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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

26'2 sayılı Kanunum 3 neü maddesine bir fık
ra ve bu kanuraa geçici bir madde eklenmesine 
dâir kanun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul 
edi'lda. 

Birleşime son verildi'. 
Başkam 

Yurda kuler Muzaffer 
Divan Kâtibi 

Aksoyoğlu Refet 

Divan Kâtibi 
Özfjü r Stclâh. a ttin 

• > • < 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Yurdakuler Muzaffer 

KÂTİPLER : Aksoyoğlu Refet, Özgür Selâhattin 

BAŞKAN — 'Birleşimi acıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — IS eğimlerin Temel Hükümleri ve Geçmen 
Kütükleri hakkında kanun tasarısının 5 ve 6 nci 
maddelerine dair Secim Kantonu Komisyonu ra
poru (5/6) (S. S. 33 ve 33 e ek) (1) . 

(BAŞKAN — Arkadaşlar şimdi Temsilciıler 
Meclisinden Millî Birlik Komitesine gelen Se
çimlerim Temel Hükümleri: ve Seçmen; Kütükleri 
Kanunu, üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Filihafciıkaı Başkanlık Divanımı işgal ediyorsam 
da Seçim Komisyonu Başkanı sıfatı ile mâruzâ
tım olacaktır. Müsaade (derseniz bunun üzerin
de Komisyonumuzun' mütalâasını kısaca arz ede
yim. 

Seçim Kanunu tümü itibariyle, zammediyorum 
ki, memleketini iMiyaıçlarımı karşılayacak derece
de hazırlanmıştır. Yalnız komisyondaki arkada*-

(1) 8. sayısı 33 ve 33 e ek hasma yazılar Tem
silciler Meclisinin 25 nci Birleşim tutanağının 
sonundadır, . 

larımızın yaptıkları görüşmelerde bize şu iki 
nokta zikrolundu. Birincisi seçmenin yaşı, diğe
ri de kütükler mevzundur. Seçilin Kanununum 
6 nci maddesi seçmen yaşımı 18 olarak kabul edi
yor ve diyor ki, 18 yağımı bittiren her Türk seç
mendir. Biz ibâzı sebepler dolayısiyle 18 yaşının 
seçmen yaşı olarak kabul edilmesini uygum mü
talâa etmedik. Bu yaşı biraz daıha büyütmek su
retiyle dalıa ziyade Türk gençlerinin askere gi
dip dönme yaşı olan ve düşünme imkânım eline 
almış olan $1 yaşı kabul ettik. 18 yaşı redde
derken, düşüncelerimiz şu esasa dayanıyordu. 

18 yaşında bir genç, Türkiye'de, tamamiylç 
siyasi rüşt yaşını idrak etmiş değildir. Çünkü 
memleketimizin büyük bir kısmını teşkil eden 
köylülerimizde aile sistemi iliâ'lâ pederşahidir. 
Onların aileleri örf ve âdetlere (tâbi olarak daha 
ziyade babasının vesayeti4 altındadır. /Filhakika 
18 yaşındaki bir genç bugün paırtiye girmekte, 
(bâzı yerlerde partilerdin ocak ve bucak (eski ta
biriyle söylüyorum,^ teşkilâtlarında âza ve bas-
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kan olmaktadırlar. Bunlar belediye ve muhtar I 
seçimlerine de iştirak etmektedirler. Fakat ge
nel seçimlerde 18 yaşında olan bir gencin rey 
'tesüamaıbilmesr hususunda, biraz evvel arz etti
ğim gibi, memleketin idare mekanizmasına ele 
.alacak (bir kütlenin seçilmesi sırasında babasının 
• tesiri .-altında bulmaarak yüz binlerce, milyonlar
ca iıısaaaaıı tesiri ate"%ıöjnleket mukadderatının 
belki menfi yolda ifliyetlleceğini düşündük. 

