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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun tadiline 
ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun lâyihasını müzakere etmek üzere 
Muvakkat bir Encümen teşkili kabul olundu. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek kanun lâyihasını görüşmek 
üzere Muvakkat bir Encümen teşkili kabul 
edildi. 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer-
işlerden önce görüşülmesine dair takrir kabul 
olundu. 

Ordu mensnpiariyle Emniyet Genel Müdür
lüğü ve Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilme
si hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek 4786 sa
yılı Kanunun 5605 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 neii maddesinin tadili hakkındaki kanun ile, 

l imanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair 
olan 5775, 6192 ve 6596 sayıfo kanunlara ek, 

Gerze yangınından, Lüleburgaz ve inece'de j 
su baskınından zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 6683 sayılı Kanuna ek kanun
lar ve, 

Lübnanlı eşhasın «Option» müddetinin ikişer 
yıl daha, temdidi hakkında 16 Aralık 1954 ve 

Lâyihalar 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 

ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası (1/7116) (Nafıa ve 'Bütçe encü
menlerine) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklenti binalariyle tesislerinin yapımı yetkisi
nin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki 501.1 
sayılı Kanuna ek kanun lâyihası (1/717) (Büt
çe Encümenine) 

Takrir 
3. — Erzincan Mebusu Veysel Varol'un, Ar

zuhal Encümeninin 9 . IX . 1957 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 5518 sayılı Kararın (mm-

28 Ocak 1957 tarihlerinde Beyrut ' ta teati edi
len mektupların tasdikine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yu
goslavya'da devletleştirilen Türk mal, hak ve 
menfaatlerinin tazminine ınütaallik Anlaşmanın 
tasdikine, 

Aslında vakıf olan tarihi ve mimari kıy
meti haiz eski eserlerin Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne devrine, 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine, 

Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işleri
nin Dahiliye Vekâletine devrine dair 6815 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanunlar kabul olundu. 

11 . IX . 1957 Çarşamba günü saat 15 t. e 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Keisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Hakkâri Mebusu 

Fikri Apaydın Üb.cydulla-h Sev&n 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
İhsan Giilez 

mi Heyette görüşülmesine dair takriri (4/310) 
(Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
4. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 

ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/716) (Ruznameye) 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları. (1/713) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
Ömer Mart (Kayseri), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Ruznanıe ile alâkalı nir teklif var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 

işlerden evvel görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. Seyhan 

Sedat (Barı 
REİS — Teklifi' reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Milletvekilleri Seçimi Kanununun ta

diline ve bu kanuna muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encü
men mazbatası (1/714) (1) 

Teklif var, okuyoruz, efendini. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında dördüncü sırada bulunan 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun tadiline ve 
bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun lâyihasının diğer bütün işlere tak-
dimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk 

REİS — Lâyihanın tevziinden itibaren kırk 
sekiz saat 'geçmemiş bulunduğu için müzakeresi, 
Meclisi Âlinin reyine bağlıdır. Ruznameye alı
narak müzakeresini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Takdimen görüşülmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumdyesi üzerinde söz istiyen arka
daşların isimlerini sırasiyle okuyorum. 

Nüvit Yetkin (Malatya), Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis 'Grupu adına. 

(1) 288 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Ahmet Bilgin (Kırşehir), Cumhuriyetçi Mil
let Partisi Meclis Grupu adına, 

Feridun Ergin (Urfa), Hürriyet Partisi Mec
lis Grupu adına, 

Hikmet Bayur(Manisa) 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Arslan Bora (Tunceli) 
Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) 
Muhit Tümerkan (töino'b) 
Söz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 

adına Malatya Mebusu Nüvit Yetkdn'indir. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVİT 

Y'ETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla
rım; daha evvel Basın ve toplantı yürüyüşleri 
hakkındaki kanunlar gibi büyük bir süratle 
Meclise tevdi edilip, henüz havale edilen kâğıt
lar arasına girmeden komisyonlara havale edi
len ve çok kısa bir zamanda Meclise getirilen 
bu tasan hakkında partimiz Meclis Grupunun 
görüşlerini arz edeceğim. 

Bu tasan, heyeti umumiyesi itibariyle, bil
hassa 1954 ten beri Demokrat Parti iktidarının 
memlekette siyasi hakların, Anayasa ile temin 
edilmiş hak ve hürriyetlerin ortadan kaldırıl
ması yolunda safha safha alınmış tedbiri erden 
birisi olarak görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlanm; bu tedbir belki so
nuncusudur. Sonuncusudur diyoruz, çünkü; daha 
evvel ekseriyet grupunun aldığı karar ile bu
gün Meclisin dağılacağı için, bu, rejimi tahrib-
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eden sonuncu tedbirdir. Eğer Büyük Millet 
Meclisi içtimama devam etseydi, bu tedbirlerin 
devam ederek rejimi daha karanlık istikamet
lere götürmesinden ciddî olarak* endişe duya 
çaktık. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Bir dakika Nüvit Bey. Sıradan sı
raya lâf atmak suretiyle hatibin sözlerini ihlâl 
edici hallere meydan verilmemesini Heyeti Celi-
lenizden çok rica ve istirham ediyorum. Devanı 
buyurun, Nüvit Bey. 

NÜVİT YETKİN (Devamla) Muhterem 
arkadaşlarım, bu teklif Hükümetten gelmekte
dir. O Hükümet ki, Yüksek Mecliste okuduğu 4 
ncü Menderes Kabinesi programında, Yüksek 
Meclisten itimat ve salâhiyet isterken sizlere 
sunmuş olduğu taahhüt senedinde Seçim Kanu
nu üzerinde 1954 ten sonra getirilmiş olan hü
kümlerin (türlü tefsirlere yol açmış olmasından 
sarfınazar bir huzursuzluk tevlidettiği ve lüzum
suzluğu anlaşıldığından) bahsile bunların kal
dırılacağını vadediyordu. Bu va'dini Yüksek 
Meclisinize arz ederek itimat ve salâhiyet al
mıştı. Şimdi, bu teklifle görüyoruz ki, Seçim Ka
nununun 1954 ten sonra gelmiş bulunan tadil
leri geri almak şöyle dursun, onları daha da 
ağırlaştırıcı istikamette takyitler getirilmekte 
dir. Bu suretle bu teklifi getiren Hükümet Yük
sek Meclisten kendisine itimat ve icra salâhiye
ti isterken sizlere sunduğu taahhüt senedini ih
lâl etmekte ve tamamiyle aksi istikamette hare
ket etmektedir. 

