlıdır. Seçimle
rin serbestliğini bozacak hareketleri, millî hâkimi
yete karşı işlenmiş bir suç addederiz.» 

Şu halde, D. P. programına göre, demekki si
yasi partiler eşit haklara sahip değilse seçimlerde 
millî irade tam tecelli edemez. Demekki, seçimle
rin serbestliğini bozacak hareketler millî hâkimi
yete karşı işlenmiş suçtur. 

Biz huzurunuza böyle büyük bir dâva getir
miş bulunuyoruz; millî hâkimiyete karşı işlenmiş 
bir suç vardır, diyoruz. Burada bize düşen bir 
vazife vardır, size düşen bir vazife vardır. Bize 
düşen vazife, bu iddiamızı imkân nispetinde 
ispata çalışmak; size düşen vazife ise, ispat edi
len suçu görmemezlikten gelmemektir. 
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Şimdi son derece açık olan bir hususu izah ede

yim : 
Arkadaşlar biz diyoruz ki, 1957 seçimlerinde 

Devlet nüfuzu suiistimal edilmiştir. Bu büyük 
bir suçtur. O halde ispatı bize düşer. Biz buraya 
vesikalarla beraber gelmeye mecburuz. Vakit az 
olduğu için fazla misalden kaçmıyorum. Ama işte 
Hükümetin de tekzip edemiyeceği bir vesikayı arz 
edeceğim. 

1957 seçimlerinde Ankara'da, Ankara Beledi
ye Eeisi ve İstanbul'da rahmetli Üzeyir Avunduk, 
tüccar, sanayici ve esnaftan D. P. ye zorla para 
toplamışlardır. Toplanan paranın mühim bir kıs
mı için makbuz da vermemişlerdir. İktisadi Dev
let Teşekküllerinden, bankalardan hattâ Devlet 
Demiryollarından dahi para alınmıştır. Makbuz 
tarihi ve numaraları elimizdedir. Bu hareket Ana
yasanın 74 ncü maddesine de aykırıdır. Benzeri 
misaller pek çok. Fakat bir tanesi var ki, bu Dev
let nüfuzunun D. P. lehine suiistimali suçunun 
tipik örneğidir. 

Ticaret Vekâletince 1957 seçimleri sırasında 
yürürlükteki ithal rejimine göre, her türlü otomo-
mil ve jeep ithali menedilmişti. Diğer taraftan, 
21 numaralı sirkülere göre, ithal edilen benzeri 
mallar vilâyetler eliyle, ihtiyaç sahiplerine, muay
yen esaslar dâhilinde tevzii prensibi tatbik edili
yordu. Buna rağmen hâdiseye bakınız. Aynı Tica
ret Vekâleti Millî Korunma Dairesi Tahsis ve Tev
zi Müdürlüğünün : 52/740 özel ve 190/2405 ge
nel numaralı, kanunsuz, hususi ve istisnai tahsi
siyle Demokrat Partinin seçimde kullanması için, 
150 jeep ithal ediliyor. İthali D. P. için yapan 
Verdi Limited Şirketidir. Bu 150 aded yeni jeep 
D. P. emrine tahsis edilmiştir. Bu hususta, D. P. 
namına Verdi Ltd. Şirketi tarafından, tanzim 
olunan faturanın tarihi, 2 Ekim 1957, numarası 
6944 dür. Bu işi tetkik edince; bakınız kae türlü 
suç buluyoruz : 

Bir kere, faturada yazılı 150 aded jeepin be
heri 10 300 liradır. Aynı tarihte bu jeeplerin pi
yasadaki satış fiyatı ise 19 600 liradır. Şu hale 
göre, her jeep başına 9 300 lira gibi büyük bir 
tenzilât yapılmıştır. 

Şimdi, size soruyorum; bir jeepin fiyatında 
yarı yarıya tenzinlât yapmak mümkün olmadı
ğına göre; ya, bu 150 aded jeep, Gümrük Resmi 
.alınmadan ithal edilmiştir. Veya hakikatte bir 
misli fazlasına, gayrimeşru kârla halka jeep satı
şına müsaade edilmiştir. 
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TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Mükâfa

tını başka surette verdikleri Ticaret bütçesiyle 
sabittir. 

HIFZi OĞUZ-BEK AT A (Devamla) — Fatu
rada başka bir şey daha var: 150 aded jeep beheri 
10 300 liradan Demokrat Partiye 1 milyon 545 
bin liraya mal olmuştur. Fakat 545 bin lirası 
ödenmemiş; borç bırakılmıştır. Sonradan ödenip 
ödenmediğini de tahkik size düşer. 

Şimdi arkadaşlarım, bu suretle Hükümet nü
fuzunun suiistimal edildiği, memlekette câri olan I 
nizamların Demokrat Partinin lehine çiğnendiği | 
sabittir. Buna mukabil, diğer partilere bir tek 
jeep verilmediğine göre, biraz evvel arz ettim, se- I 
çimlerde millî iradenin tam tecellisi için partile- i 
re eşit muamele yapılması şartı bozulmuştur. Se- | 
çimlerde 150 jeepi bir tarafa veriniz, diğer taraf | 
bir tek lâstik dahi bulamasın ve binbir mahrumi
yet içinde çabalasın, bu eşit seçim şartı mıdır? 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki, parti programı- | 
nızm, siyasi partilere eşit muamele yapılmasi hak- : 

kındaki maddesi bu suretle çiğnenmiştir. Bunun 
yanında Devlet nüfuzu da suiistimal edilmiştir. 
İşte biz de vazifemizi yaptık, size meseleyi getir
dik; ispat ettik. Bunun kararını kim verecek?. 
Buyurunuz, şimdi vazife sırası sizin. Biraz son
ra karar vermek için vicdanlarınızla başbaşa ka
lacaksınız. Yolsuzluk meydanda, şu hale göre tah
kikat açılması da zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi radyo mev
zuuna geleyim. Burada konuşan arkadaşları ve 
okunan yazıları dikkatle dinledim. Fakat Bü
yük Meclise asıl hakikati ifade etmenin yine bi
ze düştüğünü görüyorum. Bu vazifeyi de yapa
cağım : Bakınız Celâl Yamdımcı : «Bir seçim ne
ticesinin radyoda ilânı, propaganda değildir, 
vatandaş reyi üzerinde müessir değildir ve bu 
tarzda radyo ile neşriyat yapılması, seçim sı
rasında dahi vatandaşa müessir olmaz.» dedi
ler. Bu, bir edebiyat çerçevesinde doğru olabi-# 

lir. Fakat ilim ölçülerinin, dünya içindeki açık 
hakikatlerin ışığını tutunca bakınız ne oluyor : 
Bu sahada yazılmış ilmî bir kitaptan okuyorum: 
«İnsan, her şeyden önce çoğunlukla birlikte ha
reket etmeye mütemayildir. Umumi fikirlerin 
aksine bir fikir serd ederek ahengi bozmaya na
diren cesaret edebilir, 

Bu sebeple propaganda suni olarak bir ço
ğunluk veya bir ittifak havası yaratmaya çah-
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şır. İttifakı temin etmiş görünmek endişesi, par
tilerin taraftarlarının adedini inanılmıyacak ve 
bâzan gülünç nispetlerde şişirmeye sevk eder. 
Daima kesîf bir hayranlık veya karanlık bir kor
ku hissinin uyandırılması bahis mevzuudur. 
Bu his ferdi, umumun benimsediği siyasi ka
naati benimsemiye ve bu kanaate iltihaka sevk 
eder.» 

Hakikat şudur ki; radyo bilhassa seçimler
de halk efkârının şekil almasına, fert ve kütle 
psikolojisine ve seçmen iradesine en başta ve en 
büyük tesiri icra eden umumi bir propaganda 
vasıtasıdır. Üstelik bizim radyo aynı zamanda 
«Devlet rodyasu» dur. 

Arkadaşlarım, size başka bir delil daha ve
receğim : Amerika'da ikide birde efkârı umumi-
yeyi anketlerle yoklıyan bir Gallup Enstitüsü 
vardır. Bu enstitü bu mevzuda da bir anket 
tertiplemiştir. Amerika'da yapılan ve son de
rece alâka çekici olan bu ankette; seçmenlerin 
oylarını kullanırken kendilerine en çok hangi 
vasıtanın tesir ettiği hakkındaki suale verilen 
cevaplar tasnif edilmiş. Neticede v Amerika'da 
dahi % 38 le birinciliği radyo ve % 23 le ikin
ciliği basın almıştır. Bizim memleketimizde 
okur - yazar son derece az ve dinliyen çok ol
duğuna göre, bizde radyonun tesirinin çok da
ha büyük olduğu açıkça anlaşılır. Zaten buna 
inandığı için değil midir ki, seçimden önce, 
seçim zamanında, seçimden sonra ve bugün, bir 
can kurtaran simidi gibi, Hükümet radyoya 
sarılmış bulunuyor! (Sağdan, bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlarım, radyo seçimlerde suç 
işlemiş midir? Bunu da size ispat ettiğim tak
dirde, bir tahkikat zaruretiyle karşı karşıya 
kalacağız. 

Radyo, seçim günü saat 14 ten itibaren se
çim neticelerini neşre başlamıştır. Buna bütün 
Türkiye şahit, sizler de şahitsiniz ve Sayın Fa-
tin Rüştü Zorlu'nun yazılı cevabında da bu hu-

<»sus itiraf edilmiştir. Bunun bir merkezden ida
re edildiği anlaşılan maksatlı bir sistemle tertipli 
yapıldığı, birçok yerlerde belediye hoparlörle
rinin de radyoya bağlanarak harekete geçirildi
ği, birçok mütereddit insanlara, «Radyodan 
dinleyiniz, Demokrat Partinin kazandığını öğ
reniniz ve ondan sonra rey veriniz.» gibi tesirli 
propagandalar da yapıldığı bütün memlekette 
tesbit olunmuştur. Bu mevzuda, yine Fatin 
Rüştü Zorlu'nun itiraf ettiği gibi, Genel Mer-
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kezden bizzat Genel Başkanımız vasıtasiyle ve 
bütün Türkiye'deki teşkilâtımızın telgrafları 
ile Devlet radyosunun, Anadolu Ajansının ve 
diğer alâkalı mercilerin nazarı dikkati celbedil-
miş, «Bu suçtur yapmayınız» denilmiştir. Bu
na rağmen seçim günü radyo, daha saat 12 den 
itibaren seçim neticelerini, 14 te yaymıya baş-
byacağını ilân etmiştir. Hakikaten seçim neti
celeri, maksatlı bir şekilde, saat 14 ten itibaren 
memleket ölçüsünde propaganda mevzuu yapıl
mıştır. Bu suretle seçmenin iradesine tesir edil
miştir. Radyo, bir partinin lehine ve diğerleri
nin aleyhine kullanılarak, seçim serbestliği de 
açıkça ihlâl edilmiştir. 

Hukuki durumu da gözden geçirelim : 
Seçim Kanununun 94 ve 113 ncü maddeleri

nin sarih hükümlerine göre «Saat 8 den 17 ye 
kadar geçecek zaman oy verme müddetidir.» Bu 
müddet içinde de asla propaganda yapılamaz. 
Diğer taraftan, yine Seçim Kanununun sarih hü
kümlerine göre seçimi bitmiş sandıkların tasnif 
neticeleri yalnız sandık başlarında ilân edilir. 
Bu husus Yüksek Seçim Kurulunun da kararma 
bağlanmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, radyo, kanun dışı neş
riyatına böyle devam ederken, bizim bu husus
taki noktai nazarımızı aksettiren müracaatı eri
miz, ve bütün vilâyetlerden gelen şikâyetler 
karşısında cereyan eden olayları vesikaları ile 
aynen naklediyorum : 

Yüksek Seçim Kurulu bu hâdiseyi ittifakla 
ve şöyle karara bağlamıştır : «Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 94 ncü maddesine göre oy 
verme müddeti saat 17 de biteceğine ve seçim 
işlerini tamamlamış olan sandıkların tasnif ne
ticesini ancak sandık başında ilân etmeleri müm
kün olup, radyo ile yapılacak ilânın, seçmenin 
kararı üzerine müessir olabileceği memul ve bu 
itibarla Seçim Kanununun aradığı hüküm sükû
neti ve karar serbestîsine müessir olabileceğine» 
göre bu neşriyatın durdurulmasına ittifakla ka
rar verilmiştir.» 

Şimdi bir incelik kalıyor arkadaşlar. Bu ka
rar derhal Radyo Müdürlüğüne tebliğ edilmiş
tir ve radyo neşriyatı kanuna aykırıdır durdu
runuz, emri de bu kararla beraber bildirilmiştir. 
Karar numarası 178/173, tarihi 27 Ekim 1957. 
Yüksek Seçim Kurulunun katî kararı karşısın
da Radyo Müdürü, «Ben muhatap olamam, Fa-
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tin Rüştü Zorlu'dan emir aldım, oraya müracaat 
edin tarzında cevap vermiş ve radyo neşriyatına 
devam etmiştir. Bunun üzerine radyonun mesul 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun telefon numarası 
olan 28970 e derhal telefon ve karar tebliğ 
olunmuştur. Bakınız ondan sonraki hâdiseye : 
Fatin Rüştü Zorlu bu karan resmen tebellüğ 
ettikten sonra bize şu cevapları veriyor : «Rad
yo neşriyatı kanuna aykırı değildir, suç değil
dir. Radyo, neşriyatına devam edilecektir. Baş
ka türlü bir hareket tarzının ihtiyarı için her 
hangi bir sebep görülmemektedir.» Ve şayanı 
dikkattir ki, Yüksek Seçim Kurulunun kararını 
bilmesine rağmen şöyle diyor; «Başka türlü 
mütalâada bulunulduğu takdirde Yüksek Seçim 
Kuruluna müracaat ediniz.» Fakat eldeki malû
matı ve vesikaları kıymetlendirince görüyoruz 
ki, Yüksek Seçim Kurulu kararı; kendisine se
çim günü saat on altıda tebliğ edilmiştir. Fatin 
Rüştü Zorlu imzalı olup genel merkeze gönde
rilen bahsettiğim telgraf ise Bakanlıklar Posta
nesine saat on altıyı on'beş geçe verilmiştir. 

Radyo Bakanı, sureti hususiyede ve sureti 
resmiyede radyonun suç işlediğini bilmesine rağ
men, bundan habersiz görünerek radyoyu faali
yetine devam ettirmiştir. Radyonun, suçu işlediği 
kararı tebliğ edildikten sonra dahi, devam et
tirmiştir. 

Eğer bu neşriyatın seçim neticelerine mües
sir olacağı, seçmen reyinin serbestisini ihlâl ede
ceği kanaati hâkim olmasa idi radyoya bu ka
dar ehemmiyet verilmiyeceği tabiî idi. Şimdi ar
kadaşlar, acaba radyo doğru haber mi vermiş
tir?... Hayır. Çünkü düşünelim bir defa; filân 
köydeki filân sandığın veyan filân kasabadaki 
filân sandığın D. P. lehine tezahür ettiğinin bil
dirilmesinden elbet beklenen bir şey vardı? Bu 
neticeler ne bir vilâyetin ne de Türkiye çapın
da bir neticenin ilânı olmadığına göre, bundan 
elbet beklenilen bir şey vardı; işte ondan fayda-
lamlmıştır. Elimdeki şu telgraflar bize gelen 
binlerce yıldırım telgrafından birkaçıdır. Bun
lar bağırıyor; «Radyo hakikati söylemiyor, dur
durunuz, radyoyu susturunuz, radyo kasitli ne
ticeler lânivle milletin reyine müessir oluyor, se
çim mualleldir.» Demek ki radyo kanun dışı bir 
tesir yapmış, ilmî mânada yapmış, Beynelmilel 
anketlerle sabit olduğu gibi, yapmış; tatbikatta 
görüldüğü şekilde yapmış... 

Radyonun verdiği haberlerin doğruluk nispe-
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tini de tesbit için huzurunuzda iki misal verece
ğim. istanbul seçimlerinin daha katî neticesi 
alınmadan. Radyo istanbul seçimlerini ilân edi
yor ve tam liste halinde Demokrat Partinin ka
zandığını ve rey sayısını bildiriyor. Katî netice
ler belli olduktan sonra anlaşılıyor ki, netice 
radyonun ilân ettiği rakam değildir. Radyo Muş 
vilâyetinde tam liste olarak Demokrat Parti ka
zandı diye ilân etmiştir. Halbuki Muş'ta kaza
nan Zeki Dede arkadaşımız işte C. H. P. grupu 
safları arasında, aramızda oturmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar bu bahsi de neticelendire
lim. Radyo son derece müessir bir propaganda 
vasıtasıdır. Devlet radyosu olarak seçimde bir 
partinin lehine ötekinin aleyhine; yani iktidann 
lehine propaganda yapmıştır; bu sabittir. 

Seçim Kanununa göre saat 8 den 17 ye ka
dar rey verme müddetidir. Sandık başlarındaki 
neticeler ancak, sandık yanındakilere bildırile-
bilir. Sandık neticelerinin memleket ölçüsünde 
ilânı kanunen yasaktır. Bu, Yüksek Seçim Ku
rulu karariyle de sabittir. Diğer taraftan, iller
deki katî neticeleri ifade etmiyen, münferit san
dık neticeleri seçimin neticesini teşviş ve va
tandaşın reyine müessir olmak gayesiyle kasıt
lı ve tertipli yapılmıştır. Bütü ı bu maksatlar 
apaçık belli olduğu için «Hiçbir seçmene san
dığı başında müdahale, telkin ve tavsiyede bu
lunulamaz» hükmünü koyan Seçim Kanununun 
99 ncu maddesi de açıkça ihlâl edilmiştir. Bu, 
Yüksek Seçim Kurulunun karariyle hükme 
bağlanmıştır. Bunları, Fatin Rüştü Zorlu'nun 
buna karşı hareket tarzını da biraz evvel arz 
ettiğim vesika ile tesbit etmi^ bulunuyoruz. 
Devlet Bakanının, kararların tebliğinden son
ra dahi, bile bile suç işlemekte direndiği sa
bittir. 

Bütün bu durum karşısında Demokrat Par
tili arkadaşlarıma bir vazife terettübediyor. 
Türk milletinin eygâne istinatgahı bulunan 
Meclisin, milletvekillerinin seçimi gibi en bü
yük bir mesele de yolsuzluklar müsamaha ile 
karşılanamaz. Millî Hâkimiyetin kayıtsız şart
sız tecellisinin şartı olan seçim serbestîsine, (her 
hangi şekilde olursa olsun, müdahaleyi göze 
alan insanları himaye B. M. Meclisinin anane
sinde yoktur. Eğer bu cins suçlara Büyük Mec
lis müsamaha ederse ilerde bunun millet ölçü-
sündeki mesuliyetini kim yüklenecektir? Uu 
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büyük istinatgahımız olan Meclise; mesuller 
hakkında tahkikat açılmazsa, zarar geleceğin
den şüpheniz olmasın. Bu cins, gelip geçici in
sanların bu gibi fiilleri, Büvük Millet Meclisi 
ııi 'bile zedeliyecek ölçüleri bulursa onlara kar
şı artık kayıtsız kalmamak lâzımdır. îşte arka
daşlarım vereceğimiz karar T. B. M. Meclisinin 
şu anda göstereceği hassasiyetin ifadesi olacak
tır. Siyasi hayatımızda çok insanlar gelmiş, 
geçmiştir. Çok insanlar daha gelip geçecektir. 
Ama üzerine hassasiyetle titriyeceğimiz bir T. 
B. M. Meclisi ayakta ebediyen payidar kala
caktır. 

Bir taraftan böyle ebedi bir Büyük Meclis. 
diğer taraftan millî ihâkimiyete 'karşı suç işle
diği sabit bir bakan vardır. 

Şimdi Meclise bir vazife düşüyor. 
Muhterem arkadaşlarım, bu vazife Yüksek 

Huzurunuzda iki şekil alacaktır. Ya görmemez-
* tikten gelinecektir ki bu tehlikelidir. Ya bir ba

kan hakkında bir Meclis Tahkikatı açılacaktır. 
Dâva o kadar büyük ki, bir değil; on tane in
sanın hakkında icabederse Meclis Tahkikatı 
açalım. Yeter ki kanısından girdiğimizden iti
baren B. M. M. ni gölgelendirecek en ufak bir 
şeye müsaade etmediğimiz anlaşılsın. Ve bu 
milletin Meclis ananelerinin başında gelen bir 
mukaddes zihniyeti hâkim kılalım. (Sağdan al
kışlar) 

Şimdi «on sözüm olarak bir noktayı da arz 
edeceğim. 

Savın Celâl Yardımcı buyurdular ki, «Ve
killerde suç aramak mümkün değildir; mahzu
ru kanunun bünyesinde aramak do^ru olur.» 
diye. Hukukçu olan bu arkadaşımıza ifade ede
yim ki, kanunlar ne kadar mükemmel olursa 
olsun, zihniyetlerde sakatlık olursa, hiçbir za
man kanım ivi tatbik edilemez. Suçlu kanun 
olamaz. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri) Büyük 
Millet Meclisine daima hürmet duyan bir arka
daşınız olarak arz edeyim ki, sakatlık kanun
lardan gelmiyor, onu tatbik eden insanların 
ziniyetinden geliyor. 

Yine buyurdular ki, bir Devlet Reisinin. 
bir Hükümet Reisinin Devletin ve Hükümetin 
icraatında radyoyu kullanması kadar tabiî ne 
var? Doğru ama bu ancak Devletin işlerini di
le getirmek. Hükümetin işlerini dile getirmek 
suretiyle doğrudur. Yoksa, Başvekil olarak 
radyoya çıkıp bir partinin genel başkanı ola-
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ra'k konuşmak doğru değildir. (Sağdan: Bravo 
sesleri.) 

Muhterem ardakaşlarım, vaktim doluyor 
son sözü Sayın Celâl Yardımcımın bir sözüne 
istinadettirerek bağlıyacağım. 

«Bugün bu hareketlerin mağduru Demok
rat Partidir» diyorlar. Arkadaşlarım bu kür
süye çıkdığımız zaman, karşımızda şayanı hür
met bir Meclisin bulunduğunu biliyoruz. Haki
kat olmıyan bir şeyi, velevki espri olsun diye 
buradan ifade etmek yerinde olamaz. Bu mem
lekette radyonun neşriyatı ile Demokrat Parti
nin mağdur olduğuna inanacak bir tek insanın 
mevcut bulunduğunu siz kabul eder misiniz? 
Bir dâvayı halledebilmiş olmak için, memleke
tin en güzide insanlarının toplandığı bir Mec
liste meseleleri enine boyuna, doğru müzakere 
etmek ve neticelerini almak lâzımdır. Ana me
sele üzerinde tekrar edeceğim: Büyük Meclis 
ağırlığını koyarsa Büyük Millet Meclisinin hâ
kimiyeti karşısında icrada oturan insanlar, yü
reklerinde mesuliyet korkusu, Meclise karşı ve 
Türk milletine karşı saygı ve prensiplere sada
kat göstermeye mecbur olurlar. (Sağdan, bravo 
sesleri) Eğer bu nev'i hâdiseleri görmemezlikten 
gelecek olursak siyasi hayatımızda gelmiş, geç
miş, isimlerini unuttuğumuz pek çoklarından 
birkaçı olan, bugün icrada vazife alan insanlar 
Meclise dahi tahakküm edebilmenin hayaline 
kapılırlar. Huzurunuzdan ayrılırken, söyliyece-
ğim son söz şudur. Biz insanları liyakatlerine 
göre kıymetlendireceğiz. Ve fakat Büyük Millet 
Meclisinin hükümranlığı karşısında eğilmiyen 
baş, yüreği çarpmıyan, mesuliyetten ve mura
kabeden sıyrılan hiçbir kuvvet kalmayacaktır. 
Kararınız, hangi tarafı iltizam ettiğinizi göste
recektir. Vicdanlarınızın ve tarihin mesuliyetiy-
le karşı karşıya bulunuyorsunuz. Hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlar. (Sağdan, şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri.) 

RElS — Bahadır Dülger. 
(Riyaset Makamına İlhan Sipahioğlu geçti.) 
RElS — Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Cazianteb) — Aziz 
ve muhterem arkadaşlarım. Ben sözlerime muh
terem arkadaşım Hıfzı Oğuz Bekata'nm bıraktı
ğı yerden başlamak istiyorum. Madem ki, bura
da 1957 seçimlerini konuşma fırsatı hâsıl olmuş
tur. Madem ki, onlar buraya deliller, vesikalar 
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göstererek bu seçimlere tesir ettiğini söyledik
leri birtakım hususlarla gelmişlerdir. Biz de on
lara karşı kendi düşüncelerimizi, kendi argü
manlarımızı, kendi fikirlerimizi beyan etmeli
yiz. Şöyle bir söz vardır, Şair demiş ki ; «Sor-
salar mağdurunu, gaddar kendin gösterir». 

Arkadaşlar, burada 1957 seçimlerinin hangi 
şartlar altında cereyan ettiğini bilen aşağı - yu
karı 600 kişi mevcuttur. Bu arkadaşlar, dairele
rinden, evlerinden değil seçim sahalarından, 
mıı\takalarından buraya gelmişler ve burada me
busluk vazifesine başlamışlardır. Şimdi Halk 
Partili arkadaşlarımız derler ki, 1957 seçimleri 
radyonun vasıtalarının seçim gününde kütük
lerin usulü dairesinde kullanılmaması sebebi ile 
millet reyinin hakkiyle tecellisine mâni olunmuşa 
tur, derler. Vazıh olarak söyliyemiyorlar, ağız
larında dolaştırıyorlar. Demiyorlar ki, 1957 se
çimleri bu sebeplerden dolayı mualleldir. Bunu 
diyemezler. Çünkü bu seçimler karşısında illet 
olarak ortaya attıkları şeyler teker teker il se
çim kurullarında, ilce seçim kurullarında, niha
yet Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına ikti
ran etmek suretiyle hukuki ehemmiyetini ve 
kuvvetini kaybetmiş olan hâdiselerdir. 

önmüde şöyle bir liste var, 1957 seçimlerin
de Halk Partisi, Eskişehir, Sinob, Afyon, Tekir
dağ, Çorum, Manisa, Edirne, Kütahya, Samsun, 
Kastamonu, Bitlis, Yozgad, Diyarbakır, Bilecik, 
Denizli, Samsun, Giresun, Ankara, İstanbul, 
Burdur seçimlerinin hepsinde müşterek itiraz 
sebebi radyonun erken saatlerde neşriyata baş
laması, seçmenlerin kütüklerde isimlerinin bu
lunmaması, seçim listeleriyle kütükleri arasında 
mutabakatsızlık bulunması ve mahkeme ilâınla-
riyle bâzı seçmenlere oy kullanma hakkı veril
miş olması hususlarıdır. Bütün bunların hepsi 
bütün vilâyetlerde, söylediğim şekilde yapılmış
tır. İtirazların hepsine Yüksek Seçim Kurulu, 
seçimin neticelerine asla müessir olmadığı şek
linde karar vermiş ve bu vilâyetlerde kazanmış 
olan mebuslara mazbatalarını tasdik etmek su
retiyle tevdi etmiştir. 

Arkadaşlar, 1954 ten sonra Seçim Kanunun
da Demokrat Partinin yaptığı değişiklik, seçim 
mazbataları üzerindeki B. M. M. murakabesini 
kaldırmıştır. Düşününüz bir kere, siz seçim ya
pıyorsunuz, itirazlar vâki oluyor. Kademe kademe 
itirazlar muhtelif yerlerden, ileri sürülüyor, Yük
sek Seçim Kuruluna Ikadar geliyor. Meb'islarm 
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i kaderi Yüksek Seçim Kurulunun <elinde, mazba

tayı verirse verir, vermezse vermez. Yoksa 1946 
da olduğu gibi Demokrat Parti içinden bir iki 
zatı seçmek suretiyle bu mazbataları muallel gös
terip iptal etmek prensibi Türkiye Cumhuriye
timde artık ilelebet kalkmış bulunuyor arkadaş
lar. 

Muhterem arkadaşlar, Nüvit Yetkin arkada
şımız burada konuşunken not ettim, bir cümle 
söyledi. 

1957 seçimleri kül halinde karışıklıklar, yol
suzluklar içinde cereyan etmiştir. 

Evet, 1957 seçimlerinin karışıklıklar arasında 
cereyan etmesi hususu Halk Partisi tarafından 
tasmim edildi. Böyle tertibedildi. (Sağdan, gü
lüşmeler) 

AT ALAY AKAN (Urfa) — Gazianteb seçi-
•minıden bahset. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Oraya 
geleceğim. Burada not var, not var. Söyliyeceğim. 

Çünkü merkezde şöyle bir tertip var; toplan
tılar, Taşlıkta. Hürriyet Partili beyler, şimdi 
Halk Partisinin koltuğumdaki devşirmeler. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Alı turist 
adayı beyim. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Millet 
Partisi, bir araya geldiler. Büyük programlar 
yaptılar. Elma ile armudu, ceviz ile fındığı cem 
edecekler. İktidara gelecekler. 

Şimdi bu hayal içinde bütün teşkilâtlarına, 
vermiş oldukları kumanda, kendilerinin iktidara 
geleceği şeklinde idi. Buna o kadar inandılar ve 
teşkilâtlarını inandırdılar ki, Hürriyet Partisi 
infisah etsin etmesin Halk Partisine rey verecek; 
C. Millet Partisi Halk Partisine rey verecek ve 
Halk Partisi kendine rey verecek bütün bunların 
muhassalası olarak da muhalefet, yani Halk Par-

I tisi iktidara gelecek. Buna o kadar çok inandılar 
ki, 1957 de milletin reyleri düşünceleri hilâfına 
çıktığı zaman her yerde karışıklıklar çıkardılar. 
Anteb'te, Manisa'da, şurada burada, her yerde. 
Çünkü bunlar bu usulle iktidara muhakkak su-

| rette gelmiş olacaklarına inanmışlardı. İşte bu ka
rışıklıklar bu yanlış hesaptan gelmekte idi. Yan
lış hesaptan geldi. 

Şimdi; radyoya niçin düşmandırlar? Radyo 
seçimin ilk neticelerini aldığı zaman yani Seçim 
Kanununda sarahatle belirtiliyor ve yüzde yüz 

I seçmenin rey verdiği sandıkların açılması halinde I 
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neticelerin açıkça yayınlanacağını beyan ediyor. 
Bu neticeleri sandık başına astığımız gibi bir ga
zetede de neşredebilirsiniz, dolayısiyle radyoda da 
yayınlıyabilirsiniz. Bunun aksine Seçim Kanu
nunda bir madde bulmak mümkün değildir. Ama 
eğer bu neticeler ilân edilirse Halk Partisinin 
yapmış olduğu hesaplarla, müşterek siyaset şir
keti vasıtası, ile iktidarı ele almak hususundaki 
plânları suya düşer. Karışıklıklardan bir şey elde 
edilemez. Nitekim elde edilemedi. Seçimlerin ne
ticelerini millet bekliyordu, geciktirmek rni icab-
ederdi? Yani 1950 de yaktıklarını mı yapmak lâ-
zımgelirdi? 1950 de ben Erzurum Mebusu olarak 
18 Mayıs tarihinde, yani seçimlerin yapılmasın
dan 4 gün sonra mazbatamı aldım. 

BEHKAM ÖCAL (Kars) — Biz ide 3 gün 
ısonra aldık. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla.) — 1950 se
çimlerinde radyo ayın 16 sının gecesinde ancak 
iktidarın devredilmiş olduğunu haber verdi. Se
bep ne idi? Acaba 1946 gibi bir tedbir buluna/bi
lir mi? 1946 tedbiri acaıba ö tarihte de tekrar edi
lebilir mi? Şimdi iktidarda olup, 1946 tedbirlerini 
tatbik edemiyeceklerine göre, milletin rey hakkı
nı kullanıyoruz, veya muhafaza «diyoruz iddia-
siyle bilfiil tatbik etmek istedikleri tedbirlerini 
1957 de kullanmak istediler. Fakat radyonun 
ilânları başh'başma buna inâni oldu. Radyonun 
seçim neticelerini ilân etmesi milletin manevi
yatına tesir edeceğini ve 'birtakım vatandaşların 
derhal reylerini tebdil ederek tesir altında bıra
kacağını söylüyorlar. 

İSMAİL İNAN (Ankara) — Neticeleri söy
lemiyor, tahrif etme... 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Türk 
vatandaşları söylenenlerin tesiri altında kalacak 
vatandaşlar değildir. 

Rey mâsunluğu hakkında bu milletin onlar
dan öğrenecek bir şeyi yoktur. 1946 seçimlerinde 
Arslan köyden çocuğu kucağında Konya Ağır 
Ceza Mahkemesine getirilen Türk kadım 
o taritihe Türk miilletinin rey mâsunluğu 
telâkkisinin en güzel örneğini vermiştir. 
(Soldan, bravo, söyle Bahadır sesleri, sü
rekli alkışlar) (Sağdan, Gazianteb'den bahset 
sesleri) Bahsedeceğim, geliyorum. (Gürültüler) 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Ama gide
miyorsunuz şimdi oraya. 
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BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar, Gaziantep'teki hâdise seçim (hâdisesi 
değildir. (Sağdan, Adliye binası niçin yakıldı 
sesleri) (Gürütüler) 

REİS — Sait Erdinç Bey, size bir ihtar ve
riyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Gazian
teb Adliye binasını ben yakmadım. İstanbul Ad
liye binasını siz mi yaktınız? Paşanız mı yaktı? 
(Sağdan, gürültüler). (Paşayı ne söylüyorsun 
sesleri) Gazianteb Adliye binası da, İstanbul Ad
liye binası da yandı, başka adliye binaları da 
yandı. (Sağdan, gürültüler) Gazianteb Adliye 
binası yandığı zaman bütün seçim neticeleri alın
mıştı. 
• REÎS — Beli ram Bey, sîze bir ihtar veriyo
rum, mütemadiyen gürültü,müdahale ediyorsu
nuz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Neyi 
söylemek istiyor sunuz? Arkadaşlarımız Gazian
teb hâdiselerinin ne suretle cereyan ettiğini bir de 
benim ağızımdan dinlemek istiyorlar. Arkadaş
lar, söyliyeyim. Gazianteb'de 1948 de Gazianteb 
valilerinden bir tanesi, o zamanki vali, hâdisele
rin çok hararetli, parti mücadelelerinin çok şid
detli cereyan ettiği bu mıntakada partilerin bay
raklı teşkilâtlar halinde millî «bayramlara iştira
kini menetmiş bulunuyordu. Tarih 1948. 1948 
den 1957 ye kadar bu emre herkes tebaiyet et
miştir. Demokrat Parti tebaiyet etmiştir. Muha
lefet zamanında tebaiyet etmiştir, iktidar zama
nında tebaiyet etmiştir. 

1957 de Halk Partisi Gazianteb'de seçimi 
kaybettiğini öğrenince büyük bir infial içinde 
kalmıştır. Çünkü kendileri muhakkak surette 
seçimi kazanacaklarına emin bulunuyorlardı. 
Millet rey vermeden, burada merkezden verilen 
teminatla seçim kazanılır mı, seçim neticesi te
minat altına alınabilir mi? Elbette olmaz. Rey 
aksine tecelli etmiştir. Halk Partisi az veya çok 
reyle kaybetmiştir. 29 Taşrinievvel günü, Cum
huriyet Bayramı günü; yani seçimden iki gün 
sonra, evvelâ partilerinin önünde bayraklı teş
kilâtlar halinde toplanmışlardır. Ondan sonra 
kafileler halinde âbideye çelenk koymak bahane
siyle, Gazianteb şe'hidleri âbidesinin önüne git
mişlerdir. Orada merasim yapılmakta olan stad-
yom binasına gitmişlerdir. Bayraklar altında 
ve intizamlı kafileler halinde ve 1948 den beri 
tatbik edilmekte olan emre rağmen resmigeçide 
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girmek istemişlerdir. inzibat kuvvetleri mâni ol
muşlardır. Ondan sonra sokaklardan Demokrat 
Parti mensuplarının evlerini taşlıyarak geçmiş
lerdir. 

NUSRET SAFA COŞKUN (Erzincan) — 
Vali ne demiş? 

REİS — Böyle şey olmaz efendim, bu şekilde 
vsorguya çekmezsiniz. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla? — Demok
rat Parti önüne kadar gelmişler, yollar polis
lerle kesilmiş. Dün Dahiliye Vekili resimlerini 
gösterdi. Binalar ve bu arada Belediye binası 
taşlanmış, belediye binasındaki Türk bayrağı in
dirilerek altı oklu Halk Partisi bayrağı çekil
miştir. 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Allah kah
retsin. (Gürültüler) 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Biri va
zifeli olmak üzere iki vatandaş öldürülmüş. Bu 
ne, seçim mi? Bu rey kullanma hafldkı anı? Bu 
kütüklerin tashihi meselesi mi, onun muamelesi 
mi? Hiçbiri değil. Bunlar evvelce verilmiş ka
rara rağmen iktidara geçmemiş olmalarının hır
sından ve tepinmelerinden ibaretıtir. Vatandaş 
Gazianteb asla bu hâdiseyi benimsememiştir. Bu
nun en veciz delili; bu hâdisenin başında bulun
muş olan il idare kurulunu vazifesinden affet
miş olmasıdır. Bir daha onu iş başına getirmemiş 
olmasıdır. Bundan daha büyük delil mi istiyor
sunuz? Eğer Gazianteb'de bulunan Halk Parti
liler dahi bu kadar feci, bu kadar kardeşi kar
deşe karşı getiren bu hâdiseyi benimsemiş olsa
lardı, onun âlemdarlığmı yapmış olan il idare 
kurulunu, onun mensuplarını hâlâ başlarında 
bir sancak gibi taşımakta ısrar ederlerdi. Böyle 
bir şey yok arkadaşlar. 