tkaıeisi, 18 yaşuv&lktler, birçoğu tahsil ya-
şjaada bulunan geaçilerdir ve aşağı - yukarı bu
günkü temposu ile bu yaştakiler, memleketimiz 
iejin, lise talebesMir ve bu yaştaki gençlerimiz 
İlişenin 9 ve 10 ncu sınıfındadırlar. Biz, mek
tep sıralarında okumakta olan çocukların siya
set hayatına aitılsması suretiyle derslerinden zi-
yalde siyaset alanına teveccüh etmelerini meni-
leifeeltin geleceği foalkıımından tehlikeli bulduk. 
Bu, bizi seğmen yaşını daiha ileriye doğru alın
masına doğru götürdü ve bu sebeple seçunen ya
şını 21, diye kabul ejtjtik. Yaş mevzuunda arz 
edeceğim hususlar bunlardan ibarettir. Bu mev
zu üzerinde söz almak Miyen arkadaşlarıma | 
söz vereceğim. 

•YILDIZ AHMET — Bir aıdktadan daha ba
his buıyurulmuişıtu, onu da lütfederseniz tümü 
üzerdude konuşalım dalha isabetli olur. 

BAŞKAN — 'Seçımen kütükleri. Bu mevzuda 
Tetm^ilciler Meclisi devamlılık vasfını tanıma-
onıştır. Hemen her seçimde kütüklerde tanzime I 
gâtöme zaruretti ortaya konulmakjtadır. Halbuki 
sekmen foüMiilder$ni tanzim etaıek, Devlet büt
çesine büyüik külfet yüklemektedir. Bu selbeple 
secsmen kütüklerinin devaınıllılığı esası her za
man arzu edUlnıelklteidir. Ancak, bâzı sebepler 
dölay^sıiyle belki şu devrede seçmen kütükleri- I 
nfoı devamlı olmaması mümlkün olabilir. Çünkü, 
nüfus dairelerindeki nüfus kayıt sistemimiz, 
adlî ceza kayıt sistemimiz, polis kayıit sistemi
miz tamamen eskİ-usulle gelişigüzel tutulmuş
tur. Bu selbeple elde mevcut bu esaslara güre 
süratle devamla bir seçjkn kütüğü yapmak su 
devrede belki mümkün değildir. Ama gelecek 
için ikeyamlı seçim kütüğü sistemi mutlaka 
memleketin nüfus kayıittarana göre ve malhall"-
y e ^ ^ p . gelenlerin durumunu devamlı takip 
ibakıımiîîldan bunların bir esasa bağlanması uy
gun mütalâa edilebilir. Bâzı temsilcilerle yap-

4ı#nûTti2 görülmede, Seçilm Kanununda seçim 
;-fâtipçleri devamlı yapılmazsa masrafın da a/.;;- | 
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lacağııidan bahsedilmiştir. Biz, tamamen aksi 
kanaatteyiz. Çünkü, seçmen kütükleri krokiye 
ve hane, sıra numaralarına. bağlaMmakitadır. 
Krokilerin yapılması gök güçitüi'. Bu meslekte 
olan ve bu işle uğraşan subaylariimız daıhi bu 
işin güçlüğüne ve istenilen sürat de elde edile-
iiııiyeceğine kaanidirler. Halbuki köylerde bu 
işlerle hiç uğraşmamış insanlara kroki tanzimi 
görevini vereceğiz. Buna ne1 onların şaihsi kifa
yetleri, ne de memleketin bugünkü seviyesi mü
saittir. Bunu bir an için yapalbileceğimiızii kabul 
eltsek dahi sarf edilecek emek ve masrafın ne 
kadaır büyük olacağı meydandadır. Her seçim 
'bölgesinde, bölgenin krokisi çıkarılacak ve bina 
cetvelleri bu krokiye göre tanzimi olunacak. Bu
gün için bunun müşkülâtı gayet açık bir şekil
de ortadadır. Bu hususta'arz edeceklerim bun
lardır. 