Yine Yüksek Meclis hatırlar ki, Hükümet 4 
ncü Menderes programından sonra, 1954 ü ta-
kibeden yıllarda Seçim Kanununda yapılan ta
dillerin lüzumsuz, faydasız olduğunu ifade ede
rek bu hususta yeni bir tadili Yüksek Meclise 
tevdi etmiş ve bu da komisyonlara havale edi1 

mistir. Sizlerden itimat isterken bu kanaat ve 
düşüncede olan ve bunu kanun teklifi ile teyid-
eden Hükümet, tatbikatta ve şimdi tamamen ak
si yolu tutmuştur. 

Filhakika Secim Kan ununun 1950 den beri 
tatbikatında birtakım aksaklıklar görülmüştü]'. 
Bu aksaklıkların izalesi hususunda muhalefet 
partilerinin ve iktidar partisinin tatbikatta gör
düğü aksaklıklar üzerine birtakım şikâyeti seb-
ketmiştir. Nitekim bu devre, Meclisin ilk sene
sinde Yüksek Meclise sunulan Seçim Kanunu ta
dili tasarısında esbabı mucibe ol Arak Hükümet 
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şöyle diyordu: (1950 de kabul edilmiş olan Se
cim Kanununun tatbikatta birtakım aksaklıkla* 
n görülmüştür. Bu aksaklıkların izalesi uzun 
bir tetkika muhtaçtır ve bu tetkik yapılacak
tır.) 

Biz muhalefet partisi olarak Seçim Kanunu
nun tatbikmdeki birtakım aksaklıkların ve dol
durulması gereken birtakım boşlukların izalesi 
lüzumuna kaaniyiz. Birçok defalar bunları bu 
kürsüden ifade ettik, ayrıca mütaaddit kanun 
tekliflerimizi Yüksek Meclise sunmuş bulunu
yoruz. Fakat, aradan uzun seneler geçmesine 
rağmen, hâlâ bu teklifler encümenlerde yatmak
tadır, hiç birisine iltifat edilmemiştir, nazarı iti
bara alınmamıştır. Hattâ bunların huzurunuzda
ki teklifle birleştirilmek suretiyle tevhiden mü
zakeresi dahi teemmül edilmemişken Hükümetin 
dün getirmiş olduğu bir teklif, bugün kanun olarak 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Seçim Ka
nununun tatbikatında, seçim kütüklerinin tan-

I ziminde, tashihinde murakabenin zayıf olması 
sebebiyle birtakım aksaklıklar, şikâyet mevzula
rı ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçimde kullanılan 
mühürlü zarfların, seçim puslaları zarflarının 
emniyeti haklı şikâyetlere mevzu olmuştur. 

Birçok yerlerde, mahallî ve umumi seçimler
de mühürlü zarflar elde edilip bu zarflara oy 
puslalarının konulduğu ve boş zarflarla müba
dele edildiği vatandaşlarca müşahede edilen hu
suslar olup, bunlar tesbit ve şikâyet mevzuları 
olarak mahkemelere de intikal etmiştir. 

Binaenaleyh seçmen oy zarflarının emniyeti
ni sağlamak Yüksek Meclisin üzerinde durması 
lâzımgelen mühim şikâyetler idi. Ayrıca; propa
gandanın yasak edildiği üç. günün sadece ikti
dar partisi lehine imkânlar bahşetmesi keyfi
yeti üzerinde de durulmak icabederdi. Seçimler
de siyasi partilerin harcadıkları paralar esaslı 
bir murakabeye muhtaçtır. Binaenaleyh biz Se
çim Kanununda bu şikâyetleri izale edici tedbir
ler beklerken bugün vatandaşın seçme ve se
çilme hakları gibi en kudsi hakları ihlâl edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarını; bu tasarıyı Hükü
met sevk ederken esbabı mucibesi, esprisi, mu
halefetlerin müşterek hareketlerini önlemek ola
rak izah edilmektedir. Muhalefetlerin müşterek 
dâva üzerinde müşterek görüşlerini tahakkuk 
ettirmek ve kendilerine emniyet ve huzur vere
cek. memlekette rejimi tarsin edecek bâzı esas-
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l an beraber sağlamak hususunda görüş birliği-. I 
ne varmış olması ve birbirlerine yardıma karar 
vermiş olmaları keyfiyeti böyle bir esbabı muci
be ve kanun teklifine hak vermez. Bu olsa, ol
sa iktidarın muhalefetler yekûnundan daha 
ekalliyette kalmış, muhalefetler yekûnundan da
ha dun bir rey alacağı mânasına gelir. (Soldan, 
gürültüler) kendi kanaatimizi arz ediyorum. 