SAÎM KARAÖMERLİOĞLU (Adana) — 
Evrakı ne oldu, biraz da ondan bahset. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar derler ki, evrakı ne oldu? Birtakım 
kimseler yakalanmış, bunlar hakkında tahkikat 
yapılmış, bunlar tutulmuş, şüpheli görüldükleri 
tevkif edilmiş. Ne yapacak Devlet? İki kişi öl
müş, camlar taşlanmış, belediye binasına giril
miş. Bırakacak mı bunların yakasını Devlet? 
Zan altında bulunan kimseler hakkında tahki
kat ve takibat açmıyacak mı? Bu ne biçim Dev
let anlayışı? Bunlar diyorlar ki, Halk Partisi 
baymağı altında toplanıldı mı, onun içine girildi 
mi o adam sanki müstakil bir adamdır. Bayrak 
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I altında başka bir insan var, biz bunu kabul et

miyoruz. Biz, Halk Partili, Demokrat Partili, 
diye memlekette ikiye ayıran zihniyeti makbul 
görmüyoruz. Karşımızda sizin bizi gördüğünüz 
gibi biz sizi böyle görmüyoruz. Çünkü, (Sağdan, 
gürültüler), (Fethi Çelikbaş'a hitaben, korkma) 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sen kork
ma... 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Ben bir 
şeyden korkmam, sen korkarsın. Seni kısa pan-
tolonlu zamanında bilirim. Ben bir şeyden kork
mam. Sen korktuğun için sağdan sola durmadan 
istikamet değiştiriyorsun. Korktuğun için De
mokrat Partinin Vekili bulunurken Halk Parti
sine Hükümetin içinde cereyan eden şeyleri 
haber vermiyor mu idin. Böyle değil mi?.. (Sağ
dan : Gürültüler) Ben neden korkacağım? Ben 
korkacak olsam bu cephede böyle ayakta dur
mam. Senin gibi bir taraftan diğer tarafa, bu 
yandan o yana istikamet ve hedef değiştiririm. 
Haline ağlamalı, ağlamalı. (Soldan : Bravo, yaşa 
Bahadır, sesleri) 

Bir hususa daha burada işaret etmek isti
yorum. O da şu : Bu tahkikat takrirleri hak
kında bir karar verilmesi lâzımgeldiğini telkin 
eden yani tahkikatın açılmasını telkin eden Nü-. 
vit Yetkin arkadaşımız sözlerini şöyle bitirdi : 
Diyor ki; Büyük Millet Meclisinde verilen ka
rarlar bu Mecliste ekseriyetle alınsa bile vatan
daşı tatmin etmez. Bu ne biçim lâf? Bu ne biçim 
mantık? Büyük Millet Meclisinin içerisinde 600 
muhterem mebus vardır. Hangi meselede bu 600 
mebus arkadaşın fikirleri birbirine tam intibak 
halindedir. Demek, bunların içerisinde 3 tane 
veya 5 tanesi bir mesele hakkında aynı fikre sa-
hibolmadığı zaman bu Meclisten çıkmış olan ka
rarlar millet tarafından muta olmıyacak; bu 
Meclisten çıkan kararlara C. H. P. si iltihak 
etmediği zaman mıita olmıyacak. Bu ne biçim 
şey, bu ne biçim anlayış, bu ne biçim demokrasi, 
bu ne biçim telâkki, bu nebicim Meclis anlayışı 
arkadaşlar? (Sağdan, gürültüler) 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Kulüpçülük 
zihniyeti olursa... 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir taraftan vatandaşın Tey hak
kını müdafaa ediyorlar, bir taraftan Meclisin ni
zamını müdafaa ediyorlar, bir taraftan bu mü-

I dafaamn muhassalası olan Büyük Millet Mecli-
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sini her defasında tecavüzlere, taarruzlara he- J 
def tutmaktan kendilerini alamıyorlar. Fethi I 
Çelikbaş buraya çıkıyor. Büyük Millet Meclisi
nin her hangi bir istikamette alacağı karardan I 
dolayı Türk Milleti nam ve hesabına onun Türk 
Milletine söyliyeceği sözlerin buradaki bütün I 
arkadaşların Teşkilâtı Esasiye Kanununun ver- I 
diği haklar muvacehesinde aynı kuvvette ve aynı I 
vaziyette söyliyebilirler. Buradan çıkan karar I 
muta karardır. Buradan çıkan karar bir parti- I 
nin kararı değildir. Buradan çıkan karar Büyük I 
Millet Meclisinin kararıdır. Birçok defalar ilti- I 
hak etmediler, geldiler, gittiler. Grup halinde I 
iştirak etmediler. O zaman bu Meclisin verdiği I 
kararları muta kararlar kabul etmiyorlar mı? I 

Şimdi arkadaşlar, yakında bir seçimin mev- I 
zuubahsolabileceği, seçim sathı mailine gittiği- I 
miz bir zamanda seçmen kütüklerinde birtakım 
bozukluklar olduğu, olabileceği ihtimali ki, bun
lar, onların bizim de iştirak ettiğimiz hükümler I 
haline bugün tadil edilmiş bulunuyor. Müştak- I 
bel seçimlere matuf olarak birtakım hazırlıklar I 
yapmak peşindeler. Buraya getirdikleri tahkikat 
önergelerinin asıl hedefi geçmiş bir seçimde çere- I 
yan etmiş olan hâdiseleri tahkik etmekten ziya- I 
de ileriye matuf, ileride yapılacak olan seçimde 
tekrar etmek çarelerini araştırmaktan ibarettir. I 
Bunu iyice bilmek lâzmdır. Herkesin ağzında, I 
böyle lider böyle konuşuyor, tavuk kesemiyen bir I 
arkadaş böyle konuşuyor. Gazianteb'e giden bir I 
Malatya Mebusu arkadaş il kongresinde cesetlere I 
basarak iktidara gelmekten behsediyor. (Sağ- I 
dan, gürültüler, Allah Allah sesleri, sen iyi an- I 
lamamışsın sesleri). Cesetlere basarak.. (Sağdan I 
ilmini söyle sesleri). İsmini de açıklayayım, Ah- I 
met Bey isminde bir arkadaştır. Zati âliniz mi- I 
siniz efendim, iftihar edebilirsiniz söylemiş ol- I 
duğunuz bu sözlerle... I 

REİS — Cülenizi tamamlayınız Bahdır I 
Bey. I 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Şimdi 
demek ki benden evvel konuşan bütün arkadaş- I 
lar verilmiş olan tahkikat önergelerinin verilmiş I 
olan suallerin ne kadar zaif hukuki esaslara isti- I 
nadettiğini ne kadar esastan âri olduğunu bü- I 
tün teferruatiyle anlattılar. Ben de bu tahkikat I 
önergelerine istikamet vermekte olan siyasi dü- I 
şünce ve anlayışa ışık tutmaya çalıştmı. Bu şe- I 
rait altında tahkikat önergelerinin Büyük Mee- » 
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lişin reyine iktiran edecek kıymette ve ehemmi
yette şeyler olmadiğmı 1957 seçimlerinin iddia 
ettikleri gibi, gösterdikleri gibi muallel olmadı
ğı Yüksek Seçik Kurulu tarafından da tasdik 
edilmiş olan sebepler dolaysiyle bir tahkikata 
lüzum olmadığını arz ve beyan ederim. (Alkış
lar). .. 

AHMET FIRAT (Malatya) — ismimden 
bahsetti, benim söylemediğim şeyi söyledi, söz 
istiyorum. (Sağdan gürültüler). 

REÎS — Fazla kimsenin gürültü etmesi bizi 
yolumuzdan çevirmez. Boşuna gayret sarf etme
yin. 

Buyurun. 
AHMET FIRAT (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, Bahadır Dülger Beyin bana yaptığı 
isnada karşı huzurunuza çıknrş bulunuyorum. 

Ben Antep'te partim namına vazife gördü
ğüm zaman, Demokrat Partililerin cesetlerini çiğ
neyeceğiz diye bir laf sarf etmedim. Hilafı ha
kikattir. 

BAHADIR DÜLGER (Gaianteb) — Siz de
ğil, Nurettin. 

REÎS — Nurettin Akyurt. 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Çok 

muhterem arkadaşlarım: biraz evvel konuşan 
Demokrat Parti Milletvekili Bahadır Dülger 
arkadaşımız benim Anteb'te yapmış olduğum 
konuşmaya atfen, (Soldan; gazete yazıyor, ses
leri) Anteb'de yapmış olduğum konuşmada, 
«İcabederse cesetlerini çiğniyerek iktidara ge
leceğiz.» dediğimi söyledi. (Soldan; gazeteler 
yazdı, sesleri) 

Ben de biliyorum, gazeteler yazdı. Benim 
sözümü gazetelere yanlış aksettiren ve bu. ko
nuşmam için bana tavzih imkânı verdiği için 
arkadaşımıza teşeklküf ederini. 

Muhterem arkadaşlar; biz Anteb Kongresi
ni yaparken orada yapmış olduğumuz konuşma 
sırasında, mikrofona bağlı emniyetin bir teybi 
vardı. (Soldan; bizde duruyor, sesleri) Bu gibi 
konuşmaları dürüst, ve namuslu insanlar gaze
telere yazarken konuşma metnine sadık kalma
ları lâzımdır. Ben konuşmamı şimdi aynen söy-
liyeceğim. 

REİS — Sözün size aidolup olmadığını söy
leyin. 

NURETTİN AKYURT (Devamla) — Em
niyetin teybinde de zaptedildiği gibi iktidarı 
Halk Partisi alsa dahi ancak cesetlerimizi çiğ-
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niyerek iiktidara gelirler diyen ve o zaman ve
kil sandalyesinde oturan Muzaffer Kurbanoğ-
lu'nun sözüne eevaben dedim ki; bu milletin 
reyleri namusudur. Bu millet reyleriyle iktida
ra gelen parti Halk Partisi olur da iktidara 
geldiği anlaşılırsa iktidarı vermeyecek olan 
her kim olursa olsun gerekirse cesetlerini çiğ-
niyerek hakkımızı almak bizim için şeref ve na
mus borcudur. Yine de tekrar ediyorum; na
mus ve şeref borcudur, arkadaşlar. (Sağdan; 
alkışlar) 

REÎS — Takrirler var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'mı 

arz ve teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

Necati Celim 

Yüksek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir. Reye vaz'mı teklif 

ederim. 
Sakarya Mebusu 

Tacettin Barış 

REÎS — Kifayet aleyhinde buyurun Tur
han Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZİO&LU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; son derece ehemmiyetli bir 
Meclis tahkikatı önergesi üzerinde müzakere 
yapmaktayız. Müddet tahdidiyle konuşmaların 
daraltılması sırasında hiç değilse şahısların tak
yidinden sarfı nazar edilmesi talebi ileri sürül-

, müş ve o anda Riyaseti işgal eden zatın bu te
menni ve talebe uyacağı ümidi belirmişti. Fa
kat şimdi görülüyor ki, dün de münakaşa edil
mesine rağmen, 2 lehte 2 aleyhte konuşuldu 
diyerek bence İçtüzük hilâfına müzakereyi ka
patma temayülü vardır. Arz ettim; vekil ko
nuşur, takriri veren veya verenler konuşur, 
diyor. Bundan sonra bilmüzakere reye başvu
rulur. 

Muhterem arkadaşlar; takriri veren veya 
verenlerden hiç olmazsa ayırmak suretiyle bil
müzakere kaydının tefsirini yapmak icabeder. 
Vekil ile fakriri veren arasında karşılıklı ko
nuşmadan sonra bir umumi müzakere açılması, 
yalnız bir tefk kişinin bu takriri desteklemesi 
fikrini benimsemiş olmasına ihtimal var mı? 
Yoktur. Vekil ile takriri verenden sonra mü
zakere açmak ve iki lehte, iki aleyhte konuş
mak: demektir. Kaldı ki, iki de hakkında konuş-
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maya talibolmak imkânı vardır. Hakkında söz 
istiyen var mı, yok mu diye bir sual vâki ol
madan takririn reye konulması usulsüzdür. Bu 
itibarla evvelâ meseleyi müstehire olarak Ri
yasetten rica edeceğim. Bu maddeyi tefsir eder
ken geçmiş emsale de bakmak suretiyle bir 
Atıf înan meselesinde 33 kişinin konuşmuş ol
masını ve Osmanlı Meclisi Mebusanmda 11 tak
riri bir günde değil 1 takririn 11 günde konu
şulduğunun (Sağdan; bravo, sesleri, alkışlar) 
göz önünde tutulmasını rica ederim. Bilmüza
kere kelimesinin tefsirinde takriri veren yok
tur. Bu hususlara iltifat edilmediği takdirde 
hiç olmazsa hakkında söz istiyen var mı, yok 
mu, diye sorulsun. Ondan sonra kifayet tak
riri reye konabilir. 

REÎS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa)' — Şimdi efendim, 

her kanaat muhteremdir. «Bilmüzakere» kay
dından Turhan Feyzioğlu arkadaşımız beyan-
larındaki mütalâaları çıkarabilirler. Fakat «Bil
müzakere» kaydına nazaran bir aded mevzuu-
bahsolunca bu aded kaç olmalıdır1? 

SIRRI ATALAY (Kars) — En aşağı altı.. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — En aşağı 

altı.. Bunun haJkkında da bir kayıt yoktur. Bir 
müzakere sırasında kifayeti müzakerenin orta
ya konması halinde lehte ve aleyhte okna'k üze
re iki kişiye söz verilmedikçe teklif oya kona
maz. 

Şimdi, bu müzalkerenin bu şekilde işliyebil-
mesi için, hiçbir kaydın Riyasetçe malûm olma
ması lâzımdır. Halbuki, bu müzakereler başlar
ken 85 nci maddeye göre bir takrir verildi. Bu 
takrirde deniliyor ki, lehte ve aleyhte konuşa
caklara münavebe ile söz verilsin. Bu suretle 
85 nci maddenin bu fıkrasından istifade edile
rek, münavebe usulü ile, lehte, aleyhte konuş
mak için söz verilmesi tesbit edilmiş olduğuna 
göre ortası kalmıyor. (Sağdan; neden, sesleri) 
Orta hakkında söz talebeden olmadığı için. 
(Sağdan; sorulmadı ki, sesleri) Riyaset sor
maz. Efendim, siz talebedeceksiniz. Riyasetin 
tesbitten sonra, söz talebedenlere ortada mı di
ye hitabı yersizdir. Ortada söz talebedilmediği-
ne göre, ortada konuşmak kendiliğinden kal
kıyor. Mutlak surette, Nizamnamenin ortada 
konuşmak kaydı da taleple tesbit edilir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Biz et
medik «ki. 
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AGÂH. EROZAN (Devamla) — Talep nere

den gelirse gelsin. Dâva, talebin kabulüdür. 
Şimdi karardan sonra ortada söz talebi şah

si taleplere bağlıdır. Ortada konuşmak istiyen-
ler söz alabilirler. Yalnız ortada konuşacağım 
diye söz alıp ondan sonra gel aleyhte konuş; 
bu doğru mudur? Yani, madem ki, ortada söz 
verilecek, ortada konuşma imkânını da temin 
edilmesi lâzımdır. (Hakkında, sesleri) Bunu 
yapmadığınız takdirde Riyaset, ortada değilsi
niz dediği zaman kürsüyü büyük bir hürmetle 
terk etmek lâzımgelir. Bizim ricamız budur. Bu
na riayet edilmiyor. Ve bütün münakaşalar bu
radan geliyor. 

REÎS — Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, yıllardan beri İçtüzüğün tatbikçisi 
olarak gördüğümüz ve birçok maddeleri ezbere 
olarak kendisinden dinlediğimiz Agâh Erozan 
Bey, maatteessüf Nizamnameyi yanlış tefsir et
mektedir. 85 nei madde hükmü, reye konabilme
si için 6 mebusun konuşmasını şart olarak sara
haten beyan etmektedir. Bu 6 mebus konuştur
ma imkânı başka bir takrir kabul edilmediği 
takdirde o madde hükmü dairesinde tatbik olu-
nur. Ancak müzakerelerrin lehinde ve aleyhin
de konuşulması ayrıca Yüksek Heyetçe karara 
bağlanırsa bu 6 adedi tahdidedilemez. 3 lehte 
ve 3 aleyhte olarak yıllardan beri tatbik olun
maktadır, bu Mecliste uygulanan usul budur. 
Tahkikat meselesinde Mecliste muhalefeti ko
nuşturmamak gibi bir yol tutuluyorsa (Soldan, 
gürültüler) hiç olmazsa Nizamnamenin bu lîçık 
hükümlerini sıkıştırmayın, tazyik etmeyin. Bı
rakın, Nizamname vaz'edildiği maksatlara göre 
tatbik olunsun. Agâh Erozan Beyin tefsiri, hiç
bir hukuki esasa istinadetmiyen, Nizamnamenin 
açık hükümlerine aykırı bulunan, Nizamnameye 
muhalif olan ve teamüle uymıyan ve B. M. Mec
lisinin vazife anlayışına, sizin vazife duygunu
za da aykırıdır arkadaşlar. 

Arkadaşlarını, bu itibarla Yüksek Riyasetten 
istirham ediyorum, Nizamnameyi sarahati dâhi
linde tatbik etsin. Sarahat muvacehesinde tefsi
re itibar olunmıyacağını da çok zaman kendisi
ni mantık üstadı, eski birtakım kaidelerin üsta
dı olarak takdim eden Agâh Bey de bu Nizam
nameyi bir kere daha okuyarak lütfen öğren
sinler. 
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[ REÎS — Nusret Kirişçioğlu. 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Ben 
sıramı Agâh Beye veriyorum. 

REÎS — § uhalde Agâh Erozan Beye ikinci 
olarak söz veriyorum. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Şimdi efendim, 
arkadaşımız benim tefsirde bulunduğumu söy
lüyor. Ben böyle bir şey söylemedim. Madde 
anlayışımız böyledir, dedim. 

Usule taallûk eden meselelerde Yüksek He
yetinizin kararını tatbik Riyaset için zaruridir 
ve yapılacak başka muamele yoktur. Münavebe 
usulü ile konuşma kararı alındıktan sonra söz 

i sıralarında lehte ve aleyhte talepler devam edi
yor. Orta konuşma talebi yoktur. Bu talep ola
cak diye Riyasetin sorması doğru mudur? Mad
denin ruh ve mânası bu mdur? Bu sebeple bu 
iddialar mesnetsiz kalıyor. Turhan Feyzioğlu 
ve Fethi Çe'likbaş muhtelif vesilelerle daima 
Garpten misal getirirsiniz. Niçin kabul etmiyor
sunuz ? 

TURHAN FEYZÎOÖLU (Sivas) — Ben 
memleketten getiririm, 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Şimdi müsa
ade buyurun, muhterem arkadaşlarım, Garp 
memleketlerinde istizah müessesesinde ve saire-
de müddet konmuştur. Hattâ bunlarda dört ki
şiden fazla konuşmaz kaydı vardır. Ve hattâ 
yarım saat değil, 10 dakikadan fazla konuşamaz 
hükmü vardır. Belçika 1952 tarihli Dahilî Ni
zamname, madde 29, fıkra 4. Bunu ifade ettim. 

HAMZA EROĞLU (Adana) —O anket par
lamenterde, istizahta değil. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — İsrarla ifade 
ediyorum, istizahta muhtelif maddeler ha
linde, muhtelif tatbikatların mevcudolduğunu 
ifade ettim. Belki bugünkü ihtiyaçlara kâfi de
recede cevap vermediği üzerinde fikir ileri sür
mek mümkündür. Belki de ben de size iştirak 
edebilirim. Bunun bir noksan tarafı olabilir. 
Ama mevcut Nizamname bu olduğuna göre, şu 
anda Riyaset ancak bunu tatbik etmekle mükel-
leftir. 

Bu itibarla, arkadaşlarımızın kendi noktai 
nazarlarına göre devam eden, ve her mevzuda-
ki ısrarları, ifade edeyim ki, yersizdir ve doğru 
değildir. (Soldan, bravo sesleri) 

REÎS — Efendim, bu mesele tavazzuh etti. 
Daha evvel münavebe ile bir lehte bir aleyhte 

I konuşulması takarrür etmişti. Riyaset, ille üze-
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rinde konuşma var mı diye defalarca söyleyip, 
ekliyemez. 

Kifayet takririni reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayet ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
REÎS — Reye koydum. Ne hakkında söz is

tiyorsunuz ? 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey 

Nizamnameye riayetkar olunuz, sizden bunu 
istiyoruz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Takrir 
üzerinde söz istiyorum. Vermiyorsunuz. Nizam
name 'böyle mi tatbik edilir? 

REİS — Beyefendiler, Meclis Tahkikatı açıl
masına dair olan takriri reye arz ediyorum. 
Oylama sırasında söz veremem. (Sağdan, daha 
oylamaya başlamadınız söz istiyoruz sesleri) 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Niçin 
söz vermiyorsunuz, Reis Bey? 

REÎS — Müdahalelerinizden dolayı size bi
rinci ihtarı veriyorum. 

Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, 27 Ekim 
1957 tarihinde yapılan milletvekilleri seçimi do-
layısiyle cezai, malî ve siyasi mesuliyetleri gö
rülenler hakkında Meclis Tahkikatı açılmasına 
dair olan takririni reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Nüvit Bey bir noktayı hatırlatmak isterim. 
Karara bağlanmış mevzular hakkında yeniden 
bir müzakere açacak değiliz. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlar, tatbikatta Tüzüğe nige'hban olmak 
hepimizin vazifesidir. Demin ki mevzua döne • 
cek delilim. Ancak (bir noktaya işaret edece 
ğim. Reis, söz almış olanlara lehte mi, aleyhte 
mi, üzerinde mi diye sormaya mecburdur. Çün
kü Reisin önüne isim olarak bildirilen liste 
milletvekili listesidir. Yakasındaki rozete göre 
değil, kanaati şahsiyesi her ne ise ona göre 'ko
nuşur.' C. H. P. gelir lehinde konuşur, iktidar 
gelir aleyhte konuşur. Binaenaleh, Reisin sor
ması lâzımdır. Reisin milletvekiline, lehinde 
mi, aleyhinde mi,* üzerinde mi sormadan söz 
hakkını kesmesi Tüzüğe aykırıdır. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Ankara) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS •— Buyurun. 
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TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muhte

rem. arkadaşlar, Reisin önünde söz alanların lis
tesi var. Bu listede benim de adım yazılıdır. 
Arz ettiğim gibi, takrir sahibinden başka bir 
arkadaşımız konuştu, iki de aleyhte konuştu, 
takririn, kifayet hakkında takrir geldi. Reis 
Beyin asgari vazifesi, önündeki listede yazılı 
isimleri 'birer birer okumak suretiyle bu liste
deki isimlerin her birine lehde mi, aleyhte mi 
diye tesbiti ve' üzerinde söz istiyen yok ise o 
takdirde kifayet takririni reye koyması lâzım -
gelirken, oylamadan çok evvel hakkında söz is
tediğimi ifade ettiğim halde mücerred beni ko
nuşturmamak için, mücerred bu mevzuu kes
mek için oylama sırasında söz istediniz denmek 
suretiyle söz hakkım tanınmamıştır. 

REÎS — Bu mesele bitti. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Usu

le aykırı hareket ediliyor. 
REİS — Usule aykırı değildir. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Usu-) 

le aykırıdır, zabıt tesbit etmiştir. | 
REİS — Riyasetin, bir mevzuun konuşul-j 

mamasını istemesine imkân yoktur, <bu şekilde; 
bir ifade yersizdir. Her mevzu konuşulmuştur.; 
Konuşulmadı dediğiniz bu mevzuda 6 saat ko
nuşulmuştur. 

İSMAÎL İNAN (Ankara) — Tarafsız hare
ket etmiyorsun. 

REİS *— İkinci ihtarı veriyorum. 
ÎSMAlli İNAN (Ankara) — Tarafsız hare-j 

ket etmiyorsun. | 
REİS — Sükûneti ihlâl ediyorsunuz. Takbih) 

cezası teklif edeceğim, buyurun kürsüye. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, Heyeti Umumiyesi ile Riyasetin ih
tiyar ettiği tatbikat, mutlak olarafc bir tarafın, 
geniş imkânlarına, diğer tarafın da imkânları-! 
nın boğulması istikametinde tahsis eden Reisin; 
bana verdiği ceza ile ben burada, ama kendisi 
Türk efkârı umumiyesinin huzurunda ebediyen 
cezalandırılmış olacaktır. Bunu unutmamalı. 

REİS — Muhterem arkadaşlar, iki ihtara 
rağmen sükûneti ihlâlde ısrar eden İsmail 
İnan'a müdafaa hakkı verdim, müdafaasını 
yaptı. Bu hareketi Riyasetçe takbih cezasına^ 
lâyık görülmektedir. Takbih cezasını reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
(Sağdan say say sesleri) Ne bağırıyorsunuz 
Kabul edilmemiştir. (Sağdan alkışlar) 

961 — 



ı : 38 i b . 
5. — • Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 

arkadaşının, radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri 

REİS — Turhan Feyzioğlu ve beş arkada
şının, radyonun 'bâzı neşriyatı dolayısiyle Mec
lis Tahkikatı açılmasına dair olan hu ta'krirde 
Merhum Server Somuncuoğlu ve onunla bera
ber müşterek olan arkadaşlarına mütedairdir.. 
' TURHAN EYZÎOĞLU (Sivas) — Söz isti

yorum. 
REÎS — Buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) —Muhte 

rem arkadaşlar, imzamı taşıyan bu takrir Mer
hum Server Somuncuoğlu, Devlet Vekili ve 
Basm - Yayın Vekili Server Somuncuoğlu'nun 
radyoda yaptırdığı neşriyat dolayısiyle hakkın
da Meclis Tahkikatı açılmasına dairdir. 

Kendisi Hakkın rahmetine kavuşmuş, Al
lah'ın rahmetine kavuşmuş bulunmakta, artık 
Yüksek Mahkemeye sevkı mümkün değildir. 
(Soldan, ayıp ayıp sseleri) Kendisi en yüksek 
hâkimin huzurundadır. Bu itibarla takririmi 
geri alıyorum, efendim. (Soldan, ayıp ayıp 
sesleri) 

REÎS — Muhterem arkadaşlar; Feyzioğlu 
takririni geri aldığını ifade etti. En yükselt 
hâkim huzurunda kimin mazlum, kimin hakh 
olduğunu 'bugünden tesbite imkân yoktur. Di
ğer takrire geçiyorum. 

4. — Kars Mebusu Sırrı Âtalay?ıve 4 arka
daşının, radyonun bâzı neşriyatı dolayısiyle Mec
lis tahkikatı açılmasına dair takriri 

REİS — Takriri okuyoruz. 

15 Aralık 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
1. Devlet Radyosu uzun müddeten beri 

açıkça suç teşkil eden neşriyat 'yapmaktadır. 
Kuruluş Kanununa göre Cumhuriyet ve De
mokrasi esaslarını yaymakla mükellef olan Dev
let Radyosu partizan zihniyetin en iptidai 
sembolü haline gelmiştir. (Neşir yoliyle ve 
radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkında ka
nun) başlığını taşıyan ve 6732 sayılı Kanun
la değiştirilen 6334 sayılı Kanunun 6 ncı mad 
desinde aynen «1 nci ve 3 ncü maddelerde yazılı 
cürümlerin radyo ile işlenmesi veya nakledil
mesi hallerinde failler hakkında bu kanun hü-
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kümleri tatbik edilir» denmektedir. 6334 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerine göre, 
radyo vastasiyle namus, şeref, itibar veya 
haysiyete tecavüz edilmesi veya hakarette bu
lunulması, itibar kıracak veya şöhret veya mes
leğe zarar verebilecek bir hususun isnadedil-
uıesi gibi haller bir yıldan başlıyan ve dört 
yıl altı aya kadar uzayan hapis ve ağır ha
pis cezası ile müeyyide altına alınmıştır. Bu
na rağmen, Devlet Radyosu milletin yarısın
dan fazlasını teşkil eden muhalif vatandaşla
rın şeref, itibar ve haysiyetine durmadan te
cavüz etmektedir. Devlet Radyosu vatandaşa 
karşı bir sövme ve iftira vasıtası olarak kul
lanılmaktadır. Yalan neşriyat ile muhalif par
tilerin hükmi şahsiyet olarak şeref ve itiba
rını kırmaya çalışmaktadır. Muhalefete men
sup milletvekilleri aleyhinde itibar kırmaya 
matuf hilafı hakikat neşriyat yapmaktadır. 

Devlet Radyosunun objektif olması ve ha
kikatlere sadık kalması lüzumu hiçe sayıla
rak, radyo neşriyatının inandırıcılığı ortadan 
kaldırılmış, bu suretle mühim bir Devlet Mües
sesesinin itibarı da tehlikeli surette sarsılmış 
bulunmaktadır. 

Bütün bu haller 6732 sayılı Kanunla de
riştirilen 6334 sayılı Kanuna ve umumi hüküm
lere göre açıkça suç teşkil eder. İlgililer hak-
':mda cezai takibat yapılmasını gerektirir. 

2, Münhasıran âmme hizmetine tahsis edil
mesi gereken millet, malı radyo, bir siyasi te
şekkülün başındaki küçük zümrenin maksat 
ve menfaatlerine hizmet eden al-elâde bir pro
paganda vastıası haline getirilmiştir. 

Devlet Radyosunun partizan suiistimaline 
son verileceği yolunda mesul şahısların muh
telif zamanlarda yaptıkları resmî taahhütler 
de yerine getirilememiştir. Devlet tarafından 
âmme hizmeti görmek üzere kurulan ve bütün 
masrafı Devlet Hazinesinden çıkan umuma ait 
bir vasıtanın şahıs hususi ve zümrevi menfaat
ler uğrunda pervasızca istismar edilmesi T. 
C. Kanununun 240 ncı maddesine göre de ay
rıca cezalandırılması icabeden bir vazife suiis
timali teşkil eder. 

3. Radyonun partizanca suiistimali, ilgi
lerin cezai mesuliyetinden ayrı olarak, malî 
mesuliyetlerini de muciptir. Gerçekten millet 
hizmetinde ve memleket hayrına kullanılması 
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gereken bir Devlet vasıtasını, tek taraflı bir 
propaganda ve suç aleti halinde bir zümrenin 
emrine meçcanen tahsis etmek suretiyle Devlet 
Hazinesine malî zarar iras edildiği aşikârdır. 
Bu zararın radyo mesulleri tarafından tazmini 
icabede,'. 

4. Yukarda arz edilen sebeplere ve Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekili ile birlikte diğer 
vekillerin çoğunun değişmiş olmasına rağmen 
radyodaki tutumun aynı kalmasına ve Ra-
şjn. - Yayın ve Turizm Vekili mütevaffa Ser-
yeı* Somuneuoğlu'nun, geçen yıl Bütçe Encü-
menindö zikri geçen radyo yayınlarının önlen
menin kendi iktilarında olmadığına mütedair 
açık beyanına göre, bu husustaki mesuliyetin, 
Başvekil Adnan Menderes'e teveccüh ettiği sa
rahaten görülmektedir. Bu itibarla, Başvekil Ad-
ıjan Menderes ve suç teşkil eden radyo yayın
ları .ile ilgili diğer müşterek mesuller hakkın
da Anayasanın 46 ncı ve İçtüzüğün 169 ncu 
maddelerine göre Meclis Tahkikatı açılmasını 
ve suç işliyenlerin Yüce Divana şevkini arz ve 
teklif ederiz. 
•. Kara Mebusu Ankara Mebusu 

Sırrı Atalay 1. îmirzalıoğlu 
Ankara Mebusu Ordu Mebusu 

• Bülent Ecevit A. H. Onat 
Erzincan Mebusu 
Adil Sağıroğlu 

REİS — Buyurun Vekil Bey. 
ÇALIŞMA VEKİLİ VE BASİN - YAYIN 

VE TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ HALÛK 
ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; sözle
rime Devlet radyosu neşriyatı hakkında muhale
fet tarafından, Yüksek Meclise getirilen takrirde 
ileri sürülen iddiaların tamamen asılsız olduğunu, 
hakikatlerle hiçbir veçhile alâkası bulunmadığı 
ve isnatlardan ibaret bulunduğunu ifade ile baş
lamak istiyorum. Evvelâ belirtmek isterim ki, bu 
kabil • iddialar, Cumhuriyet Halk Partisinin poli
tika taktiği icabıdır. Bu parti, 1950 den bu yana, 
âdeta,, millî iradeye de cephe almış durumdadır. 
Umumi efkârı huzursuz bir hale getirmek, zihin
leri bulandırmak,, şüpheler ve tereddütler uyan
dırmak, Cumhuriyet Halk Partisinin başlıca gaye
lidir, .Zehir ve fesat tohumları saçmak, vatandaşı 
birbirine, düşman. yapmak, Hükümeti memleket 
hizmeti, ifa etmek yolundaki faaliyetlerinden alı
koymak, her gün yeni bir mesele icadetmek, yine 
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Cumhuriyet Halk Partisinin daima başvurmakta 
olduğu politika oyunlarıdır. 

Her şeyi ret ve inkâr etmek, her güzeli çirkin, 
her iyiyi kötü, her müspeti menfi göstermek bu 
partinin politika hedefidir. Bir yerde bir tesis 
mi kurulacak, ne lüzumu var deniliyor. İsraf de
niyor. Bu tesis kurulup da meyvalarını vermeye 
başladı mı, bundan yana hiç bahsedilmiyor. Bu 
eser küçük gösterilmeye çalışılıyor. Memleket ik-
tisaden mahvoldu iddiası, elle tutulur, gözle gö
rülür eserlere rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi
nin ısrarla politika pazarına sümnek istediği aşa
ğılık bir metadır. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Aşağı
lık ne demek? Aşağılık sözünü geri alsın. (Sağ
dan şiddetli gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, meseleyi anlama
dım. Tekrar eder misiniz Vekil Bey. 

ÇALIŞMA VEKİLİ VE BASIN - YAYIN VE 
TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ HALÛK ŞA
MAN (Devamla) — Cümlemi tekrar ediyorum. 
«memleket iktisaden mahvolduğu iddiası, elle 
tutulur, gözle görülür eserlere rağmen C. H. Par
tisinin ısrarla politika pazarına sürmek istediği 
aşağılık bir metadır. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi, hangi yoldan olur
sa olsun, gayeye yani iktidara vusul peşindedir. 
Tahrif ve tezvir, bu parti için mubahtır. Bu yol
lardan gayeye ulaşmak sevdası ve hırsı bu parti
nin kafasında kökleşmiş bir haldedir. 

1950 seçimlerinden hemen sonra, başlıyan bu 
zehir dolu kampanya, 1950 yi takibeden ara se
çimlerinden sonra da, 1954 seçimlerinden sonra 
da, ve nihayet 1957 seçimlerinden sonra da ara
lıksız devam etmiştir ve devam etmektedir. Bâ
zı gazetelerin de kendilerine aynı hastalığa, her 
şeyi ret ve inkâr, her şeyi ters taraftan mütalâa 
hastalığına kapıldıkları da bir vakıadır. 

Bütün bu menfi çabalamalara rağmen De
mokrat Parti iktidarda kalabilmiş ve her seçim
de muvaffakiyet sağlıyabilmiş ise, bunun hikme
tini millete yapmış olduğu büyük ve tarihî hiz
metlerde ve büyük Türk milletinin kendisine ya
pılan hizmetleri takdir eden civanmert ve kadir
şinas hasletinde aramak lâzımdır. Uyanık, sağ
lam, sarsılmaz bir şuurun sahibi bulunan mille
timiz kendisini selâmete, saadete, yükselmeye 
götürecek yolu çoktan görmüş ve iradesiyle, De
mokrat Partiyi iktidara getirmiş ve Demokrat 
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Partinin iktidarda devamını, vatanımız için tek 
çare olarak kabul etmiştir, fakat, buna rağmen, 
değişmlyen, bu hakikate rağmen Cumhuriyet 
Halk Partisi, duyduğu, duymakta olduğu kin ve 
garezi yaymak gayretlerinden kendisini kurta-
ranıamıştır. 

Bu vaziyet ilânihaye böyle devam edebilir 
mi? Devam edebilir mi idi? Elbetteki, hayır 

En sağlam bünyelerin dahi maraz temin eden 
mikroplara hayatiyetini imha eden zehirlere 
karşı bir mukavemet derecesi vardır. Ve bunlara 
karşı gerekli tedbir alması gayet tabiîdir. Hele 
büyük bir mesuliyet yüklenmiş, milletin mut
lak iradesiyle iş başına gelmiş bir iktidar için, 
memleketi her çeşit mikroplardan, tezvir ve if
tiralardan masun bulundurmak, memleket Ve 
milletin şeref ve haysiyetini vikaye etmek vazi
felerinin başında gelir. Bu noktada. Devlet rad
yolarına düşen vazife, büyüktür. Esasen Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün Teşkilât 
Kanunu da gayet sarihtir. Bu kanun, bu Umum 
Müdürlüğe basın - yayın ve diğer vasıtalarla 
Türkiye'yi dışarda tanıtmak ve içerde Cumhuri
yet esaslarını ve Türk demokrasisinin gelişme
lerini yaymak vazifesini yüklenmiştir. Sarih ve 
kati olan bu hükümler karşısında Devlet rad
yosu, dışarda Türkiye'yi tanıtmak yolunda her 
tedbiri almıştır. Bu tedbirlerden biri de muha
lefetin, iktidarı kötüleyici, yabancıya karşı, kü
çük düşürücü, vatanperverlik mefhumlariyle ka
bili telif olmıyan hareketlerinin ne kadar yersiz, 
ne kadar hakikatlerden uzak olduğunu anlat
maktan ibarettir. Muhalefetin ve muhalefetin 
emel ve gayelerine alet olan bir kısım matbuatı
mızın, hariçte de memleketimiz aleyhine faali
yetleri, hepinizce malûm bulunmaktadır. Binaen
aleyh Devlet radyolarımız için bu muzır faaliye
ti de önlemek ve memleketimizi hakiki çehre
siyle yabancıya tanıtmak esas vazifelerdendir. 

Diğer taraftan, radyolarımızın, içerde umu
mi efkârı tenvir etmesi, onu her çeşit hâdiseler
den haberdar eylemesi, muzır telkinlere, hasda 
dayanan hareket ve fiillere karşı uyanık bulun
durması kadar tabii ve 'zaruri bir şey olamaz. 

Teşkilât Kanunu, Devlet radyolarına bu hak
kı da tanımış ve bu vazifeyi de tevdi etmiş bu
lunmaktadır. 

Demokratik rejimin selâmetle tatbik edilebil
mesi için, reyleriyle iktidarı tâyin etmiş olan 
milletin hâdiseleri vazıh ve sahih olarak görmesi 
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ve bilmesi lâzımdır. Hatırlatmak yerinde olut* 
ki, Demokrat Parti, aziz Türk milletine, hizme
tinde çalışmayı olduğu kadar demokratik rejimin 
kurulmasını ve idamesini memlekette sükûn ve 
nizamın teessüsünü temin edecek-tedbirlerin alı
nacağı hususunu da v&it ve taahhüdetmiş bulun
maktadır. Millî irade tecelli ettikten sonra, de
mokrat iktidar hükümetleri, milletin itimadına 
lâyik olmasını bilmiş bir taraftan demokratik • 
rejimi kurarken, diğer taraftan, asırların ihma
line uğrıyan memleketimizi harabiyetten kurtar
mak için her imkâna başvurmuştur. Milletten 
aldığı kuvvete dayanan hükümetin, elbette ki, 
bir vazife ve mesuliyeti vardı. Bu vazife ifa 
edilirken, elbette ki, otoriteye sahip bulunması 
lâzımdı. Bu otorite, bizatihi millet iradesinin 
hâkimiyetinin ifadesidir. Bu otoriteyi muhafaza 
ve idame ettirmek, millet reyi ile iktidara gel
miş bir parti ve onun hükümetleri için, en bü
yük vazifelerdendi.. Bu otorite muhafaza ve 
idame ettirilmezse, halk iradesi hiçe sayılmış 
olur, böyle bir hal Demokrat Partinin prensip
lerine ve şiarına uygun değildir. Böyle olduğu 
içindir ki, Demokrat Parti hükümetleri, millet
ten aldığı kuvvet ve itimatla, önün otoritesini 
hâkim kılmış, onu daima her nevi gelişmelerden 
haberdar etmeyi gaye edinmiştir. Bu, demokra
si prensiplerinin en açık. icabatıdır. Halk daima 
tenvir edilmeye muhtaçtır. Halk, hâdiseleri sa
rih olarak öğrenmelidir ki, reyini isabetle kulla
nabilsin.. : 

Demek oluyor ki, demokrasinin birinci şartı 
vatandaşın memleket ve hattâ dünya hâdiseleri 
hakkında doğru ve sağlam malûmatla mücehhez 
bulunmasıdır. Değişmez gerçek bu olduğuna gö
re, biz, muhalefetin ve bir kısım matbuatımızın 
bu vazifeyi ihmal ederek ters istikamette göster
dikleri kesif faaliyet karşısında, hassas davran
mayı, memleket ve milletimizin saadeti ve istik
bali, rejimin bekası adına bir vazife sayıyoruz ve 
vazife saymakta da devam edeceğiz* 

Hatırlatmak yerinde'olur ki, Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarda, iken, türlü baskı ve teh
dit yollariyle millet iradesinin tecellisine asla 
imkân bahsetmemişti. Muhalefette ise, biraz ev
vel izah ettiğim gayrimeşru yollardan hâdiseleri 
tağlit ve tahrif ederek umumi efkârda şüpheler 
ve onun kararlarında yanlışlıklar yaratmak su
retiyle millet iradesini yine kendi sttltasi ve hâ-

964 



î : 38 16. 
kimiyeti altında tutmak istiyor. Cumhuriyet 
Halk Partisi yalan, tezvir ve iftira ile milletimi
zi yanlış bir istikamete, kendi ihtiraslarına göre 
sürüklemek gayesini güdüyor. Buna müsamaha 
etmek, milletimizin saadetine, huzuruna tevcih 
edilmiş bulunan kasıtlara seyirci kalmak, bu 
milletin devam ettirmek azminde bulunduğu de
mokratik rejimin soysuzlaşmasına meydan ver
mek olur. 

Şimdi, biraa da millî bünyemiz üzerinde du
ralım : 

Bu milletin asırlar boyunca teessüs etmiş mil
li gelenekleri vardır. Bâzı müesseseleri her tür
lü tecavüzün dışında görmek ister. Aksi hal, 
onun mânevi kuvvetlerini tahribeder, anarşi ya
ratır. Böyle bir hal memleket içinde sükûn ve 
nizamın idamesini, hattâ aziz yurdumuzun bü
tünlüğünün ve bekasının teminatını tehlikeye dü
şürür. Binaenaleyh, mesuliyet ve mukaddes bir 
vazife yüklenmiş bir iktidar olarak buna, asia 
müsaade edemeyiz. 

1950 den bu yana cereyan eden hâdiseler is
pat etmiş bulunuyor ki, aziz milletimizin içine 
giren muhalefet unsurları, her türlü insaf ve 
vatanperverlik hislerini kinlerinin ve ihtirasları
nın ateşi içinde boğarak millî kıymetlerimize, 
millî başarılarımıza saldırıyorlar. Muhalefet me
busları haddizatında asla müteaddi bir maksatla 
kullanılması caiz olmıyan teşriî masuniyet mües
sesesinin siperine sığınarak yurdun en ücra kö
şelerinde köy köy dolaşıp meşru iktidara karşı 
halkı zihninde derin tereddütler uyandırmaya 
müstait uluorta beyanlarda 'bulıınmabtaıı çekin
miyorlar. 

Tarih boyunca, dünya yüzünde halkın reyi 
ile işbaşına gelmiş meşru bir iktidara karşı 
böylesine kindar ve mezbuhane bir mücadele ne 
görülmüş, no de duyulmuştur. 

Bu çok çirkin, bu çok tehlikeli, bu millet ve 
memleket menfaatlerine, saadetine ve istikbali
ne aykırı hareketler karşısında ne yapmamızı is
tiyorlardı. 