GÜli^OYTRAK SUPHİ — Kfendim. kanu
nun tümü üzerinde durmak istediğim husus, 
bilhassa, Cumhuriyet Meclisi seçimi mevzuun
da bize tenvir edici 'malûmat verilin esidir. Bu 
çok yerinde olacaktır. Birinci maddede aynen 
şöyle deniyor. «Özal kanunlarına göre yapıla
cak Millet Meclisi, Oumburiyet Meclisi, İl Ge
nel meclisleri, Belediye meclisleri, muhtarlar, 
İhtiyar meclisleri ve İhtiyar (heyetleri seçimle
rinde bu kanun hükümleri uygulanır.» 

2 nei nokta ; • bilhassa 8 nci madde üzerinde 
durmak istiyorum. Burada, seçmen olamıyanlar 
için kısıtlı olanlar, kamu 'hizmetlerinden yasak
lı olanlar ifade edilmiş buluıımıaktadır. Halbu
ki burada İstiklâl Harbine karşı cephe »almış 
olan, Cumhuriyet İdaresi kurulduktan'- sonra 
fiilen isyan etmiş kimselerin zikredilmesinde 
gelecek nesiller için, . bu vatanın selâmeti uğ
runa .hayatlarını feda edenlerin ruhlarını şadet-
mek maksadıyla zikredilmesinde büyük fayda 
buluyorum. Bu vatana cephe alan kimseler, 
geçmiş idare zamanında gördüğümüz gibi, se
nelerce sonra 'Türk milletinin en yüksek mevkii 
olan meclislerde kendilerini göstereni em elidir
ler. Bunların 'bu şereften ebediyen ^malhrum 
edilmeleri lâzımgeldiği kanaatindeyim. Tümü 
hakkındaki mâruzâtını şimdilik bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Meclisi Seçim Ka
nunu ayrı bir bölüm halinde 'huzurunuza tak
dim edilecektir. Bugün şu temel bükümler 
hakkındaki kanunun tümü. üzerinde görüşleri-
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mizi bitirelim o kanunlar geldiği ızaman ayrı
ca maruzatta bulunuruz. Diğer temennim de- il
tihakımızda töayda vardır. Bir defa komisyonu 
dinleyelim. 

KARAVELÎOĞUU KÂMİL — Zannederim, 
bâzı mevzulara nüfuz etmemiz için ISeçim Ko
misyonu Başkanım buraya davet etmemiz lâ-
zımgelecektir. işin tekniğine nüfuz edebilmek 
ve tereddütlerimizi zamanında izale edebilmek 
için, eğer arkadaşlarım muvafık görürlerse, 
komisyon başkanı veya sözcüsünün davet edi
lerek dinlenilmesi yerinde olur. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünden ziyade 
Alp Kuran da bu mevzu üzerinde konuşmuştu. 
Her ikisini de çağırıp dinleyebiliriz. 

KARAVELiîOĞLU KÂMÎL — Kütük mev
zuunda malûm şeyler oldu, ^görüşüldü, ondan 
sonra kabul ettiler ve daimî kütük imkânını 
bulamadılar. Bu mevzuda bizim yaptığımız 
itiraz ne derecede haklı okır, ne derecede ta
hakkuk eder bilmiyorum. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, Seçi
min 'Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
öıtakkındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşüm şudur: 'Seçimin 'Temel Hükümlerini 
ve Seçmen Kütüklerinin fbir kanun tasarısı için
de toplanması, kanaatimce mahzurlu olmuştur. 
Şayet bunlar 50 veya 60 iar maddelik ayrı ka
nunlar halinde tedvin edilmiş olsa idi, tatbikat
ta daha kolaylık sağlanmış olurdu. Ayrıca eli
mizde bulunan 190 maddelik bu kanun tasarı
sının bu kadar uzamasına meydan verilmemiş 
ohırdu. 