Muhalefetlerin yekûnundan müşterek bir 
partiymiş gibi seçime iştiraklerinden çekinen bir 
iktidar, peşinen muhalefetlere rey veren va
tandaşlardan daha az bir vatandaş kütlesine 
sahibolduğunu ve ekalaliyette kaldığını kabul 
ve itiraf etmiş olur. (Sağdan alkışlar, soldan gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar; kanunun esbabı mu-
cibesinde serd edilen sebeplerden birisi, siyasi 
ahlâk mevzuu etrafında toplanıyor. Seçmenler
den, muhalefetin müşterek görüşlerine itimad-
etmelerini talebetmek, siyasi ahlâka aykırı mı
dır? Bu görüşü muhtevi bir seçim beyannamesi 
siyasi ahlâka uygun değildir diye vasıflandırı-
lırsa, türlü kanuni, idari, fiilî tedbirlerle mut
laka iktidarda kalmak siyasi ahlâkla, hattâ iç
timai ahlâkla asla telifi kabil bir hareket sayıla
maz. (.Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; tasarının objektif 
hukuk prensipleri yönünden tahliline gelince; 
görülen açık hakikat şudur : Anayasayı bıra
kalım, objektif hukuk esaslarına göre makable 
teşmil edilerek vatandaşların haklarını ihlâle 
Büyük Millet Meclisinin hakkı olmamak lâzım-
gelir. Tasavvur buyurun ki. Hükümet tasarı
sından daha aşırı gidilerek encümenden Yük
sek Meclise sevk edilen tasarıda seçim kararı 
verildikten iki ay evvel istifa etmiş olan bir 
vatandaşın bir partiye intis-abctmek ve seçil
mek hakkının iptali istenmektedir. Böyle bir 
teklifin hukuk prensipleri ile bağdaşmasına I 
imkân tasavvur edilemez. 

Muhterem arkadaşlar; bizim Seçim Kanu
numuz ve Anayasamız vatandaşa, muayyen ya
şa gelmiş ve kısıldığı, kanuni engelleri bulunmı-
yan seçmen vatandaşa milletvekili seçme hak
kını vermiştir. 

Mebus seçmek demek bir hakiki şahsiyet ı 
olan, ferdolan adayı seçmektir. Yoksa bir hük
mi şahsiyeti, bir siyasi partiyi seçmek demek 
değildir. Bu suretle vatandaşın Anayasa ile j 
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mebus seçmek hakkına sahibolması demek, Ağ
rı ilinde, Ağrı ilinden çıkacak mebus adedi ka
dar, İstanbul'da, İstanbul'dan çıkacak milletve
kili adedi kadar mebus seçmek hakkı bir siyasi 
partinin matbu oy puslasma bağlı olmadan, 
partili, partisiz adaylar arasında seçmenin tef-
*rik yaparak dilediğini seçebilmesi hakkıdır. 
(Soldan, muhakkak sesleri) 

1954 te, Seçim Kanununda yapılacak olan 
tadilde siyasi partilerin oy puslaları üzerinde 
değişiklik yapılmasının keenlemyekün addedil
mesi hakkındaki tasarı görüşülürken, Hükümet 
ve komisyon «bunlar, vatandaşın kendi rızası 
ile dilediği kimselerden liste yapmasına, bunu 
kendisi yazması veya başkasına yazdırmasına 
mâni değildir.» demişti. Bugün ise bundan da
ha da ileri gidilerek vatandaşın el yazısı ile lis
te yapma imkânı dahi nez'edilmektedir. Ta
sarıyı tetkik buyurun, bu tasarıda el yazısı ile 
çoğaltma namı altında el yazısı ile yapılan oy 
puslaları muallel telâkki edilmektedir. Çünkü 
Yüksek Heyetiniz teslim buyurursunuz ki, Tür
kiye'de seçmen vatandaşın büyük çoğunluğu 
okuma - yazma bilmemektedir. Bu vatandaş 
itimadettiği kimseye puslasmı yazdıracak. Mü-
taaddit vatandaşın aynı şahsa itimadetmiş ol
ması halinde de bu şahsın birkaç, tane oy pusla-
sı yazabilmesi gayet tabiîdir. Bu kanun bunu 
imkânsız hale koymaktadır. Nitekim bu husus 
Türkiye'de hukuk ilminde otorite olarak ka
bul edilen ve adlî cihazımmızm en yüksek ka
demeleri olan Devlet Şûrası ve Temyiz Mah
kemesi azalarından mürekkep Yüksek Seçim 
Kuruluna tevdi edilmiş ve bir karar da istihsal 
edilmiştir. Bu kararda el yazısı ile oy yazma 
keyfiyeti, oy verme hakkının masuniyeti ba
kımından mütaaddit oy puslalarının diğer bir 
vatandaş tarafından yazılması halinde dahi 
bunun teksir addedilmiyeceği kabul edilmiştir. 
Şimdi getirilen teklifle bu ilmî heyetin ve hu
kuk merciinin kararı bir kalemde iptal edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak bir hu
susu daha arz edeceğim : Anlaşılıyor ki, Hükü
met, İktidar Cfrupu ve iktidardakiler bu kabil 
rijit tedbirlerle, bu kabîl kanuni tahditlerle 
iktidarda kalmanın yolunu aramaktadırlar. 
Ben, Yüksek Meclise şunu arz edeyim ki ; mil
let itibarına mazhar olmıyan bir partinin bu 
kabîl tedbirlerle iktidarda kalmasına imkân 
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yoktur arkadaşlarım. (Sağdan, bravo seslen, al
kışlar) 

REİS — Ahmet Bilgin. 
CUMHURİYETÇİ MÎLLET PARTİSİ -MEC

LİS ORUPU ADINA AHMET BİLGİN (Kırşe
hir) — Muhterem arkadaşlarım, bu celseden 
sonra artık tamaıniyle seçim kampanyasına girmiş 
ve seçim için mücadeleye başlmış olacağız. Bir 
milletvekili olark milletinizin arasına karışaca
ğız. Bu karışma esnasında ve yapacağımız se
çim mücadelelerinde netice olarak vatandaşın 
reyine başvuracağız. 