Millet ve memleketimizi felâkete sürükliyecek 
korkunç politika oyunlarına seyirci kalmamızı 
mı? Katiyetle ifade edelim ki, hayır.. 

Hayır.. Çünkü memlekette sükûn ve nizamın 
muhafazası, memleket bütünlüğünün her türlü 
tehlikeden korunması, demokratik rejimin çeşitli 
taaddilere karşı idamesi, iktidarımız mesuliyeti 
altındadır. 
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ş Radyo, bir tenvir ve irşad vasıtasıdır. Biz, ik-
| ti dar olarak, mesuliyet yüklenmiş bir iktidar 
j olarak, milletin irade ve itimadiyle iş başına gel-
I miş bir iktidar olarak, memleket değerlerine, mil-
! let huzuruna yöneltilmiş bulunan insafsız ve 
i amansız bir mücadele karşısında bu tenvir ve ir

şad vasıtasından elbette ki, istifade etmek hakla-
i na malikiz. Ne şekilde beyanlarla ve bâzı gazete 
I neşriyatı ile hakikatleri örtbas etmekte her şeyi 

ret ve inkâra, her şeyi kara göstermeye, vatanda
şın, çalışmak istiyen, rahat yaşamak istiyen va-

I tandasın huzurunu ihlâle matuf gayrimeşru te-
j şebbüslere, ihtiraslara ve kinlere karşı daima uya

nık bulunacağız. Muzir telkinlere, hakikatler ile 
| hiçbir alâkası bulnnmıyan isnadlara, iftiralara, 

inkârlara karşı, güneşin parlak cephesini göster
mek bizim vazifemizdir. Bize karşı yöneltilen 

j amansız ve zalim hücumlara karşı aksülâmelîmiz 
bazan şiddetli oluyorsa bunun mesuliyetinin sal
dıranlara raci olacağı muhakkaktır. 

| Milletimiz bunu istemektedir. Biz bunu yap
mazsak, memleketin değerlerine saplanmak iste
nen hançerlerin zehirlerini bertaraf etmezsek, va
zifemizi yapmamış oluruz. 

Muhalefet emin olabilir ki, ne biz, bir iktidar 
olarak gaflet içindeyiz, ne de milletimiz. . 

Milletimiz, kasıtlı propagandasına şahidoldu-
ğu muhalefetin tutumundan daima haberdar edil
mek arzusundadır. 

Radyolarımızın neşriyatından, hakikatleri bil
diren ve belirten neşriyatından şikâyetçi olanlar, 
ancak ihtiraslarının-tatbik sahası bulamıyacağm-
dan korkanlardır. İhtirasın sahipleri gayrimeşru 
yolları tercih etmiş olanlar, her iyinin, her gü
zelin düşmanıdırlar. Böyle bir ruh haletine malik 
olanlar, hakikatlerden bunalırlar. Hakikatin ifa
desinden endişe ederler. Hakikat güneşine taham
mül edemez ve bakamazlar. Bu gibileri karanlık 
havadan hoşlanırlar, karanlık havada pusu kurar
lar. İğfal metodlarına, bu havada başvururlar. 
Bunların karşısına hakikatleri bütün vuzuhiyle 
çıkardığınız zaman ürkerler ve yaygara koparma
ya başlarlar, işte bizim muhalefetteki ruh ha
leti.... -

Radyoların neşriyatından şikâyet edenler, 
emellerine nail olamamanın korku ve endişeleri 
ile, kendi işlemekte oldukları suçlan başkalarına 
maletmek istiyenlerdir. Şeref ve haysiyetlerle oy-

i myanlardır. Memleket huzurunu, memleket niza-
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mim, memleket asayişini bozmaya, ihlâl etmeye 
teşebbüs edenlerdir. Hakikatlerin öğrenilmesin
den memnun kalmıyanlardır. İşlenen günâhların 
millet tarafından duyulmasından hoşlanmıyanlar-
dır. Bundan titriyenlerdir. Böyle bir hastalıkla 
malûl olanlara, katî olarak söylemek isteriz ki, 
millet ve memleket saadetiyle, demokratik reji
min bekâsiyle alâkalı her menfi hareket karşısın
da, Devlet radyoları kendisine kanunla verilen 
vazifeleri ifa etmekte bir an tereddüdetmiyecek-
tir. Binaenaleyh hakikatin sesini duyuran ve du
yuracak olan Devlet radyolarının neşriyatında 
suç aramak gafletine kapılmış olanların bu iddia
larını şiddetle reddederim. 

Devlet radyoları memleket ve millet hizmetin
de olmanın şeref ve gururunu daima taşıyacak 
ve bunu muhafaza edecektir. (Soldan, alkışlar, 
bravo sesleri) 

REÎS — Efendim, bir takrir var, Sırrı Ata-
lay tarafından verilmiştir, bu takrire göre, 
biraz evvel konuşmaların 30 dakika ile tahdidi 
hakkındaki kararın bu takrir üzerinde yapıla
cak konuşmalara tatbik edilmemesi hakkındadır. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Takririn lehin
de konuşacağım. 

REÎS — Ne demek takririn lehinde konuş
mak? 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Gayet tabiî efen
dim, sebeplerini izah edeceğim. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Görüşülmekte bulunan Meclis tahkikatı tak

riri üzerindeki konuşmaları 30 ar dakika ile 
tahdideden kaydın kaldırılmasını arz ederim. 

Kars Mebusu 
SırA Atalay 

REÎS — Konuşacak mısınız Sırrı Bey! 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, konuşa

cağım. 
REÎS — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, takririn mevzuu, Devlet radyosu
nun işlediği suçlardan dolayı mesuller hakkın
da. Meelis tahkikatı açılması ve mesullerin Yü
ce Divana sevkıdır. Devlet radyosundan, sabah 
akşam Ankara, İstanbul ve İzmir radyoların
dan saatlerce küfür dinlemekteyiz, saatlerce 
tezvir ve tehdit dinlemekteyiz. (Soldan, gürül-
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tüler) Müsaade buyurun. Bunların hesap ve 
muhasebesini yapabilmek için iddia ve deliller 
serd eden arkadaşlarınıza hiç olmazsa Devlet 
radyosunun her Allahm günü kullandığı za
man kadar zaman ve imkân verin. Vermezse
niz bunun şeref ve vebali size aidolacaktır. 

REİS — Konuşmaların otuz dakika kaydına 
tâbi tutulmaması yolundaki takriri dinlediniz, 
izahını da dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

REİS — Âdil Sağıroğlu . 

ÂDİL SAĞIROĞLU (Erzincan) — Muhte
rem arkadaşlar; biraz evvel burada bir vekil 
kendi emrinde bulunan bugünkü radyonun ağzı 
ile konuştu. Kendisinin seviyesine inmeden me
seleleri vaz 'etmeye çalışacağım. 

Ancak, bir hususu kendisine işaret etmek is
terim. Aşağılık bir meta olan şey bugün veki
lin emrinde bulunan radyonun halidir. Ken
disine bunu ifade etmekle sözlerime başlıyorum. 
(Sağdan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; demokratik sistemi 
kabul eden memleketler devlet vasıtalarını da de
mokratik bir zihniyetle ele almaya, keyfilikten 
'kurtarmaya, kanun ve nizamlar dâhilinde yürüt
meye mecburdurlar. 

Demokrat Parti muhalefette iken bu prensip
leri daima müdafaa etmiş, radyoda muhalefete 
söz hakkı tanınması lüzumunu ısrarla savunmuş 
ve gerçek bir hürriyet rejimine gitmeye karar 
vermiş olan zamanın C. H. P. iktidarı da evvelâ 
1949 da Büyük Millet Meclisinden çıkan (Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü) Kanunu ile 
muhalefete radyoda konuşma hakkı tanımış ve bu 
haklan 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu 
ile genişletmiştir. 

Bundan istifade ile 1950 seçimlerinde muhale
fetin radyoda geniş bir hürriyet içinde konuşma 
imkânı bulduğu, bütün Türk milletinin nisyanla 
malûl olmıyan hafızasında yaşamaktadır. 

1954 seçimlerinden sonra ise gerçek bir hürri
yet rejimine ne derece tahammülsüz olduğunu 
gösteren Demokrat Parti iktidarı, diğer müesse
selerle birlikte radyoyu da demokratik esaslara 
doğru daha ileri götüreceği yerde bugünkü hazin 
seviyesine getirmiştir. (Soldan, yok öyle şey »es
leri) 
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Devlet radyosunun bu hale gelmesinde ve şim

diki tahkikat talebi konusu olan suçların işlenme
sinde başlıca fail, Demokrat Parti Genel Başkan
lığı sıfatını da üzerinde taşıyarak (Devlet benim) 
zihniyetini bu söz söylendikten yüz yıllar sonra 
tekrar Türkiye'ye getirmiş olan Adnan Mende
res'tir. (Soldan, şiddetli gürültüler) Zira radyo
da geri bir düşüncenin görülmeye başlandığı ilk 
günlerden beri bütün umum müdürler, Devlet 
Vekilleri, Basın - Yayın ve Turizm Vekili eri de
ğişmiş, Adnan Menderes ise değişen bütün fikir 
ve prensiplerine rağmen (Değişmez Başbakan) 
olarak kalmış, radyo da onun hareketlerinin bir | 
aynısı olmuştur. (Soldan, gürültüler). 

Esasen geçen yıl Bütçe Encümenindeki müza
kerelerde rahmetli Server Somuncuoğlu (Radyo
daki tutumun kendisine bağlı bulunmadığını, bu
nun bir Hükümet siyaseti olduğunu) açıkça ifade 
etmişti. Demokrat Parti iktidarında (Hükümet 
siyaseti) demek (Adnan Menderes siyaseti) de
mektir. Nitekim Başvekilin 22 Ocak 1960 tarihli 
Zafer gazetesinde yayınlanan beyanatının radyo 
ile ilgili kısmında, «Matbuatın muhalefeti tutması 
sebebiyle Devlet radyosunda da Demokrat Parti 
propagandası yapılmasını doğru bulduğu» ifade 
edilmektedir. Bütçe Encümenindeki son müzake
relerde Basın - Yayın ve Turizm Vekili Halûk 
Şaman tarafından bu husus aynen teyid ve tekit 
olunmuş ve konuşan Demokrat Parti milletvekil
leri tarafından da savunulmuştur. 

Şimdi size 1953 yılında C. H. P. nin malları
nın alınması için çıkarılan 6145 sayılı Kanunun 
esbabı mucibe lâyihasından bâzı kısımlar okuya
cağım, bu lâyihaya göre; 

«Memleketimizde demokrasi rejiminin her çe
şit maddi ve mânevi pürüzden azade olarak işliye-
bilmesinin esaslı şartlarından birisi tek parti dev
rinin umumi vicdanı rencide etmiş ve vatandaşla
rın kalb ve dimağlarında itimatsızlık his ve kana
atini yaratmış bulunan, aynı zamanda Anayasa 
ve kanunların maksatlarına muhalif hareket et
mek suretiyle hâkim parti lehine menfaatler te
min eden tasarrufların neticelerini tamamen tas
fiye etmek, bir diğeri de rejimin istikbalini, bu 
çeşit hareket ve tasarruflara yol açacak her türlü 
temayülleri, önliyebilecek tedbirler almaktır. 
Bunlar yapılmadıkça vatandaşla devlet arasında 
bulunması zaruri olan karşılıklı itimat ve tesanü-
dün teessüsüne imkân yoktur» 
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Bu esbabı mucibe ile bir partinin, hattâ bir 

kısmı, iktidardan düştükten sonra taraftarlarının 
yardımı ile iktisabedilmiş malları elinden alını
yor. Şimdi de bu esbabı mucibeyi evvelce serd 
edenler, Devlet radyosunu bir partinin menfaat
leri adına zaptediyorlar. 

Devlet radyosu, 5392 sayılı «Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Kanununa.-» göre 
«Cumhuriyet ve demokrasi esaslarını yaymakla» 
vazifeli bir âmme müessesesidir. Anayasanın 69 
nçu maddesi «Her türlü zümre ve fert imtiyazla
rını» menettiğine göre, Devlet radyosunun da va
tandaşlar ve hükmi şahıslar arasında bir fark ve 
imtiyaz gözetmemesi ıcabeder. Aksi takdirde hem 
kuruluş maksadına ve hem de Anayasaya aykırı 
hareket ediyor demektir. 

C. H. P. iktidarı zamanında muhalefete rad
yoda tanınan konuşma hakkı 1954 seçimlerinden 
sonra 6428 sayılı Kanunla kaldırılırken Başvekil 
Adnan Menderes : «Yeni mevzuata göre radyoda 
Domokrat Parti konuşmıyaeak, başka parti de, 
Halk Partisi de konuşmıyacaktır» demiş, ve an
cak «Devlet ve Hükümet hizmetleriyle ilgili ko
nuşmalar» yapılacağını, bunun da «ahiâkiliği ve 
mânevi huzuru» temine matuf bulunduğunu be
yan eylemişti. 

Radyoda muhalefete, matbuata ve şahıslara 
vâki tecavüzler de ilk zamanlarda yalnız resmî 
ağızlarla yapılmış, sövme hakaret ve iftiralar 
Hükümet icraatına dâhil edilmiştir. 

Şimdi ise artık bu bahaneden de vazgeçile
rek Devlet Radyosu Demokrat Partinin aşikâr 
ve basit bir propaganda ve suç âleti haline so
kulmuştur. 

Başta Vatan Cephesi neşriyatı olmak üzere 
köylü saati, Meclis saati, radyo gazetesi ve ha
ber bültenleri dahi Demokrat Parti iktidarının 
propagandasına hasredilmiştir. Millet parası ile 
kurulan millet malı olan radyo partizan kuvvet
ler tarafından işgal olunmuştur. Doğruluğuna 
ve yanlışlığına bakılmadan kasten yapılan par
tizan neşriyat bir tarafa, bâzan çekilen teller, 
gönderilen yazılar dahi tahrif edilerek okun
muştur. Ve ne kadar acıdır ki, Devlet Radyo
sunun bu derekeye düşürmek suretiyle Türk 
milletinin itibarının kırılmasına dahi göz yu
mulmuştur. Bu neşriyata karşı duyduğu nefret 
yüzünden Türk milleti radyo gibi medeni bir va
sıtayı dinleyemez hale gelmiştir, 
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Ve Meclis tahkikatları ile ilgili son iki gün

lük radyo neşriyatı adaletsizliğin en son ve ha
zin misalini teşkil etmiştir. 

Sayısız partizan ve yalan neşriyatın ve radyo 
yayınlarında yapılan tahrifatın hepsini burada 
ifadeye zaman bakımından imkân yoktur. Yal
nız tipik iki misal vermekle yetineceğim: 

14 . I . 1959 günü 7, 45 ajansında C. H. Par
tisinden istifa ettiği yayınlanan Niksar'ın Buğa-
ma köyünden Ali Ağa C. H. Partisi ilce idare ku
ruluna yazdığı mketupta bu yalan haberi şöyle 
tekzibediyordu: «Muhterem arkadaşlar; C. H. 
Partisinden istifa ettiğimi beti de sizin gibi rad
yoda yapılan yayında duydum. Bunca yıldır 
aynı safta çalıştığım siz arkadaşlarımdan ayrıl
mak şöyle dursun böyle bir düşünceye kendisini 
kaptıracak bedbahtlardan birisi olmak bile be
nim için en büyük ihanettir. 

Çekilen telgraftan tamamen bihaberim. Şu 
anda eğer radyo başına geçmek mümkün olsa 
durumu büyük Türk milletine arz etmeyi şeref
li bir vazife sayarım. Bu mümkün olmadığı için 
durumu İstanbul'da münteşir gazetelerle'umu
mi efkâra açıklıyacağım. Sizler metin olun. Ya
lancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Ben bu
nu ikindi vakti söndürmeye muktedirim. Eğer 
mümkün ise siz de elinizdeki imkânlarla C. H. 
Partisinden istifa etmediğimi Niksar'lı arkadaş
larıma, duyurunuz memnun kalırım. Ben ve Bu-
ğama'lılar C. H. P. den istifa etmedik. Böyle bir 
telgraf da çekmedik. İmanımız tamdır, ergce, 
muzaffer olacağız.» 

Karadeniz Ereğli'sinde kurulmasına teşeb
büs edilen Demir - Çelik Sanayii sebebiyle Kara-
deniz Ereğlisi C. H. P. İlce Başkanı tarafından 
Hükümet Başkanlığına samimî bir düşünce ile 
çekilen memnuniyet telgrafının bir kısmı radyo
da okunurken şöylece tahrif edilmiştir : 

Telgrafın aslı: «Yurdumuzun refah ve saa
detini ve medeni âlemde lâyık olduğu mümtaz 
mevkiini bulması yolunda sarsılmaz bir iman ve 
prensip içinde çalışan partimiz bu hayırlı tesisin 
milletimize ve memleketimize mesut neticeler 
sağlamasını diler...» 

Tahrif edilmiş şekli : «Yurdumuzun refahı 
ve medeni âlemde lâyık olduğu mümtaz mevkii 
bulması yolunda savsılmaz bir iman ve aşk için
de çalışan D. P. iktidarının bu hayırlı kararının 
memleketimiz İçin mutlu ve'mesut neticeler sağ
lamasını diler.» 
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Gazetelerde tekzibi ahlâkî bir vecibe sayan

lar, radyoda bu imkânı vermedikleri için vatan
daşlar aynı vasıta ile bu yalan neşriyatı tekzip 
imkânını bulamamışlardır. 

İşte Başvekilin radyoda aradığı «ahlâkilik» 
budur. Radyodaki ilânlar mevzuunda emsali gö
rülmemiş bir partizanlık ve keyfîlik ifadesidir. 
C. H. P. Meclis Grupunun fevkalâde içtima se
bebiyle toplantı gününe, Ulus gazetesinin tek
rar neşriyata başladığı tarihe «Muhalefette İnö
nü» adlı kitaba, Dünya gazetesinin yazılarına 
mütedair en sade ilân talepleri de radyo idare
since sebep gösterilmeksizin reddedilmiştir. 

Niçin reddolunduğu sorulunca hiçbir sebep 
göstermeye mecbur olmadıklarını, bunun İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı icabı bulunduğunu 
söylemişlerdir. Böylece icra Vekilleri Heyeti
nin bu hukuk dışı kararı keyfiliğin mesnedi ol
maktadır. Arz edilen bu vakıalar Başvekil Ad
nan Menderes ve müşterek mesuller hakkında 
T. Ceza Kanununun 240 neı maddesinde yazılı 
vazifeyi suiistimal suçunu teşkil eder. Milletve
killeri seçimlerinin yapıldığı 27 Ekim 1957 gü
nü saat 14 te kanuna göre propaganda yasağı 
mevcudo'lduğu ve henüz tasnifler de bitmediği 
halde, Devlet radyosunun D. P. nin kaahir bir 
ekseriyetle seçimleri kazandığı intibaını uyandı
racak şekilde neşriyat yapması, evvelâ C. H. P. 
nin en kuvvetli olduğu Kars ve Malatya gibi 
yerlerden mübalâğalı ve yalan haberler vermesi, 
bunun birçok illerde D. P. teşkilâtı tarafından 
hoparlörlerle etrafa yayılması bu neşriyatı halk 
efkârını aldatmak ve seçim serbestisini bozmak 
maksadiyle yapıldığını sarahatle ortaya koymak
tadır. Esasen bu hareketin kanuna aykırı ol
duğunu C. H. P. nin müracaatı üzerine Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından ittifakla verilen ka
rar da ispat ve teyidetmektedir. Şu hale göre 
Başvekil ve kendisiyle bu harekette iştiraki 
olanların 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Ka
nununun 134 ncü maddesi mucibince mesul ol
maları lâzımgelir. (Soldan, gülüşmeler) 

Devlet radyosu ile yapılan hakaret ve teca
vüz fiillerine gelince : 

Zindanları basın mensupları ile dolduran «Şe
ref ve haysiyet» esbabı mucibesi radyo neşriyatı 
ile ayaklar altına alınmakta, matbuat mensupla
rına, muhalefete, şahıslara karşı en çirkin haka
ret ve isnatlar bizzat Devlet radyosu tarafından 
devamlı bir şekilde ve pervasızca yapılmaktadır. 
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hu sayısız hakaret ve tecavüzlerden birkaç 
misal vermekle iktifa edeceğim : 

Vatan cephesine iltihaklar babında Başvekil 
Adnan Menderes'e çekilen ve radyoda okunan 
tellerden : 

«Kendilerine idealist denmesini istiyen muh
teris kimselerin Hürriyet Partisi adı altında bun
dan böyle hicap ..verici tertiplerine devam eclemi-
yecekleri bedihi olmakla beraber, dün en ağır it
hamlarla suçlandırdıkları Halk Partisinin altı-
okuna sığınmış olmaları da aynı derecede hicap 
verici olduğundan biz, İzmir'de Hürriyet Parti
sinin en kuvvetli birliği olan Eşref paşa îlce İda
re Heyeti azaları 4 700 üyemizle birlikte Vatan 
cephesine iltihak ettiğimizi saygılarımızla arz 
ederiz.» 

25 . X I . 1958 
Şeref Balkanlı 

Şeref Balkanlı ki, şimdi de Demokrat Parti
den ayrılmış ve Demokrat Parti Genel Başkanı 
aleyhine dâva açmıştır. Celâl Yardımcı'nm na
zariyesine göre Şeref Balkanlı da redyoda Dev
let adına mı konuşmaktadır? 

Tanınmış bir gazeteci hakkında Radyo gazete
sinin beyanları : 

«Bizim millî hislerimizin, millî davranışımızın 
ve hattâ millî mefahirimizin hazine dairesini 
kendi kileri zannederek oraya dadanmış bir çöl 
faresi var. 

Biz çöl faresi diyoruz. Çünkü ayak ve diş iz
lerinden bunun başka ülkelere aidolduğunu gö
rüyoruz. Bu çöl faresi tabiî anladınız ki, iki 
ayaklıdır. Millî hazinemize girer ve oradaki de
ğerleri kenarından veya ortasından bir güzel se-
mirdikten sonra bir kâğıt parçası üzerine bir 
şeyler karalıyarak sıvışıp gider. Yazdığı yazı şu 
mealdedir : Geldim, karnımı doyurdum, ama be
ğenmedim. • , 

Şimdi Yeni Sabahın makale muharririne ve
ya çöl faresine sormak lâzım. Bütün bunlar bu 
işde hiçbir şey ifade etmiyor da bir nebbaş gibi, 
bir mezar kazıcısı gibi ortayı eşeleyip vakayı tek
rar yeryüzüne çıkarmakta kimbilir kendi hesabı
na ne menfaatler gören adamın, yani senin isnat 
ve iftiraların mı bir mâna ifade ediyor? 

Cumhuriyet Halk Partisi mensupları ve onun 
Lideri hakkında Radyo gazetesinde ve yayınların
da söylenen çirkin isnat ve iftiralardan birkaç 
misal : (Bir avuç ihtiraslı ve içleri nifakın ateşi 
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ile tutuşan muhalefet politikacıları) (Bu mumun 
sönmesiyle yalancıların karanlık bir itibarsızlık 
çukuruna düşeceklerine şüphe yoktur.) (Bunun 
sebebi sadece hırsı yüzünden gözlerinin kararmış, 
yahut idrakinin mühürlenmiş olması değildir.) 
(Vatandaşların fikrî ve ruhî huzuru aleyhine mu
sallat ettiği nifak ve fesat faaliyetleri) (İçinde
ki hırsın ifriti, onu bir türlü böyle bir huzura 
kavuşturmamakta, bilâkis bir inkisardan bir in
kisara, bir sukuttan bir sukuta sürüklemektedir.) 
(İnönü'nün zayıflamış iradesini büsbütün emri
ne ve hizmetine almışa benziyen ifrit iktidar hır
sıdır.) (Türk Milletine âdeta düşmandır.) (Fitne 
ile fesat ve iftira ile münafıklığı da yürütmeyi ve 
yaymayı ihmal eylememektedir.) (Bizi nasıl teh
likelerle kucak kucağa getirmekten ürkmediğini, 
sakınmadığını görürü rz o tahakküm hastası ru
hun.) 

İşte muhalefette, bnsmda, her şeyde terbiye 
anyanlarm terbiyesi de budur. 

En basit adalet ve mertlik hislerinden nasip
siz olan şey, bu hareketlerin, hasma cevap verme 
imkânı tammıyan «Devlet» adına sığınan bir 
radyo tarafından yapılmış olmasıdır. 

Bir psikopat sözü ile Meclisi terk edecek ka
dar alıngan olanlar, bugün bütün Türkiye'yi bir 
şerefler mezarlığı haline getirmeye çalışmakta
dırlar. 

Mütemadiyen eski devrin yalnız kusurların
dan bahsederek nefsini müdafaaya çalışanlar, 
mutlu bir istikbalin kurucusu olamazlar. Bu mil
let demokratları, tek partinin bizzat kendi siste
minden gelen hatalariyle yarışması için iktidara 
getirmemiştir. 

Başvekil İskenderun'daki son konuşmasında : 
«Artık yeter, söz milletindir.» ve «Her şey vatan 
içindir» diyor. Bu sözlerinde samimî ise, milletin 
yarısından fazlasını teşkil eden muhalefetin rad
yoda sesini kesmemesi icabederdi. Hakikatte Baş-
vekile göre «Her şey vatan için değil, her şey Va
tan cephesi içindir.» 

Bu hakaret ve tecavüzlerin hukuki durumuna 
gelince : 

Neşir yoliyle veya radyo ile veyahut toplantı
larda işlenen bâzı cürümler hakkındaki 6732 sa
yılı Kanunla muaddel 6334 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi : 

«Matbuat vasıtasiyle ve her ne suretle olur
sa olsun namusa şeref ve haysiyete tecavüz veya 
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hakarette bulunulması, itibar kıracak veya mes-
leke zarar verecek bir hususun isnadedilmesi» 
gibi halleri ağır cezalarla cezalandırmakta ve ay
nı kanunun 6 ncı maddesi bunu radyo neşriya
tına da teşmil etmektedir. 

Aynı kanunun 2 nmi maddesi ise, tatbikatın 
şikâyete bağlı olmadığını ve müddeiumumilerin 
re'sen takibata geçmelerini âmir bulunmakladır. 

Buna rağmen yukarda misalleri verilen suç
lar hakkında hiçbir takibata tevessül olunmamış, 
mesul makamlar tarafından da bir ikaz yapılma
mıştır. Bilâkis, «sövme» değil, Metin Toker hak
kında 20. I I . 1959 günü Köylü saatinde radyoda 
bir «Övme» yapıldığı için ilgililer telâşa düşmüş 
ve tahkikata girişmişlerdir. 

Devlet radyosu vasıtasiyle yapılan hakaret 
ve tecavüz hareketlerinden dolayı da Başvekil 
ve müşterek mesuller hakkında yukarda zikri 
geçen kanunun 1 nci maddesi gereğince takibat 
yapılması ieabeder. 

Radyoda yapılan bu kanunsuz neşriyat yal
nız bir cezai mesuliyet tevlidetmekle kalmamak
tadır. Bir âmme müessesesini bir zümrenin em
rine meccanen tevdi ve tahsis etmek suretiyle 
aynı mesuller Devlet Hazinesine büyük mikyas
ta malî zararlar da iras etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu zararların tazmini de kanuni bir zaruret
tir. 

Suç işliyen kim olursa olsun adalet huzuru
na çıkarılmalıdır. Bu, en şerefli bir vazife, bir 
anane, bir itiyat haline getirilmelidir. Cemiye
timiz asırlardan beri özlediği hürriyet, refah ve 
saadete süratle kavuşmak imkânını ancak bu 
düşünce ve cesarette bulacaktır. 

Arz ettiğimiz kanuni sebepler ve yukarda 
verdiğimiz izahat sarahatle göstermektedir ki, 
Başvekil Adnan Menderes ve kendisi ile iştira
ki olanlar hakkında Anayasanın 46 ve İçtüzü
ğün 169 ncu maddelerine göre Meclis tahkikatı 
açılması bir vazife, bir mecburiyet halindedir. 

Bu talebimizi yaparken D. P. Grup unda da 
vatan ve ideal sevgisinin, küçük hesaplara ve 
şahsi menfaatlere galip geleceğini de ümidet-
mek isteriz. 

Bu ümidimiz de gerçekleşmezse, Büyük Türk 
Milleti, bütün ümitlerini kanunsuz ve keyfî 
hareketlere bağlıyanları ilk fırsatta hüsrana uğ
ratmasını bilecektir. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Hamdı Sancar. 
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A. HAMDİ SANCAR (Denizli) — "Çok muh

terem arkadaşlanm, radyonun, Devlet radyo
sunun - kendi takrirlerindeki ifadenin aynını 
kullanmak suretiyle söyliycyim - (zümîevi men
faatlere) kullanılmasından bahsile ve bunun 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesinde 
yazılı (Memuriyet vazifesini suiistimal) suçunun 
bütün unsur! ariyle mütekevvin Olduğunu gös
termek suretiyle verilmiş olan tahkikat takriri 
üzerinde benden evvel konuşan ve hakîkaten 
mensubolduğu partinin ekolüne, edasına uygun 
bir şekilde yukardan, âmirane ve biraz da dik
kat ederseniz tehdidiâmiz şekilde konuşan ar
kadaşımızın beyanlarının bâzı noktalarına iliş
mek suretiyle sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, memuriyet vazife
sini suiistimal fiilen Ceza Kanunumuzda ve Ce
za Hukukumuzda cürüm nevinden bir suçtur. 
Yani bir kasda makrun olarak işlenmesi icab-
eden kasdi cürümlerdendir. Bu itibarladır ki 
böyle bir cürmün, kasdi bir cürüm işlendiği id
diası karşısında radyonun bu tarzda istimalin
den maksadın ve neyi elde etmek kasdiyle bu 
tarzda kullanıldığının, yani niçin ve neden 
böyle kullanıldığının lâyıkiyle tavzih, tesbit 
ve teşrih edilmesi ieabeder. 

Aziz arkadaşlanm; 1950 senesinde, iktidara 
geldiğimiz zaman, en ileri hayırhah hislerin ter
sin altında; genç demokrasimizin müstakbel 
tehlikeler karşısında, garanti altında*, teminat 
altında bulundurmak emniyetini tehlikeye -dü
şürecek bir tarzda, geniş bir hürriyet havası
nın memlekette yayılmasını, iktidara gelmezden 
evvel, millet huzuranda verdiğimiz vaatlere 
mutabık bir şekilde yaptık. Yalnız, bilinmek 
iktiza eder ki, gerek 1950 senesinde ve gerek 
onu takibeden, 1954 ve 1957 seneleri seçimle
rinde, biz; büyük Türk milletinin asırlardan 
beri hasretini taşıdığı hürriyetleri nasıl kendi
sine vâ'detti isek aynı zamanda bunun teminat 
altında bulundurulmasını ve bize verilen, tes
lim edilen Devlet gemisinin fırtınalara muka
vim bir şekilde selâmet sahiline ulaştırılmasını 
da vâdetti'k. 1950 den bu yana muttasıl bizim 
bu iyi niyetlerinıizi, gittikçe artan bir .tempo 
ile kötüye kullanmak suretiyle zaman zaman 
bizim millete vadettiğimiz devlet gemisini selâ
metle yürütmek vadimizin icabı olarak bâzı 
tedbirler almak zarureti karşisıridâ' bırakılmış 
bulunduk 
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Bu tedbirler o türlü tedbirlerdir ki, bunun 

alınmadığı, alınamadığı takdirde bu cemiye
tin, bu milletin sürüklenmesi ihtimali, bulunan 
korkunç akıbetlerin hesabını bu millet ve tarih 
karşısında elbette hiç kimse vermeye mukte
dir olamaz. Demin konuşan C. H. P. hatibi, 
Halk Partisi mallarının alınması meselesiyle 
radyonun Devlet tarafından kullanılması mese
lesini - Zannederim bu arkadaşımız hukukçu
dur - birbirleriyle şu veya bu şekilde asla bir 
münasebeti olmadığı halde mukayese etmeye 
çalıştılar. 

Görüyorsunuz ki, meseleyi çok hafifinden 
almış bulunuyorlar. Vatandaşın mülkiyet hak
kıma hiçe sayılarak mallarının gasbedilmiş ol
ması ve sonradan iktidarımız tarafından bu
nun hakiki sahiplerine iade edilmiş olması va
kıasını radyo da şu veya bu tarzda konuşmak
la mukayese asgarî derecesinde gülünçtür. 

Biz radyoyu neler için kullanıyoruz? Size 
bu hususta misal vermezden evvel bizim Mec
lisimiz tarafından kabul edilen İnsan Hakları 
Evrensel "Beyannamesinin 21 nci maddesinin 3 
ftcü bendini okumak suretiyle arkadaşımızın 
bir suiistimal telâkki ettiği bu hareketin han
gi sebep ve maksatlara makrun ve müteveccih 
olduğunu açıklamak lâzımdır. Şimdi karşıdan 
suiistimalin kabul edildiği söyleniyor. Zaten , 
oraya da geleceğim. Dün Mecliste konuşan ar
kadaşlarımızın söylemedikleri sözleri gazetele
rine manşet yapmak »̂ ibi bir hareketi de haklı 
gördükleri muhakkaktır. Siz söylenmiyeni söy
lenmiş göstermek itiya dindaşınız. însan Hakları 
Evrensel "Beyânnamesinin 21 nci maddesinin 3 
hcü bencti: «Halkın iradesi Hükümet otoritesi
nin esasıdır. Bu da gizli oy açık tasnif yolu ile 
yapılacak...» Dikkat buyurun, «... devri seçim
lerle taayyün eder.» Bunun mânası: Gizli oy 
acık tasnif yoliyle seçim yapıldık4 an sonra 
hâlkm iradesi bu tarzda tecelli ettikten sonra 
bunun adı artık Hükümet otoritesidir. Hükü
met otoritesine karşı gelmek halkın iradesine 
karşı gelmek olur. Biz 1946 senesinde yapılan 
ve giz1 i ov, acık tasnif esasından uzak olup mil
lî iradeyi tecelli ettiremiyen seçimler karşısın
da bile bunu yapmadık 1950 de ilk defa yapıl- ; 
mış olan seçimlerle teessüs eden millî iradenin 
adına otorite denir. Bütün bunlara rağmen biz 
parti olarak o zaman dahi Hükümet otoritesi
ne karşı gelinmesini hiçbir zaman aklımıza ge-
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tirrnemişizdir. Şimdi ise üç seçim boyunca gMi 
oy açık tasnif yoliyle en meşru usullerle • tees
süs eden millî hâkimiyet karşısında eski mu
haliflerimiz vaziyet almış bulunuyorlar. 

REİS — (Melih Kemal Küçüktepepınar'a 
hitaben) mütemadiyen söz kesiyorsunuz, size 
birinci ihtarı veriyorum. 

HAMDÎ SANCAR (Devamla) — C.'-H. P. li 
hatibin ifadesine göre Adnan Menderes bu kür
süden, «Devlet benim* demiş. Biz, hiç birimiz 
Adnan Menderes'in değil böyle kürsüden, hiç
bir yerde ve hiçbir zaman böyle bir söz sarf 
ettiğine şahit değiliz ve sarf edebileceğine'de 
kaani değiliz. Ama Devletin bekası, istikrarı 
ve onun icra organı olarak istimrarım temin ile 
mükellef olan bir Hükümet Reisi için böylesi
ne uydurulmuş bir sözü ortaya koyup çeşitli 
tazyik, tefsirler üzerine hükümler kurmaya gi
den bu arkadaşıma bugün sadece muhalefetin 
lideri olan İsmet Paşanın daha bundan 10 gün 
evvel bir Ha !k Partisi vil;yet kongresine gön
derdiği bir mesajın bir pasajını okuyarak kar
şılaştırmasını ve vicdani muhasebesini yapma
sını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; îsmet Paşa Aydın C. 
H. Partisi îl Kongresine gönderdiği mesajda; 
istidraden ilâve edeyim ki, bu cümleleri ne za
man söylediğini ifade etmiyecek olursam bu 
İsmet Paşanın kendisinin Hükümet Reisi ve 
Cumhurbaşkanı olduğu zamanlarda söylemiş 
gibi anlamak ve o suretle karşılamak mümkün 
olabilir. Ama söylendiği tarih malum. Bir mu
halefet partisi lideri olarak İsmet Pasa, Aydın
lılara ve onların vesilesiyle Türk Milletine dik
kat edin, bir hafta evvel şunları söylüyor. 

«Vazifelilerin seçim zamanı radyonun yerle
rine göre kendilerini hazır ve dayanıklı bulun
durmaları icabeder. (Sağdan, «Doğru, doğru» 
sesleri) Evet, doğru; buna bir diyeceğim yok
tur. Dinleyin, şimdi gelecek. Radyodan başlıyor, 
radyonun kapısından giriyor ve nereden çıkı
yor, İsmet Paşa. 

«Bileceksiniz ki, seçimde rasladığmız hal ka-| 
nun dışı usuller içinde çırpınmakta olan bir ge
çici heyetin hareketleri » (Sağdan, doğru, doğ
ru, sesleri) Şimdi size Anayasanın 13 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasını okuyorum* : «Sabık Mec
lis, lâhik Meclisin içtiniaına kadar devam eder. 
Yani Devlette istismar vardir. Devlette inkıta 
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öİnıaz. İnkıta aşiret hayatında, inkıta kanunsuz, 
iptidai cemiyet hayatında olur. Devlet hayatın
da inkıta olmaz. Anla Çaçaya sorarsanız seçim 
gjinü radyoyu dinlemeyin. O gün seçim günü 
Üfeyince bugünkü mer'î kanun hükümlerine göre 45 
gün bu memlekette Hükümet otoritesi geçici bir 
heyettir, onu dinlemeyin, diyor. 

Yani bu memlekette seçimler boyunca Hükü
met yoktur. O, geçici bir heyettir. Emirlerini 
dinlemeyiniz, diyor. İsmet Paşa muhalefet par
tisinin lideri olarak Türk efkârı umumiyesine, 
Türk Milletine muayyen bir zamanda dahi olsa 
hiçbir veçhile infisal kabul • etmiyen ve mutlaka 
müstemir olması lâzımgelen Devlet ve Hükümet 
otoritesini muayyen bir zaman mahlûl ve mün
hal addederek, bunu vatandaşın zihnine sokmak 
suretiyle vatandaşa açıktan açığa Devlete karşı, 
serbest seçimlerle teessüs etmiş halkın iradesini 
bizatihi kendisi olan Hükümet otoritesine karşı 
kıyama sevk etmektedir. Ondan sonra iktidarda 
bulunuyorsunuz, halkın tertemiz iradesiyle, ser
best iradesiyle mesuliyet deruhde eden bir ikti
darı temsil ediyorsunuz, temsil ettiğiniz iktida
rın başında bulunduğunuz zaman da bir muha
lefet lideri çıkıyor, otoritenin, Devletin, Hükü
metin aleyhine vatandaşı teşvik ediyor, alenen 
teşvik ediyor, siz bunun için radyonun başına 
geçeceksiniz, diyeceksiniz ki, sizin seçmiş oldu
ğunuz bizler, Anayasanın 13 ncü maddesinin 
, sarih hükmünün yani yeni Meclis gelinceye ka
dar eski Meclisin aynen Devlet gibi, Hükümet 
gibi iş başında bulunması lâzımgeleceğini söyli-
yecek olursak, onlara göre bu, suiistimal oluyor. 
İşte radyoyu biz böyle maksatla kullanıyoruz. 

Halk Partisinin bir türlü alışmadığı, alışmak 
istemediği bir şey var, bu nokta üzerinde teşhi
simizi kuvvetle belirtmek ve Türk Milletine karşı 
uyanık olduğumuzu göstermek bize tevdi edilen 
emanetlerin namuskâr ve kuvvetli sahipleri ol
duğumuzu göstermek mecburiyeti katîyesi kar
şısında bulunuyoruz. Demek lâzımgelir ki, millî 
irade ile teessüs eden Hükümet otoritesini mu
ayyen bir zaman dahi olsa ortadan kaldırmayı 
teşvik etmek, bu memlekette maziden gelen han
gi hil'atları üzerinde taşırsa taşısın, hiç kimse
nin hakkı değildir ve buna müsaade etmiyece-

ız. 
Tezvirlerden bahsettiler. Bu kürsüde, (Benim 

yapamıyaeağun hiçbir şey yoktur) falan yerde 
ben (Sizi başaşağı getiririm), (Sağdan, millet 
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getirir, sesleri) dendi, ismet Paşa senin taşıdı
ğın hüviyet ne olursa olsun, halkın iradesine 
karşı gelmeyi ve teşvik etmeyi sana ve senin par
tine vermiyeeeğiz. (Sağdan, millet verecek, ses
leri) Ve bunun için asli vazifemiz icabederse 
Devletin radyosunu ve bütün kuvvetlerini sefer
ber edeceğiz, ama buna imkân vermiyeeeğiz. 
(Soldan, sürekli alkışlar) 

RE IS — Arkadaşlar, bu saatlerde Umumi 
Heyetinizi idare zor olmaktadır, eskiden beri 
malûm olan bir hal. Müzakerelerimizin ikmali 
için yardımcı olmanızı rica ederim. 