Yine sözcü arkadaşımızın söylediği gibi Se
çimin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

. hakkındaki kanun tasarısı bize bir yenilik ge
tirmiştir. Getirilmiş olan yeni sistem 'geçici kü
tük sistemidir. Geçici kütük sistemi 'Türkiye 'den 
başka yalnız Rusya'da mevcuttur. Diğer Batı 
memleketlerinde böyle bir sistem mevcut de
ğildir. Sonra bu Seçim kanunu tasarısında be
lirtildiği gibi, bütün seçimler için, belediye mec
lisleri seçimleri, muhtar seçimleri ve diğer se
çimler bu kanuna istinaden yapılacaktır. Ve 
onlara ait hususiyetler için yine bu kanuna atıf 
yapılacak ve iş daha muğlak bir hale gelecek
tir. Benim tümü halkkındaM görüşlerim bun
dan ibarettir. Tasarının bilhassa kütüklere ait 
hüki|mlerinde daimî kütük tesisinin lüzumuna 
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işaret etmek isterim, diğer hususları maddeler 
görüşülürken arz edeceğim. 

KAPLAN KADRİ — Ben de bu kanunun 
yalnız milletvekilleri seçimi için esas alınması
nı kabul ediyorum. Diğer, Cumhuriyet ISenato
su il ve belediye.seçimleri için 'ayrı özel kanun
lara müracaat olunmalıdır. Burada sadece umu
mi 'hükümlerden istifade edileceğinin kayde
dilmesi, Senato ve milletvekilleri seçimi için bir 
kayıt konulmamış ve hükümlerin dondurulmuş 
olduğunu görüyoruz. Umumi hükümlerin, di
ğer seçim kanunlarının da umumi hükümleri 
olacağı burada işaret edilmelidir. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, Seçimin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri kanun 
tasarısının ihtiva ettikleri hükümler için ge
rek milletvekilleri seçimlerine »ait ve ıgerekse 
Cumhuriyet Meclisi seçimlerine ait kanun tasa
rısı ayrı ayrı kanunlar halinde 'hazırlanmıştır. 
Her işi seçim için de ayrı ^ayrı kanun tasarısı 
hazırlanmasında bir mahzur mu vardır? Fakat 
bunların müşterek birk amin tasarısı halinde 
hazırlanmasında bir mahzur görmüyorum. 

' ' i ' İ T r . T . ' r r : - : : - . - . -
BAŞKAN — Özgür Selâhattin. 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bu mev

zuda Refet Beyin söylediği gibi «ani aşmam azlık 
var. Müsaade buyurursanız, bu mevzuda yani 
Seçim kanunu tasarlısının genel veçhesi hakkın
da bir fikir edinebilmek için yazılı bir beyana
tım var, Jrnnu okumak suretiyle arz etmek is
tiyorum. 

Genel olarak : 
1. Seçimlerin temel hükümlerine bu tasarı

da yer verilmiyerek, sadece bir «Seçmen Kü
tükleri Kanunu» yapılsaydı daha doğru olurdu. 

Kanaatimizce, hazırlanan tasarıda, «Seçim
lerin temel hükümleri» ne yer verilmesi, şu se
beplerle doğru olmamıştır : 

Eğer îtalya'daki 50 - 60 maddelik «seçmen
ler ve Seçmen Kütükleri Kanunu» örnek alına
cak, müstakil bir Seçmen Kütüğü Kanunu ya
pılmış, olsaydı, bir ian önce seçmen kütüklerinin 
îanzimine başlanabilirdi. 

Filhakika, 27 Mayıstan hemen sonra yeni 
Anayasayı halkoyuna sunabilmek için, mutlaka 
;eçmen kütüklerinin tanzim edilmesinde zaru
ret bulunduğunu izaha ihtiyaç yoktur; Seçmen 
kütüklerinin tanzimi işi ise, iki aylık bir zamana 
ihtiyaç göstermektedir. 60 maddelik bir kanun 

_ 4 -
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tasaıısı hazırlansaydı, elimizdeki 190 maddelik 
kanuna nazaran en az 1/3 nisbetinde zaman ta
sarrufunda bulunulacak, ve Nisan başında kü
tüklerin tanzimine başlıyabilecektik. 