Seçmek ve seçilmek hakkına her vatandaşın 
sahibolduğu Anayasanın on ve on birinci mad
delerinde nıusarraihtır. Anayasa, vatandaşa seç
mek ve seçilmek hakkını verir. Fakat sayın 
arkadaşlar, şimdi biz burada on ikinci madde
deki kayıtlardan başka kayıtlarla seçimi tah-
didedecek şekilde kanuni tekliflerle karşı kar
şıya bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın on ikin
ci maddesini burada okuyarak vaktinizi almak 
istemem. Ecnebi tabiyetinde olanlar, hacir al
tında bulunanlar, hırsızlık ve saire gibi yüz kı
zartıcı suçlarla ilgisi bulunanlar ilâh... diye sa
yar, Bunlarla malûl ve mahkûm olmıyan bir 
vatandaşın elbeteki seçilmek hakkıdır. Yok bir 
partiden diğer partiye girmiş şeklinde bâzı 
Anayasa dışı kayıtlarla o vatandaşın seçilmek 
hakkının ortadan kaldırılması hiçbir zaman ka
nunla, Anayasa ile kabili telif değildir. 1954 
ten itibaren yapılmış olan bu vadideki tadillerin 
Seçim Kanununu ne duruma getirdiği malûm
dur. Esasen şimdiki Dördüncü Menderes kabi
nesinin teşkili esnasında dahi bunların birçok 
teşevvüşe sebebiyet vereceği, durumun 1950 
deki duruma irca edilmesi gerektiği hakkındaki 
Hükümet beyanı ile sabittir. Bu programı bu
rada okuyarak sizlerden itimat oyu almış olan 
bu kabinenin, bu icra heyetinin, şimdi tama
ıniyle kendisinin itirafı dışında ve aksi istika
mette karşımıza çıkmasına rağmen Demokrat 
Parti Grupunun bu lâyihaya el kaldırarak, tas
dik ederek kanuniyet kesbettireceklerine iti
mat etmemekteyim arkadaşlar. (Soldan, «kabul 
ettik bile» sesleri, «edersek ne olur» sesleri, gü
rültüler) Eğer kabul ederseniz, bir gün kabi
nenin vermiş olduğu programa itimat oyu ve
ren, bilâhara o programa aykırı bir kanunla 
karşınıza gelen kabineye yine muvafakat oyu 
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.vermiş olan bir grup durumuna düşeceksiniz. 
Bu vaziyet karşısında nasıl bir dununa düşece
ğinizi ve nasıl bir vaziyet takınacağınızı sizler 
takdir buyurun arkadaşlar. (Soldan, gürültü
ler) 

Bu kanun gerekçesinde Hükümetin öne al
mış olduğu bir nokta var: Memlekette siyasi ah
lâkın korunması ve takarrür ettirilmesi. 

Muhterem arkadaşlar, bir partiden bir par
tiye girmek veyahut içimle bulunduğu par
tinin kendi programı ve tüzüğünde göstermiş 
olduğu yollardan ve istikametlerden ayrıl
dığını görerek bu partiden istifa edip ay
rılmak suç mudur arkadaşlar?.. Güya istifa 
etmek bir suçmuş gibi, bunu önleyici tedbir ola
rak siyasi ahlâkı tesbit ve tanzim edeceğim 
diyor. Esas kanunun bürünmek istediği gaye 
budur, ama hakikatte bu Değildir. Hakikatte mu
halif partiler muayyen ve meşru maksat ve gaye
ler için yani memlekette gerçek demokrasinin ku
rulması için lâzımgelen şartları temin yolunda fi
kir birliği etmişlerdir ki bu millete intikal 
etmiş bulunuyor. (Soldan gürültüler) (Sağdan 
alkışlar) 

işte arkadaşlar, esas bunu önlemek gayesi 
ile (siyasi ahlâk) diye bir terane tutturul
muştur. Buna gelinceye kadar siyasi ahlâkın 
memlekette bugün başka noktalarda aranma
sı lâzımdır. 

Siyasi ahlâksızlık odur ki, muhalefette 
iken bütün antidemokratik kanunları kaldıra
cağını Türk Milletine vadeden 1 erin iktidara 
geldikten sonra bu vaitlerini tutmıyarak ta
mamen aksi istikamette yürümeleri ve mille
tin arzularına sırt çevirmesidir, arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar) 

Siyasi ahlâksızlık o demektir ki, 1950 se
çimlerine takaddüm eden günlerde kendi be-
yannemesiyle aziz Türk Milletine vadetmiş 
olanlar bu vaitlerin hiçbirisini tahakkuk et-
tirmemişlerdir. 

Siyasi ahlâksızlık Büyük Millet Meclisin
de okuduğu programı yerine getirmemek, ta
mamen aksini yapmaktır. 

Bir partiden diğer bir partiye geçmeyi si
yasi ahlâksızlık sayanlar, aynî zamanda bu
gün bu kanunu huzurumuza getirenlerdir ar
kadaşlar. (Soldan şiddetli gürültüler) 

REİS — Ahmet Bey, bir dakika. (Soldan 
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şiddetli gürültüler) Ahmet Bey kendinizi 
heyecana kaptırmayın. 

AHMET BlLGÎN (Devamla) — Hiç heye
cana kapılmıyorum. Hakikatleri konuşuyorum. 
(Soldan şiddetli gürültüler) 

REİS — Efendim kanun lâyihası üzerin
deki mütalâalarınızı beyan edin lütfen. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Tamamen 
kanun lâyihasının üzerinde konuşuyorum. 

REİS — Ahmet Bey, lâfımızı kesmeyin, 
siz grupunuzun noktai nazarım dermeyan etmek
le mükellefsiniz. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Grapunun 
noktai nazanna konuşmalarım tamamen tetabuk 
ediyor. 