Sırrı Atalay, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saat 9,16 dır. 

RElS — 9,17 dir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben kendi 
saatime göre söyledim. 

REİS — Ben de kendi saatime göre söyledim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; Meclis Tahkikatı önergelerimiz Baş
vekil • Adnan Menderesi (hedef tutmaktadır. Gö
rüyoruz ki; hakkında Meclis Tahkikatı istenil 
len Sayın. Adnan Menderes aramızda mevcut 
değildir. 

Muhterem ar'kadaşlarımıız; Türk Parlâmen
to tarihinde hakkında istizah istenen Kâmil Pa
şa Meclisi Mebusana gelmediği için, Meşruti
yet Mebusan Meclisi, ispatı vüeudetmediği için 
bundan 52 yıl evvel Kâmil Paşayı düşürmüş
tür. Mücerret Meclisi Mebusana gelmediği için. 
Şimdi hakkında Meclis Tahkikatı istenen Baş
vekili aramızda göremiyoruz. Bu en azından 
Meclise karşı bilhassa Demokrat Parti çoğun
luğuna karşı hürmetsizliktir. (Sağdan alkışlar) 
Pervasızlıktır. Biz milletvekilleri olarak de
mokrasiyi çiğneyen kanunların âmir hüküm
lerine rağmen, muhalefete küfür eden ve hü
cum eden ve iktidar partisi idarecilerine tos 
kondurmıyan bu tatbikat devam ederse, bu 
bizi muhataralara götürür. Nazarlarınızı bu 
noktaya çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, sabah, akşam ve> 
öğle Devletin üç radyosundan, muhalefete kü
fürler [hakaretler en ağır en iğrenç isnatlar ya
ğıp devam etmektedir. Bu küfürlerdir aşağı
lık •metaîarı. Hattâ aşağının aşağısı metaı Ha* 
lûk Şaman arıyorsa,' başında bulunduğu Dev
let Radyosunun küfesinde arasın. Burada Ha-
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lûk Şaman bir içduygusunu döktü. «Demokrat 
Parti vatanın selâmeti için tek ümit» miş. öy 
le mil . (Soldan, öyle sesleri) 

öyle mi Halûk Şaman Beyefendi? 
Halûk Şaman diyor ki; biz vatanımızı ha

kiki veçhesiyle dış âleme Devlet Radyosu ile 
tanıtıyoruz ve gösteriyoruz. Ne gülünç, ne ha
zin iddia. Küfürle, hakaretle, tehditle, şan
tajla mı vatanın hakiki veçhesini dış âleme gös
teriyorsun Halûk Şaman Bey? (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Sokak kabadayısı dili ile Devlet Radyosun
da küfürler, yakası açılmadık küfürlerle mi 
sen dünyaya Türk milletini gösteriyorsun? 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bir memleket düşünün ve bir memleket ta
savvur edin ki şeref ve haysiyetleri koruma 
bahanesiyle yer yüzünün en ağır cezalı basın 
mevzuatını tesis ve temin eder, ondan sonra 
çıkar Devlet Radyosu vasıtasiyle memleketin 
sathında şeref ve haysiyetleri didik, didik eder. 
Şeref ve haysiyetler her gün Devlet Radyosun
da dar ağacına çekilmekte ve hançerlenınekte> 
dir ve bir arkadaşımın ifade ettiği gibi şeref 
ve haysiyet mezarlığı haline getirilmektedir. 
Bununla mı bizi dış dünyaya tanıtıyorsunuz, 
çok Maaşallah.. 

Hamdi Sancar, zehirli ve bâtıl bir zihniye
tin nasıl peşi sıra takıldığını burada ifade et
ti. Hamdi Sancar'a göre demokrasi ve Hükü
met demek, demokratik nizam ve müesseseler 
demek değildir. Yalnız însan Hakları Beyan
namesinin 21 nci maddesindeki gizli oy, açık 
tasnif sistemi mevcudoldu mu, demokrasi ta
mam oldu demektir. Sayın Menderes'in bu kür
süden ileri sürdüğü demokrasinin tek şartını 
ne güzel benimsemiş? Demokratik nizamın şar
tı yalnız gizli oy ve açık tasnif değildir. De
mokratik nizamdan ve müesseselerden bu gerie 
hukukçu arkadaşımızın haberi yok mudur? 
Vardır, bilir. Sayın Menderes bu kürsüden ifa
de etmişti, demokrasinin tek şartı açık tasnif 
gizli oydur. Bunu Irak'da yapar, Suriye'de ya
par, onlarda demokrasi mi var? 

Sonra Hamdi Sancar arkadaşımız garip bir 
zihniyetle, biz itham ediyoruz, biz deliller orta
ya koyuyoruz, buraya çıkıp bir masum eda ile 
bizi itham ediyor. Bu suçlu insanların telaşı
dır. (Sağdan bravo sesleri) Hamdi Sansar pe
kâlâ bilirler, okuduğu Âmme Hukuku dersle-
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rinde görmüşlerdir ki seçimler hükümetlerin . 
ve iktidarların son günüdür. Seçimin ertesi gü
nü yeni Hükümet işuaşma gelir- Ve yine bi
lirler ki demokratik nizamda seçimlere geçil
meye karar verıicugı gıuı, mteKitn ıvransa'da, 
nitekim isviçre'de birçok vekiller, hükümetler 
değişir. Seçimleri idare için hükümetler kuru
lur. üunları bilmez misin sen Hamdi Sancar? 
(Sağdan, bravo sesleri) İşte senin bu bilmedi
ğin, senin işine gelmiyenleri inönü veciz 
bir şekilde ifade etmiştir. Anlamamışsan, ma
zur görürüm, şimdi anlamış olursun. j 

Muhterem arkadaşlar; seçim tahkikatı hak- i 
kındaki önerge için sizin kararınız belli idi. | 
Bundan önceki üç Meclis Tahkikatı hakkında 
da aynı kararınız belli idi. Bundan önceki Pa
zar günü, Devlet Radyosu saat 19 seansında, 
saat 20,15 Radyo Gazetesinde, Sayın Mende
res'in iskenderun nutkunu okuduğu zaman, bu 
açıkça meydana çıkmıştır. Sayın Menderes, 
nutkunun iki pasajında şunu ifade ediyor: Sa
yın Menderes, Pazar günü, iskenderun'da; 
«1955 yılında, birkaç bakan arkadaşımız hak
kında, açılmış bulunan Meclis tahkikatlan bir 
yıl partimizi, bir yıl Demokrat Partiyi yarala
dı, işledi ve ağır yaralar aldık.» dedi. 

Sonra devam ediyor.: 
«Meclis tahkikatları açıldı, devam etti; Demok* [ 

rai: Partinin aleyhine işledi ve bunun için seçime i 
gittik.» 

Bu açıkça Demokrat Parti mebuslarına bir 
ikazdır ve peşin bir hükümdür. Demek istiyor ki 
eğer Meclis tahkikatına giderseniz 1955 te olduğu 
gibi Demokrat Partinin icraatını baltalamış olur- ; 
sunuz, işte Meclis tahkikatının kaderi bu cümle- i 
ler içinde gizlidir. (Soldan, şiddetli gürültüler, I 
öyle şey yok sesleri) 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Biz vic
danlarımıza göre hareket ederiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devlet ;rad: [ 
yoları bütün memleketlerde ve bizde de kuruluş j 
kanununda yazıldığı gibi milleti kederde, şenlik- I 
te, meserrette, saadette, hüzünde birlik ve bera
berliğe sevk etmek gayesiyle işler. Ve objektif 
olarak memlekette haberleri vatandaşlara ulaş
tırmak vazifesiyle mükelleftir. Ve bütün dünya 
mevzuatında Devlet radyoları iki statüye tâbidir. 
Devlet radyoları ya Devletin inhisarı altındadır, j 
nitekim isviçre'de olduğu gibi. Devlet radyoları ; 
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serbesttir, nitekim Kanada'da, ingiltere'de ve j 
Amerika'da olduğu gibi. Devletin inhisarmdadır I 
demek Hükümetin emrinde demek değildir. Si- I 
zin içinde bulunduğunuz ruh haleti peşine takıl
dığınız anlayış bu sakat tariften doğmaktadır. 
Çünkü siz Devlet radyosunu Hükümetin emrinde I 
sanıyor ve zannediyorsunuz. Yer yüzünde hiçbir 
Devlet radyosu Hükümetin emrinde değildir. 
Dünyanın hiçbir yerinde, demokratik memleket
lerin hiçbirinde Devlet radyoları muhaliflere kü
für ve hakaret etmez; memleketin yarısından çok 
evlâtlarına küfür sesleri yükselmez ve bunlar as
la görülmez. 

Muhterem arkadaşlarım, sizin 1946 - 1950 ara
sında nazari hürriyetin ateşli müdafileri bulun
duğunuz günlerde Devlet radyolarında muhale
fetin sesi işitildiği devirlerde muhalefetin 
Devlet radyosundan bir tek gün mensubu
nun veya kendisinin hakareti bahis mevzuu olma
dığı bir zamanda muhalefette bulunan Demok
rat Parti Genelbaşkanı Sayın Celâl Bayar'm nu
tukları Devlet radyosunun üç seansında yer aldı
ğı bir devirde muhalefette bulunduğunuz yıllar
da 1948 yılında çıkan bir kanunla 15 er dakika teş
riî seçimler arifesinde konuşma imkânlarına sa
hip bulunduğunuz bir devirde Demokrat Parti 
mebusu olarak, Eskişehir mebuslarından birisi 
bir kanun teklifinde bulunuyordu. Muhalefet ola
rak' iktidarla santimi santimine milimi milimine 
eşit haklara sahibolacağız diyordunuz. Bilmem ne-

: rede şimdi Fikri Apaydın, özçoban arkadaşım, ne
rede Koraltan ve nerede Sayın Menderes. Siz 
Devlet radyosundan şikâyetçi miydiniz, muhale
fette iken?. Devlet radyosundan muhalefetinize 
sövülmemişti, hakaret edilmemişti. Şeref ve hay- I 
siyetler didik edilmemişti. Buna rağmen Fikri 
Apaydın arkadaşımız, Eskişehir Milletvekili bu
lunmadığı zaman kanuna sahip çıktınız, seçimle
rin arifesinde konuşma hakkı verildiği halde eşit 
haklara sahip değiliz diye muhalefette bulunma
dınız mı? O zaman muhalefet olarak vatan ve 
Devlet otoritesi fikirleriniz aynı mı idi? Memle
kette vatandaş hak ve hürriyetlerinin tehlikede 
olduğunu ileri sürmüşler, sonra da Devlet otori- I 
tesinin tehlikede olduğunu bildirmişlerdir. I 

ENVER KAYA (istanbul) — O zamanki mu
halefeti getirin.... I 

SIRRI ATÂLAY (Devamla) — 1950 de ikti
dara geçtikten sonra Devlet radyosu sanki De
mokrat Partinin babasının malı imiş gibi kulla- | 
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I nılmaya başlanmıştır. Nerde Behzat Bilgin, ner-
I de Emin Kalafat arkadaşlarımı ve nerde demin 
I burada Devlet radyosu bahsinde en az 'konuşması. 

lâzmıgelen Celâl Yardımcı? Çünkü siz Celâl Yar
dımcı, 9 . XII . 1953 te şikâyetçisi bulunduğunuz 

[ Devlet radyosu hakkında «Hükümetler devlet 
radyolarını Devletin haysiyetine uygun bir şekil
de kullanmaya mecburdur» diyorsunuz. Şimdi 
Devlet radyosunda müdafaa imkânını, tekzip hak
kını kaldıracaksın ve radyodan gazetecilere çöl fa
resi diyeceksin, ondan sonra da 'muhalefete tekzip 
hakkı tanımıyacaksın, soysuzlaşma hareketlerin
den bahsedeceksin. Burada tekrarından utandı
ğım en ağır ve en şeni sözleri Devlet radyosundan 
söyliyeceksin. Bu Devletin haysiyetine uygun 
mudur? Türk milleti şahit olsun ki; çıkacak, kü
fürlerin en şeniini Devlet radyosundan yapacak 
ve bu Devlet haysiyetine uygundur diyecek. 
O halde siz, şeref ve haysiyetleri korumak için, 
onu himaye etmek için Basın Kanununu niçin ge
tirdiniz? Hani yok böyle bir korumak. O halde 
sizin şeref ve haysiyetleriniz korunacak, muhale
fetin ve bu milletin şeref ve haysiyeti yoktur. 
Yağma yok. (Sağdan bravo sesleri) 

Benim mensubolduğum C. H. P. nin ve bu 
memlekette bulunan yüz binlerce bitaraf, hattâ 
Demokrat Partili bütün memleket evlâtlarının şe
ref vo haysiyetleri en az Halûk Şaman'ın şeref 
ve haysiyetinden üstündür ve en az onunki kadar 
mübarektir. (Sağdan, alkışlar) Bunu böyle bil
mesi lâzımdır. 

Devlet radyosunda (milletvekili arkad'aşlarımı-
j zııı beyanını 'koyarken, Muhterem Reisicumhuru-
J muzun muhalefete ağır bir şekilde hücumlarını 

koyarken, saatlerce devam eden'Maliye'Vekilinin 
bütçe konuşmalarını görürsünüz. Demokrat Parti 
propagandasını yapan Meclis saatini görürsünüz, 
grup toplantılarımızın tebliğlerini neşretmezsiniz. 
Kendi grup tebliğlerini neşrettirirsiniz. İlânları 
bu anlayışa göre alırsınız. Biat eden veyahut nab
za göre şerbet verenlerin ilânlarını kabili edersi • 
niz. Seçim günü Devlet radyosundan vatandaşın 

I siyasi kanaatine tesir edersiniz. 27 Eikim 1957 saat 
I 14 ten itibaren Devlet radyosu yıllardan b?ri mu

halefet safının şerefli bayrağını taşıyan ve bütün 
I memlekette o şekilde tanınan ve bilinen Kars'ı ilk 
j olarak vermeye başlarlar. Bundan maksat sarih 

tir. Henüz rey vermiyen binlerce vatandaşın oyu-
I na engel olmaktır. C. H. Partisinin kalesi bulu-
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nan Kars'da da Demokrat Parti kazanmaktadır. 
Bunun sarih ve kesin mânası budur. Hakikatleri 
tahrif ve yüzde yüz değiştiriyorsunuz. Vekilin 
seviyesine inip yalan söylüyorsunuz diyemiyece-
ğim ama hakikatleri tahrif ediyorsunuz. Saat 1,5 -
2 sıralarında Kars'ın iki köyünde iki sand..k açıl
mıştı, sandık başındaki D. P. başkanlarının sade
ce iki oyu çıktı. D. P. Kars'ın bu iki köyünde sa
dece iki oy kısmet olmuştu. Bu sırada Devlet rad
yosu Kars'ta C. H. P. sıfır, D. P. 150 - 200 gibi 
hakikatleri tahrif ederek haberler veriyordu. Der
hal telefonla C. H. P. Genel Merkezini aradım. 
(Soldan, bu mesele kapandı sesleri) (Soldan, gü
rültüler) Muhterem arkadaşlar seçim günü va
tandaşın.... 

REÎS — Sim Bey, bundan evvel bu mevzu 
kapandı. Aynı mevzuu dile getirmek doğru de
ğildir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devlet rad
yosu seçim günü vatandaşın rey serbe^îsine tesir 
ederek bu şekilde musallat olur. Millî kurtuluş 
günlerinde dahi Devlet radyosundaki keyfîlik
ten kurtulunmamıştır. Gümüşane'nin kurtuluş 
günü için, milletvekili Devlet radyosuna müracaat 
etmiş, önceden metni vereceğim demiş, müracaat 
kabul edilmemiştir. Eski mebus Zeki Başağa, 
şimdi mebus değil. 

Muhterem arkadaşlar kurtuluş günlerinde 
dahi Devlet radyosunda konuşmalar istenildiği 
şekilde istenildiği gibi olmasına çalışılmaktadır. 
Devlet radyounda sadece bu şahıslar my sadece 
Anadolu Ajansının verdiği beyanlar mı, sadece 
partizanlar mı yer alacaktır. Hazır cevap adın
daki saatte Demokrat Partinin propagandasını 
yapar. 

Medhü senaya gelince, artık bunun öyle nu
munelerini, öyle çeşitlerini verdiniz ki, Devlet-
radyosunda Türk edebiyatına yeni numuneler, 
evliyalık mertebesi, sudan aziz, topraktan müba
rek. Adnan Menderes'in izindeyiz menkabeleri 
vatandaşların kulaklarını tırmalamaktadır. Ve 
vatandaşlar bu medhü senalar sırasında düğme
leri çevirmektedir. Devlet radyosunda yalan ve 
gülünç haberleri verirsiniz, ölüleri, çocukları 
sabi, sübyanları hattâ saçı bitmemiş çocukları 
Devlet radyosunda görürsünüz. 1 000 nüfuslu 
köyün 1 200 kişi ile Demokrat Partiye geçtiğini 
bildirirsiniz. 4 yıl önce ölmüş, Allanın rahmeti
ne kavuşmuş olanları Devlet radyosundan verir-
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siniz. Mübarek bayram günü Devlet radyosundan 
Vatan Cephesine geçenleri verirsiniz. 7 600 kişiyi 
bir kişinin peşinde koyun sürüsü gibi telâkki eder
siniz. Benim oğlum Devlet radyosundan Vatan 
Cephesine geçmiş olarak verirsiniz. 7 600 kişiyi 
koyun sürüsü gibi verirsiniz. Kars'ın Digor ka
zasında 1957 seçiminde 79 rey alan Hürriyet 
Partisinin 60 binlerce kişi ile D. P. ye geçtiğini 
verirsiniz. 

Son olarak mübarek olsun, sizin için hayırlı ol
sun, güle güle kullanın. Ordu Mebusunun ar
kasından 40 bin kişinin C. H. P. den ayrıldığını 
Devlet radyosunda verirsiniz. 4 . ,1 .1960 aksa* 
mı saat 19.10 da Orud'dan 40 bin kişinin C. H. 
P. den istifa ettiğini Devlet radyosunda ve
rirsiniz. 

Devlet radyosunda din istismarcılığı yapar
sınız. Sanki Türkiye'de 26 milyon insan ve bun
ca çeşitli teşekküllerden başka mümin ve müs-
lüman yokmuş gibi hangi mübarek akşam veya 
gün radyoda mevlût okunduğu zaman falan ye
rin Demokrat Parti ocak başkanından başlarsı
nız. Eğer hakikaten samimî iseniz, Devlet rad
yosundan din istismarcılığı yapmıyorsanız, mem
leketin yirmi altı milyonundan yalnız Demokrat 
Parti ocaklar na mensubolanlarm müslüman ol
duğundan bahsetmezsiniz, iddia etmezsiniz, ve 
bunun için Devlet radyosundan propaganda yap
mazsınız, hazindir. Devlet radyosunda; sabahtan 
akşama kadar, Devlet radyosunda şeref ve hay
siyetlerini müdafaa etmeye hakkı olmıyan, ce
vap vermek hakkını haiz olmıyanlara tecavüz 
etmezsiniz. 

İran'da bir gazete oradaki talebe teşekkülleri
nin bir geçit yaptığını söyler, ertesi günü Dev
let radyosu İran Büyük Elçisine tekzibi okur-
tursunuz. Hazindir arkadaş1 ar, hazindir. Memle
ketin yarısından fazlasını teş'-il. eden muhalefe
tin şeref ve haysiyetini didik didik edersiniz ce
vap hakkı tanımazsınız. Fakat İran Ba/üke çi
şine iki santimlik bir şey için tekzip hakki tanır
sınız. Bu memlekette şeref ve haysiyetle:in mü-. 
dafaasınm neticesi böyle mi olacaktı. Kalkın 
ey ehli vatan> ayağa kalkın; ben oturayım, 
ve ben- oturduktan sonra msmleket isterse 
mahvolsun. İstediğiniz bu. muydu ?.. . . (Sağ
dan, alkışlar) Meclis tahkikatının, siyasi, 
cezai ve malî veçheleri vardır. Dahiliye 
Vekilini gördüm, hatırladım; Devlet raJyosanda 
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Uşak olayları sırasında Dahiliye Vekili; sokak ka
badayılarının tebrik eder, teşvik eder. Ve Da
hiliye Vekili; menfi tezahürat yapıyorlar, devanı 
edecektir diye bu şeref ve haysiyet düşmanı olan 
bii sarhoşları Devlet radyosunda çıkar teibrJk 
eder ve Dahiliye Vekili osarak da aranızda dola
şır ve zanneder ki, Hükümette bulunmak hük
metmektir, emretmektir. Değil. Hakamette bu
lunmak hizmet etmektir. Hükümette bulunmak 
mükellefiyettir. Şeref ve haysiyetleri korumak
ta?.- Dahiliye Vekili Namık Gedik'in ş ref ve 
haysiyetini koruduğu kadar, can düşmanı da ol
sam, benim de şeref ve haysiyetimi korumaktır. 
Halbuki Uşakta Emniyet Umum Müdürü Cemal 
Gö'ktan'm gözleri önünde bizim ve vatandaşların 
nelere mâruz kaldığımızı biliyorsunuz. 
,., Muhterem arkadaşlarım, siyasi mesuliyetin 

yetkisi çoğunluk olarak sizin elinizdedir. Ama 
Parti içimde.... O yolda ki, siz daha sorumsuzlu
ğun hesap ve muhasebesini yapacak durumda 
değilsiniz. 

Siyasi mesuliyete gelince : 
Muhterem arkadaşlar; §u anda dünden beri 

devam etmekte olan Meclis tahkikatı •açılmsaı 
hakkındaki müzakereler dolayısiyle bütün bir 
milletin, bütün Türk milletinin gözü ve kulağı 
buradadır, sizlerin üzerinizdedir. Beklemekte
dir. Bu muazzez çatının altında bir defa daha. 
hak ve hürriyetlere sahibolunmak için karar alı-
n-acaifc mı, alınmıyaeak mı? 

Muhterem arkadaşlar; Meclis tahkikatı aern; 
Devlet radyosunu şeamet ve şenaat tellallığından 
kurtarın. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Sol
dan, gürültüler) 

BEÎS — Basın ve Yayın Vekili. 
ÇALIŞMA VEKlLÎ VE BASIN - YAYIN 

VEKÂLETİ VEKÎLÎ HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) -— Muhterem arkadaşlarımı, kulağıma değen 
bil: iki sivri,nokta olmasaydı, bu mütecaviz ve 
çefr$fil dilli mebusa cevap vermek için bir daha 
sizin vaktinizi israf etmiyecektim. (Soldan, bravo 
sesleri, alkişlar) (Sağdan, gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Benim dilim 
mensubolduğum Doğu - Anadolu'nun lehçesidir. 
Kilitli değildir, 'kirli değildir. (Gürültüler) 

BEÎS — Müsaade ©diniz efendim, niçin mü-
dalıalc ediyorsunuz? 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Kirli dilli 
dedi, ne demek istedi, lütfen tasrih ettirin. 
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BEÎS — Buyurun siz konuşun, tavzih ettiri

rim. (Sağdan şiddetli gürültüler) 
Efendim, eğer gürültü edip müzakereyi bı

raktırmak istiyorsanız açıkça söyleyin. Rica 
ederim grupunuzun alâkalıları meşgul olup bu 
gürültüyü önlesinler, gürültünün bilhassa sağ
dan geldiği görülüyor. Rica ederim. Buyurun 
Vekil Bey. 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Meclis tah
kikatlarının kaderi dünden belli olmuş. Neden? 
Çünkü Adnan Menderes'in konuşmasında buna 
dair işaret varmış. Arkadaşlar, nasıl bir intakı 
hak, nasıl bir zihniyeti gösteren görüş tarzı bu. 
Sırrı Atalay şunu bilsinler ki, Millî Şefinin nu-
tuklarmdaki cümlelerden ilham alarak burada 
karar verecek milletvekili şu arkadaşlarımızın 
içinde mevcut değildir. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) Onlar yalnız kendi vicdanlarının se
sinden ilham alarak burada karar vermektedirler. 
O devir sizin millî şeflik devrinizle birlikte tari
hin âmakına gömülmüştür. Ve bir daha avdet 
etmiyecektir. Senin, Sırrı Atalay senin buraya 
bir daha mebus olarak gelemiyeceğin gibi.. (Sol
dan, bravo sesleri) (Sağdan, gürültüler) Bura
da bir daha mütecaviz ve küstah tarzda konuş
mak imkânını bulamıyacağm gibi böyle.. (Sağ
dan, şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) 

REİS — Oturunuz efendim. 
HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Şimdi telâş 

ve asabiyete düşüyorlar, anlamıyorum. Niye bu
rada bar bar bağırıyor, yırtmıyorlar; onların 
Genel Sekreteri söylemedi mi ki, bu memlekette 
Devlet radyosundan daha müessir bir radyo var
dır. Onun tabiriyle bu fısıltı radyosudur. Biz 
ona tezvir ve iftira radyosu diyoruz. Mevcudi
yeti kendileri tarafından beyan ve itiraf edilmiş 
olan bu radyoya karşı, bu memlekette fesat çı-
kartmaya matuf fısıltı radyosuna karşı bizim 
Devlet radyosu ile, meşru iktidarımızı savunma
mızı neden çok görüyorlar? (Soldan: Alkışlar) 

Şimdi arkadaşlarım; bir noktaya daha işaret 
edeyim. Bu şahsıma ve sayın Başvekilimin şah
sına taallûk eden bir'nokta.. Meşrutiyet devrinde 
Kâmil Paşa, istizah takriri mevcut iken Meclise 
gelmemiş ve bundan dolayı Meclisçe ıskat edil
miş yahut kendisine ademiitimat beyan edilmiş; 
her ne hal ise.. 

Hakikaten istizah takriri üzerine hükümetten 
bir şey sorulacak, bir cevap alınacak ve bu ce-
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veba göre Meclis tarafından itimat veya ademi-
itimat beyan edilecektir. 

Böyle bir istizah takririnin görüşüldüğü cel
seye icabet etmemek, müzakerenin usulünde ce
reyanına bilfiil mâni olmaktır. Fakat Sayın 
Menderes'in, şu Meclis tahkikatlarının açılması, 
yani mesuliyetine karar verilmesi bahis mev
zuu olduğu bugünde kendinden emin, vicda
nı temiz, alnı ak olarak burada bulunmaması
nı, biraz da Büyük Meclisin hakkındaki kara
rma, itimadında aramak lâzımdır. İşte Başve
kilim tunun için burada değildir. Sizin temiz 
vicdanlarınızdan çıkacak kadarlardan emin oldu
ğu için buraya gelmemiştir. (Soldan, bravo ses
leri ve alkışlar) (Sağdan, gürültüler) 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Bana küstah 
dedi, hakaret etti, söz istiyorum. 

REÎS — Efendim, siz dje kirli dilli dediniz, 
söz veremem efendim. Aksi takdirde bu iş uzar 
gider. •' 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —• 
Reis Bey, söz istiyorum. 

REİS — Kemal Özçoban ne hakkında söz is
tiyorsunuz? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sırrı Âtalay konuşmasında ismimden bahsetti. 
Onun için söz i^tivorum. 

HAMDt ÖNER (Adana) — Reis Bey takri
rimi izah edeceğim. Söz istiyorum. 

REİS — Müsaade buyurun ben izah edece
ğim, takririn mahiyetini anlatacağım • İçtüzü
ğün 171 nci maddesi mucibince Başvekilin 
dinlenmesi, bir. Vekil bu mevzuda cevap verdi. 

Tahkikat önergesini verenlerin cümlesinin 
dinlenmesi suretiyle müzakerelerin devamı, di
yorsunuz. Bu da karara bağlanmıştır, iki. 

Buyurun özcoban. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) -

Muhterem arkadaşlarım, biraz rahatsız oldu
ğum için, hazırlıklı olarak söz almak niyetin
de değildim. Fakat arkadaşım konuşmasında 
benim ve diğer bâzı arkadaşlarımın 1946 - 1950 
arasındaki fikirlerimizi bu kürsüden dermeyan 
etmemizden dolayı o günkü fikirleri bugün gü
ya fikir değiştirmişiz gibi> imalı sözlerle size 
ve Türk efkârı umumiyesine telkinde bulun
mak istediği içindir ki buna cevap vermek üze
re huzurunuza çıktım. Ben mevzuu, o zaman
ki fikirlerimizi ve bize ait konuşmalarla bâzı 
hâdiseleri hatırlamak üzere o zamandan başla-
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I yıp bugüne avdet etmek istiyorum. Sene 1946. 

Gayet iyi niyetlerle ve biraz da İnönü'nün Af
yon Karahisar'ma gelerek belediyede çok parti* | 
li bir sisteme gidiyoruz, bu sistem, bu rejim 
iyi bir şeydir, vatandaşlarıma tavsiye ederim, 
demesi ve henüz genç olan arkadaşınızın iyi ni- | 
yetle siyasi hayata atılmasına âmil olmuştur. I 
Naçiz arkadaşınız da bu iyi niyetlerle siyasi ha- i 
yata atıldım. Muhterem arkadaşlar; bugün I 
Halk Partisinde mevcudolan bâzı genç arkadaş-i 
larım gibi, ben de Türk Milletinin istikbalinin i 
çok partili demokratik rejim yolunda olduğunu 
anlıyarak girmiştim. Ve bu niyetlerle şu sıralar-1 
da, bugün tesadüf olarak Sayın İsmet İnönü'nün | 
oturduğu yerde, yanımda Mareşal Fevzi Çak-1 
mak ve bazan da Sayın Celâl Bayar olduğu hal
de ahzi mevki etmiştim. Heyecan halinde idim. 
Niçin burada oturan 64 kişinin haricinde kalan, 
diğer milletvekilleri bizim gibi düşünmüyor vej 
milletimize verilen söz gibi hareket edilmiyor} 
diye kendi kendime mülâhazalara dalıyordum. | 
Ben şu iki gündür dikkat ediyorum. Hiçbir | 
zaman iki tarafı da tenkid edecek değildim. Bu-j 
gün bize itidal tavsiye eden Kemali Bayazıt'mi 
arkadaşları maalesef o zaman bizimle bu yolda 
gitmiyorlar, ifratla üzerimize hücum ediyorlar.; 

Şimdi arkadaşlarım, seçim yolsuzlukların-; 
dan bahsettiler. Yalnız arkadaşlar ve Reis Bey j 
mazur görsünler, istirham edeceğim. ! 

.'•- I 
Sadet haricine çıktığımdan değil, o zaman- j 

ki fikirlerini kül teşkil ettiği için, arada sı-1 
rada bâzı mevzularda misaller getirmek mec
buriyetindeyim. Meselâ 1946 da elimize, Di
yarbakır'da yapılmış "olan seçim yolsuzlukları; 
dosyası verildi. Bu seçim dosyasının müdaîa- | 
ası, bana verilmişti. O zan\an Tutanakları İn- | 
celeme Komisyonu Reisi Kemal Turan idi. O | 
ve arkadaşları beni konuşturmadılar 1950 de I 
Tutanakları İnceleme Komisyonu Reisliği ben-1 
denize, Kemâl özçoban'a verilmişti. 1946 da-
ki reis İsparta Mebusu Kemal Turan, bizi ko
nuşturmamakla bize eza vermişti. İşte bu acı-; 
yi bildiğim - içindir ki, ben 1950 de reis ola- i 
rak âzami toleransı göstermiştim. Muhalefete | 
bu acıyı tattırmadım. Sonra da tutanaklannl 

] Mecliste tetkikini anti - demokratik görerek) . 
İçtüzük tadili teklifinde bulundum. Acaba | 
1946 - 1950 arası fikirlerimi değiştirse idim bu! 

I toloransı göçterir mi idim? Bu teklifi yapar- \ 
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mıydım? Tutanakların Yüksek Seçim Kuru
lunda tetkikini sağlıyacak faaliyeti gösterir mi 
içlim? İlk geldiğim günlerde geçen bu hâdiseyi 
anlat diyorlar., Arkadaşlar, Diyarbakır dos
yası konuşuluyor dendi. Buradaki yolsuzluk
ları de rmey an edecek misiniz, buyurun dediler. 
Kalktım gittim. Söylediğim şudur: yapılanlara 
itiraz edeceğim dedim. Ve okumaya başladım. 
,I)aha 3 ncü maddesine girmeden encümendeki 
ekseriyete mensup arkadaşlar bize hücuma geç
tiler. . Bugün içlerinde kıymetli, çok hüsnüni
yetli arkadaşlarımız var. Onların bugün biz
den medet umar gibi bağırmaları o günlerin 
acılarını tatmadıkları ve mazileriyle kıyaslama
dıkları için bana garip geliyor. 

O zaman bir haftalık mebus olan Kemal öz-
çoban'ı susturmak istediler. Buraya geldik, bak
tık ki, kavilleri ile fiilleri birbirine uymıyan 
tek partili zihniyete sahip olanlar demokrasi 
oyunu oynamak niyetindedirler. Baktık ki, on
lar vermiyecekler, faaliyete geçtik. Dört sene
lik mücadelemizin neticesinde bir seçim kanunu 
getirmeye muvaffak olduk. Getirdiler, çok çok 
teşekkür ederiz. Fakat getirtmeye muvaffak 
olduk, çünkü Türk milleti böyle arzu ediyordu. 
.... Muhterem arkadaşlarım, yukarda kütüpha
nede seçim kanununun görüşülmesi sırasında 
konuşmalarımız tutanağa geçti. Belki Sırrı Ata-
lay arkadaşımız bu konuşmamdan mülhem ola
rak bana söz attı. O zaman biz bir sual sorduk 
zannediyorum ki, Hasan Dinçer, Ahmet Oğuz'la 
aynı suali sprdular. Sorduğumuz sual şu idi : 
[Sayın,Başkan, radyoda konuşma saatleri ay
rıldığına çok teşekkür ederiz. Acaba radyo bi
taraf kalacak mıdır?,Hükümet kendi partisinin 
veya kendi, icraatının konuşmasını yapacak mı-
d,ır?] dedik. Başvekil Yardımcıları, şu cevabı 
verdi ki,., bu konuşmaları, tutanaklarla tesbit 
edildi arkadaşlar. (İktidar küldür, partisiyle, 
Ilükümetiyle bir. küldür, yaptığı icraatı ve ha
rekâtının hesabını Türk milletine.vermeye mec
burdur, elbette, sizlerden farklı olarak her za
man Hükümet izahat verecek ve konuşacaktır...) 
dediler. 

Atâlay. arkadaşımız, sanki Kemal özçoban 
ye arkadaşları fikir değiştirmişler gibi feryat 
ediyor. Bugün radyodan şikâyet ediyorlar. Bu 
teamülü kuran kendileridir. İstiyoruz ki, kuru
lan teamül milletin menfaatine olarak yerleşsin. 
Eğer her parti iktidarda iken bir türlü; muha-

. ıybu is : ı 
lefete geçtiği zaman başka türlü konuşursa iş
te o zaman fikir değiştirdi denir. Eğer aklı se
liminizi tahrik eder, millet menfaatini göz önün
de bulundurursak alınacak netice müspet olur. 

Yalnız tekrar arz edeyim ki, bu teamülü ku
ran Başvekilleridir. Bugün feryatlarının bu ka
dar ağır olmaması lâzım gelir, zira kendi dü
şen ağlamaz. Arkadaşlar. 

REİS — Sefer Eronat. 
SEFER ERONAT (Yozgad) -^ Muhterem 

arkadaşlarım, bu konuda daha evvel; nelc? hayal 
ettik, nerelere geldik. Ben zannediyordum ki, bu 
önergeyi getiren arkadaşlar mevzuatı umumiye-
ye çalıştılar, bir suç buldular,, bu suçu getirdi
ler burada izah edecekler ve bunlara cevap veri
lecektir. Her işlerinde olduğu gibi bundan da ih
mal etmek suretiyle, esasen olmadığı için, bir 
nutuk çekmek suretiyle firar ettiler. Bilcümle 
söylenen sözlerin heyeti umumiyeşi kanunun, ni
zamın, gelenek ve bilginin dışında nutuk. çek
mekten ibarettir. Ama rica ediyorum, bir mem
leketin Başvekilini, bir memleketin Hükümet 
erkânını kahvehanelerde eslihayı. memnua ara
mak şeklinde" bir muameleye tâbi tutmak mı is
tiyordunuz? Bu önergeyi getirdiniz madem ki, 
söyliyeceğiniz bir şey yoktu, neydi bu nutuk?., 
Bizi bu kadar inandırdınız şu kadar milyon va
tandaşı ümitlendirdiniz. Dağ doğura doğura bir 
tavşan bile doğurmuş değil. Muhalefet, vazifesini 
yapmamıştır. Bu önergeleri getiren arkadaşlar 
vazifelerini yapmamışlardır. Hangi önerge gel
di de burada vicdanımızda tepki yarattı. Tur
han Feyzioğlu burada çok güzel konuştu. Ve sa
mimi, doğru söyledi. İsmet Paşanın karargâh 
evine gitmesini önlemek için valinin ne ; kadar 
çabaladığını... 

REİS — Radyo mevzuunda konuşun. 
SEFER ERONAT (Devamla) — Söyledi. 

Valinin emniyet tedbiri aldırdığını söyledi. Son
ra da vur emri verdi, dedi. Oldu mu bu? İptali 
ifadenin içinde. 

Radyo işi de böyle oldu. Ne konuşuldu? Ben 
niye cevap vereyim. Bu kadar boş gelecektiniz, 
bu kadar önergelerle memleket efkari ur: mm iye
sini aylardır, yıllardan beri niye meşgul ..ettiniz? 

Matbuat hürriyetinden bahşedersiniz, âlâ. 
Hani lâyihanız? Matbuat arkalarından gelir, 
sormaz ki, nerede sizin lâyihanız, diye sormaz. 
Muhalefetler millete karşı getirecekleri lâyiha-
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larla mukayyettir, hani nerede? Matbuat sormaz. 
Ben hayret içindeyim. Onun için konuşmaktan 
vazgeçtim. Bu kadar Ijpşluk içindeyim ki, izah 
edecek bir şeyleri yok. Buraya gelirlerken mâna 
ve mesnetli gelsinler. Boşluğa konuşacak değilim. 

REÎS — Ferda Bey, üzerinde konuşacaksa
nız, buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Evet üzerinde. 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 

Usul hakkında söz istiyorum. Bu meselede üze
rinde konuşulamaz. Onu izah edeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
NUSRET KlRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — 

Muhterem arkadaşlar; bir tahkikat talebi ya 
reddedilir, ya kabul edilir. Yani bir tahkikat 
talebinin ya kabulü lehinde veya kabulü aley
hinde konuşulur. Üzerinde konuşmak 103 ncü 
madde, kanunların müzakeresi faslında olmasın
dan da anlaşılıyor ki, tadili mümkün olan bir 
kısma iştirak veya bir kısma ademiiştirak müm
kün olan hallerde ancak tatbik edilir. Bu iti
barla iki lehte, iki aleyhte konuşmadan sonra ' 
üzerinde konuşulamıyacağı cihetle kifayeti mü
zakere takriri reye konabilir. Arzım bundan iba
rettir. 

REÎS — Çok muhterem arkadaşlar, Kiriş-
çioğlu arkadaşımızın beyanım dinlediniz. Bu be
yana göre, kanunların müzakeresinde her ne ka
dar lehte, aleyhte ve hakkında konuşmak bunların 
ret veya kabulünden mâada tadilen kabulü zım
nında hakkında konuşmak mümkünse de, tah
kikat önergeleri hakkındaki müzakereler ret 
veya kabul şeklinde neticeleneceği için bunun 
hakkında konuşulamıyacağı ifade ediliyordu. 
Bu hususta Dahilî Nizamnamemizde gerek ka
nunların müzakeresi babında, gerekse Meclis 
tahkikatlarının müzakeresi kısmında hususi bir 
hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla Riyaset 
Heyeti olarak bu hususta bir karar vermekten 
ziyade Yüksek Heyetin mütalâasını almak ve 
ona göre amel etmek temayülündeyiz. (Sağdan, 
gürültüler) 

Beyefendiler; ne gürültü ediyorsunuz. Red
detmedim, daha bir şey söylemedim. 