Şimdi, eğer bahis mevzuu tasarı, Millî Birlik 
Komitesinde tadile uğrar ve Temsilciler Mecli
sine iade edilirse, kütük tanziminin başlaması 
daha bir süre gecikecektir. 

«Seçimlerin Temel Hükümleri» kısmının bu 
kanunda yer alması müstakil bir kütük kanunu 
tedvin edilmemesi, hukuk ve kanun tekniği ba
kımından da doğru olmamıştır. 

Filhakika, tasarısının 1 nci maddeesinde, bu 
kanun hükümlerinin (Millet Meclisi seçimlerin
de, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinde, il genel 
meclisleri seçimlerinde, blediye meclisleri seçim
lerinde, muhtar ve ihtiyar heyetleri ve meclisle
ri seçimlerinde uygulanacağı) belirtilmiştir. 

Oysa, tasarıda birçok maddeler ve hüküm
ler vardır ki, bunların sözü edilen bütün seçim
lerde uygulanması mümkün değildir. 

Meselâ; muhtar veya belediye meclisleri se
çimlerinde, partilrin radyodan faydalanması doğ
ru değildir; bu seçimler hakkında yapılacak iti
razların hallinde Yüksek Seçim Kuruluna kadar * 
gidilmiyecektir. 

Şimdi, kanun ve hukuk tekniği bakımından, 
muhtar seçimlerinde, belediye meclisleri seçim
lerinde uygulanmıyacak maddelere gelince; ya 
bu maddenin başında «Bu madde Millet Mecli
si, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinde uygu
lanır.» denilecek, (örnek madde 52) «Mil
letvekili seçimleri ile Cumhuriyet Meclisi 
seçimlerinde seçimlere katılan partiler... rad
yolarla propaganda yapabilirler» demek ge
rekecek) i yahut da ilgili her özel kanunda 
meselâ muhtar ve belediye meclisleri seçimleri 
kanunlarında, «Seçimlerin Temel Hükümleri 
hakkındaki Kanunun şu, şu, şu, maddeleri, muh
tar seçimlerinde uygulanmaz» «Belediye mec
lisleri seçimlerinde uygulanmaz» diye kayıtlar 
konulacaktır. Aksi takdirde, seçimlerin Temel 
Hükümleri Kanununun istisnasız bütün hüküm
lerinin, istisnasız bütün seçimlerde uygulanma
sı hukuki bir zaruret olarak ortaya çıkacak, bu
nun sonucu olarak, meselâ bir muhtar seçimin
de Yüksek Seçim Kuruluna kadar kademe ka
deme itiraz edilebilmesi mümkün olaea aktır. 
Radyo ile propaganda konusunda da durum ay
nıdır. 
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Tasanda, yukarda belirtilen usullerden bi

rincisine yer verilmemiştir. Her ne kadar bâzı 
maddelerde «özel kanunlarına göre yapılacak 
seçimlerde» kaydı varsa da, bu çeşit idarelerin 
meseleyi halletmekten uzak olduğu, hattâ hiçbir 
şeyi halletmediği, ortadadır. Çünkü bu çeşit iba
reler, meselenin hallini, yani ilgili maddenin 
meselâ muhtar seçimlerinde uygulanıp uygulan-
mıyacağmı, gene özel kanununa, bırakmakta
dır. 

Şu halde, tasarı olduğu gibi kanunlaştığı tak
dirde yukarda belirtilen ikinci usulü kabul et
mek ve o yoldan yürümek gerekecektir. Yani : 
Meselâ Muhtar Seçimi Kanununda, Belediye 
Meclisleri Seçimi Kanununda; (Temel Hüküm
ler Kan/umunun şu, şu, şu bükümleri, burada uy
gulanmaz) denilecektir! 