REİS — Devam edin ve kenedinizi hiç heyeca
na kaptırmayın, grupunuzun noktai nazarını der
meyan edin, ben takibediyorum. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Peki efen
dim, konuşuyorum. Muhterem arkadaşlar, gerek
çede.... 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Diktatöre 
uşak olmak siyasi ahlâksızlık değil mil 

AHMET BİLGİN (Devamla) — İktidarın 
varsa gel burada konuş, arkadaş. (Sağdan, gürül
tüler) 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Gerekçede 

(bir siyasi partinin taazzuv ettiği seçim çevrele
rinden dilediğinde seçimlere iştirak ederek diğer 
seçim çevrelerini terk ile oralarda seçime girme
mesi), diye bir tâbir var. Gerekçede Hükümetin 
teklifinde (taazzuv ettiği seçim çevresi) kaydı 
sarih iken, dün Muvakkat Encümende konuşur
ken Hükümet temsilcisi şu şekilde ifade etti arka
daşlar: Bir siyasi partinin bir seçim çevresinde 
hattâ en ufak bir ocak ünitesi dahi kurulmuş ol
sa, o siyasi parti oradan seçime girmek mecburi
yetindedir. «Bu, Hükümetin teklifidir. Oradan 
girmek mecburiyetindedir» dediler. Ya Hükü
met temsilcisi yanlış konuştu veyahutta bu gerek
çe yalandır. (Soldan, maddede konuş, sesleri) 
Gerekçede bu kayıt vardır. Taazzuv ettiği seçim 
bölgesi demek, orada bir ünite, bir ocak, bucak 
veya bir ilçenin bulunması demektir. Bu o kadar 
iltibaslara sebep olur ki içinden çıkılamaz, ar
kadaşlar. Yarın, seçimlere üç gün kala, parti
nin haberi olmadan üç kişilik bir vatandaş gru-
pu bir şey kurarsa, genel kural olarak bunu ha-

.1957 CI : 1 
ber almamış olursak bunun yüzünden bir par
tiye sen bütün seçim bölgelerinde seçime gire
mezsin demeye kimsenin hakkı yoktur, bu ada
let değildir. 

NİMET SÜMER (Ağrı) — Ocak kendi ken
dine teşkilât kuramaz. İlce ile ve genel kurula 
bildirilmesi, bunların karar vermesi lâzımdır. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Buraya çı
kar izah edersiniz, beyefendi. 

İnsanların meydana getireceği seçimi sui
niyet sahibi, meçhul birtakım ihtilâtlara 
râm etmekten kurtarmanızı rica ede
rim, arkadaşlar. Siyasi partiler böyle meçhul ni
yetli, ne olduğu belli olmıyan insanlardan mı 
ibarettir? Asla... Bir yandan seçim işlerini bun
lardan kurtaralım diyorlar. Beri taraftan da si
yasi partiler bir araya gelmekle bir komplo ku
ruyorlar diyorlar. Emin olunuz ki; siyasi par
tiler memleket menfaatlerinden başka bir şey 
düşünmüyorlar. Binaenaleyh bu gibi kayıtlarla 
siyasi partileri nevama töhmet altında bulun
durmak asla doğru değildir. Binaenaleyh Hü
kümetin bu tasarısını reddetmenizi yüksek vic
danlarınızdan bekleriz. Bu kanun kanuniyet 
kesbedecek olursa siyasi partiler de elbette seçi
me girip girmemeyi teemmül edeceklerdir. (Sağ
dan, alkışlar) 

REİS — Feridun Ergin. 
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Arkadaşlarım, 

yeni seçimlerin 1950 ve 1954 seçimlerinden tama
men farklı şartlar altında cereyan edeceği artık 
anlaşılmıştır. 

1957 seçimlerinde, milletin iradesini serbestçe 
kullanmasını güçleştiren kanun hükümleri karşı
sında kalacağımızı saklamaya çalışmak beyhude 
bir gayret teşkil edecektir. , 

Demokrasinin halk kitlelerine beğendiği par
tileri ve şahısları iş basma getirmek ve beğen
mediklerini iktidardan uzaklaştırmak salâhiyetini 
tanıyan bir rejim olduğu malûmdur. Seçmenle
rin ekseriyeti iktidar mevkiindeki parti ve şahıs
lardan memnun bulunmadıkları takdirde, bun
ları değiştirmek istemeleri kadar tabiî bir siyasi 
hak tasavvur olunamaz. Seçmenlerin müstakiller 
ve muhtelif partiler mensupları arasından dile
dikleri namzetleri bir araya toplıyarak karma 
listeler tertibetmelerine ve partilerin seçim itti
fakı yapmalarına demokrasilerde daima raslan-
maktadır. (Soldan, «nerede, nerede?» sesleri) 
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Meselâ Fransa'da, seçim kampanyası başlama
dan üç gün evvel partiler karma listeler tanzim 
ettiklerini valiliklere bildirebilirler ve hattâ kam
panya esnasında karma listelerin tertibinde de
ğişiklikler yapabilMer. İngiltere'de, Muhafaza
kâr, İşçi ve Liberal partiler, yalnız Müstakillerle 
değil, aynı zamanda Millî Liberal, Nasyonalist, 
trlânda Nasyonalist, Müstakil İşçi, Muhafazakâr 
ve Liberal ve Ulster Lenionist gibi muhtelif si
yasi teşekküllerle iş birliği yapmaktadırlar. 

SEBAT! ATAMAN (Zonguldak) — Nerede, 
nasıl? 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bâzı böl
gelerde yekdiğeriyle, seçimlerde rakip mevkide 
bulunan Muhafazakâr, İşçi ve Liberal partiler
den ikisi birleşerek bir diğerine karşı birbirleri
ni destekledikleri malûmdur, önümüzdeki 15 
Eylülde Almanya'da yapılacak seçimlerde Hı
ristiyan Demokratlar Birliği ile Cermen Partisi 
arasında anlaşmaya gidildiği ve Hıristiyan De
mokratların aym zamanda Hür Demokratlarla 
iş birliği imkânları üzerinde durdukları bilin
mektedir. 