Buyurun, efendim. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) —Muhterem 

arkadaşlar; iki akşamdan beri devam eden mü-
zakerattan ve geçen İnikatta ilk Meclis tahkikat 
önergesinin müzakeresi sırasında Riyaset mev
kiinde bulunan Refik Koraltan'm kabul ettiği ve 
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böylece eskiden beri bilcümle müzakerata şâmil 
olmak "üzere lehinde ve aleyhinde ve hakkında 
konuşmanın kabil olduğu kararma vardınız, bu 
suretle de bir teamül teşekkül etti. Teessüs eden 
bu usulü . şimdi değiştirilmek istenmesiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Mevzuubahis maddo 
müzakerata taalûk etmektedir. Mecis tahkikatı 
önergeleri de, 168 ve mütaakıp maddeler tetkik 
edilirken görülür ki, takrir sahiplerinin beya
nından ve ilgili Vekilin dinlenmesinden sonra 
takriri kabul etmek veya -etmemek hususunda 
bilmüzakere neticelendirilir. Bu itibarla ma
demki, . bu iş bir müzakere mevzuudur, bir ko
nuşma mevzuudur. Bu Mecliste konuşma mev
zuu olan her hususa şâmil olmak üzere bu mad
deyi umumi mânada anlamak zorundayız. Ni
tekim teamül de budur. Bu boşluğun teamülle 
doldurulması hususunu Yüknek Heyetiniz muh
telif vesilerle kabul etmiş bulunuyorsunuz ve 
muhtelif vesilerle Riyaset Makamını işgal eden 
arkadaşlarımız teamülün bir teşriî organın iç 
meselelerini halleden, çalışmaları tanzim eden 
Tüzüğün boşluklarını dolduran, teamüller olma
sı bakımından Tüzük hükümleri kadar kıy
metli kanun hükümleri kadar kıymetli bir değer 
taşıdığını kabul etmiş olduğumuz bu teamüllerin 
bütün müzakerata şâmil olduğunu kabul etmek 
icabede?. 

Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın teklifi, bu 
kabîl müzakerata teşmil edilebileceğine dair bir 
delil do mevcudolmaması itibariyle, şayanı ka
bul değildir. 

Yerleşmiş bir teamülü bozmadan ve bilmü
zakere neticede karara varılacağı da açık ol
duğuna göre, bir mevzuun müzakeresi bakımın-
danı kanun müzakeresi şeklinde, lehte, aleyhte, 
ve hakkında konuşmak lâzımdır. Aksine bir 
karar ve hüküm olmadığına göre arkadaşımı
zın teklifinin kabul edilmemesini istirham ede
rim. Bu bakımdan her türlü müzakerata şâ
mil bir teamülün burada tatbiki kabil olacak-
tii% kanaatindeyim. 

REİS —. Fethi Çelikbaş. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım; Nizamnamenin taebikatma mü
teallik •-bir hususu aynı oturumda olsun de
ğiştirmeyiniz. Daha bir saat evvel. 

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Kim 
değiştiriyor? 
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FETHÎ ÇELlKBAŞ (Devamla) Kenan Ak- j 

manlar arkadaşımız belki yemekte idi; daha 
bir saat evvel, Turhan Fcyzioğlu arkadaşımız, 
söz talebettiğinde, Muhterem Reis, oylama sıra
sında olmasaydı konuşurdunuz dedi. Arkadaş
lar aynı oturumda, oturum değişmedi, inikatta 
değid. Çdk rıiea edeceğim, bir inikat değil, tait'ille 
do girmedik, aynı oturum devam ediyor. Eğer, 
burada dahi müzakereye mütaallik usulleri, ya
rım saatte, bir saatte bir değiştirecek olursak; 
bunun iyinden çıkamayız arkadaşlar, çok rica, 
edeceğim, asgari de olsa, işimizi biraz ciddî 
olarak tutalım da bir oturumda olsun tahak
kuk eden, tesebbüt eden bir esası ihlâl etmiye-
lim. 

REİS — Bir noktayı, tavzih edeyim, 
FERDA GÜLAY (Ordu) — Usul hakkında. 
REİS — Zaten usul müzakeresi yapıyoruz. 

Nusret Kirişcioğlu'mm usul, hakkındaki söz
leriyle başlıyan usul müzakeresindeyiz. Nus
ret Kirişcioğlu fikrini beyan ettiler. Riyasetin 
mütalâası üzerine size de söz veririm. 

Şu hususu belirteyim : Biraz evvel karara 
bağlanan nokta şu idi : 4 arkadaş konuştuk
tan sonra kifayet takriri verilmiş' idi. Dendi 
ki iki kfhte iki aleyhte iki da üzerinde 'konuşul
madıkça kifayet takriri reye konamaz. Ben 
de o zaman ifade ettim ki, bize verilen isimlerde 
üzerinde konuşmak istiyen arkadaş tesbit edilme
miştir. Bu itibarla daha evvel üzerinde konuşmak 
istiyorum diyen arkadaş bulunsa idi, ona söz ve
recektim, dedim. Bu sırada Turhan Feyzioğlu 
«üzerinde konuşacağım» dedi, ama mesele, müza
kere tamamlanmış ve kifayeti müzakerenin oya 
konma safhası gelmiş olduğu için söz vermedim. 

TURHAN FEYZÎOĞLÜ (Sivas) — Tam o 
anda istemedim, safhası gelmiş ne demek?. 

REÎS — Rica ederim efendim, bu sırada iki 
arkadaş söz almıştı. 

KEMÂL SERDAROĞLU (İzmir) — Ben de 
üzerinde söz istiyorum. 

REÎS —• İşte buyurun, arkadaş da üzerinde 
söz istiyor. Şimdi söz almış iki arkadaş varken, 
yeni bir mesele ortaya atıldı. Tahkikat takrirle
rinin üzerinde söz istenmez. Biz Riyaset olarak 
Dahilî Nizamnamede bu hususta sarih bir hüküm 
olmadığını ve geçmişe de bir atıf da yapılmadığı
nı görerek, Yüksek Heyetiniz işi halletsin dedik 
ve bunun üzerine aleyhinde iki arkadaş da konuş
tu. Bir iki daha konuşmak üzere söz almıştır. On-
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dan sonra bunun isabet ve ademiisab etini Yük
sek Heyetiniz halledecek ve karar verecektir. 

Buyurun Cevat Ülkü. 
CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Çok muhterem ar

kadaşlarım, Meclis tahkikatı açılması hakkında
ki takrirlerin müzakeresinde usuli noktalarda İm-' 
rada görüşen arkadaşlarımız, bu müzakerelere 
muhatabolan Yüksek Heyetinizin kazai bir organ 
olduğunda ittifak etmektedirler. Şu halde kazai 
organın, hakkında Meclis'tahkikatı istenilen bir 
kimsenin muhakkak ya mesuliyeti hakkında Mec
lis tahkikatı açılmasına veyahut da mesuliyetsiz
liğine, dolayısiyle Meclis tahkikatı açılması hak
kındaki takririn reddine karar verecektir. Kazai 
organda bu iki şık arasında üçüncü bir şık yok
tur. Buraya gelecek olau mesul şahısları itham 
eden kimselerin o şahısları haldi gösterir bir şekil
de hareket etmeleri garip olur. Bu mevzuda ya it
ham edici şekilde konuşulması veyahut da mesu
liyetsizliği icabeder şekilde konuşulması icabe-
der. O muameleden bahsedebilmek için aynı tü
züğün maddesinin birkaç kere tatbikat görmesi 
icabeder. Riyaset bunun üzerinde tereddüdetmiş-
tir. Bu hususta vereceğiniz kararlar teamül ola
caktır. Benim Yüksek Heyetinizden ricam, konu
şulması icabediyorsa hakkında demek suretiyle 
muvazaalı bir yola gitmektense yeterlik takririm 
kabul etmiyelim, konuşsunlar. Fakat haklı olmı-
yan bir muvazaa yoluna gitmek suretiyle şu veya 
bu şekilde bir garaip yaratmıyalım arkadaşlar. 

REÎS — O halde evvelâ şu hususu formüle 
ederek reye koyalım. Meclis tahkikatı talepleri 
hakkında ancak lehte ve aleyhte konuşulabilir. 
Bu hususu reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Takririni izah zımnında, söz Asım Eren Be
yin. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum. 
REİS — Beyefendi, burada iki takrir var. Bi

risi kifayete dairdir. Birisi de Asım Eren Beyin 
bir noktanın zabıttan çıkarılmasına dairdir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 

arkadaşlar, Demokrat Parti iktidarının 5 nci 
Menderes Hükümeti, dün saat 15 ten itibaren 
Meclisin ve dolayısiyle milletin murakabesi hu-
zurundadır. (Soldan, «her zaman, her zaman» 
sesleri) 
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Bendeniz Başkanvekillerimizden Agâh Ero-

zan Beyefendinin bir mevzuda «hakkında konuş
mak ne demektir» diye yaptığı izahtan sonra... 

REİS — Beyefendi, karara bağlanmış bir 
mevzu hakkında konuşamazsınız. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Bunun ya
tımdan geçeyim, efendim. 

Muhterem arkadaşlar; bugün burada mevcut 
bulunan iki grupun çatışma mevzuunu teşkil eden 
mühim bir mesele Meclisin ve dolayısiyle milletin 
huzurundadır. Ben bu mevzuda bir orta noktanın 
bulunduğuna kaaniim. Kaani olduğumdan dolayı 
Agah Erozan Beyefendinin, sanki Mecliste bir müs
takil grup varmış gibi, hiçbir parti mensubu olmı-
yan bir varlık varmış gibi bendeniz de ona mensup-
muşum gibi bir konuşma yapmak üzere ismimi 
yazdırmıştım. Bu ismimi yazdırışım Riyaset Diva
nının (tesis etmiş olduğu bir hükmün çatısı altında 
bulunuyordu, Yükselk Heyetiniz bunu reddetmiş
tir. Şimdi bendeniz Yüksek Riyasetten iki gru
pun da çatışma mevzuu olan bu meselede grupa 
mensup birisi olarak ve partili olaralk aleyhinde 
konuşmak üzere söz istiyorum. (Soldan, karar var. 
sesleri) Bir mebus düşününüz ki, partilidir, par
tisinin görüşü ile konuşmak ister, iki ikisi üç kişi 
ile tahdidedildiği için konuşamaz. Bir mebus dü
şününüz iki, kendisini ortaya olaralk konuşmak is
ter ve asla ve katiyen partizan istikamette konuş-
mıyacağım, der. Yine söz vermezsiniz. Şimdi be
nim istirhamım, lütfedip beni konuşturmanız-
dır. 

REİS :— Asım Eren'in bir takriri var onu 
okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hamdi Sancar (Denizli) nin (Bütün kuvvet

leri seferber eder, sizi kahrederiz) sözlerinin or
duyu iç siyasete karıştırıcı tehlikeli ve zararlı 
mahiyeti sebebiyle zabıttan çıkarılmasını D. P. 
iktidarı için de doğru olacağını ve keyfiyetin reye 
arzını teklif ederim. 

Niğde Mebusu 
Asım Eren 

RElS — Zabıt burada, okuyorum, 
«İsmet Paşa, senin taşıdığın hüviyet ne olur

sa olsun halkın iradesine karşı gelmeyi ve teşvik 
ötmeyi sana ve senin partine vermiyeceğiz ve bu
nun için asli vazifemiz icabederse Devletin rad
yosunu ve bütün kuvvetlerini seferber edeceğiz, ' 
ama buna imkân vermiyeceğiz.» 

.1960 O : 1 
Yani halkın iradesine karşı gelmek isterse, 

teşvik ederse Devletin bütün kuvvetlerini kulla
nacağız demektir. Betahsis ordu ile bir alâkası ol
duğuna Riyaset kaani değildir, ordu ile alâkası 
yoktur. 

Asım Bey konuşacak mısınız? Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, gündüz başlayıp gece devam eden Meclisi 
Âli müzakerelerinde uzun ve yorucu mesaimiz 
sebebiyle olacak, yer yer sinirli konuşuluyor 
ve sinirler geriliyor. Bunu da her halde arka
daşlar istemiyerek konuşmaktadırlar. Bu yüzden
dir ki, burada arasıra pek mülâhaza edilmeden 
bâzı kelimeler de sarf ediyorlar ki bâzan bun
ların Meclis zabıtlarında kalmasını, tarihi iyi 
bilen insanlar bakımından ve memleketin mukad
deratı bakımından, faydası yok, zararı vardır. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz Selçuklu
lar n tarihinden sonra Osmanlı tarihinde... (Sol
dan gürültüler, tarih dersi veriyor sesleri). 

Ocaklının mütemadiyen Saraylıların tahriki 
ile kazan kaldırması, sonra 1908 inkılâbından 
sorna 31 Mart'm ika edilmesi bütün bunlar 
göstermiştir ki askerin siyasete karıştırılması... 
(Soldan gürültüler) bu itibarla... 

RElS — Asım Bey, askerlikle alâkası yok bu 
mevzuun. 

ASIM EREN (Devamla) — Hamdi Sancar 
Bey burada (bütün kuvvetleri seferber ederiz 
diyor. Bu sözü söyliyen Hamdi Sancar icra or
ganına mensup değildir. Hangi salâhiyetle konu
şuyor ve böyle şeyler söylüyor. Kuvvetlerin se
ferber edilmesi sözünü Başvekil ve vekil söyliye-
bilir. İcranın mesul insanları söyler. Hattâ Baş
vekil kendisi burada olsaydı belki bu sözü o da 
tasvibetmezdi. 

Arkadaşlar, seferberlik Nato ve Cento içinde 
olur. (Soldan gürültüler). 

REİS — Asım Bey, rica ederim, mevzu dâ
hilinde. 

ASIM EREN (Devamla) .— Müsaade buyu
run, arkadaşlar beni iyi dinleyin (Soldan şiddetli 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Arkadaşlarım müsaade buyurun arz edeyim. 
Seferber olan her kuvvet bu milletin evlâdı

dır, milletin yarısından fazlası ise (Sağ tarafı 
göstererek) buradadır (Soldan gürültüler) 

REİS — Muhterem arkadaşlar, zabıtları oku
dum, 
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Dahilî nizamname hükümleri müstehcen ve 
hakaret âmiz kelimelerin çıkarılmasını âmirdir. 
Burada orduyu siyasete karıştıracak mahiyette 
bir söz görmemekteyim. Bu sözlerin ordu ile ne 
al akası var? Bu itibarla takriri reye koymuyorum. 

Şimdi kifayet takriri geldi okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye konulma

sını rica ederim. 
Bursa Mebusu 

Salâhaddin Karacagil 

REİS — Kifayet aleyhinde Nusret Kirişçioğlu 
NUSRET KtRÎŞCÎOĞLU (Sakarya) — Muh

terem arkadaşlar; bu kifayet takririni kabul et
memenizi rica edeceğim. Çünkü ben demin bir tah
kikat talefbinin lehinde ve aleyilıinde konuşmadan 
başka bir yol olmadığını ifade ederken konuşmaları 
kısa kesmek veya konuşmalara mâni oknaik için 
değil sadece hukuki zaviyeden konuştum. Bu 
takriri reddediniz. Konuşalum. Esasen her me
sele (Soldan,, konuşulmadık ne kaldı, sesleri) Ar
kadaşlarımdan ben yine de istirham ediyorum; hiç. 
olmazsa, konuşmamı temin için şu iftiradan kur
tarmak için reddediniz. 

REİS — Müzakerelerin kifayetini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ki
fayet kabul edilmiştir. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 ar
kadaşının, radyonun bâzı neşriyatı dolay isiyle 
Meclis tahkikatı açılmasına mütedair takririni 
reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiş ye tahkikat talebi red
dedilmiştir. 

5. — Anlcara Mebusu AvnCDoğan ve 54 ar
kadaşının, bas-m mevzuunda Meclis tahkikatı 
açılmasına dair takriri 

REtS — Takriri okuyoruz: 
Türkiye Büyük Millet Meslisi Başkanlığına 
Hükümetin ve idari »makamların, basına karşı 

tutumu basınla ilgili kanunların ağırlığı ve bir
çok noktalarda hukuk prensiplerine aykırılığı; 
'bu kanunların tatfoikındeki ve basın meıisupla-
rına verilen cezaların infazmdaki bâzı aksaklık 
ve eşitsizlikler, Türk basını ve Türk Milleti 
için derin bir huzursuzluk kaynağı haline gel
miş, hattâ son zamanlarda milletlerarası ta
ahhütlerimiz (baklanından memleketimizi güç bir 
duruma düşürmüş bulunmaktadır. 

ıyöü o : -ı 
Kanunun kesin olarak sınırlandırdığı yayın 

yasağı yetkisinden; Anayasa dahi ihlâl edilmek 
suretiyle, fiilî bir sansür rejimi yaratmak 
için istifade edildiğini gösteren örnekler ço
ğalmaktadır. 

Yayın yasağı yoliyle, adlî makamlar, Büyük 
Millet Meclisinin çalışma ve yetkilerine ,- kadar 
tecavüz etmektedirler. Bu arada, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupunun bir tahkikat öner
gesine ve bâzı bildirilerine yayın yasağı konul
muş ve tahkikat önergesiyle ilgili yayın yasa
ğına uymadığı için bir gazete mahkûm edil
miştir. 

Basının, yayından önce kontrolü; gazete ve 
dergilere daha matbaada iken el konulması gibi 
hareketler, Anayasa ile yasak edildiği halde, 
tekrarlaımıafctadır. 

Son olarak, Milletlerarası Basın Enstitüsünün 
Türkiye'deki basın rejimini protesto eden ve 
Türkiye'de dâva veya tahkikat konusu olmasına 
imkân bulunmıyan 'bir bildirisine de keza yayın 
yasağı konulmak suretiyle, memleketimizdeki 
sansür, dış âlemi doğrudan doğruya ilgilendiren 
bir şümul ve mahiyet almış ve böylece haber
leşme hürriyeti konusunda Milletlerarası taah
hütlerimizle bağdaşması imkânsız bir ••dunun 
yaratılmıştır. 

Bütün bunlardan daha da valıîm olarak, ya
yın yasağı kararlarının veriliş ve tebliğ şekille
rinde, yalnız kanunlarla değil, dürüst bir idare 
ile de bağdaşamıyacak bâzı ususüzlüklere ve 
muvazaalı yollara sapıklığı şüphesi vatandaş zih
nimde yer etmiştir. 

Ayrıca, Basın Kanununda 1956 da yapılan 
değişikliklerden sonra cevap ve tekzip hakkı 
hususundaki takdir yetkisinin titizlikle kullanıl-
maması, hukuk perensiplerme aykırı ve tatbikat
ta gazetelerin doğru halber verme ve gazetecilik 
ödevlerini yerine getirme imkânlarını kısan bir 
hale sebebiyet vermiştir. 

Kâğıt ve ilân dağıtımı, itihal tahdit ve imti
yazları yoliyle basın üzerinde idarenin keyfî ta
sarrufları, ağırlığı her gün biraz daha artarak 
devam etmektedir. 

Bu itibarla basın hürriyetini zedeleyen mev
zuat ve yukarda izah olunan adlî ve idari mua
melelerin durumu hakkında Yüksek Meclisin 
bilgi edinebilmesini' sağlamak,-suretiyle demok
ratik rejimin, basm hürriyetinin,- memleket men-
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faatlerinin gerekli kıldığı tedbirlerin alınabilmesi 
için, İçtüzüğün 177 nei maddesi gereğince Meclis 

: taîhkikatı açılmasını saygı ile arz ederiz. 

( 17 . I . 1960 
Ankara Burdur Ankara 

A. Doğan F. Çelikbaş H. O. Bekata 
Ankara Hatay Eskişehir 

B. Ecevit t Ada F. Yalçın 
Malatya Sivas Urf a 

N. Yetkin T. Feyzioğlu A. Akan 
Urf a Maraş Adana 

E. M. Karakurt A. Yaycıoğlu H. Eroğlu 
- Kars Mardin Hatay 

M. Hazer A. A. Arıkan t. Mursaloğlu 
Ankara Elâzığ Urfa 

M. Akpınar H. Müftügil t. E. Karakapıcı 
Erzincan Mardin Ankara 

N. Yıldırım S* Telliağaoğlu I. înan 
Ankara Adana 

A. Üstün M. K. Küçüktepepınar 
..- Uşak Ürfa 

A. R, Akbıyıkoğlu A. Köksel 
Uşak Maraş : Maraş 

A. Çalıkoğlu H. Soydan . M. Şişman 
^Aıjfcâra Sivas Kars 

* t f Elli R Yaraş v K. Güven 
Kars Uşak Malatya 

Ö. Ifeltekin İjt. Salıcı M. Delikaya 
Ördü ' Maraş Maraş 

E. Ayhan E. Soysal K. Aksüyek 
Sivas Sivas Mardin 

H. Ateşalp Y. Kocabay A. Uras 
A<îana Ankara Malatya 
H. öner- 1. Seçkin K. Sürenkök 

Adana Ankara 
S..Karaömerlioğlu H. Tez 
Ankara Tpkad . Niğde 

M. A. Ceritoğlu D. Yurdakul V. Mengi 
Niğde Gjjiruışane Gümuşane 

$.Gürsoy N.! Coşar H. Polat 
Kars Van 

H. Erdoğan T. poğıuşıker 
Çankırı Adana 

.... D^Akçaoğlu T. Yeğenağa 

(Sağdanf Hükümet kpıtufmıyacak mı5 Ses
leri) 

REİS — Bu tahkikat talebi İçtüzüğün 177 
nei nıa4deye göre Vrerilmiş-olduğâı içdn.Hükümet 

»isterse konuşur. Bir meeburiyetiyoktur. 
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Yalnız Bülent Bey, sizlere peşinen bir hu

susu hatırlatmak isterim. 
Tahkikat talebinde, mevzuat, adlî mukarre-

ralt ve idari tasarruf olmak üzere üç muhtelif 
mevzu ele alınmıştır. Konuşacak arkadaşlar
dan mevcut kanunlar bir Meclis tahkikatı ta-
- lebi mevzuu ola'mıyaeağına göre ve ayrıca mah
kemelerce verilmiş kararlar Anayasanın 54 ncü 
maddesine göre m'üzalkere ve münakaşa edile-
miyeceğine göre bu hususları nazara alarak ko
nuşmalarını rica edeceğim. 

BÜLENT EÖEVİT, (Ankara) - Asıl mev
zua geçmeden evvel, müsaade ederseniz usul 
ha'kkında bir iki kelime arz edeceğim. , 

Sayın Reis Bey bu tahkikat önergesi vesi
lesiyle kanunlardan balhsedemiyeceğimizi buyur
dular. 

REİS — Hayır, yani kanunların bir Meclis 
talhkikatı mevzuu olamıyacağmı ifade ettim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) —- Biz umu
miyetle yürürlükte olan basın rejiminin değiş
tirilmesine lüzum olup olmadığı üzerinde mü
zakere açılmasını istiyoruz. Onun için kanun
lara da dolayısiyle kısaca temas edeceğim. 

Mu!hterem arkadaşlar; biz memleketimizde
ki basın rejimi ile ilgili bu tahkikat önergesi
ni her hangi bir kimseyi itham için, her hangi 
fbir sorumlu siyaset adamı hakkında tahkikat 
açılmasını istemek için vermiş değiliz. Bugün 
halli gerekli bir millî dâvamız haline gelmiş 
olan hasın rejimi meselesinde iktidarla muha
lefetin bir görüş beraberliğine varmalarını, so
rumluların meydana çıkarılıp cezalandırılmala
rından daha önemli saymaktayız. (Bu itibarla 
tahkikat önergemizi Meclis İçtüzüğünün 177 nei 
maddesine göre sunduk. Bu maddeye dayana
rak, ıteîklifimiz, Büyük Millet Meclisinin, bu
günkü basın rejimi hakkında «Re'&en malûmat 
edinmek üzere*, bir encümen teşkil ederek tah
kikat açmasından ibarettir. Böyle bir tahkika
tın niçin zaruret hâline gelmiş bulunduğunu, 
mevzuattaki aksaklıklara, ve tatbikat'taki ka
nunsuzluklara, .hattâ Anayasaya aykırı hareket
lere örnekler verip 4iTfekatinizıi çekerek izaha 
çalışacağız. 

Muihterem arkadaşlar: Bugün yurdumuzda 
basın yoliyle işlenen suçlara t Yerilen cezalar, 
suçla nispet kabul etmiyecek kadar ağırdır. 
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Bir hırsıza verilen ceza, nüfuz suiistimali yo- j 
liyle yapılmış bir hırsızlığı açığa vuran, ispat 
edebilecek durumda olsa bile ispat etme hak
kından yoksul tutulan gazetecinin uğradığı ce- | 
za yanında bazan hafif kalmaktadır. i 

Vatandaşların haysiyet ve itibarlarını fiilen 
«incitecek gayrıahlâki suçlar işliyenler, «Müp

hem ve soizaLnı davet edebilecek» neşriyat yo-
liyle bir kimsenin haysiyetini incittiği farz 
olunan gazeteciden, birçok hallerde daha hafif 
cezalara çarptırılmaktadırlar. (Soldan; gürül
tüler, bu tadil .teklifi, sesleri) Yürürlükteki 
mevzuata göre. «Müphem ve suizannı davet 
edebilecek neşriyat» m cezası bir yıldan üç yı
la kadar hapis cezası ve 3 000 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Sarahat, bizim Ceza Kanunumuzun da be
nimsediği bir hukuk prensibi olduğu halde, gö
rülüyor ki, basın mevzuatında bu prensip çiğ
nenmiştir. 

Muhterem, arkadaşlar: Zamanın azlığı dola-
yısiyle teferruata girmiyorum. Fakat kanunla
rımızda, demokrasiye aykırı gördüğümüz bir 
husus üzerinde kısaca durmak istiyorum. Ga
zete kapatma usulü.. Bu, demokrasiye sığmıyan 
bir usuldür. Demokratik olmıyan bir usuldür. 

REİS — Bülent Bey, ibaşta .tahlil ettim; 
beyanda bulundum. Kanunun aksak tarafları 
varsa bunun için gidilecek yol tadil teklifidir. 
Kanunun burada müzakeresi, iyi veya kötü ta
raflarının açıklanması Meclis Tahkikatı mefhu
muna sığmaz. Siz, ancak ifade ettiğim gibi Ba
sın Kanununun tatbikinde idari hatalar varsa 
veya taraf tutuluyorsa •bunun hakkında konu 
şabilirsiniz ve Meclis Tahkikatını o bakımdan 
istiyebilirsiniz. ] 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Dört yıldır I 
yürürlükte olan, basınla alâkalı iki kanun var
dır. Biz dört yıllık geçmiş tecrübeleri ele ala- j 
rak bu iki kanunun memleket için ne bakım- i 
dan bir huzursuzluk kaynağı olduğunu ve de
mokratik rejime ne bakımlardan aykırı oldu
ğunu, misalleri önünüze sererek ve iktidar par 
tisiyle müştereken incelemek teklifinde bulunu 
yoruz. I 

REİS — Sözünüzü tekrar tekrar kesmemek 
bakımından söylüyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Reis Bey, 
tahkikat .önergesinin biraz müsaade eder misi
niz? îlk paragrafı okuyorum. «Hükümetin ve | 
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idari makamların basma karşı tutumu, basın
la ilgili kanunların ağırlığı ve birçok noktalar
da hukuk prensiplerine aykırılığı..» Bu ibare
ler tahkikat önergesinde aynen var. Ama şim
di ya bu talhkikat önergemizi usule aykırıdır 
diye reddedersiniz... 

REİS — Başka şey de var. 
BÜLENT ECEVİT (Ankara) — İlk öner

gemizi grupumuza iade ettiniz. 
REİS — Hakaretamizdi de onun için iade 

ettik. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, 

•birçok soru önergelerimizi usulüne uygun ya
zılmamıştır, düzeltin diye, aylar, yıllar sonra 
iade ediyorsunuz. 

REİS — Beyefendi, mevcut kanunlar Mec
lis tahkikatı mevzuu yapılabilir mi?: Siz bunu 
kabul ediyor musunuz? Evet tatbikatta bir ak
saklık varsa olur ve Meclis Tahkikatı mevzuu 
yapılır. Ama mevcut kanunların ağırlığı, ak
saklığı Meclis Tahkikatı mevzuu yapılamaz. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Oradan baş
layıp, tathikata girecek. 

REİS — Arkadaşlar 'bizim anlayışımız şu
dur ki, mevcut kanuni mevzuat bir Meclis Tah
kikatı mevzuu olamaz. Mahkeme kararları Mec
lis Tahkikatına mevzu olamaz ama basın hak
kındaki yolsuzluk, haksızlık, müsaade edilmi-
yen ölçüleri tatbik eden bir idare varsa bunu 
müzakere mevzuu yapaîbiliriz. Buyurun. 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Şimdi ar
kadaşlar, şu hususta tatmin edilmiş değilim. 
Her gün veya bir sene önce vermiş olduğumuz 
soru önergeleri falanca cümleleri usule aykırı
dır diye yeniden tanzim edilmek üzere bize ia
de edilmektedir. Bu önerge, bir müddet evvel 
verilmiş bir önergedir. Basın rejiminin heye
ti umumiyesinin ele alınarak yeniden müzakere 
edilmesi için verilmişti. Usule uygun değilse bu 
önergemiz de iade edilebilirdi. Sayın Mükerrem 
Sarol, kendisini burada göremiyorum, Bütçe 
Encümeninde raportör olarak konuşurken, ba
sın hürriyeti, basın rejimi meselesinin, muhale
fetle iktidar arasında bir müşterek millî dâva 
olarak ele alınmak suretiyle halli gerekli bir 
dâva olduğunu pek veciz bir dille ifade etmiş
lerdi. Biz de burada aynı fırsatı Yüksek Mec
lise sunmak istiyoruz. Bunda ne mahzur görü
lebilir? Sonra muhalefet bir 'kanun getirse, 
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reddedilir. Ama biz diyoruz ki bir Karma En
cümen kurulsun. Tabiatiyle bu encümende ek
seriyet partisi mensupları yine ekseriyette ola
caklardır. Basın mevzuunu bu komisyonda tet
kik etsinler ve ona göre müşterek bir kanun 
teklifi getirsinler. Maksadımız müsbet bir neti
ce elde etmek ve bunun imkânını hazırlamak
tır, 

REÎS — Bu tahkikat müessesesinin malıi-
yetine mugayyirdiıy o bakımdan. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Efendim, 
ona göre hazırlanmıştım, fakat mümkün mertebe 
bu mevzua temas etmeden konuşmaya çalışaca
ğım. Bunun için müsaadenizle konuşmama devam 
edeyim. 

Ancak, muhterem arkadaşlar, bâzı noktalarda 
kanunu, tatbikatının mahzurlarından ayırmak 
güç. Meselâ, bunun bariz bir misali tekzip hakkı 
ve tekzip hakkının kullanılışıdır. 1956 senesinde 
yapılan bir tadil ile bu hususta karar yetkisi sav
cılara tanınmıştır. Biz, bunun tatbikatta mahzur
lu neticeler verdiğini iddia ediyoruz. Bu bakım- j 
1 ardan, kanunlara da dokunmamızı haklı bulaca-
ğınızı tahmin ederim-. (Soldan, «olur mu» sesle
ri) Müsaade edin arkadaşlar, Başkanın isteğine 
mümkün olduğu kadar uymaya çalışacağımı 
söyledim. 

Tekzip hakkı ve cevap hakkı bakımından 
Adliye Vekilinin emrinde birer memur olan sav
cılara hâkim gibi hüküm verme hak ve yetkisi 
tanınması, bu hakkın kullanılış tarzını çığırın
dan çıkarmış ve her türlü suiistimal imkânını 
vermiştir. Bugün tekzip ve cevap hakkının kul
lanılması bahanesiyle hukuki ve felsefi konular
daki şahsi mütalâalar bile tekzip edilmektedir. 
Meclis murakabesi karşısına iktidar, zaman za
man, tekzip hakkını suiistimal ederek, Meclisten 
önce gazete sütunlarında çıkmaktadır. Tekzip ve 
cevap hakkını kullanma bahanesiyle Hükümet ga
zete sayfalarına dilediği gibi tasarruf etmekte
dir. 

Vatandaş kendi parasiyle işliyen Devlet rad
yosundan kendi şeref ve haysiyetine yapılan te
cavüzleri cevaplandıramazken, partisinden istifa 
ettiği hakkındaki bir asılsız haberi tekzip edemez
ken, Hükümet özel şahısların parası ile çıkan ga
zetelerin sayfalarını, cevap ve tekzip hakkı silâ
hından faydalanarak, kendi malı gibi kullanmak
tadır. I 

.1960 C : l 
İktidar partisi sözcüleri bugünkü mevzuatı 

tenkidlerimize karşı, tek parti devrinde Basın -
l a y m Umum Müdürlüğü gazetelere yalnız Hü
kümetçe nelerin yazılmaması istendiği hususunda 
değil, nelerin yazılması istendiği hususunda da 
bazan talimat verirlerdi, derler. Böylelikle tek 
parti devrinin harb yıllarındaki bâzı usullerini 
hatırlatır, bugünkü halimize şükretmemizi bek
lerler. Fakat tatbikatta'bugünkü hal o günlerde-
kinden çok daha ağırdır. Neşir yasağı yetkisini 
kötüye kullanarak istemediğini gazetelere yazdır
mamak imkânını elinde tutan iktidar, tekzip ve 
cevap hakkını kötüye kullanmak suretiyle her is
tediğini gazetelere zorla yazdırmak imkânını da 
kendi kendine tanımış bulunmaktadır. 

Bunların dışında bir de kâğıt ve ilân yolu ile 
yapılan baskılar üzerinde durmak gerekir. Bir 
muhalif gazete için ihtiyacı olduğu kadar kâğıt 
alabilmek bazan imkânsız, bazan da çok güçtür. 
Kim dergisinin kâğıt kontenjanı, birinci sayısı 
Hükümetin veya o zamanki Devlet Bakanının 
hoşuna gitmediği için kanunsuz olarak iptal edil
miştir. Sonra bu iptal keyfiyetine hukuki bir 
mesnet sağlamak gayretiyle derginin kâğıt kon
tenjanını kullanma şeklinde suç bulabilmek için 
bütün yollar denenmiş, tahkikat üstüne tahki
kat açılmış, fakat hiçbir suç olmadığı görüldüğü 
halde, Hükümet, sebep göstermeksizin Kim dergi
sine kâğıt vermekten bugüne kadar imtina etmiş
tir. Resmî ilan dağıtımında Hükümet kendi koy
duğu prensipleri çiğnemektedir. İktidar gazete
leriyle muhalefet gazeteleri arasında aşikâr bir 
ayrılık gözetmektedir. Raportör olarak bizzat Sa
yın Mükerrem Sarol'un Bütçe Encümeninde oku
duğu rakamlar da bunu teyidetmiştir. 

Arkadaşlar, buraya kadar izah ettiğim ve 
bundan sonra izah edeceğim üzere kanun ve tat
bikat voliyle basın hürriyetini kısmalarını izah 
etmek için, Demokrat Parti sözcüleri, Türk ba
sınının, Türk gazetecilerinin bugünkünden daha 
geniş hürriyete lâyık olmadığını iddia etmekte
dirler. Halbuki 1950 den önce öyle düşünmüyor
lardı, öyle inanmıyorlardı. En geniş hürriyete 
Türk basınını lâyık görüyorlardı. Fakat iktidar
da kaldıkça ve iktidarda zayıfladıkça, kuvvetleri 
azaldıkça Türk basınını eski hürriyetine lâyık 
görmemektedirler. Eğer bu görüşlerinde samimî 
iseler, D. P. iktidarı, Türk Milleti ve dolayısiyle 
Türk basını için bir mânevi gerileme devri olu
yor demektir. 
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Arkadaşlarım, haksızlık ve adaletsizlik sade

ce kanunların kendinde değildir. İnsan vicdanı 
için tahammülü daha güç olan haksızlık ve ada
letsizlik, adalet sisteminin ve kanunların tatbi-
kmdedir. İktidar partisi grupu basınla ilgili ka
nunların değiştirilmesi hususunda bizden ayrılsa 
bile kanunların tatbikinde, adalet sisteminin iş
leyişinde adaletsizlik olduğu iddiamızı bir Meclis 
tahkikatı konusu yapmak lüzumunu teslim eder 
ümidindeyiz. Çünkü bir kanunun lüzumu, lüzum
suzluğu üzerinde görüşler ayrılışa bile insanların 
vicdanı, kanunların âdilâne bir şekilde uygulan
ması lüzumunda her halde birleşmelidir. Bir tah
kikat istediğimize göre açıık söylemeye mecburuz, 
arkadaşlar : Biz hâkim teminatında yapılan kısın
tıların sağladığı imkândan faydalanarak Hükü
metin basın dâvalarında, hiç değilse bâzı basın 
dâvalarında, mahkemelere baskı teşebbüslerinde 
'bulunduğuna inanmaktayız. 

Yargıtayın bir muhalif gazeteci hakkındaki 
mahkûmiyet kararını tasdik edeceğini; Başbaka
nın günler öncesinden ilân etmiş olması, bunun, 
inkârı imkânsız bir delilidir. 

MıuMerem arkadaşlar; gazetecilere verilen 
ağır cezalardan, adaletin işleyişindeki, kanunla
rın tatıbikmdeki haksızlıklardan, kâğıt ve ilân yo
lu ile yapılan baskılardan bir bakıma daha vahîm 
bir husus Türkiye'de sansürün Anayasa ve kanu
na aykırı olarak fiilen işlemesidir. Anayasanın 77 
•nci maddesi : «Matbuat kanun dairesinde serbest
tir, ve neşredilmeden evvel teftiş, ve muayeneye 
tâbi değildir» der. Oysa bugün, basın, hürriyetini 
zaten geniş ölçüde kısmış kanunlann ötesinde de 
bâzı kısıntılara ve zaman zaanan neşredilmeden 
evvel teftiş ve kontrole tâbidir. Belirli haller için 
tanınmış neşir yasağı koyma yetkisi siyasi mak
satlarla alabildiğine suiistimal edilerek bir san
sür vasıtası hâline getirilmiştir. Sansür hiçbir de
mokraside olamaz. Bizde ise bugün yalnız sansür 
işlemekle kalmamakta, bildiğimiz diktatörlüklerin 
de ötesine gidilerek her türlü huikuik anlayışı dışı
na çıkan bir ön sansür sistemi kurulmuş bulun
maktadır. Bu ön sansür, düşünce, hayal ve ihti
mallerin, henüz demeç haline gelmemiş, yani söy-
lenımomiş sözlerin sansürüdür. 

Meselâ Dünya gazetesinde tefrika edilmek is
tenen, «Tekelonya Cumhuriyeti» başlıklı tefrika
ya daha neşredilmeden sansür konmuştur. Gerçi 
Sayın Adliye Vekili bunun savcı tarafından usul
süz olarak yapıldığını beyan ettiler. Ama biz sav-
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cinin bu müdahaleyi üıst makamlardan emir ala-

i rak yaptığını biliyoruz. Emri verenle, emrin ye
rine getirilmesini kanunsuz bir tasarruf sayanın 
aynı kimse olamıyacağını kabul edersek, Adalet 

i Balkanından habersiz olarak, başka bâzı yüksek 
makam sahiplerinin savcılara böyle kanunsuz 
emirler verebilmekte ve bu emirlerini dinletebil
mekte olduklarına hükmetmek zorunda kalırız. 

I O halde bu durumun bir tahkikat konusu ya-
| pılarak aydınlatılmasın! en az bizim kadar, hattâ 

bizden çok, bizzat Sayın Adalet Bakanının da iste
mesini bekleriz. Çünkü ortada, bir Balkan olarak 
kendi salâhiyetine tecavüz vâki olmuştur. 

Bu, düşüncelerin, hayallerin sansür edilme
sine bir misaldir, ihtimallerin sansür edilmesine 
ise Akis dergisinin başına gelen bir olayda şahid-
oldulk. Ankara Savcılığı, Akis dergisinin arka ka
pağında bir bakanın resmi neşredileceğini duy
muş ve bu resimden ötürü Akis dergisinin çıka
cak sayısını toplatmayı kararlaştırmıştır. Daha, 
yayınlanmak şöyle dursun, baskısı bile bitmemiş 
bir dergi için hâkimden toplatma kararı almıştır. 
Bu kararı nasıl alabilmiştir? Hâkim görmediği... 

RElS — Beyefendi; mahkeme kararlarını 
•i münakaşa mevzuu yapmıyahm. 
I BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Ben savcı

dan bahsediyorum, çok rica ederim, şüphe et-
! mekte niçin haklı olduğumuzu izah ediyorum. 

REÎS — Buyurun, fakat mahkeme kararları
nı müzakere mevzuu yapmayın. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Efendim; 
I henüz matbaada basılmamış ve çıkmamış bir der

gi hakkında karar veren mahkemenin kararın
dan nasıl şüphe etmem? 

REÎS — Beyefendi, ne olursa olsun mahke
me kararlarını müzakere mevzuu yapamayız. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Nerede 
görülecektir bunun hesabı, burada görülmezse? 

RElS — Daha beş dakika evvel ifade ettiniz, 
kendiniz; mahkeme kararı münakaşa edilemez, 
diye. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Şimdi, ar
kadaşlar, bir kararın uygulanışına geçiyorum. 
Daha matbaada basılırken, yayınlanmadan dergi 
hakkında toplatma kararı alınmış ve polisler 
matbaaya giderek dergi nüshalarına el koymuş
lardır. Dergi nüshalarını tetkik eden savcı suç 
unsuru telâkki edilen resmin dergide olmadığını 

i görünce toplatma kararını veren hâkime müra-
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caatle toplatma kararını iptal ettirmiş ve polisi 
matbaadan çıkarmıştır. 