ıBu şekildeki atıflar ise, (hukuk tekniğine ve 
geleneklerine pek uygun değildir. Nitekim, hu
kukta; ibir kanunla diğer ıbir kanuna atıf yap
mak lüzumu duyulduğu ızaman, 

(Falanca kanunun falanca maddesi hükmü 
uygulanır) diye atıf yapılması teamüldendir, 
ama (falanca kanunun falanca maddeleri uygu
lanmaz) şekilde atıf yapıldığı pek görülmez. Bu 
çeşit atıflar hukuk estetiğine ve esprisine pek uy
gun düşmez. 

Mezkûr sebeplerle, ve mezkûr mahzurları 
bertaraf etmek üzere, İtalya'da olduğu gibi, biz
de de müstakil bir «Seçim Kütüğü Kanunu* 
vâz 'edilmesi doğru olurdu. 

Elimizdeki tasarı ile ve Temsilciler Meclisin
ce kabul edilen hükümler malhfuız kalmak kaydiy-
le, şimdi böyle müstakil ıbir «seçmen kütükleri 
kanunu» yapılabilir mi? 

Derhal kaydedelim ki, bu mümkündür. 
Nitekim ıSeçim Kanunu Komisyonunda, ilk

ten böyle bir kanun yapılması kabul edilmiş; 
sonra kütük tanzimi işi ilçe seçim kurulu başka
nına verilince, bu kurulla ilgili hükümlere de bu 
kanunda yer verilmesinde zaruret bulunduğu sa
nılmış; ilçe seçim kuruliiyle ilgili hükümler alı
nınca kanunun insicamı ve kurulların karşılıklı 
yetkileri bakımından diğer seçim kurullarının 
burada tanzimi uyıgun mülâhaza edilmiş; Yük
sek Seçim Kurulu burada tanzim edilince, seçim 
propagandası, adaylıkla ilgili hükümler (iMad. 
127, 128), oy verme günü işleri (Mad. 68 ve de
vamı) v. s. de bu kanuna alınmıştır. 
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•Halbuki ton şekilde düşünmek doğru değildir. 

• Filhakika, seçmen kütüklerinin, tanziminde, tasa
rlıda, Ibütün yetki ilçe seçim kurulu başkanına 

• ıveribaajştir. Her ne kadar iki maddede ilçe seçim 
•fcurulu ismi zikredilmiş ise de, ibu kurulun küiük-
lerin tanziminde müessir hiçbir fonksiyonu yok
tur. Binaenaleyh, tasarıdaki «İlçe seçim kurulu 
başkam» terimi yanma, 18 nei maddedeki hükme 
uygun olarak «İlçedeki en yüksek yargıç» terimi 
kullamlsaydı; bu takdirde gerek ilçe seçim kuru
lunun ıgerekse diğer kurulların ve dolayısiyle 
«Genel Ihıükümlerin» tasarıda yer almasına lüzum 
kalmıyaeak, böylece müstakil bir «Seçmen Kü
tükleri Kanunu» hazırlamak mümkün olacaktı. 

IBu işi bugün de yapmak mümkündür. Böyle 
(bir tasarıda, İtalya'da görüldüğü üzere, önce seç
men yeterliği ile hükümler konulacak (kimlerin 
seğmen kütüğüne yazılacağını. . (belirtmek bakı-
mmdan-lbu 'Ihüfcümlerin bulunmasında zaruret 
vardır), sonra kütüklerin hasırlanması ile ilgili 
Hükümler düzenlenecektir. 

; II * Seçmen kütüklerinin daimîliği esası kabul 
edilmeliydi. 

•Bu konuda, tasarının tümü üzerindeki konuş
mamıza ve münakaşalara fazla bir şey ilâive ede
cek değiliz. 

Tasarının kabul ettiği ıgeçici seçmen kütüğü 
esası, yani her seçim için yeniden ve sıfırdan baş-
lıyarak (bir kütük tanzimi, kısaca şu noktalardan 
tenkıd edilebilir : 

Bütün Batı demokrasileri ve medenî âlem dai-
-,mî seçmen kütüğü esasını •(benimsemiştir. Geçici 
seçmen kütüğü sistemini ıbenimsiyen yegâne 
memleket bugün Sovyet Rusya'dır. 