Partiler arasında iş birliği, millî iradenin 
tam bir suhulet ve seyyaliyet içinde tezahürüne 
imkân veren faydalı ve meşru bir müessesedir. 
Bu müessese bilhassa muhalefete eşit haklar 
tanımıya-n, iktisat siyasetinde muvaffak olamı-
yan ve tenkid hakkına hürmet göstermiyen ikti
darlara karşı demokrasinin sigortasıdır. iş bir
liği, iktidar salâhiyetlerinin suiistimaline karşı 
en müessir panzehirdir. 

tkinci Cihan Harbinden bu yana, bellibaşlı 
Avrupa memleketlerinde yapılan seçimleri göz
den geçiriniz; Konrad Adenauer, Guy Molet, 
Wiston Churchill veya De Gasperi gibi en tanın
mış liderlerin koalisyonlara ve mahallî iş birliği 
tertiplerine dayanarak partilerini zafere eriştir
diklerini göreceksiniz, ve yine dünya hukuk ve 

4 siyaset literatüründe, iş birliğini siyasi ahlâka 
aykırı telâkki eden tek paradoks örneğine şu 
elimdeki kanun lâyihasında rastlamak kabildir. 
(Sağdan alkışlar) Demokrasinin bir teminatını 
teşkil eden iş birliğini mahkûm etmeye kalkı
şan zihniyet, elbette hukuk nizamını ruhnedar 
ettiği için tenkidlere uğrıyacaktır. 

Demokrat Parti niçin serbest seçimlerin en 
tabiî bir modalitesi olan ve demokrasi nizamın
da en geniş bir tatbik sahası bulan iş birliğine 
aleyhtardır? Bu suali cevaplandırmak güç ol-
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masa gerektir. Tanı seçimlerin yenileneceği sı
rada iş birliğini önleyici ve nev'i Demokrat Par
tiye münhasır tedbirler alınması, hiç şüphe yok 
ki artık eskisi kadar çok rey toplamaya imkân 
ve ümit kalmadığını tarih ve seçmen karşısında 
itiraftan başka bir şey değildir. (Sağdan alkış
lar, soldan «Ooo.. sesleri...») Reyleri muhalif 
partiler arasında bölmek suretiyle millet ekse
riyeti tarafından desteklenmeksizin, iktidarda 
kalmayı hedef tutan teşebbüsleri demokrasiden 
ilham alan prensiplerin asla kabule şayan gör-
miyeceği aşikârdır. Hakikati ilmiye ve hakika
ti kevniye olarak söylenebilir ki (Soldan gü
lüşmeler) Siyasi ahlâk prensipleri, seçmeni 
sandık başına götürecek yol üzerinde barajlar 
inşa edilmemesini ve hendekler açılmamasını 
âmirdir. Eğer seçmenlerin ekseriyeti sizleri is
temiyorsa, kanunları zorlamak değil, kadere 
rıza göstermek lâzımdır. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Siz de ken
dinize güvenip, teker teker gelin. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA FERİDUN ERGİN (Devamla) — Bu 
sualinizin, biraz sonra cevabını alacaksınız 
Himmet Bey. 

Seçim mevzuatının millî irade tezahürünü 
güçleştiren mühim bir hükmü, seçmenlere ken
di takdirlerine göre liste tanzim etmek fırsatı-
bırakılmamasıdır. Son tadilât «seçmen dilediği 
adayları boş beyaz kâğıda yazıp oy puslası tan
zim etmekte serbesttir» diyen kanunun 89 ncu 
maddesini mefluç hale getirmektedir. Kanunun 
89 ncu maddesini, tekrar ediyorum beyler; mef
luç hale getirmektedir! Çünkü, bu bir riyaziye 
profesörünün rey hakkını kullanmak üzere Pa
ris'ten Carcassonne'a kadar 842 Km. tren yol
culuğunu göze aldığı Fransa'da dahi, seçmen 
karma listelere namzet isimlerini nadiren el ya
zısı ile yazar. Halktan en az yarısının mektup
larını ve istidalarını çocuklarına ve komşuları
na veya arzuhalcilere yazdırdığı ve çok yakın 
bir mazide rey puflalarını (altı parmaklı) veya. 
(iki delikli) diye adlandırdığı bir memlekette, 
elbette bir mahalle ve köy sandığından aynı elin 
ve kalemin eseri olan birçok listeler çıkabilir. 
(Sağdan, alkışlar) Karma listelerin; el ve dak
tilo veya matbaa makinası ile teksir olunması, 
vatandaşa ancak kolaylık sağlar. Seçmeni bu 
kolaylıklardan mahrum eden mevzuatın, halk 
hükümranlığı mefhumu ile hem ahenk sayılamı-
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yacağına şüphe yoktur. Bu tedbirin arkasında, 
rey puslasmı kendi el yazısı ile yazacak veya 
yakınlarına yazdıracak on binlerce, hattâ yüz 
binlerce vatandaşın reyinin tecelli ediş tarzın
dan endişe duyan bir zihniyet ve bu zihniyetin 
kendini kaptırdığı bir korku hâkim bulunmak
tadır. 

Vatandaşın beyenmediği isimleri listelerden 
silmek hakkından mahrum bulunması da, nabza 
göre şerbet verenler müstesna, hukuk kültürüne 
sahip herkesin yadırgıyacağı ve tenkid edece
ği bir hükümdür. (Sağdan, alkışlar) Teşkilâtı 
Esasiye hukukunda, listeden isim silinmesinin 
yasak edilmesi veya muteber sayılmaması seç
men üzerinde bir baskı olarak vasıflandırılmak-
tadır. Böyle seçimlerde, millî iradenin teşevvüşe 
uğramış sayılacağı, millî iradenin teşevvüşe uğ
ramış addedilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Listelerde yer alan isimlerden bâzılarını, seç
menler kendilerini temsile lâyık görmezlerse, 
onların kanaat ve hislerine hürmet etmek lâzım
dır. 1954 seçimlerinde, listelerden pek' çok silin
tiler olması, Demokrat Partiyi güç vaziyette 
bırakmış ve bir tedbir olarak da bu hüküm ko
nulmuş bulunmaktadır. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim gürültü etmeyin, ken
di grupunun noktai nazarını söylüyor, efendim. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — isim silin
mesi iktidar partisinin iç bünyesinde arızaların 
bir neticesi iken bunun bedelini seçmenlere hak
larını tahdidetmek suretiyle ödetmek siyasi ve 
içtimai bir hata ve nakîsadır. Görüyoruz ki, ar
tık seçmenler ya tabağın içindeki eti kemikten 
ayırmaksızm yutmak veya sofradan tek bir lok
ma bile almaksızın kalkmak mecburiyetinde ka
lacaklardır. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 
(Soldan, gürültüler) 