Bunlar, değil demokratik memleketlerde, de
mokratik olsun olmasın, matbaanın görebileceği 
kadar medeni memleketlerde duyulmamış hâdise
lerdir. 

(Peki nerede olur sesleri) Basınla ilgili ko
nularda.. (Gürültüler) . (Soldan, Rusya'da bu 
rejim sesleri) Siz tatbik ediyorsunuz, Rusya'-
daki rejimi. Basınla ilgili konularda, bir savcı
nın kanunsuz isteklerine böylesine uymak zorun
da kalabilecek kadar baskı altında bulunan hâ
kimler için doğrudan doğruya siyasi kudret sa
hiplerinden gelecek baskılara mukavemet etme
nin ne kadar güç olacağı tasavvur edilebilir. 
(Soldan gürültüler) 

REÎS — Son defa ihtLr ediyorum, bir daha 
böyle konuşmanıza devam ederseniz sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Beyefen
di,-siz konuşma şartlarını o kadar daralttınız ki, 
bana kala kala bu kürsüye çıkan Demokrat.Par
ti milletvekilleri gibi, basma hücum edip inmek 
kaldı. 

REÎS — Meclis tahkikatı talebi o kadar har
cıâlem bir şey mi? 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Tahkikat 
önergesini gündeme almadan evvel bunları dü
şünmeniz lâzımdı. 

REÎS — Mahkeme hakkında konuşamazsı
nız. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Bir başka 
misal verebilirim : 

Milletlerarası Basın Enstitüsü bildirisi. Buna 
konulan neşir yasağı. 19 Aralık 1959 günü gaze
telerde bu bildiri çıkacaktı. Çıkacağından bir 
gün önce bir neşir yasağı konulmuştur. Demek 
ki, savcılık Anayasanın yasak ettiği bir harekette 
bulunarak matbuatı neşredilmeden önce teftiş 
ve muayeneye tâbi tutmuştur. Yapılacak neşri
yatı bir gün önceden takibederek neşir yasağı 
koyuyor. Neşir yasağının asgari şartlarından 
olan tahkikata gelince, ortada Milletlerarası Ba
sın Enstitüsü bildirisinin «seyrine tesir» edebi
leceği bir hakikat da yoktu. Daha da garibi, sav
cı neşir yasağı kararı verilmesini hem Basın Ka
nununun 30 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına da
yanarak hâkimden talebediyor, hem de neşir 
yasağı için bu maddenin, yani tahkikat seyrine 
tesir edecek neşriyatın yasak edilebileceğine da-
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ir maddenin şümulüne asla girmiyen bir gerekçe 
öne sürüyordu. Talepnamede savcı, bildiri için 
«gerek Hükümet icraatını ve gerekse mahkeme 
kararlarını takbih eden cümleler kullanmakta 
ve bu hareket de suç teşkil etmekte olduğundan» 
neşir yasağı konmasını istiyordu. 

Bir savcının, Hükümet icraatını kötüliyeceği-
ni öğrendiği yazılara neşir yasağı koydurabil-
mesi, her halde takdir edersiniz ki, sansürün ta 
kendisidir. Sansürü resmen kabul etmiş diktatör
lüklerde, sansürün bundan başka bir gayesi yok
tur. 

REÎS —- Beyefendi, yine mahkemelere temas 
ediyorsunuz. 

BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Adalet Ba
kanının emrinde bir Devlet memuru olan savcı
nın yazdığı talepnameden bahsediyorum, Reis 
Bey. 

REÎS — Beyefendi o talepname. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Yani Reis 
Bey, hâkime karışmak, hâkimin kararını ten
kide ... aek diye bir durum yok ortada. Biraz son
ra izah edeceğim, bu mevzuda ortada hâkim ol
duğu da şüpheli, oraya da biraz sonra geleceğim. 

Arkadaşlar, şimdi o noktaya geliyorum. Ni
çin ortada bir hâkim olup olmadığından şüphe 
ediyoruz. Yayın yasağının nöbetçi Sulh Ceza 
Hâkimi F. Emet tarafından verildiği bütün ga
zetelerde 19 Aralık tarihinde bildirilmiştir. Fa
kat ohirolmaz vesilelerle tezkip hakkını kulla
nan saycılık bu haberi bir türlü tekzibetmemiş-
ti. Fakat 6 gün sonra Dünya Gazetesi F. Emet 
adında bir hâkim olmadığını açıkladı. Bu haki
kati gazeteciler ancak usulsüz ve kanunsuz neşir 
yasağından ötürü dâva açmak için müracaatte 
bulundukları zaman öğrenebilmişlerdir. Savcı 
sonradan Dünya gazetesine gönderdiği tekzipte 
yasak kararının altındaki imzanın Sami Tanrı-
verdi adındaki o gece nöbetçi olmıyan bir hâki
me ait bulunduğunu, imzanın, kararı teksir eden 
polisler tarafından yanlış okunduğunu bildir
miştir. 

Oysa, yasak kararının aslının altındaki imza, 
ki bunun fotokopisi gazetelerde çıkmıştır, Sami 
Tanrıverdi'ye ait bulunması mümkün görülmiye-
cek bir imzadır. Ayrıca neşir yasağı kararının 
alınışında ve tebliğinde de hiçbir ^kanunî şekil 
ve usule riayet edilmemiştir. 
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Muhterem arkadaşlar; neşir yasağı yetkisi

nin suiistimali yoliyle, Yüksek Meclisin yetkile
rine ve çalışmalarına dahi tecavüz edilmektedir. 
Meselâ, C. H. P. sinin bâzı bildirilerine neşir 
yasağı konulmuştur. Halbuki, Büyük Millet Mec
lisinin bir organı durumunda bulunan Meclis' 
grupları hakkında tahkikat açılamryacağma her 
hangi bir adlî muamele yapılamayacağına göre 
neşir yasağının konmasına hukukan imkân yok
tur. 

Savcılık ve mahkemeler daha da ileri gide
rek C. H. P. Meclisi Grupunun Mr M e di is tah
kikatı öıiûrgesinfi. neşir yasağı şümulü içline admış 
ve böylece Anayasayı açıkça ihlâl etmişlerdir. 
C. H. Partisi Meclis Grupunun dün burada 
görüşülen tahkikat önergelerinden birini neşret
ti diye bir gazete mahkûm edilmiş, gazetenin 
mesul müdürü hapse gönderilmiştir. 

Bir yandan hukuk dışı neşir yasağı tat-
bikatiyle fiilî nansür yürürken, öte yandan, ik-, 
tidar sözcüsü gazetelere, Devlet Radyosuna, 
neşir yasakları karşısında tam bir muafiyet 
tanınmaktadır. Gazianteb hâdiselerinin henüz 
muhakemesi devam ederken, neşir yasağı, yü
rürlükte iken, zamanın Başbakan Yardımcısı 
Bay Tevfik İleri gazetelerde bir tekzip neşret
tirmiş ve bu tekzipte neşir yasağına tâbi Ga
zi anteb hâdiısefl'ori için şu ifadeleri kullanmış
tır. «Deliller öylesinedir ki meşum, felâketli 
hâdisenin önceden hesaplanmış bir tertip ese
ri olduğu apaçık görülüyor.» Yine Tevfik 
İleri, «ayaklanan kütleler» den bahsediyor. «Bir
takım C. H. P. liler şiddetli tahriklerle şuur
suz hale getirilmiştir» diyor. Mahkemede de
vam etmekte olan bir hâdise hakkında neşir 
yasağı bulunmasa bile bir Bakanın bu tarzda 
beyanat vermesi, icranın, Anayanaya göre müs
takil olması gereken kazaya baskı yapma 
gayretimden başlka bir. şe'kiıklie yoruımlanıa'maız. 
Buna rağmen, Gazianteb hâdiselerinde neşir 
yasağı koyduran savcı, aynı neşir yasağını böy
lesine ihlâl eden tekzipleri gazetelere zorla bas-
tırtmak suretiyle savcı olarak kendisi gazete
lere suç işletmiştir. Üstelik sonradan bizzat 
hâdiseler, bizzat mahkeme kararı Sayın Tevfik 
İleri 'yi tekzibetmiş, Başbakan Yardımcısının 
iddialarının, mehkemeye baskı yapma gayesini 
güden (i iftiralar tan ibaret olduğunu ortaya çı
karmıştır. 
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J Arkadaşlar, bu mevzu ile ilgili olarak Sayın 

Adalet Bakanına yazılı olarak sorduğum suale 
verilen cevapta? Bakan şöyle diyor. «Basın Ka
nununun 30 ncu maddesinde (tahkikatın seyri 
ve mahkemenin kararı ve muameleleri üzerinde 
tesir yapabilecek mahiyette neşriyatın ancak 
.yasak edilebileceği) hususu sarahaten ifade 

. olunmuş!ıır. Şu halde» diyorlardı Sayın Bakan, 
«hakk nda nesir yasağı verilmiş olan bir hâdise 
dolayısı ile yapılacak her hangi bir neşriyat 
mahkemenin karar ve muamelelerine tesir edebi
lecek mahiyette değil ise bu neşriyatın tecrim 
edilmesine hukukan imkân mevcut değildir.» 

Sayın bakanın bu izahatına göre, meselâ, 
neşir yasağına tâbi bir hâdise ile ilgili olmıyan 
bir konuşmaya neşir yasağı uygulanmaması ica-
beder. Halbuki Sayın İnönü'nün, neşir yasağına 
tâbi bir hâdise ile ilgili olmıyan siyasi konrşma-
ları için de neşir yasağı kararı alınmış, ve ka
rar gereğince konuşma metinlerinin de neşri 
menedilmiştir. Bakanın izahatına göre buna hu
kukan imkân yoktur. Gerçi sureta İnönü'nün bu 
konuşmaları için kovuşturma açılmış fakat dâva 
safhasına kadar götürmek imkânı bulunamamış
tır. Kaldı ki, sayın bakanın izahatna göre 
hakkında kovuşturma veya dâva açılan bir ko
nuşma vesilesiyle konulan neşir yasağının ko
vuşturma veya dâva konusu olan konuşma met
nine şâmil olması hukukan imkânsızdır. Çünkü 

I «tahkikatın seyri ve mahkemenin karar ve mu-
, ameleleri üzerinde tesir» yapmasın diye, o ko

nuşmaları sulh ceza hâkiminin, sorgu hâkimi 
nin, muhakeme sarasında mahkeme heyetinin 
okumasına nasıl olsa engel olunamıyaeaktır. Hâr 
kimler,-'bir hüküm verebilmek için, nasıl olsa ko
nuşma metnini okuyacaklardır. Demek ki hukuk 
dışı tatbikatla neşir yasaklarının maksadı de
ğiştirilmiş ve bu yasaklarla, «tahkikatn seyri 
v<. mahkeme karar ve muameleleri üzerinde te
sir» yapılmasını önlemek değil, sadece iktidarın 
işine gelmiyen, hoşuna gitmiyen bâzı hâdise 
veya konuşmaları halkoyundan saklamak veya 
siyasi dâvalara tek taraflı tesir etmek için ikti
dara hudutsuz imkân sağlamak maksadı güdül-
meye başlanmıştır. (Tamam sesleri) 

Müsaade ederseniz sözlerimi tamamiıyay^m. 
Arkadaşlarım, bu gibi Anayasa ihlâllerinin 

mesullerini ve neticelerini beraberce görüşmek 
I imkânı hazırlansın diye bu tahkikat önergesini 
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vermiş bulunmaktayız. Sayın Sarol arkadaşımız, 
Bütçe Encümenindeki konuşmalarında, raportör 
olarak, basın hürriyeti dâvalar nın bir millî mev
zu olarak partiler arasında müştereken ele alın
masını ileri sürmüştü. Onun için bu görüşümüze 
iştirak ederler sanıyorum. Bu tahkikat önergesi 
ile bir millî dâvayı, basın hürriyeti dâvasını, şu 
Mecliste beraberce ele alalım diyoruz. Ümit ede.-
rim ki Say:n Sarol da bunu destekler. (Sağdan 
alkışlar) 

REÎS —- Buyurunuz Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOGLÜ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; huzurunu
za getirilen önerge İçtüzüğün 177 nci maddesine 
dayanan bir tahkikat önergesidir. Bu maddenin 
yaz'ettiği hüküm, Meclisin bir madde hakkında 
re'sen malûmat sahibi olmak istediği zaman bir 
encümen teşkil etmek suretiyle o meselenin tet
kikini âmirdir. Bu önerge ile Yüksek Mec
listen re'sen malûmat sahibi olması istenilen şey
ler ise bizzat Meclisin tedvin ettiği kanunlardır. 
Bunlar Yüksek Meclisin meçhulü ve malûmu ol-
mıyan hâdiseler değildir. Konuşmalar ile halen 
mer'î olan kanunun muhtelif safhalarına taal
lûk eden maddelerinin tahkikatını huzurunuza 
getirdiler. Anayasa kazai organı tamamen teşriî 
organın dışında, müstakil olarak tesbit eder. Ka
zai kararların murakabe yeri Heyetiniz değildir. 
Kanunun kabul ettiği yollar içinde kazai mese
leler halledilir. Kanunun tatbikatında hatalar 
var, dediler. Tekzip müessesesinin hatalı kulla
nıldığını ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlar, tekzip müessesesi ve 
cevap vermek hakkı Basın Kanununun 19 ncu 
maddesiyle tedvir edilmiştir. Hangi hususların 
tekzip teşkil edeceğinin takdirini bu kanun mad
desi Cumhuriyet müddeiumumilerine vermiştir. 
Kendisine tevdi edilen hâdiseleri Cumhuriyet 
müddeiumumileri tetkik eder eğer kanunun hu
dudu içinde ise alâkalı gazeteye tekzibi gönde
rir. Eğer Cumhuriyet müddeiumumileri kanu
nun kendilerine tanıdığı hududu aşarak gaze
teleri bu hudut dışında tekzip yazmaya zorlarsa 
bunda da takibedilecek yol kanun yoludur. Ni
tekim bu hususta- gazetelerin bâzı tekzipleri ka
nunun hudutları içinde görmiyerek neşretme
dikleri vâkıdır. Bu takdirde Cumhuriyet müd-
deumumileri tarafından o gazeteler mahkemeye 
verilmiş mahkûm olmuşlar. Bu kararlar Temyiz 
Mahkemesine kadar gitmiş ve Temyiz Malike-
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mesi tekzibi neşretnıemekten mütevellit mahkû
miyet kararını tasdik etmiştir. Görülüyor ki, bu 
müessesenin dahi murakabesi kanun yolu ile;ol
maktadır. Muhtelif mahkemelerden ısdar edilen 
kararlar Temyiz Mahkemesinde muayyen bir is
tikamet alır. Binaenaleyh, bir kanun tatbikin
den mütevellit hataları Yüksek Meclise getir
mek, kazai mevzuları burada müzakere mevzuu 
yapmak Anayasanın menettiği hususlardır. 

Muhterem arkadaşlar; neşir yasakları mev
zuunda mütemadiyen bir nevi sansür mahiyetin
de gösterilmek istenilmektedir. Eğer muhterem 
arkadaşım, Adliye Vekâleti bütçesinin Bütçe En
cümeninde konuşulduğu sırada hazır bulunsaydı 
orada konuşulanlardan mülhem olarak bir san
sürün mevcudiyetinden bahsetmezdi. Memlekette 
sansür yoktur. (Sağdan, var, sesleri) Yoktur. 
Kanunun kabul ettiği hükümleri karar haline 
getiren mahkeme kararları vardır. 

Muhterem arkadaşlar; adalet müessesesi bir 
bütündür. Dünkü önergelerin müzakeresi sıra
sında yine muhterem bir arkadaşım, kendi 
iddialarının en kuvvetli delili olarak bâzı mah
keme kararlarını huzurunuza getirdi ye oku
du. Bu kararlar tamamen, yüzde yüz politik 
olan kararlardı. Orada suçlu olarak sevk edi
lenler muhalif arkadaşlardı. Beraat etmişler ve 
Temyiz Mahkemesi de tasdik- etmiş. Bunları 
bir hüccet ve en kuvvetli delil olarak gösteren 
bu arkadaşlar, bugün aynı bütünlüğün bir 
başka rüknünün kararlarını tenkid ediyorlar. 
Bu mahkemeler üzerine baskı yapılıyormuş; gi
bi onları şaibe altında göstermeye çalışıyorlar, 
buna asla hakları yoktur. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar.) Bütün hâkimlerimizi tenzih ede~ 
rim, arkadaşlar. 

Neşir yasakları bir hâkimin kararına ?sti-
nadeder. Bu kararlar kabili itirazdır. Şimdiye 
kadar verilen kararlardan 'bir. çokları b i n üst 
mahkeme nezdinde itiraz edilmiş ve bu itiraz
lar da reddedilmiştir. Bu kadar çok gösterjilen 
neşir yasağı kararlarını 1956 dan 'bu yana eğer 
bir yekûnunu yaparsak politik mahiyette telâk
ki edilenler 11 i geçmez. Bu kararların istihsa
lini talebetme hakkı ve takdiri, dâva açmaJk 
yetkisi olan Cumhuriyet Müddeiumumisinde 
dir. Bu, tedbir yetkisi de hâkimindir. Hâkim 
kararlarına, bir baskı yapılıyor gibi göstermek. 
bu müesseseyi zedelemek olur, bu da kimsenin 
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hakkı değildir; arkadaşlar. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Eğer hu müesseseyi bir polemik mevzuu 
yapmamak ve hu müesseseye itimat göstermek 
isteniyorsa ve eğer bu müesseseyi zedelemeden 
ayakta tutmak istiyorsak, ona her şeyden ev
vel saygı göstermek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir müessese ya bütünüyle iti
mada şayandır, veya bütünüyle şayanı itimat 
değildir. Eğer arkadaşlarımızın benimsedikleri 
hir dâva lehlerinde karar bağlanmışsa o hâkim 
'bir kahraman ve şayanı itimattır, eğer verdiği 
karar kendilerini tatmin etmiyorsa, derhal te
sir altında kaldığı, itimat edilemiyeceği (beyan 
ediliyor. 

Bir müessese asla ikiye bölünemez, arkadaş-
: 1ar. (Soldan, bravo sesleri) Diğer taraftan îç 
:: Tüzüğün 177 nci maddesinin ne mahiyetine ve ' 
ne de ruhuna uygun 'bir talep değildir muhte
rem arkadaşlar. 

Bu sırada «Grup tebliğidir» sesi duyulması 
üzerine. 

ADLİYE VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU 
(Şöyle devam etti : Grup tebliği diyorlar. 
Grup tebliğine neşir yasağı konmuş değildir. 
Fakat bir hâdise hakkında neşir yasağı vardır. 
Telbliğde bahsedilen hâdise de neşir yasağına 
taallûk ettiği için, tehliğ, neşir yasağı hudut
ları içine girmiştir. (Sağdan, 'bu olmadı işte ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar; hu olmadı, diyorlar. 
îzah edeyim bu tehliğ neşir yasağı hududu 
içinde olmasına rağmen Yenigün Gazetesi bu
nu neşretti. Bu neşir keyfiyeti suç görüldü ve 
Toplu Basın Mahkemesine dâva açıldı, muha
kemesi icra edildi. Ve neticede mahkûmiyet 
kararı verildi. Temyiz Mahkemesine gitti. Tem
yiz Mahkemesi bu kararı tasdik etti. Ve kesin
leşen hu karardan dolayı gazete mesulleri ceza 
larını çekmek üzere zannediyorum ceza evine 
girmişlerdir. Bu da gösteriyor ki 'bu tasarruf 
tamamen kanuna uygundur. O halde bunun öl
çüsü ne olacaktır? Elbette mahkeme kararları 
ve maıhkemelri murakabe etmek olan ve onla 
ra istikamet vermekle salahiyetli Temyiz Mah
kemesi kararları olacaktır. Bütün mahkeme ve 
Temyiz Mahkemesi kararlarına karşı hirtakım 
tereddüt ve endişeler-yaratırsak hangi müesse
selere itimat edeceğiz? Bu müessese şu ve bu 
vesile ile yıpranırsa ve zedelenirse bundan sa- J 
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dece cemiyet zarar görür. Hattâ bu müessese 
ler o kadar kudsidir ki kanunun açık hüküm
lerine rağmen hatalar yapılabilir; hattâ bu ha
talar bir vatandaşı ölüme kadar götürebilir. 
Dünya adlî tarihinde 'birtakım adlî hatalar ve 
tashihi imkânı olmıyan adlî kararlar görülmüş
tür, ama buna rağmen bu müesseseyi zedele
mek yolunda hiç kimse bir teşebbüste hulunmaz 
ve taarruza geçmez. 

Öbür taraftan bir Beynelmilel Basın Ensti
tüsü yayını vesilesiyle 'bir yüz karasından bah
settiler. Bunu şiddetle reddederim. Mahkeme 
kararlarından 'bu yüz karası şeklinde bahset
meye kimsenin hakkı yoktur. Ortada bir yüz 
karası mevcutsa bu söyliyenin şahsına aittir. 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) Önerge sa
hibi Basın Kanununu tetkik etmeden çıkıyor. 
Basın Kanununun ikinci maddesinde neşrin ne 
olduğu izah ediliyor. Orada hültenleri ve her 
türlü teksir edilmiş şeyleri de neşir telâkki 
ediyor. Beynelmilel Basın Enstitüsünün tebli
ğinin gazetelerde neşredilmesinden evvel, Türk 
HaJberler Ajansının bültenlerine girip dağıtma
sı ile neşir tekevvün etmiştir. Tekevvün eden 
bu neşir karşısında vazifeli olan müddeiumumi 
bir suç görmüş ve hakkında dâva açmak yolu
na gitmiş ve bu tebliğin sair surette yeniden 
neşrinden mütevellit bir mahzur mütalâa etmiş 
ve bir neşir yasağı kararı almak lüzumunu duy-
muşsa o, onun yetkileri dahilindedir. 

Muhterem arkadaşlar, aynı mevzu o zaman
da polemik mevzuu yapılmak istendi. Bütçe 
Komisyonunda da sormuşlardı, ben de sarih 
olarak bunu arz etmiştim. Bu kararın numa
rasını ve tarihini yine de arz ediyorum; Karar 
numarası 959/24, hazırlık tahkikatı numarası 
959/232, 959/1189 dur. 

Şunu da ilâve edeyim ki, hu neşir yasağı 
aleyhine bir alâkalı gazete üst mahkemede iti
raz hakkını da kullandı. Görülüyor ki, bahset
tikleri gibi ortada 'bir tek sulh hâkimin değil. 
bu kararı tasvip ve kanuna uygun bulan asliye 
ceza hâkiminin kararı da mevcuttur. Meseleler 
bir taraflı görüş içinde -tecelli ettiği takdirde 
memlekette adalet var, başka türlü tecelli etti
ği takdirde adalet yok demeye, böyle bir şey 
söylemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Basın ka
nunlarının hükmü ağırdır deniyor > bu tama
men Meclise ait bir meseledir. Bu kanunun 
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kabulü dolayısiyle yüksek huzurunuzda geniş 
münakaşalar olmuş ve bugünkü kanun bu şekle 
gelmiştir. 

Yine bir soru münasebetiyle Tekalonya ro
manının tefrikasında cevabımı arz etmiştim. 
Bülent Ecevit arkadaşımıza yazılı olarak, Ham-
di öner arkadaşımıza da şifahi olarak arz et
miştim. Biz bunu tasvibetmedik ve hâdisenin 
ertesi günü kendisi hakkında muamele yaptık. 
Müddeiumuminin hareketi bir ikazdan ibaret
tir. Gazetenin, ertesi günü bu romanı neşretme
sine kanuni bir mâni yoktur. 

Binaenaleyh meseleleri sadece kendi görüş
leri içinde arz etmek, hattâ bunu bir Meclis 
tahkikatı hudutları içinde telâkki edip getirme
nin mânasını hakikaten anlamamaktayım. Bun
lar ne kanunların, ne de İçtüzüğün kabul etti
ği esaslarla kabili telif değildir. 

Binaenaleyh netice olarak; memlekette ada
let müessesesi kanunlar ve vicdanın emrettiği 
hudutlar içinde işlemektedir. Bu müesseseye ce
miyetimizin her bakımdan itimadedebileceğini 
ve iftihar edebileceğini burada ifade etmekle en 
zevkli vazifemi yerine gatirdiğinıe kaani bulu
nuyorum arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar) 

REÎS — Mükerrem Sarol. 
' MÜKERREM SAROL (Edirne) — Çok sev

gili arkadaşlarım, iki günden beri 11 tahkikat 
önergesinin memleket önünde münakaşalarını, 
sırasiyle, yapmaktayız. Takrirlere mesnet teş
kil eden mevzular, eğer h<;r önergenin çerçevesi 
içinde kalınmış olsaydı, «Hakikaten memleket 
için çok lüzumludur, memleketin efkârı umu-
miyesinin mutlak bilmesi lâzımdır.» iddialarına 
inanmamız lâzımgelirdi. Mübalâğa etmeden şu
nu ifade edeyim ki, takrirlerin hepsini kemali 
dikkatle dinledim. Uşak hâdiseleri, hududu 
içinden çıkılıp 1946 mn içine giriliyor, îzmir 
Kordonboyu'nda Sayın Menderes'in konuşmala
rından, Muhterem Bayar'm nutuklarından, de
mokrasinin can çekiştiği devrelerinden bahsedi
liyor ve bugünün meselelerine varıncaya kadar 
şümullendiriliyor. Bir cümle ile ifade etmek 
lâzımgelirse âdeta bu takrirlerin ihtiva ettiği 
mâna iktidarla muhalefet partilerinin rejim 
mevzuunda fikirlerini, zihniyetlerini ortaya koy
mak bakımından ehemmiyetli bir mevki işgal 
edecek bir hal aldı. 

, i t f o t f •••• • o : ı 

Bülent Ecevit son cümlelerini konuşurken ye
tiştim. Basın mevzularında ne söylediğini bil
miyorum, konuşmalarını takibedemedim ama 
kendi noktai nazarları bugünkü Halk Partisi
nin noktai nazarlarını ihtiva ediyor. O Halk 
Partisi ki Haceri Semavi gibi 1959 da şu vata
nın sathına gökten inmedi. 1950 ye gelinceye 
kadar bu memlekette tek parti hâkimiyet reji
mini yürütmüş bir parti olarak tarih önünde
dir. işte bugün adalet ve hürriyet davacısı 
olarak karşımıza çıkan parti. Yıllarca bu mem
lekette mesuliyet faşımış ana muhalefet parti
sidir. O bir dc-virki, beni affetsinler, şu nok
taya gelinceye kadar geçirdiğimiz merhalele
rin bugün ki'dri kıymetini bilmem lâzımdır. 
Bütçe Encümeninde arkadaşlara anlattım, me
sut bir talih eseri olarak, matbuat hürriyeti
nin konuşulduğu günler matbuat hayatımızın 
100 ncü senesine raslıyor. Acaba bu yüz sene 
içerisinde matbuatın, efkârı umumiyeye, bugün
kü matıbuat rejimi karşısında veya matbuat re
jimi önünde, yaptıklarını mücessem olarak 
görmeyi arzu etmez miyiz. 33 senelik bir istib
dat devrinin sayıfalarmı, perdelerini açmakta 
fayda ümidetmiyorum. Buna girmemeye çalı
şacağım. 1908 tarihinin, matbuat hürriyetini 
suiistimal etmek bakımından, memlekete ne 
büyülk fenelıklara, vatana ne ödenmez bedel
lere mal olduğunu izaha çalıştım. Hürriyetlerin 
suiistimalinin basın eliyle olduğu takdirde te
sirlerinin korkunç olduğunu izah ettim. Şeref
lerin, haysiyetlerin, devletin müesses otori
tesi, hükümetlerin müesses nizamına, kanu
nuna maddi ve mânevi bir memleketi ayakta 
tutan ne kadar müesseseler varsa hepsine te
cavüz edilmesinin, yerlere sermenin acı akıbet
lerini anlattım. 

Taraf tutmuş gazetelerin falan siyasi cemi
yetin falan siyasi teşekkülün, veya falan si
yasi adamın, zimamdarının emrinde aleti şer 
olarak ve fakat aslında memlekete hizmet et
mek için kurulmuş olan bu müesseselerin bu is
tikamette çalıştıkları takdirde vatana ne bü
yük zararlar verdiğini, dilimin yettiği kadar 
izaha çalıştım. 

Balkanlardan trampet sesleri geliyor, barut 
kokuları geliyor. Balkanlar adeta yanar -dağ
ların indifaı arifesinde olduğu arazını gösteri
yor. Birikmiş kinler, birikmiş ıstıraplar, esaret
ten, menfadan dönen insanlar hiçbir kayda tâ-
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bi olmadan ellerine geçen rotatif veya bir bas
kı makinasiyle nasıl bu memleketli hayatına 
kasdettiler? Bunların aeı örneklerini verdim. 

Fazla üstünde durmaya lüzum yok. O gün 
\ atanda, ebediyete geçmiş olanlarını hayırla 
yâd edeceğim insanların, bu vadideki hizmetle
rini takdir etmemize rağmen matbuatın 1908 
«meşrutiyetinde iyi bir imtihan vermediğini ifa
de ettim. Ondan sonra 1914 Harbi. Sansür; 
1918 e kadar geldi. Biz 1908, 1918 devresin
de on senede bu vatanda birbirilerinin kuyula
rını kazanlar, nifaklar fikri, birbirinin ayağını 
kaydırmak gibi aeı devirleri yaşadık, on senede 
koca imparatorluk yok oldu. 1918 devri İstan
bul matbuatında ve bilhassa Anadolu'da «mem
lekette kıyam, hizmetler, millî kuvvetlerle istik
lâl Mücadelesi» gibi, en ileri sözler vardı. Hâ
sılı, tekrar etmekte fayda görüyorum, memleket 
istikbali için, mutlaka ve mutlaka, matbuat hür
riyetini bir nizam altına almak mecburiyetinde
yiz. Sene 1920. Atatürk muzaffer olmuş... Düş
man kuvvetleri denize dökülmüş. Bu zaferin ne
ye mal olduğu hepinizin hâtıralarında mevcut
tur. Gençler ağabeylerinden öğrenmişlerdir. 
izmir'de Atatürk istanbul matbuatının mümes
sillerini çağırıyor, bir kısmı Anavatana yeni ka
vuşmuş, bir kısmı hâlâ matbuat içinde iyi imti
han vermemiş zevat bir sofrada bulunuyorlar. 
Atatürk anlatıyor; «Zafer çok pahalıya mal ol
du, memleketin en kıymetli elemanlarını ver
mek pahasına zaferi elde ettik. Bu zafer hiçbir 
şey temin etmez, içtimai, iktisadi zaferi de ka
zanmaya, mecburuz.» diyor. «Bu topraklar üze
rinde müstakil olarak, yaşamak için bun1]arı ba
şarmaya mecburuz. Bize yardım edin.» diyor. 
Ne oluyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar?.. 
Atatürk'ün Büyük Nutkunu okursanız görürsü
nüz, istanbul matbuatının bir kısmı - toptan 
mahkûm etmek istemiyorum. - Atatürk'ün bu 
ricasına surat asıyor. Vatanperverlik duygula
rını, memleketi ve her şeyi bir tarafa •bırakıyor, 
yine birtakım kin, gayz ve ihtirasların kucağı
na düşüyor. 

29 Teşrinievvelde, Cumhuriyet ilân ediliyor. 
Halk Partili yaşlı arkadaşlarım iyi bilirler. Ara
dan kısa bir zaman bile geçmeden, 8 Teşrinisa
nide - dikkat buyurun, 29 Teşrinievvel - 8 Teş* 
rinisâni - istanbul matbuatı, bu aziz Cumhuriye
ti, henüz daha rüşeym halinde bulunan Cumhu
riyeti, yeni doğmuş Cumhuriyeti, birtakım sıfat

larla zedeleyip zirüzeber etmeye çalışıyor. Ata
türk'ün niyazları, Atatürk'ün ricaları ne oldu! 
Hiçbirisi semü itibara alınmadı. 

1923 te muhalif partiler kuruluyor. Bu mem
lekette Atatürk, hakiki demokrasi kurmak için 
iyi niyet beslemesine rağmen, matbuatın o sıra
larda bu demokrasinin kurulmamasmda rolü 
çok büyüktür. 

Muhterem arkadaşlar; aranızda oturan bir 
zat vardır. Siyasi hayatı bütün bu vakalara ka
rışmıştır. Ama insaf etsinler, «Hâkimiyet bilâ-
kaydüşart milletindir.» tabelâsı burada asılı 
durmasına rağmen, bu memlekete yıllar ve yıl
lar, bilhassa, rahmetli Atatürk'ün vefatından 
sonra, Anayasa'ımı aziz prensibini demirden ka
fes içine koyan insanlar, hürriyet ve matbuat 
davacısı olarak bizim karşımıza 'çıkamazlar. He
yeti Vekile, Hükümet, gazete kapatmak yetki
sine sahip; istiklâl mahkemesi mevcut; basın 
suçlularının muhakemesi mevkuf en görülüyor; 
Takriri Sükûn Kanunu var. Ne olmuş? İsmet 
Paşaya istanbul gazetelerinden bir kısmı, mem
leketin umumi efkârı itimat göstermemiştir. 
Serbest Fırka hâdisesinden sonra yani, Serbest 
Fırkanın kapanmasına rağmen, «İsmet Paşa Re-
sikârda kalamaz, çekilsin!» diye birkaç gazete 
yazı yazıyor. Onları ibretle okuyalım arkadaş
lar ; mücessem olarak görürsünüz. O zamanın 
muvafık, muhalif gazetelerini açıp okuyun. O 
zamanın gazetecilerinden Mecliste olanlar isti
zah takriri veriyorlar; «Vatan elden gidiyor, 
İstiklâl elden çıkıyor, şerefler, namuslar ayak
lar altında çiğneniyor.» diye yazılıyor. Neye 
rağmen? Takriri Sükûn Kanununa rağmen... is
tiklâl mahkemelerinin vücuduna rağmen... 

SAĞDAN BİR MEBUS — Şimdi nasıl? 
MÜKERREM SAROL (Devamla) — İnsaf et

sinler arkadaşlar. Elde ettiklerimizin üstüne 
oturalım, hep beraber oturalım. Bugün bu par-' 
ti, yarın başka parti. Ama bunun üzerinde mut
tasıl yürüyelim. 

Şimdi size okuyorum, 1946 - 1950 arasında; 
matbuat, efkârı umumiyeye kahramanca, erkek 
sesle, hakikaten millî iradenin sesi olarak, hi-
tabettiği devirde, Aydın kahramanlar devrinde, 
üniversite devrinde, o iktidar devrinde, gazete
lerde bir yazı yazmak; havadan bahsetmek ya
saktı. Bu sene ekinler fena demek yasaktı. Ne 
diyorsunuz siz arkadaşlar? (Soldan, bravo ses
leri) 1946 - 1950... Bugün üniversite muhtariye-
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tinden bahsediyoruz. Ve içinde Turhan Feyzioğ- , 
lu'nun da bulunduğu bu aziz müessese bir mem
lekette istiklâİ olmazsa ilim olmaz... Yirmi sene, i 
demek bu memleketin fikir hayatı atrofik bir 
ömür sürmüş. 1946 da parti kurulduğu zaman 
biz üniversite köşelerine gittik.. Ve oradaki genç | 
arkadaşların kapılarını çaldık. Dediler ki, biz si
zinle beraberiz ama ne yapalım ki, viran olası 
hanede evlâdü ıyal var. Bu müesseselerin böyle I 
Çinlilerin ayaklarıııdaki çizmelerle Çinlinin aya
ğının atrofik bir hale gelmiş olması gibi sinmiş ve ı 
kanaatlerini izhar edemez bir hale gelmişti. Ruh
lara indirilen korkudan kolay kolay bugünkü 
neticeleri elde etmeye imkân vermedi. Bugün 
bunları anlamamış ve maziye kafasını çevirmemiş 
ve seneler senesi matbuat hürriyeti diye bir me
selesi olmıyan insanlar için matbuat hürriyetin
den bahsetmek çok kolay. Demokrat Parti, elinde 
hürriyet bayrağı, matbuat hürriyetinin gerçek 
hale gelmesi için çok çalıştı. Fakat sizlere yaran- | 
maya imkân yok. Geceyle gündüz kadar aramız
da fark var. Bizim beyaz dediğimiz şeye siz mut
laka kara dersiniz. (Soldan, şiddetli alkışlar ve 
bravo sesleri) Ama, sabahleyin konuşan arkadaş
ların ifade ettiği gibi hepimiz fâniyiz. Yarın bu 
devrin tahlilini yapacak olanlar, hayatını, ya bi
ze dua edecek, ya bizi hayırla yâdedecekler, ya
hut da diyecekler di; Demokrat iktidarlar, bir 
insafsız muhalefetin, 10 günlük mütareke tanımı- I 
yaeak kadar insafsız oluşu yüzünden, zamanlarını 
beyhude kaybetmişler» 

Şimdi müsaade ederseniz bu acıları hep be
raber terennüm etsek, yine netice almaya imkân 
yok. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Reis Bey, saat, 
saat geçiyor. 

REİS — Beyefendi, henüz daha 17 dakika 
oldu, huzurunuzda cereyan eden bir muamele, I 
ne yapmak lâzım? 

MÜKERREM SAROL (Devamla) ..— Efen
dim, demokratik hayat üzerinde zaman zaman 
bir misal veren arkadaşlara, bu hususa bütçede de 
kısmen temas ettim. İsviçre Federal Mahkemesi
nin kararlarından bâzı notlar alacağım ve oku
yacağım. Basın hürriyeti nedir, Devlet nedir? 
Bu imtiyaz... Müstakil müessese Anayasanın üs
tünde çok daha mümtaz bir müessese. Basın hür
riyetinin mevcudiyetinin sebebi aynı zamanda 
hududu; umumi menfaatlerle ilgili hâdiseler | 
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i hakkında halkı objektif bir surette tenvir etmek 

ve haberdar etmekte, halkı objektif bir surette 
I tenvir ve haberdar etmek vazifesini deruhde et

miş olmasıdır. Yani, bu basın hürriyeti bir vakıf 
değildir, mintarafillâh kendisine mevdu bir imti-

I yaz değildir. Halk için, halk hizmetinde olmak 
için ve bir vazife aldığı için bu hürriyet kabul 
edilmiştir. Bu karara göre, basın hürriyeti bu 
vazifenin ifası için zaruri görülmüştür. Nasıl sa
lâhiyet, mesuliyeti gerektiriyorsa, halkı afaki su
rette tenvir etmek ve hakikati bulup söylemek 
görevi de böyle bir hürriyeti lüzumlu kılmıştır. 
Hürriyetinin hududu, vazifesini görüp görme
mekle tâyin edilir. İşte basın hürriyetinin hudu
dunu tâyin eden âmil budur. Bu sebepledir ki, 
bu hürriyet, bazan geniş, bazan dar bir surette 
çerçevelenmiştir. Umumi meselelerde, memleket 
iktisadiyatında ve memleketin idare tarzında 
bunların, çalışma sahalarında, hudutlar mevcut
tur. Muayyen mevzularda ve bilhassa dıs politi
ka mevzuları ile şahısların şeref ve haysiyetleri, 
hususi hayatları konularında hürriyeti asgari bir 
hadde indirmek iktiza eder. Bu had, Medeni Ka-
ımn ve Borçlar Kanunu hükümleriyle de itina ile 
bir mânaya mazhar olmuştur. Bu nevi mevzular
da basının aşırı bir titizlikle hareket etmesi za
ruridir. 