Bütün medenî âlem daimî seçmen kütüğü esa
sını kabul etmişken, Türkiye'de bu şekilde sıh
hatli bir seçmen kütüğü tanzim edilemiyeceğini 
iddia etmek, Türk mîlletini ve Devletini iptidai
likle itham ve ilân etmek olur ki, buna hiç kim
senin (hakkı yoktur. 

Geçmiş devirde, eğer daimî kütük sisteminin 
(birtakım mahzurları müşahede edilmişse, yapıla
cak şey, ibu sistemi terk edip, geçici seçmen kütü
ğü esasının benimsenmesi değil, fakat daimî kü
tüğün İbu mahzurlarını bertaraf edecek tedbirleri 
aramak ve bulmaktadır. 

Tasarının Temsilciler (Meclisindeki müzakere
lerinde, geçici seçmen (kütüğünü savunanlar 
dahi, ideal olanın bizim müdafaasını yaptığının z 
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daimî secim en kütüğü sistemi olduğunu kabul 
'etmişler, memileiketitaizkie en kısa zamanda bu 
fifistıeıme geçilmesi temennisinde bulunmalardır. 

Bu durum karşısında, ideal olanın Kurucu 
Meclis tarafından gerçekleştirilmemesi sebelbini 
anlamak elbetitefei zordur. 

G-eretkçede, seçmen kütükleri izah edilirken, 
bilhassa geçmiş devirdeki kütük yotezfeskları 
üzerinde durulmuştur. 

Ancalk, D. P. İktidarı zamanındaki kütük 
yolsıızluSkları, gerekçede költü niyetli idarecile-
!tin işgüzarlığına bağianmışitır. Şimdi tasaMda, 
kötü niyetli idarecilerin kütük yolsuzluğu yap
malarını öniemelk üzere, küıtİk tanzimi yetkisi 
- daha doğrusu deneitiimi -bağımsız y a r a l a r a 
verildiğine göre, bu komadaki en l en in aittik 
vârM'olımaımaısı gerekir. 

Fiihalkilka, tasarıda, kütük yolsuzlularını 
önliyecelk tedbirler ve kâfi teminat ya «geîfciril-
mişıtdr, ya da gtötirilmemiışitir. G t̂&lımişıse, bu 
takdirde sadece kütük yolsuzlukları seb«fciyle 
geçici seçmen Mitüğü sistemine gMitaesine 
mahal ydkıtur. Manasızdır. GMüptofla#gse, bu 
takdirde, aynı yol&uzlulklarm geçici segment kü
tüğü esasında da, hattâ çok dalfoa geniş ölçüde, 
yapıiması gene mümkündür. 

Geçioi seçmen kütüğü esası, h^le tasarıda 
Ikaibul edilen sistemde, Devlete çdk büyük malî 
külfetler talhmil edecektir. Piiıhafclka feüıtülk tan
ziminde her seçimde sıfırdan başlanması, bir 
yandan en azından 2 yılda bir bütün bir âmme 
personelinin (yargıç, memur, öğrefemen, kadas
tro elemanları) seferber ödilmesdni (İki, bunlara 
ayrıca ücret ödenecektir); öte yandan meselâ 
31 nci madde gereğince her mulhiterlık için bir 
kroki yapılması ve bu kroki eetvellerin siyasi 
partilere verilmesi gibi işlemiler büyük sarfiyat
ların yapılmasını gerektirecektir. 

Geçici seçmen kütüğü esasının kalbul edil
mesiyle, Anayasa sistemi tağyir ejdüsm f̂etedir. 