Arkadaşlar, 35 nci maddede yapılan tadilât
tan iktidarın yalnız bir koalisyonla değil, muha
lefet partileriyle teker teker karşılaşmaktan da 
yekindiği anlaşılmaktadır. Bugünkü şartlar için
de, bir vilâyette yalnız bir tek muhalefet par
tisinin teşkilâtı ile mücadeleye girmek dahi ik
tidar partisince göze almamıyacak bir muha
tara haline gelmiştir, istenmektedir 'İd, !bütün 
partiler mecburi olarak teşkilât kurdukları vi
lâyetlerde seçime girsinler, muhalefete verilen 
reyler birbirine katılarak millî iradenin tecelli
si halinde bir med gibi 'kabaracağı yerde yekdi
ğerini ifna etsin, ve tabiatı eşyaya aykırı dü-
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şen bir dağılma ve parçalanma neticesinde ik-
ti'kadar mevkiini koruyabilsin. Tasavvur ediliyor 
ki, ekseriyet iktidar aleyhine rey kullandığı 
halde, ekalliyetin reyleriyle bir zafer kazanıla
bilecektir. Hayır arkadaşlar, kanun kuvvetiyle 
reyleri dağıtan ve ekseriyetin müzaheretini te
min edemiyen bir iktidar manen Türkiye'nin 
mümessili sayılamaz. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Kara'hisar) 
— Seçilip, yeniden mebus gelirsek gayrimeşru 
mu sayılacağız1? 

FERİDUN ERGlN (Devamla) — Müsaade 
buyurun Murad Âli Bey, sabredin, cevabını ala
caksınız.. 

Mevzuatın demokrasi ruhuna aykırı düşen 
bir noktası da müstakillere seçim şansı bırak-
mıyan tahditlerdir. Seçim kampanyalarında, 
müstakillerle partililer arasında fiilî müsavat
sızlık yaratmak, hukuki prensipleri ve demok
rasiyi tatbikatiyle gayri kabili teliftir. Bu hü
kümler, müstakilleri de rey puslaları bastırmak 
ve teksir ettirmek imkânından mahrum bıraka
rak, şahsiyetlerinin kuvvetiyle milleti temsil 
etmek şeref ve imkânından mahrum etmekte
dir. (Sağdan, bravo sesleri) Onların seçim kam-
panyasmdaki vaziyetleri; tepeden tırnağa ka
dar silâhlı ve ellerinde iktidarın kılıcını sallı-
yarak üzerlerine gelen rakipleri, karşısına kol
ları bağlı olarak çıkarılan birer glâdiyatörden 
farksız olacaktır. (Soldan, «Allah, Allah» ses
leri) 

iktidar ile muhalefet arasında handikap ya
ratan ve anayasanın ruhunu çiğniyen ve ma
kable şâmil tahdit getiren diğer bir hüküm, se
çimin yenilenmesi tarihinden iki ay evvel is
tifa etmek mecburiyetidir. iBir prensip ve dâva 
uğruna tek şahsı hâkimiyetine düşen bir parti
den ayrılanları ve ayrıldıkları gün seçmen hu
zuruna itimatla çıkacak kuvveti nefislerinde 
bulanları, kısıtlılar, okuma yazma bilmiyenler, 
hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık ve emniyeti. 
suiistimal, hileli iflâs mahkûmlariyle yan yana 
tasnif eden bir siyasi anlayışın bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra gelecek bütün devir
ler hukukçularını mephut bırakacağına şüphe 
yoktur. (Sağdan, alkışlar) Hele bu hükmün 
aralarında, Demokrat Partiyi kurmuş, ilk de
mokrasi hareketinin bayraktarlığını yapmış, 
Hariciye Vekilliği yapmış (Soldan, gürültüler) 
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İlmî çaİışmaİarîyle umumi takdir kazanmış bir 
şahsiyet de dâhil olduğu halde... 

REİS — Feridun Bey, Feridun Bey, bir da
kika... 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Buyurun. 
REİS — Zatıâliniz, grupunuzun noktai na

zarını izah için geldiniz, bunu vesile ederek şa
hıslardan bahsetmek için gelmediniz, imaen da
hi olsa. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Evet bir 
şahsiyet de dâhil olduğu halde senelerce aranız
da çalışmış bâzı arkadaşları saf dışı bırakmaya 
matuf bulunması, üzüntü verecek bir vaziyet 
ihdas etmiştir. Bu yalnız bizim için değil, mem
leket için de üzüntü verecek bir vaziyettir. 

Arkadaşlarım bugün Demokrat Parti ilk mü
cadele yıllarında benimsediği ve bağlanmış gö
züktüğü fikirlere ve prensiplere aykırı yola 
girmiştir. .Eğer bugünkü mevzuatın eıkartıla-
cağınj, dair 1946 - 1950 seneleri arasında De
mokrat Parti liderlerine, iş birliğinin muayyen 
vaziyetlerde bir vatan vazifesi olduğunu söyle
miş bulunan Demokrat Parti liderlerine bir ha
ber verilmiş olsaydı belki yapılacak seçimlerin 
sıhhati ve meşruiyeti hakkında onlardan ente
resan fikirler öğrenmek kabil olabilirdi. 