Şimdi arkadaşlar; en ileri cemiyette İsviçre'
de, bu ölçüde mütalâa edilen basın hürriyeti biz
de nasıl tatbik görmüş. Demokrat Parti iktidara 
gel ir gelmez ilk yaptığı şey «Maziden hale bir 
öfke intikal etmesin, onu tarihe gömelim, onu 
tarih hükmüne bırakalım ve matbuat hürriyeti
ni 1950 ye kadar kayıtlıyan hükümleri bertaraf 
edelim» zihniyeti ile faaliyete geçmek olmuştur. 
Bu kararla, İstanbul'daki Matbuat Cemiyetiyle 
beraber yaptığımız ilk çalışmalarda, Halk Parti-

I si devrinde basını kayıtlandıran ne kadar hü-
L kümler varsa hepsini tarihe, maziye maletmek 

suretiyle bu memlekette hakiki demokrat rejimin 
I yanında, hakiki basın hürriyetini rahatça tenef

füs eden müesseseleri kurmak için kanuni müey
yidelerini topladık. Ne oldu, sevgili arkadaşla
rım? Tıpkı 1908 de olduğu gibi, basın hürriyeti 

I barajını yıktığımız bu memlekette, menfi ruhlu 
I insanlarla, iktidardan düşmeyi affetmiyen ne ka

dar malûl insan varsa, hepsi ayağa kalktı. Bize 
I; bir çalışma imkânı vermediler. Demin arz ettiğim 

gibi 10 yüıılük olsun bir mütareke tanımak gibi 
I bir mürüvveti göstermediler. 
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Şimdi aklımda iken söyliyeyim, Demokrat 

Parti matbuata baskı yapmaktadır, diyorlar. He
pinizin malûmu, baskı nasıl olur? Kanunla olur. 
Gazetecilere baskı nasıl olur? İlânı kesersin. 
Onlar bunu çok iyi bilirler, hele ilân meselesini 
çok iyi bilirler, onlar mazilerini unutmuşlar, âde
ta muazzam bir şok tesiri ile hafızalarını kaybet
miş insanlar gibi unutmuşlar. Genç arkadaşlara 
söylemiyorum, Cumhuriyet devrinde yetişmiş 
olanlara söylemiyorum, soldan muhalif partinin 
sevk ve idaresini elinde tutmakta ısrar edenlere, 
onlara yol gösterenlere söyliyorum. 

Şimdi Demokrat Parti basma baskı yaptı di
yorlar ne ile yaptı? «İlânla yaptı» Nasıl yaptı? 
Kâğıt vermedi. İktisadi Devlet Teşekküilerinin 
tonu beş bin liraya mal olan kâğıtlarını 10 bin 
liraya verdi.» İddialar bunlar... Halbuki hakikat 
şu :• «Demokrat Parti 100 liraya mal ettiği kâğıt
ları 60 liraya verdi. Transfer sıkıntısında kalay. 
çuval bulamazken, kuyruğa muhaıtabolacak bey
lere, türlü türlü yollarla memleket âfakında De
mokrat Partinin itibarını düşürmek için devamlı 
yazı yazdıkları halde, transfer güçlüğüne ve döviz 
sıkıntısına rağmen, bunlara, 155 (milyon lira ver
mek suretiyle modern tesisler kurdular. Modern 
rotatif, dizgi makinaları getirttiler. Demokrat 
Parti matbuata, en ileri bir müessese olarak ku
rulması için imkânlar vermekten çekinmedi.» 

Bu çocukların öksüzlüğünün acısını gidermek 
çok şükür bana kısmet oldu, zararı yok. Bunların 
rotatiflerini kurayım. Basın iyi işlediği takdirde, 
karanlık olmaz, basın dürüst işlediği zaman, Mec
lis olur, partiler olur,, hükümetler olur, her şey 
güzel olur. Diye düşünen Demokrat Parti oldu. 
Netice?... Bir takrirle bizi şikâyet... Bir senelik 
Demokrat Parti devrinde aldıkları gazete ilânla
rını okuyayım. Bu ilânlarda göreceksiniz gazete
lerin aldıkları para bunların zamanındaki 15 Ba
kanlık bütçelerinin yekûnuna baliğdir, bilmezlik
ten gelirler. 

Okuyacağım Emin Bey, sen biliyorsun ama 
yine soruyorsun, okuyacağım. Eski devirleri ka
rıştırma, onların karşısına en çok sen dikilirdin. 
önlerine dikilen sendin. 

Eski devrin bir kararnamesi vardır, 1938 ka
rarnamesi; diyor ki, Ulustan başka, resmî gazete
ye, ve Ulustan başka hiçıbir gazeteye ilân veril
mez.Demekki bu memlekette arttırma ve eksilt-
me yolu ile yalnız Ulus gazetesinde çıkacak. 

. ıyöü o : 1 
EMİN SOYSAL (Maras) — Hususi ilânlara 

el atmaya hakkınız var mı? 

MÜKERREM SAROL (Devamla) — Şimdi 
sizin devriniz olsa idi hususi ilânlara el atmıak de
ğil, havaların muhalefetini bile bildirmemek se
nin en tabiî hakkın olurdu. 

Şimdi matbuat hürriyetinden örnekler vere
ceğim. Bakın matbuat hürriyeti bu memlekette 
nasıl suiistimal edilmiş.... Müsaadenizle okuya
yım da siz de dinleyin. Ata'mn büyük hatırası
na hürmet ederek onun aleyhinde yazıları oku-
mıyacağım. Uzun uzun filmi aksettirmiyeceğim. 
Fragmanlar halinde kısa kısa okuyacağım. (Sağ
dan, gürültüler) 

KEMAL SATIR (Adana) — Reis Bey bir 
teklifim var. Bize de söz verin. (Soldan, gürültü
ler) Sözünü kesin demiyorum. Devam etsin. Bi
ze de söz verin. Biz de konuşalım. 

(Soldan, devam devam sesleri) 
REİS — Efendim, hatibfr* sözünü kesmeyi

niz ; heyetin kararı vardır. 

MÜKERREM SAROL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, 1950 ile 1955 arasında mat
buat hürriyetinin nasıl alabildiğine işlediğine bir 
bakış; bundan herhalde sizler de şikâyetçisiniz. 
Dert, müşterek derdimizdir. Okumaya devam 
ediyorum. 

«Biz, bu mahlûkun üzerimize saldırışlarına 
cevap verir ve bu saldırıcının mahiyetin vesika
lara dayanarak Türk umumi efkârına açıHarken 
sadece gazetecilik meslekini nasıl kötüye kullan
dığını, nasıl bir şerz aleti haline getirdiğini izah 
etmiştik. Bunun dışında, ne babasını, ne sülâle
sini, ne gençliğini, ne ailevi durumunu, na de 
gazeteciliğinden mâada çevirdiği entrikaları ele 
almıştık. Fakat bu mahlûk, ipinden kurtulmuş 
köpeklerin rasgele sağa sola saldırışları gibi 
Türk yurdunda kıymet olmuş veya olmaya nam-
zet olan ne kadar insan varsa, bunlara en al
çakça ve en sefilce saldırmayı bir itiyat ve mes
lek haline getirmiştir. Bu mahlûka alçak de
mek de hatadır. O da bir irtifa ifadesidir. Buna 
çukur demek en uygun bir vasıftır. Türk Mille
tinin başına bir nifak ve tezvir vasıtası, diye 
belâ-i şeytani olarak musallat edilen bu çuku 
mahlûk 40 senelik mülevves gazetecilik bayatın
da kimlere ve hangi kıymetlere saldırmadı ki. 
Başta Aziz Yurdumuza saldırıp bu valen top
raklarına Türkiye, bu asıl millete Türk denme-
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sine bütün savleti ile karşı koyan bu hain değil 
mi idi? Halifeliği müdafaa eden;.... 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur. Buyurun Avni 
Doğan Bey... 

MÜKERREM SAROL (Devamla) — Muh
terem Reis Bey... Eğer bunu müşterek millî bir 
dâva haline getirmek istiyorsak, eğer bu mat
buatı memleketin hayrına ve bilhassa kurulma
sını, yerleşmesini can ve gönülden temenni ettiği
miz demokratik rejimi arzu ediyorsak, rica ede
rim, müsaade ediniz bana bu fırsatı veriniz. 
(Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

REÎS — Meclis daha evvel karar vermiştir, 
beyefendi. (Soldan, kim bu çukur? Yazan kini? 
sesleri) Cümlenizi bağlayın efendim. 

, MÜKERREM SAROL (Devamla) ".— Fay
dası ;yok bağlamanın. Reye koyun efendim. 

REÎS — Reye konmaz, efendini. (Bravo ses* 
leri, alkışlar) . 

. Muhterem arkadaşlar; şunu hatırlatayım, 
vakit geldi, tamam diyen arkadaşlar, endişe du
yan arkadaşlar, her hatip konuşurken saat tut
sunlar. 

Buyurun, Avni Doğan Bey. 

AVNt DOĞAN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlar; biz bu takriri bir anket parlnıanter 
istemek için yazmıştık. Bunun bu Mecliste ko
nuşulmayacak kadar yersiz olduğundan bahse
dildi.-Meğerse ne kadar lüzumlu imiş. Mükerrem 
Sarol ve Adliye Vekili Beyefendinin, adalet 
mefhûmu hakkında veciz nutuklar çekmesine ve 
ders vermesine vesile teşkil etti. 

Evvelâ Adliye Vekili arkadaşımıza cevap ver
mek suretiyle sözlerime başlamak isterim. Biz, 
hâkim teminatı ve adlî istiklâl dâvasını esas itti
haz Btmiş bir programın sahibiyiz. Bu esası dai
ma savunuyoruz.- - ' - , 
_ RAKKI KUBM:EL (Kayseri) ~- Biz de öy-

. ; ,A^t : .DÇ)^AN (Devamla) -~ Siz.de öyle 
ise^.^.Tfib^jjftâeçim,!' Binaenaleyh, hâdiseyi bir 
tarajfo : m i ^ en büyük 
bir:_ mfiöşsös^ini;^ i$n, ;bn yold;a taktiklem 
müracaat,olunuyor, tajçzındaM, Adliye Vekili aiN 
kadagjBa^n y&mz-rd faksız bayanım kemali 
şiddetle Vekil Bey© rftdded^rija. (Sağdan, bjravo, 
s^eri) 

Biz, takririmizi asla bu maksatla vermedik, ] 
arkadaşlar. ! 
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Teklifimizin lüzumunu ispat eden vakıa şu 

ki, bu vesile ile Mükerrem Sarol Bey gibi basın 
sözcüsü arkadaşımız derdini dökmeye, memleke
tin ıstırapları üzerinde kendi zaviyelerinden 
mütalâa beyan etmeye imkân buldu. İçtüzü
ğün 177. maddesi diyor ki : Meclis, bir mesele 
hakkında bilgi edinmek isterse bir encümen ku
rar veya encümenlerden birisine tevdi eder. 
Bunları bir âza da istiyebilir. Tahkikat talebi 
kelimesinden' arkadaşlarımızda" bir ürküntü hâ
sıl oluyor, bu bir anket parimenterdir. Büyük 
Millet Meclisi bu takririmizi kabul ettiği zaman, 
kendi yaptığı kanunu tetkik için değil, bu ka>-
nunun tatbiki kanun vâzıınm maksadına uygun 
mu, ciddi mi, isabetli mi, değil mi diye ve kanun 
zorlanarak mı tatbik ediliyor, idari tasarruöaT-
la memleket nizamı bozuluyor mu, bozulmuyor 
mu,'-diye'bu hususta bilgi edinmiş olacaktır. 
Eğer bu bilginin sonunda suç sahibi varsa 169 
ucu madde mucibince Meclis tahkikatı istemek, 
ceza ve mesuliyet aramak daha doğru olur. Biz 
muhterem arkadaşlar; sizinle beraber bu memle
ketin aslî bir dâvası üzerine eğilmek istedik. 
Takririmizi kabul buyurdunuz, fiilen müzakere
si yapılmaktadır, minnettarız. Bu konuda ken
dimce düşündüklerimi muhterem heyetinize arz 
etmek için küçük notlarla bir fikir çatısı hazır
lamış ve konuşmamın ana hatlarını çizmiştim. 
Oraya gelmeden evvel Mükerrem Sarol Beyin 
üstünde durduğu meseleler ve Adliye Vekili Be
yin mahkemeler münakaşa edilemez sözünü ce
vaplandırmak istiyorum. Şayet zaman kalırsa 
sonra da kendi mütalâalarıma geçeceğim. Çün
kü bizi zaıman tahdidi gibi, bir cenderenin içine 
soktunuz arkadaşlar. (Soldan : Biz de onun 
içindeyiz sesleri) 

Arkadaşlar, Mükerrem Sarol Bey, C. H. P. 
için bir devri tek basma idare etti, diyor. Mü
kerrem Sarol Beyin meıısubolduğu ve bugün 
memlekette iktidarı işgal, eden, partinin liderler 
rinden Celâl Bayar, C. E. P. den ayrılırken,* bu 
partide C. Jî. P. içindeki geçmiş .işlerin şerefin
de, mesuliyetinde müşterekim, diyor, ne JıaJşkı 
var; Mükerrem Sarol Bey gibilerin bu â&mi Jtör 
görmeye, ne hakkıx vardır? Mükerj^m . Sami 
Halk Partisi memleketi tek başına; idare ettUM-
yor. Na*ıl yapacaktı? Bu memleketi, Ortaçağ* 
dan alıp, Garp medeniyetinin, 0arp telâkkisâaia 
hizasına getirmek için büyük bir inkilâp yapan 
Atatürk, bir hazırlık devresini ihzar etmeden 
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tek dereceli reyle bir seçime mi gidecekti? (Sağ
dan, bravo sesleri) Bir hazırlama devresi geç
meden tek dereceli bir seçime gittiği gün, gele
cek Meclis Atatürk'ün asılmasına karar verirdi. 
(Gürültüler) 

FAHRİ. KÖŞKEROĞLU (Kayseri) — Türk 
milletine hakaret ediyorsunuz. Asmaya karar 
verirdi diyorsunuz. 

AVNİ DOĞAN (Devanda) — Benden Türk 
milletine hakaret sâdır olmaz. Bir defa sözleri
mi tekrarlıyaymi; anlayış bir kabiliyet mesele
sidir, sizin için bir defa daha tekrarı* etmek iste
rim. (Sağdan ; Bravo sesleri) Ben dedim ki, 
maziye bağlı itiyatlarla kaplı bir yurtta yepye
ni tyv rejime girmiş, inkılâp yapmış* eski mü
esseseleri yıkmış, yerine yepyeni temel fikirler 
getirmiş ve getirdiği temel fikirler ise o milletin 
uzun yıllık itiyadına uymıyan fikirlerdir. Böy
le bir inkılâbı yapanı, aklı başında, Atatürk gi
bi büyük bir .dâhinin zemin hazırlamadan tek 
dereceli ve bugünkü rejime yakın bir tecrübeye 
giremezdi. 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Kayseri) — Tevil 
ediyorsun. 

.1960 O î l 
kanı tarafından davet edilmiş, kendileri tebrik 
edilerek D. P. Başkanı 'Hükümet* 'kurmaya davet 
olunmuştur. (Soldan, Solabilir» sesleri) Hâdise
leri tarihe ve gerçeğe bu kadar aykırı ara etme
mek icabeder. Hâdiselere hislerimizi karrştırmı-
yaliim. Adalet ve mahkeme kararları bu kürsüde 
münakaşa, edilemez bahsine gelince: Biz yapma
dık: fakat bu kürsüde benden evvel salâhiyet ve 
makam sahibi bâzı zevat adalet islerini ve maih-
keme kararlarım tenfcid. etmişlerdir. 

Saibrk bir Adliye Vekiliniz KeJkin mahkemesi 
kararları hakkında, ağır konuşmalar yapmıgtır. 
Biz böyle bir maksatla buraya gelmedik, böyle 
bir talebimiz de yok... Mecliste bir cidal yarat-' 
tmak ve havayı bozmak yolundaki gayretleri da
ğıtmak için bu kısa cevaplan verdikten sonra, 
size asıl söylemek istediğüm meselelere geçmeme 
müsaade ediniz. 

Hürriyet bir prensiptir. Bu prensibi kayıt 
altııııa aleıak için kanun hürriyetten sonra gelir. 
Siz muhalefet devrinde bütün hürriyetler gibi 
basın hürriyetini de mutlaka ıslah edeceğinizi 
vadettiniz. Ve üktidara geçergeçmez bu v-a'diniki 
yerine getirdiniz fakat basın hürriyetinin tekrar 
hamle hamle ortadan kalkmasını ve verilen hür
riyetlerin safha safha yok edilmesini görmtoe üçîn 
uzun müddet beklememize hacet Salmadı. iktidar 
idaresini ten'kideden matbuatın,•< tenkidleri hoşa 
gitmedi, biraz evvel Mükerrem Şarol Beyin ağır 
tabiıierle tasgir ettiği şeyler başka memleketler
de bir edep seviyesi içinde yapılır. İktidar mev
kiinde bulunan insanlar, tenkide mahkûmdur. 
Her iktidar için en aııüşjkül idare hür ve demok
ratik idaredir. Orada-her şey, her icraat, Hükü
metin her tasarrufu tenkide ve murakabeye mâ
ruzdur. Buna dayanacaksınız arkadaşlar. Har
mana giren porsuk dikgene dayanacak. 

Arkadaşlar, verdiğimiz hürriyetleri -hamle 
hamle kıstınız ve bugjjn bağımsız Türk basmı 
gerek mevzuatın ağırlığı altında ve gerek kanun-
lann zorlanması ve idari baskı frallanmak sebe
biyle kıvır kıvır kıvranmaktadır. Kanunların 
ağırlığı, tekliflerle bertaraf edilebilir, münakaşa 
edilebilir. Ama (kanunların zorlanması yoliyle 
yapılan tasarrufların bir tetkfika' muhiaeoldü-
ğımda zerce kadar şüphe yoktur, 

Arkadaflar, siz görmüyor musunuz, sîz bilmi-
yormuşunuz ki, dün sevip okşadığmız, iltifat 
buyurduğunuz, hürriyet, yg demokrasi kahra-

• AVNİ DOĞAN (Devamla) — Ne ihtiyacım 
var, milletimi tahkir etmeye. Siz bir şeyler söy
letmemek ihtiyacında iseniz ona karışmam. Sö
zümün insicamını bozmak niyetinde değilseniz bı
rakın konuşayım. Demokrat Partinin .zuhuru 
ki bence millî, demokratik tarihimizde şerefli bir 
sahife alacaktır, D. P. nin kuruluşuna başlan
gıç sayılan dörtlü takrirde bir parti kurma fik
ri yoktur. Sadece çok partili bir hayat kurmak 
fttiyen Halk Partisinin kendi bünyesinde de lü-
#uınlu tadilâtın yapılması teklifinden ibaretti. 
fîalk Partisi Lideri kemali samimiyetle, bu" gü
zel teklifi daha genişleterek kendi zaviyelerinden 
!j$£ ikinci $>arti kurmak imkânını tavsiye elraig-
lirdir, böylece Demokrat Partinin kuruluşuna 
jpal& partisi imkân vermiştir. (Sağdan, bravo 
İrsleri.) Bir inikat evvel Demokrat Partili bir ; 

;^i"kada§ım konuştu "meselâ 'Bahadır Dülger diyar 
ki, «1950*1|e mazbatalarını 3 - 4 gün sonra ald k 
iktidara. geldiğimizi ilân etmedik ekseriyette* 
olduğıimuzu"iİân edemedik» Bu kadar a<jik bir 
'hataclır ki, bunu "bizzat. Sayın Celâl ' Bayâr tek-
zibedecektir. " 1950 senesi 14 Mayısı gece yarısı, 
D. Partinin hizmete çağırıldığı ekseriyeti aldık
ları anlaşılır anlaşılmaz da, bizzat Cumhur Bas-
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mam diye alkışladığınız .insanların yani basın 
mensuplarının dartik fotoğraf makinaları elle
rinden alınıp kırılmaktadır. Yazarların kafa
ları polis copunun, kabadayının sopası ile ya
rılmaktadır. Ne oldu arkadaşlar? Bu sevgililer 
bu şerefli basın mensupları kısa bir müddet 
zarfında tahrikçi, nifakı, yalancı, şeref ve 
haysiyetleri kırıcı olaral£ ilân edilmektedir? 
Nedir bunun sebebi? Bâzı seviyesiz neşriyattan 
bahsedildi. Her meslekte kötü yazarlar da bu
lunur. Mükerrem Sarol gibi önce bir fi'kir sa
hibinin burada daha iyi yazılardan misal ver
mesi beklenebilirdi desenju yanılmrş mı olurum ? 
Görülüyor ki, tenkide tahammül kolay olmu
yor. i'" 

Arkadaşlar, dünkü müzakerelerde ve daha 
evvelki müzakerelerde dikkat etmiş misirmdir, 
D. P. ye mensup hatipler konuşmalarında da
ima iki hedef "gütmüştür. İster meselelerle bir 
münaseJbeti olsun, isterse"olmasın, hatipler Halk 
Partisini yere batırmak, ondan sonra matbuata 
hücum etmek. Bunun ikisini beraber hedef al
makta ısrar ettiler. Bu kürsüde muhalefeti ile 
matbuatı daha siki ve daha şedit kanunlar al
tında susiturma'k ve yıldırmak teklifleri hak
kında konuşmalar oldu. Bu sözlere asla itiraız 
buyurmadınız. Bu sizin mizacınıza uygun mu
dur? Eanun y#Uyle memlekette şiddet tatbik 
olunabilir, tehirler getirilebilir fakat bu bir 
tedbir. Ben siz© Sayın Cumhurbaşkanı ve eski 
Demokrat Parti Genel Başkanının çok güzel 
bir vecizesini hatırlatma^ istiyorum. Bayar di
yorlar ki; (Zamanımızda insanların hak ve 
hürriyetlerini jboğmak artıik hep kanun yol-
lariyle yapılıyor. İstibdatlar kanun adına ve 
maalesef memleket menfaatleri böyle icabettiri-
yor teraneleri ile kurulmuş ve devam ettiril
miştir.) ne kadar doğru, ne kadar güzel bir 
söz. 

Kanun yoliyle şiddet tatbik etmek bir ted
bir değildir. Bugünü tarif etmek için tyu veci
zeden daha iyisini bulmaya imkân yok. 

Sizi Sayın Celâl Bayâr'm, eski Genel Baş
kanın ağzından ders almaya davet ediyorum 
arkadaşlar. 

Çünkü bir memlekette basın hür olmaz, bir 
memlekette toplantı hürriyeti yok olursa, va
tandaş düşündüğünü söyliyemezse o yerde de
mokrasinin varlığından toahsetmek boştur. 

awtr-. V/ : x 
. SAMET AĞAOĞLU (Manisa)— Şimdi rriir 

mü, değil mi?... 
AVNÎ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar; 

hâkimiyetin sahibi olan milletin murakabe için 
elinde işler halde iki türlü geçer metaı vardır. 
MiHetin yegâne mümessili olan Meclisi Âliniz 
ondan sonra da matbuat. Hür basının, hür ha
ber alma ve hür bildirme kudreti esefle kayde
deyim ki; geçen yıllarda var olan imkânlara 
rağmen bugün Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün
de yapılan bir tadilatla Mecliste konuşmalar 
çok müş;killeşmiş ve murakabe engellenmiştir, 
Matbuat bugün mürekkebiyle, kâğıdiyle, Haniy
le, birtakım kanuni zorlamalarla ağır bir teh
dit altında tıttulmaktadır. Samet Bey dediler 
ki; »bugün hür olarak yazıyor mu? Böylece ba
na bir sual tevcih buyurdular, bugün matbuat 
hür-r olarak düşündüğünü yazıyor mu, yazmı
yor mu. Cevap vereyim: Zindanı göze alarak 
yazıyorlar! Eğer göze girerse ve arzu edilen 
şefe'iİde yazarsa müsamaha görüyor. Eğer aksi 
bir kanaati müdafaa ederse, hapse giriyor. \ 

SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Yalnız ha
karet ederse giriyor. Siz hakikati sever adam
sınız. Sizi 4amyoruz, Söyleyin hakikati. Yalnız 
hakaret etmek yasak bu memlekette. 

AYNİ DOĞAN (Devamla) — Bizim bu tak
ririmizle neşir yasağı kararlanın münakaşa et
tiğimizi, mahkeme kararlarını tenkid ve müna
kaşa ettiğimiz iddia edildi. Neşir yasağı hak
kında Kanunun maddesi şudur: (Adliyece ya
pılan tahkikatın seyri veĵ a bir mahkemenin ka
rar ve muameleleri üzerinde tesir yapabilecek) 
yayınlara münhasır iken Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun Meclisin bir organı olarak neşr
ettiği tebliği yayınlıyanlar hakkında hapis ka
rarı verilmiştir. Demek ki, kanun zorlanıyor. 
Fotokopisini gördüğünüz meşkûk kararlar kar
şısında B. M. Meclisi âzası olarak ve hatayı 
nerede bulursak teşhir etmek hakkımız değil 
mi arkadaşlar? 

Görüyorsunuz ki, çok samimî maksatlarla 
huzurunuza geldik. Eğer teklif bizden geldi di
ye bir peşin kararın tesirinden azade kalarak 
kabulünüze mazhar olursa, elde edilecek netice 
çok hayırlı olacaktır, arkadaşlar. Bu sayede 
memleketin içindeki bir yaravı, düzensizliği, 
ıslah için imkân bulacağımız gibi, kanunu zor-
lıyan, tesir yapanlar varsa onları da Büyük 
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Millet Meclisinin adaletini tatbik imkânını bu
lacağız. (Biz Cumhuriyet Halk Partisinin dü- > 
men suyundan yürünıiyelim) gibi basit fikri 
kabul etmiyelim. 

Bu itibarla, tahkikat talebimizin kabul bu-
yurulacağmı ümidediyoruz. Arkadaşlar ken
dilerinden başkalarını fikirlerini hor görenler 
günün birinde hiçbir destek bulamadan garip 
uzletlere, acı âkibetlere düşebilirler, bu netice 
tarihin ve tecrübenin dersidir. Tarihi ve tec
rübeyi, okuyucusu olmıyan kütüphane gibi ki
litli tutmıyalım. 

Biz, bu sahada bize yardımcı olarak tah
kikat talebimizin kabulünü ve bir komisyon ku
rarak, bu hadiseler üzerine eğilerek sarih bir 
neticeye varmakta yardımınızı rica ediyoruz. 

Umarım ki, bu yardim isteğimiz cevapsız kal
maz. (Sağdan, alkışlar) 

REİS —• Söz sırası Sezai Akdağ'ın idi, fa
kat sırasını Mükerrem Sarol'a terk etmiştir. 

Buyurun Mükerrem SaroL j 
MÜKERREM SAROL (Edirne) — Bana ye

rini veren arkadaşıma teşekkür ederim. 
Sözlerimi bıraktığım noktadan itmam ede

yim. 
Avni Bey arkadaşım, 
SOLDAN BİR MEBUS — İlândan bahset. 

MÜKERREM SAROL (Devamla) --.'İlâna 
da geleceğim. 

Ama, müstakil basının vazifelerinin ne ol
duğunu hepimizin bilmesinde fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, haber hürriyeti, mut
laka yalan hürriyeti demek değildir. Muraka
be, tenkid hürriyeti de lâzımdır. Devlet, va
tandaşın malını, mülkünü, varlığını nasıl ko
rumakla mükellefse, vatandaşın şeref ve hay
siyetini korumakla da mükelleftir. Demokrasi 
individüel bir rejimdir. insanların her türlü 
korku ve tehditten azade yaşaması lâzımdır. 
Ama görelim bakalım, ellerinde bir milyonun 
üstünde ilân parası olan bu gazeteler bu vazi
felerini nasıl yapıyorlar? Avni Doğan Bey lüt
fen dinlesinler : Hâfızaı beşer nisyan ile malûl
dür. Her gazeteyi görmenizin imkânı yoktur. 
Bugün gazetelerimiz, matbuat hürriyetini na
sıl kullanmıştır? Ve nasıl hürriyetleri suiisti
mal etmiştir. i 

Bir büyük gazete hakkında, bir diğer-ga
zete isnatta bu hırı muştur. Cevap veriyor. Ce- j 
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vabın edebî seviyesi, ahlâki derecesi,.; hepinizi 
ibretle üzerine eğdirecek bir manzaradadır. Uzun -
uzadıya okumıyacağım. Yalnız çbk sivri kö
şelerini okuyacağım. Vicdanlarınıza müracaat 
ediyorum. Bu gazeteleri evlerimize götürüyo
ruz. Çocuklarımıza, yannki nesle teslim edi
yoruz. Onlar da okuyorlar. Bunları okursam 
üzerinde eğilmek lâzım mıdır, değil midir? 
Ve, buna bir çare bulmak lâzım midir, değil 
midir? 

«Yalman 16 yaşında bir sabiye en şeni bir it
ham yaparken tanımadığı Allahtan korkmadığını 
kabul etsek dahi, masonların bile kendisini tel'in 
edeceklerini düşünmedi mi? Bu rezilin hangi 
maskaralığına cevap verelim. Biz komünistlerle 
anlaşmışız- da para almışız : Kör olasıca herif bu 
derece ağır bir ithamı nasıl savurabiliyor?-Bu. çu
kur mahlûk üç maliye müfettişinin bir haftadan 
ıberi -hesaplarımızı tetkik etmekte olduklarını san
ki bilmiyor mu! Hesaplarımızın santimine kadar 
tetkik edilmesini gazetemizle açık istiyen biz de
ğil miyiz?» Devam ediyor. 

«Türkiye aleyhinde nutuklar veren, yazdığı 
hikâyeler, makaleler ve tiyatro piyesleriyle mil
yonlarca komünist halkı Türkiye aleyhine kışkır
tan vatan haini Nâzım Hikmet, vatan şairi diye 
müdafaa eden bu hain değil mi idi?.» 

Dikkatinizi çekerim muhterem arkadaşlar. Bir 
büyük gazetenin muharriri... (Soldan : Hangi ga
zete sesleri) (Yani sabah, sesleri) 

Devaım ediyorum okumaya arkadaşlar : 
«Nâzım Hikmet'i kurtarmak için, askerî mah

kemelerimizi, Türk Adliyesini haksız karar ver
mekle zulümle itham eden bu menfur değil hu* 
idi? Bu hali, tarihin günün birinde bütün bir 
Cumhuriyet Türkiye'si devri için leke diye kabul 
edeceğini dünyaya ilân eden bu çukur sefil değil 
mi idi? (Tek parti devrinde bunun emrine veren
lere) derken, bu zulmün emrine Atatürk'ün ver
diğini ve bu suretle Atatürk'ün zalim olduğunu 
anlatmak istiyen habis de bu değil mi idi? «Bu 
zulmün mesuliyeti 20 milyon Türkün her birinin 
omuzlarındadır.» diye feryat ederken bütün bir 
milleti, omuzlarındaki mesuliyetten kurtulmak 
için Nâzım Hikmet lehine ayaklanmaya tahrik w 
teşvik eden hain. Yalman değil mi idi?.-

Yazısına devamla «Eğer Nâzım Hifanıet'de ko
münist nazariyelerine muvazi düşünceler varsa, 
bunlar; Türk vatan "sevgisi'haricinde bir tesaılü-

* 
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dlö bâğİantflaniu bir alâmeti değildir. Türk şairi 
î^azım Hikmet bir Mosfcof ajanı olmamıştır ve 
olamaz» diye kati kararını veren ve dünyaya ilân 
•eden bu menfurun teşnis ve kararlarına inanmak 
imümMn mü? Şimdi Nâzım Hikmet nerededir ve 
•ne sapıyor? Türk şairi Nâzum Hikmet bu herifin 
.'katî ilânına rağmen bir Moskof ajanı idi ve halen 
'de:M<Jsfe€ift'«\iâ bir mo«Skof ajanıdır. Eğer bu mah-
lükito insanlığınve milletten korkunun bir zerresi 
^bulıînsa îdij sadece tbunun gibi bir tek hâdise 
tagasmdâ bu milletin arasında yaşamak imkânını 
kaybettiğinden dolayı intihar ederek geberir gi
derdik Yapacağı bu. harekette de bu semih ve iyi 
kalMk millettiJşerh.ve tasavvurundan kurtarırdı, 
Fakat Yalman denilen sefilden böyle asil bir ha-

. rele&t beklenebilir mi? O, 22 milyon Türkün bey
nini•'.ve hafızasını, gazetesini okuyan birkaç bin 
sülâlesi; mensuplariyle kendisi gibi oldukliarını sa
nacak; kadar ahmaktır. 

Hayatın mânasını bile öğrenmek istemiyen bu 
sefil, şen'i isnatlarını bize karşı tevcih etse idi yi
ne de güler geçerdik, zira biz, bir siyasi partinin 
ne, iej'ndeyiz <ne de başında.. 
•-;;:-$u-itibarla günün birinde milletin idaresini 
elimize'almamız düşünülemez fakat Türkiye'nin 
eft^ki ve, en büyük partisi olan Halk Partisinin 

^ba^^dabuluııaıı yurdun tertemiz evlâdı olan Ka
rsım(MÜek'e de aynı şeni isnad ve iftiralarını pek 
tasft bir.zaıman evvel tevcih etmiştir. Bu zata neler 
.isajıadötaniştir. Hırşızljk, sahtekârlık, vazifesini 
^ısutistimal^ daleyerecilik ecnebilere jurnalcilik.,, 
Kızlanîı ırzına geçmek, 

Hattâ azgınlığını artırarak iffetine tecavüzü 
daha da ileriye götürüp, Kasım Gülek'e soruyor? 
Berlin'de'tahsilini yarıda bırakmak pahasına 
«rektepten ayrılmalıdaki sebep ne idi, açuklıya-
ibilir misin diyordu. Bu hayasız şerir, herkesi 
kendi gibi sandığı için belki hususiyetine el ata
rız endişesi ile evvelâ taarruzun kendi tarafından 
gelmesini muvaffakiyet sırrı biliyor. Halbuki bu 
ahmağın ecnebi sefaretlerden çıkmadığını ve dai
ma Türk Devleti, aleyhine jurnalcilik yaptığını 
biz değil bizzat Başbakan söylemiştir. 

Yine;okumaya devam ediyorum. «Biz Yal-
rnan'ı Selanik Rüştiyesinde ilken, kapıcı Kürt İs
mail'in odasına götürüldü diye bir ay müddetle 
metfetepten. muvakkaten tardedildiğinin ne söbe-
%İni sorduk, ne de hikâyesini anlattık. Bulutları 
delerek göklere tırmanan ve çatalları beş kıtanın 
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semalarına sed çekmiş b-ülunan boynuzlarının kim
ler tarafından husule getirildiğini ne sorduk, ne 
de hikâye ettik. Hattâ bir mahlûk olarak bu ağır
lığın altından nasıl hâlâ yaşıyabildiğini dahi sor
maya lüzum görmedik.» 

Demin İsviçre Federal Mahkemesinin bir ka
rarını okumuştum. Muhterem arkadaşlarım; ney
miş basının vazifesi _: Vatandaşlar- iki yoldan te
nevvür eder. Birisi maarif yolu, ikincisi da ba
sın yolu. 

Vatandaş ne öğrenmek ister? Vatandaş ikti
sadi, içtimai, iç politika, dış politika,., memleke
tin, vatanın dört bucağından gelen mejnieket 
meselelerine dair haberler ve Devlet adamiajeı-
nın, ne tarzda memlekete hizmet etmek istedik
lerini öğrenmek ister. Hakikaten falan adamın 
hususi hayatı vatandaşın çok merak, ettiği bir 
keyfiyettir. Fakat Hükümet, vatandaşın şeref 
ve haysiyetini de korumakla mükelleftir. Biz, 
böyle basın hürriyeti istemiyoruz arkadaşlar. 
Biz, bu memlekette vazife görmenin haysiyet ve 
şerefini müdafaa eden ve başkalarının şeref ve 
haysiyetini, en az kendi haysig&eti. kadar, aziz 
telâkki eden basın müessesesini İstiyoruz. Fikir 
haysiyetini, yazı şeref ve haysiyetini istiyoruz. 
Bu tarz yazılara bu memlekette cevaz verecek, 
değil muhalefet partisinin, müstakil genç va
tandaşların bulunacağını tasavvur etmek müm
kün değildir. Beraberce mütalâa edelim. Başka 
Örnekler, daha ağır Örnekler vereceğim., 

Bakın, Peyami Safa bir yerde yazdı. Siz 
dedi «Bu memleketin tarihî ve coğrafi hakika
tim iptal edemezsiniz. Bu topraklarda, yaşıyan 
insanların mizaçlarını, bu topraklar üzerinde 
vazife gören cemiyetlerin mizaçlarını ve karak
terlerini inkâr edemezsiniz. Şayet böyle bir ha
taya düşerseniz memlekete anarşi gelir.» diyor. 
Bunu Ulusta yazdı. Ö zaman 19.50 idi. Tek 
parti devrinin can çekişme devri idi. O zaman 
Demokrat Parti matbuat hürriyetini teşvik edi
yordu. Ama bu melun ve şeni hürriyetleri yok-
etme hürriyetini istemiyordu. Bunu siz de iste
miyorsunuz ve isteyemezsiniz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -
Bunu da o yazdı. ••.','... / , ; 

MÜKERREM SARöL (Devamla) -^ Hayır, 
o yazmadı; 

Bir müessese ihtiva ettiği fikri ismiyle mü
dafaa etmeye mecburdur. Bir gazete yalnız pat-
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ronun karı değildir. İçinde kalemiyle ve fikir 
hizmetiyle vazife gören insanlar vardır. Naşı1 

Devletin muhtelif sektörleri varsa, müşterek 
mesuliyetleri varsa, gazete içinde vazife gören 
lerin işliyecekleri suçlar kendilerine değil, mü
esseseye, gazeteye raci olur.» Bakm devam edi
yor : 

«Dizginleri elinden çıkmış, frenleri patla
mış - tehdit devam ediyor - (Sağdan, radyo ga
zetesi gibi sesleri) Ahmet Emin Yalman'm yu
larları... 

Hayat hikâyesini tefrika edebiliriz. Hemen 
ortaya atıldı bu hususiyetleri, Yalman'm yaptı
ğı iddialar falan falan...» 

Bu mudur basın hürriyeti Avni Bey. îster 
misiniz böyle bir hürriyeti, birbirimizi kıralım, 
birbirimizi yıkalım. 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) - - Matbuatın iyi 
taraflarını da oku. 

ESAT MAHMUT KARAKURT <Urfa) — 
Milyonlar verdiniz Mükerrem Bey. 

MÜKERREM SAROL (Devamla) — Milyon
ları bunlara vermedik. Basma verdik, Türk 
matbuatına siyyanen verdik... Bunlar birbirle
rine besleme dediler, iktidarın uşağı dediler, 
fikir haysiyetinden mahrum insanlar dediler, 
bunlar birbirlerine iktidarın birbirlerine, «Se
nin fikir haysiyetin, otel odaları gibi kiralık
tır.» dediler. Bugün onlar iktidarımıza yani 
bu cenah toptan kaşlarını çatmışlardır. Bu 
iktidar ne basın hürriyeti ye ne de basın hür-

' riyetinin yokluğu ile iktidardan düşer. Bu ik
tidarı ancak Türk Milleti iktidardan düşürür 

'• ve iktidara getirir. 
Kızmasın sevgili arkadaşlarım, bu memle

kette ilk defa hakiki millet iradesi ile, anasının 
sütü gibi helâl reylerle iktidara yalnız Demok
rat Parti gelmiştir. Bir gün belki size de kıs
met olur. Siz bunun mânasını ruhlarınıza, eti
nize, kemiğinize sindiremediniz. Affmızı rica 
ederim, size nasibolmıyacaktır. 

Şimdi, Karakurt bana diyor ki, «biz milyon
lar verdik. Onlar kimlere verdi? Bir devlet, 
bir iktidar, bu yolları filân adam için yaptım, 
bu binaları filân adam için yaptım der mi? Bu 
sistem meselesidir. Bu, adaleti içtimaiye mesele
sidir: Bir kararname çıkarırsınız, bunların hepsi 

. beraber alır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, matbuat hûrriye-
iniri şeref ve haysiyetlere ve Devlet müessese
sine nasıl insafsızca tecavüzlerde bulunduğuna 
!air size yeni bir delil göstereceğim, 

Mizahı herkes sever, öteki gazeteler bilhassa, 
>pinyon gazeteler, efkârı umumiyede makes bu-
amaymca, halkı kendilerine uyduramayınea, 
ıalkm ruhunu okşayacak, halkın hoşunla gide
cek istikametlerde birtakım usuller ve metodlar 
kullanmakla çıkmadıklar nı biliyorsunuz. Ve asla 
erviç edilmiyecek usulleri kullanmaktan çekin

mediler. ",, 
Bâzı tutumlarını meşru telâkki etmek müm

kündür. Fakat bir memleketin ahlâki telâkkileri
ne hürmet etmek lâzımdır. Bâzı mevzularda şeni 
fiiller irtikâp edilmiştir. FransaVia Fransızları 
kadına benzetmek, Fransızlar için muhilli haysi
yet değildir, Rusya'da, Rusları bir hayvana ben
zetmek muhilli haysiyet değildir. Ama bizde, bir 
erkeği kadına benzetmek, hakaretlerin en büyü
ğüdür, hattâ katli caizdir. 