Gerçekten, yeni Anayasa tasarısı,;t icabında, 
yüksek memleket menfaaitleri g-ere&tir#ği za
man, Millet Meclisinin kendi İçenfelni; yenile
mesi ve icra organının Meclisi felsih$t3m^>yetki-
sini taniimışltır. - -

Simidi meselâ Meclis yenileme kararını 3 ncü 
yılın yaz aylarında, veya kış imevs&mimde alsa, 
bu mevsimlerde Türkiye'de sılhibatli bir jseçmen 
'kütüğü tanzim edilemiyeceıkltir. Ikldım, oiöğrafi 
şartlar, ulaştırma imkânsızlıkları, seçmen-kütü-
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günden beklenen en büyük ve zaruri faydayı 
yani seçmen yeterliğime sahip her vatandaşın 
kütüğe yazılması ve oy kullanalbiLmesi hususu
nu gerçdkleştiremiyeedMir. 

Nitekim, tasarıda, Yüksek Secim Kuruluna 
üye selimlerinim Ocak ayında yapılacağının be
lirtilmesi, Milletvekilleri Seçimi Kanunu tasa
rısının 5 nci maddesinde, Cumhuriyet Meclisi 
üyeliklerimin Seçim Kanunu tasarısının 4 ncü 
maddesinde, seçimin 'başlangıç tarihi olarak 
18 Martın teslbit edilmesi ve uy verme günü 
•olarak da 19 Mayıstan önceki Pazar gününün 
Ikalbul olunması, hep seçtin en kütüklerinin an
cak sözü geçen tarihler arasında en iyi bir şe
kilde tanziminim mümkün olacağı müşahede ve 
mülâhazasına «ıüslteniıtitir. Binaenaleyh, sözü 
geçen 3 tasarı ile, Türkiye'de ancak 15 Mart -
15 Mayıls tarühleri arasımda kütük tanzim edi
lebileceği hususu ikrar edilmiştir. Bundan çıkan 
sonuç şudur ki, Millet Meclisi bu ayların dışın
da feslhedilemiyeeefcltir. (Edilirse kütük meşe-, 
leisi siyasi partiler tarafından yine ortaya atı
lacak, seçimene oy kullandırtmamak için bu yola 
tevessül olunduğu iddia edilebilecek, bu ela 
memlkeltte yeniden huzursuzluklara, seçimlerin 
meşruiyetini münakaşalara yol açabilecektir.) 

Seçim Kanunu Komisyonu, öte yandan. 
millî bir gelenek olan Meclisim Kasını ayı ba
şında toplanması esasını da böylece değiştir
miştir. 
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Bütün bunlar bizi daimî seçmen kütüğü esa

sı, Türkiye'de yeniden nasıl ihdas edilebilir? 
Sorusuna götürmektedir. Bu hususta iki yoklan 
birimi tercih etmek mümkündür. 

a) 1950 Seçim Kanunundaki hükümleri 
alarak, kanunun bu konudaki noksanlıkları ve 
mahzurlarını - tecrübelerin de ışığı altında - ik
mal ve tashih etmek, 

Bu yol tercih edildiği takdirde, her yıl kü
tük (»yklaması, gerektiği hususu unutulmamalı
dır. 

h) 5 yıllık daimî kütük esasını ihdas .et
mek; filhakika, bu şıkta-genel nüfus sayımla
rında, bütün vatandaşlar evlerinde iken, nüfus 
sayıınu yapılırken ayrı bir deftere de, seçmenler 
kaydolabilir. Bu suretle, kanaatimizce, hem 
Devlet ağır malî külfetlerden (ve bütün bir 
âmme personellinin harekete geoirilmesimden) 
tamamen kurtarılmış olur, hem de seçmen ye
terliğine sahi]) her vatandaşın kütüğe yazılması 
sağlanmış ve kütük, yolsuzlukları önlenmiş 
olur. 

Burada da, yıllık yoklama esası unutulma
nı alıdır. 

Tasarıdaki kütüklerle ilgili maddeler hak
kındaki mülâibazalarıımiizı, aşağıda «Maddeler» 
kısmına bırakarak bu konuda daiha fazla tafsi
lâta. ve derinleşmeye lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Oturama son veriyorum. 
Kapanma saati : 16,30 
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