Şimdi size karikatür vereceğim. Bakın Demok
rat Parti nasıl canını dişine taktı ve bu memle
kette, demokratik müesseseler, bir kayıt düşür
mek suretiyle - bizim zamanımızda zarar gör
mesinler diye, biz, hepsine karşı sabır gösterdik. 
Bunun sonu ne oldu?.. Sonu şu oldu. Muhalefet 
sözcüleri nutuklar çektiler, bir gün, «Hüküme
tin petrol şirketlerine borcu vardır» dediler. 
«önümüzdeki aylarda akar yakıt Türkiye* 
ye gelmiyecek» dediler «24 saatte Tür
kiye'de akar yakıt depoları boşaldı.» de
diler... Oradaki konuşmaları vatandaş duy
maz; ama, gazeteler alır, bizim getirdiğimiz 
makinelerle 200 - 300 bin gibi muazzam tirajlar 
temin eden makin alar sayesinde bastıkları gaze
telerde işte bunları yazarlar, yüksek tirajlarını 
bizim getirdiğimiz makinalarla ve bizim döviz
lerle temin eden gazeteler işte böyle yalanları 
büyük manşetlerle .neşrederler. Bana, Bütçe En
cümeninde sordular «Babanın parasından mı 
verdin» Elbette babamın parası değil. Bütçe
den verdik. Milletin parasını3"verdik. Ama bun
ların bu nevi haberleri ile neler oldu memle
kette. Bu mudur matbuat hürriyeti?. Bu mudur 
haberleşme hürriyeti?.. Biri nutuk çeker ve va
tandaşa, «Konya'ya, Erzurum'a şeker fabrikası 
kurdular, yazık; burada pancar yetişmez. Trak* 

\ ya'dan getirtecekler pancarı» der. Gazete bunu 
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büyük manşetlerle ilân eder. Memleket iktisadi
yatını altüst etmeye çalışır. 

Vaktin darlığı sebebiyle kısa bir malûmat 
vereyim. Biz Bütçe Komisyonunda konuştuk. 
Ne dedik? Biz, kanunlarla bu mevzuu nizam al
tına almaktan vaz mı geçelim dedik. Etibba 
Odası var. Doktorlar namuslu insanlardır. Fa
kat içlerinde meslek haysiyetini, meslek ahlâ
kını zaman zaman kötüye kullananlar yok'mu? 
Etibba Odası bunun çaresine bakar. Basın mü
esseselerini de yine basınla kontrol ettirelim, 
dedik. Biz böyle dedik, ^ertesi günü Milliyet 
Gazetesinde bir haber çıktı; «Doktor Sarol'un 
Riyasetinde bir komisyon kuruluyor. Komis
yonda kararlar almıyor.» Böyle bir komisyon 
kurmak hayalimizden geçmez. Mevcudolmıyan 
bir haber üzerine bir fıkra, bir yazı, bir maka
le, bir karikatür... Bu mu bağımsız basın? Bu 
mu gazeteci hürriyeti? Bu gazetenin haber al
ma vasıtaları var, telefonu var, mektubu var, 
telgrafı var. Ankara'da oturan mulhabirleri de 
var. Büyük gazetelerdir, senede 8 - 10 milyon 
kazanan gazetelerdir. Hayır, yapmazlar, bizi 
matbuat hürriyetinin düşmanı olarak göstermek 
isterler. Yalnız şahıslarımızı değil, müessesele
rimizi ve partimizi de öyle gösterirler. Dün 
Turhan Feyzioğlu'nun dediği gibi, (Matbuat 
hürriyeti merdivenlerine binmişler.) matbuat 
hürriyetini biz kurmuşuzdur. Sorun Paşanıza 
matbuat hürriyetini kim;.kurmuştur? Biz kur
duk, anamızdan emdiğimiz süt kadar matfoııat 
hürriyeti üzerinde hakkımız vardır. Onu birçok 
tehditlerden, isnatlardan,, sıkıntılardan kurta
ran Demokrat Partidir ve yine Demokrat Par
ti olacaktır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
Biz hürriyetten ve matbuattan şikayetçi deği
liz, biz ahlâksızlığın, iftiraların düşmanıyız. 
Bir konuşmasında Böltikbaşı bakın ne diyor? 
«Ben böyle bir şey söylemedim.» 4iyor. Ama 
gazete yazmış. Neden yazıyor? Kendisini, ken
di istediği gibi göstermek için, böyle yazıyor. 
Kasım Gülek İçin yazıyor. Neden?" Çünkü iti
barını döşüraak istiyor.;Heyeti Vesilede grup
lar tahayyül. ederek îkiy$ ayînrlar.- «Bir kısmı 
şurada, bir kısmı arkaca otururmuş,» derler. 
Şu sununla anlaşmış, bu bununla, diye yazar
lar. Şu şunu söylemiş, bu bunu detmiş, diye ya
zarlar. Ama bu hürriyetin nasıl suiistimal 
edildiğinin acı hatıralarını söylemek, tekrarla-
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ma'k bile çirkin. Buranın mânevi varlığına, mâ
nevi kudretine dil uzatanların dillerini beraber 
kesmemiz lâzımdır. Oturanları, i aktif, pasif, 
nötr diye tavsif ettiler. Ne istiyorlar? Allah'ına, 
Peygamberine, dinine, her şeyine tecavüz edi
yorlar. Bu mudur basın hürriyeti? Biz böyle 
suiistimal hürriyet istemiyoruz. (Soldan, bravo 
sesleri) Bir yalan^daha aklıma gelmişken söy-
liyeyim. Dün gazetede gördüm. Sevgili arka
daşlarım, bir başvekile dünyanın her yerinde 
zaman zaman hediye verilir. Bir ölçüye göre 
hediye verilir. Fakat küçük bir müessese, yüz 
bin liralık, üç yüz bin liralık bir hediye ver
mek isterse başvekil almaz. Ama gazeteler böy
le gösterilirse o başvekil memleket nazarında 
mürteşi diye takdim edilirse Allah'tan kork
mak ve utanmak lâzımdır. Başvekil bunu tek-
zibetmeye, dâva açmaya mecbur mudur? Yana 
'bu gazeteci hakkında dâva açılır ve hapse gi
rerse hürriyeti matfouat mahvoldu diye feryat 
mı edeceğiz? Hürriyeti matbuat bir başvekili 
mürteşi di ve göstermek midir? Bir mahallenin en 
alfak ahlâk«ızı ffibi bu gazeteci kanunun pen
çesine verilirse kusur mu olur? Ve bu tarz ha~ 
]"eket edilirse bir g-finalh mı irtikâbedilmiş olur? 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

ENVER KAYA (İstanbul) — Arsîanlar gi
bi çarpışıyorsun. 

MÜKJSRREM SAROL (Devamla) — Bakı
nız arkadaşlar, 1950 den bu yana matbuatın ci-
hazlanması için verilmiş olan paraların döviz 
olarak yekûnu - çok kıymetli gazeteci arkadaş
lar var, bunu ne olduğunu bilirler. - 153 milyon 
158 liradır. ^ 

Şimdi gazeteci konuşuyor; «Siz Türk matbu
atının elinden kâğıdını, elinden mürekkebini al
dınız, ona baskı yaptınız.» Neden bugün besle
me gazeteden bafışedilmiyor, eskiden Ulustan 
başka tek bir gazeteye tek lira verilmezdi. Sine
maların .açılmasına dahi müsaade etmediniz, 
bir tek sinema vardı, fazlasını işletmediniz. Hop 
diye hâmile kalan bir insan muayyen zaman 
sonra doğumr. Senelerden beri devam ediyor. 
1950 de tîşnıetPaşa, Taksim nutkunda «Cidden 
bu iş zor iş.» diyor, Amerika'da demokrasinin 
75 nci senesinde kardeşler birbirinin boğazına 
sarıldı, en hayırlı cidali yaptı. 1946 - 1950 ara
sındaki devreyi doğum sancılan devresi telâkki 
edersek, 1950 - 1959 Britanyası içinde kurulmuş 
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müesseseler gibi müesseseler mi kuralım. Daha 
1$Ş0 ye kadar, «Padişahım çok yaşa» diye bağı
ranlar bıı memlekette iktisadi, içtimai,* gerilik 
birbirini kovalıyordu. Demokrasi kurulsun, key
filik kalmasın, deniyordu, iktidara geldiğimi
zin ikinci ayında, İsmet Paşa nutuk çekmeye 
başladı. 10 günlük mütareke tanımadınız, insaf
lı olmak lâzımdı. Bir ayda, bir senede milletle
rin hayatı bakımından bir şey elde etmeye im
kân yoktur. Türk milleti Demokratlara rey ver
dikten sonra ne oldu? «Türk milleti Demokrat 
Partiye rey verdiğinden dolayı-nadimdir. .İçle
rinde Devleti idare "etmek değil, konuşacak ka
dar bile'adamları;yok.» dendi: Kim-bunlar? Si
zin kardeşleriniz. Niçin,: ne yaptı bu Demokrat 
Parti? Ne1 yaptığı sizin. malûmunuzdur; «İlk 
bütçesini 300 milyon açıkla kapamıya mahkûm
dur, dediniz» ve ikinci sene, üçüncü sene aynı 
şeyi söylediniz. Demokrat Parti Hükümeti, 500 
milyonluk tesisler yapacağım, dediği zam an, is
met Paşa ne buyurdular «Temel atma merasim
leri yapıyorlar insanın bunlara inanması için 
mercimek kadar aklı olması lâzım.» dedi. 

Siz günahkarsınız sevgili arkadaşlarım, gü
nahkâr. Bu memlekette, ilk defa millet iradesiy
le iktidara gelmiş bir partiye karşı bu kadar 
zalim olmamanız lâzımdı. Müsamahakâr olmanız 
lâzımdı. Biz iktidarı ve idareyi. nasıl devral
dık? O zaman Amerikan Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi, Türkiye müdafaa edilemez. Ancak 
AMka'daıi müdafaa edilebilir, diyordu. Yardım 
yok, kolektif emniyet sistemi yok. Bu memle
ket, en zor ve en bitkin halde de kendisini, haya
tini, istiklâl ve şerefini korumasını' bilmiştir. 
Ama ne oldu? Amerika yardım edemezmiş, Ame
rikan milletinin ;de bir mükellefiyet takati var
mış. Sa&a Jie... Amerika mükellefiyetinin takati 
vat, yok, -^eimgıyr.^ıümkîia- olanı alırsın.- Bir kı~ 
sım: gaaeteler,- "umumuna teşmil etmiyorum, hâ
şa, içlerimde hakikaten çok -afif ve neeib insan
lar -m^yeııttur; kendilerini' hürmetle yâd ede-
rim'i';-' jFjakat-bir kısım gazeteler,- -dedikleri ol
saydı» Peraokırat.-Parti mensuplarının uğramıya-
cağı^ira-kıalmazcU, .tükrük.yağmuru-ile bizi 
b^ıa?Jtiîdı.ŞefejüMr,-. -milletin-sağ duyusu, mil-; 
l e $ n M ı •s&Hmj,:keMÎBJlne hizmet edenleri de* 
ğ^Iendirmek•;• bakımından e^mden geleni yap
maktadır, Biz. ;6je kendilerine lâyık olmaya ça
lışıyoruz; Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan> 
şiddetli alkışlar ve bravo sesleri.) 
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I REİS — Bir takrir var, okuyoruz.., 

Yüksek Reisliğe-
Müzakere kâfidir. Reye vaz'ını,arz ve teklif 

ederim. • , ..... 
Çanakkale Mebusu, 

. Nuri Togay 

REİS — Aleyhinde Sezai Akdağ. 

SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlarım, muhalefete ve iktidara mensup ikişer 
arkadaşın konuşmalarını dinlemiş bulunuyoruz. 
Ben şahsan bugün, gerek muhalefet ye gerekse 
iktidar olarak üzerinde tamamen bir görüş birli
ğine varmamız gereken basın mevzuunda konuş
maları kâfi görmüyorum. Burada, basın durumu 
ile bugünkü Türkiye'deki basın tutumunu en 
ufak teferruatına kadar inceden inceye tetkik 
etmek ve efkârı umumiyeye görüşlerimizle ha
kikatleri açmak mecburiyetindeyiz. Şimdiye ka
dar konuşulan mevzularda radyo ve basma ait 
bâzı maddeler geçti, bunları derinlemesine açık
lamak lâzımdır. Demokrat Parti mebusları di
yorlar ki, basından gelen tahrikler vardır; Halk 
Partililer de yoktur, diyorlar. Bunlar doğru mü
dür, değil midir! Bunları misalleri ile Yüksek 
Meclise arz etmek icabeder. Bu memleketin yük
selmesi ve iviliği için muvafık - muhalif hiçbir 

. mebus arkadasın kötü fikri olamaz. Ama, bakı-. 
! nız «Demokrat Parti iktidarının bugün gaflet 
| ve dalâlet içinde bulunduğundan şüphe edîle-
î mez, memleketimizin her tarafında inkılâpları^ 
i ınızı zavıf düşürebilecek kıpırdanmaların da. 

mevcudiveti aşikârdır. Bundan başka Büytik 
Nutukta ifade edildiği gibi millet iakrü zarure
te düşmüş bulunmaktadır» gibi yadlar, milleti 
tahrike sürüklüyor mu, sürüklemiyor. mu,,'bil; 
ımn tahlilini yapmak, icabedçr.. Sü.yâzüari, bu„ 
tahrikleri vanan kahramanın dün Kadro nıep r̂ 
muasmda Rus ihtilâlini metheden adam olduğu-

I nu, bugün Uliıs gazetesinde de. başmakale ya
zan zat bulunduğunu l>ütün crnlâklıgi ile, mü
saade buvurnn. açıklivaîım. Millete kimler ve 
ne yoldan fikirler aşılamaya kakıyorlar, -enine-
bovuna konusalım. EBmi^e " ' ve^ l t i&"*c^^ ' 
kifayet takririnin r<^<S;yöİuü^^ 
lanmaııızı rica eâiyonım.' •: •-•'-̂ •-"- •*•'* -:-'••' 

I REİS. — Kifayet- takririni- reylerinize: arz? 
edivorum. Kabul edenler...- Etmiyenleı*... Kabul 

I edilmiştir. ':••.::••". - • - - / : ' / • ' ' - ' ) ' • • 
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Ankara Mebusu Avni Doğan ve 54 arkadaşı

nın, basın mevzuunda Meclis tahkikatı açılması
na mütedair olan takriri reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miş, takrir reddedilmiştir. 

17.11.1960 Çarşamba günü saat 10 da top-

T, C. 
-Adliye -Vekâleti 

Seçim Bürosu 
Sayı ,: 10 

Tel 
Seçim 

C. Müddeiumumiliğine 
Seçim 23. X . 1957 tarih ve 10 sayılıdır. 
Seçim kurullarına gönderilmiş olan 

21.IX.1957 tarih ve 3 sayılı tamimde de saraha
ten kaydedildiği üzere, seçmen kütükleri kesin-
lcşdikteri sonra mezkûr kütüklerde kasitli veya 
kasıtsız olarak yanlışlıklar yapıldığı iddia olun
duğu takdirde ilgililerce Seçim Kanununun 23 
neü maddisine tevfikan Asliye Hukuk Mahke
mesinden karar alınmak suretiyle yanlışlığın 
tashihi, mahkemece de şvrak üzerinde tetkikat 
yapılarak karar verilmesi ve suç teşkil eden 
hallerdefi: dolayı da takibat icrası icabedeceğin-
den keyfiyetin kaza çevrenizdeki C. müddeiumu-
milikleriyie asliye hukuk mahkemelerine ve se
çim kurulları başkanlışlarma derhal tebliği. 

Adliyo Vekili yerine 
Tahsin Ünür 

T. C. 
Adliye Vekâleti Ankara, 5.III.1954 

Seçim 
Sayı J 4 

0zü : 19J54 yılı milletvekil
leri seçiminde, göz önünde 
tutulacak hususlar hakkın
da tamim. 

Seçim 

Acele 
. . . . . . . Seçim Kurulu Başkanlığına 

Seçim kurulu başkanlıklarından alman bâzı 
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lanılması hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 10 da toplanmak üzere İnikadı 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 0,55 

• I l ı 

yazı ve tellerden 5545 «ayılı Milltavekilleri Se
çimi Kanunu ile bunun tadiline dâir olan 6272 
sayılı Kanunun bâzı madlelerihin yanlış anlaşıl
dığı ve bu yüzden tatbikatta birtakım tereddüt 
ve yanlışlıklara meydan verildiği öğrenilmiş bu
lunduğundan önümüzdeki "seçimlerin intizam ve 
selâmetle cereyanını temin maksadiyle aşağıdaki 
cihetlerin tavzihi lüzumlu görülmüştür. 

1. 5545 sayılı Kanunun 61 nci maddesine 
göre il ve ilçeT seçim kurulları"; Büyük Millet 
Meclisince seçimin yenilenmesine dair verilen 
kararın Hükümetçe ilâhından'itibaren yedi gün 
içerisinde yeniden teşkil edilip fâaliyete geçmiş 
bulunacaktır. ' " -

• 2. İl seçim kurulları mezkûr kanunun 64 ve 
ilçe seçim kurulları da 68 nci maddesindeki esas
lar dairesinde teşkil olunacaktır. 

, 3. Gerek 64ve gerekse 68 nci maddede, si
yasi partilerden seçim kurullarına üye alınmak 
için aranılan (ilk genel toplantısını yapıp o yer 
seçim çevresiyle birlikte yirmi seçim çevresinde 
altı âydân beri teşkilât kurmuş olmak) şârtmı 
memleketimizde "mevcut siyasi partilerden ancak 
Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Köylü Partisi haiz bulunmakta olduğundan o 
seçim çevresinde teşkilâtı bulunmak kaydiyle 
ancak mezkûr partilerden seçim kurullarına üye 
alınacaktır. 

4. Seçim Kanunuun 2 nci maddesine göre^ 
bir il bütün mülhakatiyle birlikte bir seçim çev
resi olduğu cihetle; bu üç partiden her hangi 
birisinin il merkezinde teşkilâtı olmasa dahi o 
ilin ilçe, bucak veya köylerinden birinde teşki
lâtı varsa o seçim çevresinde. teşkilât kurmuş 
olacağından bu tarzda teşkilât vücuda getirmiş 
olan siyasi partilerden de o seçim çevresindeki 
seçim kurullarına üye alınacaktır 
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5. Mahkeme karariyle faaliyeti tatil edilmiş 

bulunan Millet Partisinden seçim kurullarına 
üye alınmıyâcaktır. 

6. 6272 sayılı Kanunun muvakkat birinci 
maddesine göre eski milletvekilleri seçmen kü
tükleri iptal edilmiş olduğundan - mücbir se
beplerle yenilerinin tanzimi mümkün olmıyan 
kütükler hariç - idari mercilerce yeniden tanzim 
olunacak seçmen kütüklerine müsteniden 1954 
yılı milletvekilleri seçimi yapılacaktır. 

7. Seçim Kanununun 10 ncu maddesine gö
re seçmen kütükleri daimî iolduğu ve seçimin 
esasını bu kütükler teşkil ettiği için yeniden 
tanzim olunan mezkûr kütüklerin hüsnü muha
fazasında âzami itina gösterilecek ve geçen 
seçimlerde olduğu gibi seçmen listesinin tanzim 
edilmemesi yüzünden katiyen seçmenlere kütük
ler imza ettirilmiyeeektir. (Seçmen listelerine 
imza atılacaktır.) 

8. Seçim Kanununun 84 ncü maddesine tev
fikan ilce seçim kurullarınca seçmen kütüklerin
den sandık alanlarına göre çıkarılacak seçmen 
listelerinin kütüklere uygun olmasına ve bunla-
•rın zamanında sandık kurullarına yetiştirilmesi
ne ehemmiyetle dikkat olunacak ve bu yüzden 
seçimlerin aksamasına meydan verilmemesi için 
önoeden icabeden tedbirler alınıp kütüklerin 
tanzimiyle vazifeli idari mercilerle temas edile
rek bunların zamanında ilce seçim kurullarına 
tevdii temin edilecektir. (Çok mühim olan bu 
huşusun temini için keyfiyet ayrıca içişleri Ve
kâletine de yazılmış bulunmaktadır.) 

9. Secim Kanununun 14 ncü maddesine gö-
T© seçmenlerin kayıtlarının kolaylıkla bulunma
sını Ve binnetice seçimin sürat ve intizâmla ce
reyanım temin maksadiyle seçmenlerin sfoyadla-
nnın alfabe sırasına göre ilce seçim kurulların
ca her sandık alanı için ayrıca birer yardımcı 
cetvel de tanzim oolunacaktır. 

10. Aynı kanunun 13 ncü maddesine göre 
seçmenlik .sıfatının tâyininde esas seçmen kütü
mü olduğu ve buna kayıtlı bulunan her vatanda
şın revini kullanmasına mâni.bir îıa'l bulunma
dığı cihetle şayet kütüğe kayıtlı olduğu halde 
bir seçmenin her nasılsa seçmen listesinde adı 
bulunmadığı iddia edilirse 23 ncü maddeye gö-

. re seçmen kütüklerinin birer sureti köy muhtar
larında veya belediye teşkilâtı olan yerlerde be
lediyelerde ve ayrıca ilce seçim kurullarında 
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mevcudolduğundan "bu kütüHerdelri kayıtlar 
esas ittihaz olunarak listede mevcut yanlışlıkla
rın tashihi cihetine gidilecektir. 

11. Seçim Kanununun 23 ncü maddesinin 
son fıkrasına göre seçmen kütükleri hukukan 
tekemmül ettikten sonra yoklama müddeti hari
cinde bir mahkeme ilâmı olmadıkça bunlar üze
rinde her hangi bir değişiklik yapmaya imkân 
olmadığından bâzı yerlerde emsaline rastlandığı 
gibi kütüklerin hukukan tekemmül etmesine 
rağmen bâzı şahısların unutulmuş veya fazla ya
zılmış olduğundan bahsile idari mercilerce yok
lama müddeti haricinde tanzim edilen ek kü
tüklere müsteniden asıl kütükler üzerin%idare-
ten bir değişiklik yapılmayacak ve feı ^usulsüz 
değişiklikler katiyen nazara alınmıyâcaktır. 

12. Eski seçmen kütüklerinin yukarda işa
ret edildiği üzere hukukan bir kıymeti kalmadı
ğından Seçim Kanununun 83 ncü maddesine 
göre sandık alanlarına, yeni tanzim edilen seç
men kütüklerine ve bunların muhtevi bulundu
ğu seçmen adedine göre tesbit olunacaktır. (Müc
bir sebepler dolayısiyle tashih olunan kütükler 
hariçtir: )-

13. Yeni tanzim edilmiş olan seçmen kütük
lerine veya mücbir sebepler dolayısiyle yeniden 
tanzimi mümkün olmayıp da tashih edilmiş bu
lunan seçmen kütüklerine göre her ilçenin seç
men adedi sahih .olarak Vekâlete bildirilecektir. 

14. Bâzı yerlerde Seçim Kanununun 119 
neu maddesine ve bu hususta mevcut tamime 
rağmen geçen seçimlere ait evrakın hâlâ tasfiye 
edilmemiş olduğu öğrenilmiş bulunduğundan 
mezkûr madde hükümlerine ve bu hususta ev
velce yapılmış olan 17 . XII . 1951 gün ve 8 
sayılı tamim sarahatine göre bahis mevzuu evrak 
tasfiye olunarak bakiye seçim malzemesinden ve 
evrakından bu seçimde de istifade olunacaktır. 

15. Seçmen kütükleri daimî olduğu ve 23 
ncü maddeye göre bunlar, nüfus müdür veya me-
murlüklannda . muhafaza edileceği için seçimi 
mütaakıp mezkûr kütükler 119 ncu maddeye gö
re diğer seçim evjakiyle birlikte hıfzoluıımayıp 
23 ncü maddeye tevfikan muhafaza edilmek 
üzere nüfus müdür veya memurluklarına tevdi 
olunacaktır. 

Bu esaslar dairesinde muamele yapılmasını 
ve millî iradenin tam ve kâmil şekilde tecellisi 
için seçimlerin intizam ve emniyet içerisinde ce-
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reyammn teminine âzami şekilde dikkat ve itina 
olunmasını ehemmiyetle rica ederim. 
F. E. Adliye Vekili Y. 
R. T. Müsteşar 

İsmail Hadımlıoğlu 

T. C. 
Adliye Vekâleti 21. IX . 1957 
Seçim Bürosu 

Sayı: t 

Seçim 
özü: 27. X . 1957 tarihinde ya
pılacak milletvekilleri seçimin
de gaz önünde tutulacak hu
suslar hakkında tamim ; 

Seçim Kurulu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 11. IX. 
1957 tarihinde milletvekilleri seçiminin yeni
lenmesine kara% verilmiş olduğundan 5545 sa
yılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6 ncı 
maddesine göre mezkûr seçim 27 . X. 1957 Pa
zar günü icra olunacaktır. 

Seçimin intizam ve emniyet içerisinde cere
yanını ve binnefciee millî iradenin tam ve kâ
mil. şekilde tecellisini temin maksadiyle aşağı
daki hususların açıklanmasına lüzum görül
müştür. 

1. 5545 sayılı Kanuna 7053 sayılı Kanun
la eklenen muvakkat maddeye göre, seçmen 
kütükleri mezkûr kanunun meriyete girdiği 
13 . IX. 1957 tarihinden itibaren âzami 20 gün 
zarfında yeniden yoklamaya tâbi tutulup ilce 
seçim kurullarına tevdi edileceğinden seçim, 
yeniden gözden geçirilip gerekli değişiklikler 
yapılacak olan bu kütüklere müsteniden icra 
olunacaktır. 

2. Seçim Kanununun 10 ncu maddesine 
göre seçmen kütükleri daimî olduğu ve seçimin 
esasını bu kütükler teşkil jettiği için, reyini 
kullanan seçmen; mezkûr kütükler üzerine 
katiyen imza ettirümiyecek ve Seçim Kanunu
nun 14 ve 84 ncü maddelerine göre milletve
killeri seçiminde esasen tanzimi mecburi olan 
seçmen listeleri üzerine imza ettirilecektir. 

3. Seçim Kanununun 84 ncü maddesine 
tevfîkan ilce seçim kurullarınca seçmen kütük
lerinden sandık alanlarına göre tanzim edilecek 
seçmen listelerinin kütüklere uygun olmasına 
ve bunların zamanında sandık kurullarına yetiş-
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tirilmesme âzami dikkat olunacak ve bu yüz
den seçimlerin aksamasına m«ydan verimı&nıer 
si için önceden icabeden tedbirler alınıp kütük)-
lerin tanzim ve kontrolü ile vazifeli idari merf 
çilerle temas edilerek bunların zamanında iîe^ 
seçim kurullarına tevdileri temin edilecektir. 

4. Seçim Kanununun 13 ncü maddesin^ 
göre seçmenlik sıfatının tâyininde esas seçmen 
kütüğü olduğu ve buna kayıtlı bulunan her 
vatandaşın reyini kullanmasına mâni bir hal 
bulunmadığı cihetle şayet kütüğe kayıtlı oldur 
ğu halde bir seçmenin her nasılsa seçmen lisj 
teslnde adı bulunmadığı iddia edilirse aynı kai
mimin 23 ncü maddesine göre seçmen kütükf 
lerinin birer sureti köy muhtarlarında veya bej-
lediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelerde ve 
ayrıca ilce seçim kurullarında mevcudolduğun-
dan bu kütüklerdeki kayıtlar esas ittihaz olu
narak listedeki mevcut yanlışlıkların tashihi 
cihetine gidilecektir. 

5. Seçim Kanununun 23 ncü maddesinin 
son fıkrasına göre seçmen kütükleri hukukaıi 
tekemmül ettikten sonra' muayyen yoklama 
müddeti haricinde bir mahkeme ilâmı olmadık
ça bunlar üzerinde her hangi bir değişiklik 
yapmaya imkân olmadığından bâzı yerlerdi 
emsaline rastlandığı gibi idari mercilerce yok
lama müddeti haricinde tanzim edilen ek küf 
tüklere müsteniden asıl kütükler üzerinde idaf 
reten her hangi bir değişiklik yamlmıyacalj: 
ve şayet böyle kanunsuz bir değişiklik yapılır! 
sa katiyen nazara almmıyacaktır. 

6. Yoklama müddeti sona erip kütükler mir 
kıikan tekemmül ettikten sonra iddia oluna! 
cak yanlışlıklar, o seçim mıntakasmdaki aslir 
^e hukuk mahkemesine müracaat olunmak su! 
retiyle ancak tashih ettirilebilecek ve mahkef 
meçe de evrak üzerinde tetkikat yapılmak suf 
retiyle karar verilecektir. 

7. Seçmen kütükleri daimi olduğu ve Sel 
çim Kanununun 23 ncü maddesine göre btınlar 
nüfus müdür veya memurluklarında muhafaza 
edileceği için seçimi mütaakıp mezkûr kütnkt 
ler aynı kanunun 119 ncu maddesine göre di{ 
ger seçim evrakiyle birlikte muhafaza oıtnrnaj 
yıp mezkûr 23 ncü maddeye tevfikan mühafaj 
za edilmek üzere nüfus müdür veya memurluk! 
lanna iade olunacaktır. 
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8. Bâzı seçim kurulunca, Seçim Kanunu

nun 119 ncu maddesine göre geçen milletvekil
leri seçimlerine ait evrak, halen tasfiye edil
memiş olduğundan mezkûr madde hükümlerine 
ve bu hususta evvelce yapılmış olan 17. XII . 
1951 tarih ve 8 sayılı tamim sarahatine göre 
bahis, mevzua evrak tasfiye olunarak bakiye se
çim malzeme ve kırtasiyesinden bu seçimde de 
istifade olunacaktır, 

9. Seçim Kanununun 85 nci maddesinde 
yazılı evrakı matbua ile kalem, zarf, kâğıt gi
bi lüzumlu malzeme merkezce temin edilip gön
derileceğinden ancak bunların dışında, kalan 
eşya ile yeniden yaptırılması veya tamiri icab-
eden oy sandığı, kapalı oy verme yeri gibi se
çim araçları mahallinde temin olunacaktır. 

10. Evvelce ihtiyaçtan fazla olarak gön
derilen veya diğer seçimlerde sahifelennin ta
mamı kullanılmamış, olan tutanak defterleri bu 
seçimde de kullanılacak bu sefer gpnderilen tuta
nak defterleri ise, seçmen adedinin artması do-
layısiyle eskilerine ilâveten teşkil olunacak yeni 
sandık luirullarmda istimal olunacaktır. 

11. Seçim için lüzumlu evrakı matbuanın 
Vekâletçe ve kırtasiyenin Devlet Malzeme Ofi
since İl ve İlce' Seçim Kurullarına peyderpey 
şevkine başlanmış olduğundan mezkûr kırtasiye 
ve evrakın alındığında keyfiyet' hemen Vekâle
te telle bildirilecek ve seçime bir hafta kalıncaya 
kadar kırtasiye ve evrakı matbua gelmediği tak
dirde yine keyfiyetten telle Vekâlet derhal ha
berdar edilecektir. 

12. Alman seçim tahsisatı tamamen tevzi 
edilmiş olduğu cihetle, ilâve, tahsisat.gönderilme
sine imkân kalmadığından seçim işleri, âzami 
tasarrufa riayet edilmşk suretiyle ifa olunacak 
ve seçimin icrası için zaruri seçim malzeme ye 
vasıtasından gayri hususlar için katiyen masraf 
yapılmayacak ve meselâ dolma kalem, telefon, 
masa camı, koltuk, dolap perde ve saire için 
bu tahsisattan para harcanmıyacaktır. 

18. Seçimle ilgili yazı ve telgrafların üzeri
ne secini' kelimesi yazıldığı takdirde diğerlerine 
tercihan mahallerine şevkleri temin edilmiş bu
lunduğunda, katı lüzum ve zaruret olmadıkça 
ecele veya yıldırım işaretli telgraf çekilmesinden 
içtinap olunacaktır. 

14. Seçim kurullarında çalıştırılacak memur 
adedi, sandık ve seçmen adedleri ile iş vaziyeti 
nazara alınarak gayet hesaplı şekilde tâyin edi-
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lecek, iş hacmi haricinde fazla memur istihda^ 
mına ve dolayısiyle fuzuli yevmiye tahakkukuna 
katiyen meydan verilmiyecektir. 

15. İkamet mahalleri haricine gidecek olan 
sandık kurulları başkanlarının mümkün olduğu 
takdirde toplu olarak mahallerine hareketleri 
temin edilerek nakil vasıtası ücretlerinden de ta
sarruf edilecektir. 

16. Seçim işlerinde vazife aiıp da her hangi 
bir sebeple yevmiyelerini alamıyanlar olduğu 
takdirde, istihkakları bütçe emanetine alınacak 
ve tahsisat bakiyesi seçimin neticesi alındıktan 
en geç bir ay zarfında tenkis edilerek Vekâlet 
Muhasebe Müdürlüğüne gönderilecek ve ayrıca 
Seçim Bürosuna da keyfiyet bildirilecektir. 

17. Seçim Kanununun 166 neı maddesine 
göre, Milletvekilleri Seçiminde vazife görecek 
olan seçim kurulları reis ve azasına ve diğer me
mur ve hizmetlilerle hariçten alınarak çalıştırıla
caklara verilecek yevmiyeler ye bunların esasla
rı gönderilmek üzere olan İcra Vekilleri Heyeti 
kararında tesbit edilmiş olduğundan yevmiye ta
hakkukunda mezkûr esaslar. hassasiyetle göz 
önünde tutularak,- fazla yevmiye- tahakkukuna 
katiyen meydan verilmiyecektir. -

18. Seçim Kanununun 105 nci maddesine 
göre sayım, işleri aralıksız devam edeceği cihetle 
seçim kurulları olsun sandık kurulları olsun sa
yım -ve tasnif-işleri ikmal edilip netice alınınca
ya kadar gece dahi hiç ara vermeksizin faaliyet
lerine devam edecekler ve alman neticeler ilce 
seçim kurulları tarafından doğrudan doğruya, 
Vekâlete telle bildirilecektir. 

19. İlce seçim kurulları tarafından seçim ne
ticeleri alınır alınmaz Vekâlete telle bildirilecek 
hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

A) Seçmen adedi, 
B) Oyunu kullanan seçmen adedi, 
C) Her bir siyasi parti adayının ve bağım

sız adajnn ad ve soyadları ile her ilçede ayrı ay
rı aldıkları oy miktarları, 

20.' Seçim neticesi belli olur olmaz il Seçim 
kurulları tarafından, o ilden Milletvekili seçilen
lerin ad, soyadları ile mensuboldukları partiler 
derhal telgrafla Vekâlete bildirilecektir. 

21. Elde edilen neticelerin hakikate uygun
luğu ve bu neticeler hakkında tanzim edilen tel
grafın mevcut kayıtlara mutabakatı titizlikle 
kontrol edilecek ve Vekâlete katiyen yanlış ma
lûmat vermekten içtinabolunaeaktır. Telgraflar-
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da. yânhşlıklari önlemek için de rakamlar aynı 
zamanda telgraf an metninde yazı ile tekrar edi
lecektir. •' 
ı 22, Seçim neticelerine ait bu ilk malûmat 

telle bildirildikten sonra ayrıca, tahriratla^ taah
hütlü ve acele olarak, 

A) İlce dâhilinde mevcut sandıklardan her-
birinin konulduğu mahallin ismi ve sandık nu
marası, 4 ^ 

B) Her sandıkta seçime iştirak eden her bir 
siyasa partinin, - parti olarak - aldığı rey mik
tarı; (bir partiye mensup adayların şahsan al
dıkları reylerin mecmuu mensubolduklan parti
nin almış olduğu rey miktarını.gösterir) keza 
bağımsızların ceman aldıkları rey miktarı, 

C) İlçedeki seçmen adedinin kaçının kadın, 
kaçının erkek olduğu ve keza ilçede oyunu kul
lanan seçmen âdedinin kaçının kadın, kaçının 
erkek olduğu, 

23. ilce seçim kurulları işin ehemmiyet ve 
müstaceliyetini daima göz önünde tutup gayet 
ciddî ve muntazam bir mesai sarfiyle hazırlıkla
rını zamanında ikmal ederek en geç seçim tarihi
ne iki gün kala, seçime hazır olduklarını ve böl
gelerindeki sandık adedlerini telgrafla Vekâlete 
bildireceklerdir. 

Bu esaslar dairesinde muamele yapılmasını, 
seçimin emniyet ve intizam içerisinde cereyanı 
için âzami dikkat ve itina gösterilmesini ehem
miyetle rica ederim. 

Adliye Vekili 
Prof. Dr, Hüseyin Avni Göktürk 

25 . IV . 1950 

T E L 

fim û v t 

Seçim 

Kurşunlu ilce Seçim Kurulu Başkanlığına 
Seçim 2126 sayılıdır. 
22 < IV . 1950 gün ve 60 sayılı yazıya K. 
Kanunun 23 ncü maddesinin son fıkrasına gö

re zamanında müracaat edilmiş ve mahkemeden 
ilâm alınmış olmadıkça yoklama zamanına kadar 
kesinleşen seçmen kütüklerine kimse kaydedile
mez. Buna göre işlem yapılması icabettiğinden il
gililere tebliği. 

Adalet Bakanı Y. 
Müsteşar 

18... IV .1950 
Seçim 

T E L 
Çaybaşı ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına 

Seçim 1812 sayılıdır. 
15 . IV .1950 gün ve 75 sayılı tele K. 
Seçmen kütükleri kesinleştikten sonra hariç

ten gelen ve seçmen yeterliğini haiz olan kimsele
rin o yer seçmen kütüğüne kaydedilebilmeleri için 
kanunun 23 ncü maddesinin son fıkrası mucibin
ce bu hususta mahkemeden karar alınması icab-
eder. 

Adalet Bakanı .T. 
Müsteşar 

Sezai Bilge 

26 . 
T E 

IV 
L 

1950 

Seçim 
Sivas C. Savcılığına 

Seçim 2226 sayılıdır., 
20 . IV . 1950 gün ve 708/505 sayılı yazıya K. 
Seçmen kütüklerine kayıtları. için süresi için

de yapılan itirazı tetkika sulh hukuk mahkemesi
nin ve seçmen kütükleri kesinleştikten ve itiraz 
süresi geçtikten sonra yapılacak müracaatleri tet
kika ve 23 ncü maddenin son fıkrasına göre gere
ken kararı vermeye asliye hukuk mahkemesi gö
revli olup, 13 ncü maddedeki mahkeme tâbiri iti
raz süresi içindeki müracaatleri için sulh ve bu 
sürenin geçmesinden sonraki müracaatler için işe 
asliye hukuk mahkemesi olarak anlaşılması icab-
eder. 

Adalet Bakanı Y. 
Müsteşar 

Sezai Bilge 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 
Seçim Müdürlüğü 

14 . IV . 1950 

T E L 

Seçim 

Gümüşhacıköy ilce Seçim Kurulu Başkanlığına 
Seçim 1616 sayılıdır. 
13 . IV , 1950 gün ve 53 sayılı tele K. 
Kanunun 23 ncü maddesinin son fıkrasındaki 
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mahkeme, asliye hukuk mahkemesi olup tetkika-
tın evrak üzerinde yapılması icabeder. 

Adalet Bakanı Y. 
Müsteşar 

Sezai Bilge 

T. C, 
Adalet? Bakanlığı 
Seçim Müdürlüğü 

25 . IV . 1950 

T E L 

Seçim 
Savur* İlce Seçim Kurulu Başkanlığına 

Seçimf SİİST' sayılıdır. 
2 1 . I V . 1950 gün ve 107 sayılı tele K. 
1, Kanunun 23 ncü maddesinin son fıkrası 

gereğince mahkemeye müracaat edilebilmesi için 
•muayyen bir süre tâyin edilmemiştir. 

2. 23 ncü maddedeki mahkeme asliye hukuk 
mahkemesi olup evrak üzerinde inceleme yapıla
caktır. 

3. Kurum başjkanı aynı zamanda asliye hu
kuk yargıcı ise bu nevi dâvalara bakmasını men'-
eden kanuni bir hüküm yoktur. Bu hususta yet
kili mercilerden alman resmî kayıtların göz önün
de tutulması icabeder. 

4, Diğer sorulan hususlar hakkında kanunun 
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13 ncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasa 
gerektir. 

5. Kütük tanzimi işlerinde işlenecek görevi 
ihmal veya suiistimal suçları hakkında geseken 
kanuni işlemin yetkili makamlarca ifasn icabecfe£ 

Adalet Bakanı Y; 
teşftr 

Sezai Bilge 
7 . IV . 1950 

T. C. Kasım : I 
Adalet Bakanlığı 
Seçim Bürosu 

Sayı: 3307 

Maçka ilce Seçim Kurulu Başkanlığına 
Seçim sayılıdır. 
3 . IV . 195Û tarih've 49 sayılı tele K. ; 
•Kanunun 23 ncü maddesindeki mahkeme tâ

birinden asliye hukuk mahkemesi kastedilmiştir. 
Bu mahkemenin bu hususta vukubulan. müracaat 
üzerine C. Savcısı ve nüfus memurunun huzuru
na lüzum olmaksızın evrak üzerinde gerekli ince
lemeleri yaptıktan ve lüzumu halinde ilgilileri de 
dinledikten sonra icabeden kararı vermesi lâzım 
geldiği düşünce olarak bildirilir. 

Adalet Bakanı Y. 
Müsteşar 

T. B. M, M. Matbaan 