Arkadaşlarım, hukuk, hürriyet ve demok
rasi mefhumlara iktidar menfaatlerine göre hü
viyet ve şekil değiştiren kalıplar değildir. Se
nelerce anti - demokratik kanunları değiştirece
ğinizi vadettikten sonra Anayasanın secim hür
riyetini ve seçim haklarını koruyan temel du
varlarını zedeleyecek bir şekilde hareket etme
niz asla doğru olamaz. Fakat böyle hareket et
tiğiniz takdirde dahi maksadınızın tahakkuk 
etmiyeeeğine inanmalısınız. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar) Halk kütlelerine kulak veriniz. 
1946, 1950 ve 1954 te dahi müşalhede edilmemiş 
kuvvette bir demokrasi şuurunun ve heyecanı
nın uğultusunu duyacaksınız. Ağır kanun hü
kümleri, muhalefetin seçim kampanyası yapa
bilmesini imkânsız kılsa ve demokrasinin kur
tulmasına bir mucize lâzım olsa dahi, çok yakm 
bir istikbalde bu mucizenin tahakkuk edeceği
ne imanımız vardır. (Sağdan, bravo sesleri, al
kışlar) Çünkü biz, iktidara imtiyaz veren ka
nunlara değil, milletin sevgisine ve iradesine 
dayanıyoruz. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Hikmet Bayur. 
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HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın ar

kadaşlar, her kanun gibi bu kanun hakkında 
da leh ve aleyhte çok şey söylenebilir. (Sağ
dan gürültüler) («sen lehte konuş» sesleri) 
Ancak muhalefetin davranışı bu kanunu za-
i'iıri hale getirmiştir. (Bravo sesleri) Ben bu
na dokunmak istiyorum. Yoksa söylenecek 
çok şey vardır ve olabilir. Ama bu kanun za
ruridir. (Sağdan gürültüler) 

REİS — Efendim, hatibe . müdahele etme
yin, konuşsun. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Bu kanun 
geçici bir kanun değildir, daimî bir kanun
dur. Dolayisiyle bugünkü durumları karşı
ladığı gibi ilerde buna benzer karşılayacağı 
durumlarda olacaktır. Bugünkü hükümlerden 
o zaman iktidarda bulunan parti de fayda
lanacaktır. Bu kanun daimî bir kanundur, ve 
memleket içindeki bugünkü şartlar bunu 
zaruri kılmıştır. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) (Sağdan gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, siz 
konuşurken sükûnetle dinlediler. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Şimdi bu 
kanunun ne gibi tehlikeleri, ne gibi fenalık
ları olabilecektir? Bunu anlatmak istiyorum. 
En çok iki yön üzerinde duracağım : Mu
halefetin amacı, ben inanıyorum ki, bu kanun 
olmasa da, muvaffak olamıyacaktır, (Soldan 
bravo sesleri, doğru sesleri) Ama muvaffak 
olurlarsa ne olacak? Bir partinin çoğunluk
ta olmadığı bir Meclis kurulacaktır. Demok
rasinin soysuzlaşmaması için, milletin kar
sısında sorumlu bir iktidarın bulunmaı ge
rekmektedir. Çünkü millet, karşısında mesul 
bir iktidar ve bir Hükümet ister. Eğer onu be
ğenirse yeni seçimde ona oyunu verir, değilse 
vermez, düşürür. 

Ama, bir çoğunluk olmazsa o mecliste iki 
parti birleşir üç ay bir Hükümet, sonra sekiz 
ay diğeri, 10 ay o biri. Seçime gidildiğinde 

. hangi Hükümet sorumludur! Kim mesuldür, 
bilinemez. Millete karşı bu sorumluluğu yük
lenecek bence bir ekseriyet partisi lâzımdır. 
Böyle olmazsa kim sorumludur? Hiç kimse. 
HalbuM milletin karşısında sonımlu bir parti 
bulunması lâzımdır. İlerde meselâ 5 parti 8 
parti gelecek, seçimde hepsi de millete diye-

I cekl erdiriri: No yapalım? Bize çoğunluğu verme-
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diniz ki!... Biz şuna buna dayanarak hükümeti I 
teşkil ettik. Hortumlu biz değiliz.» Bu duruma 
düşülmem elidir. Bu demokrasinin soysuzlaşma-
sıdır. (Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar.; 
( «En güzel cümleni söyledin» sesleri) 

Demokrasinin anası İngüteredir, ikinci ola
rak Amerika gelir, bunlarda böyle şey yoktur. 
Hükümet meclslerdeki ekseriyetime dayanır. 
Bunlar kendilerini millete beğendirmeye çalışır
lar. Seçimde ya kalırlar ya da düşerler... 

Yabancı memleketlerden birçok misaller ve
rildi, ben de bahsedeyim: Hükümet Fraıısad: 
altı ay sürmüyor. Niçin? Oünki 8-10 parti var, 
hükümet azaları darmadağınıktır. Bu duruma 
düşmeyin, bu demokrasinin soysuzlaşmasulır. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Kırşehir) - S«m 
soysuzlaşma... (Şiddetli gürültüler) 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar diyorum ki, basın kanunları ağırdır ve 
Demokrat Parti bunları yapmıştır... (Gürül
tüler) 

REİS — Efendiler, müsaade buyurun, eten
dim... (Soldan dinle sesleri) (Gürültüler). Rica j 
ederim, müsaade buyurun efendim. 

Benim söylediklerim bütün memleketlerde, de
mokratik memleketlerde kabul edilmiş, doğru 
görülmüş şeylerdir. 

Ve böyle karma hükümetler olan yerlerde bir
çok şikâyetler vardım. Bahusus ki bu karma hükü
metler milletlerarası, devletlerarası büyük siyasa 
içinde yoğrulmuş devletlerin hükümetleri ise. 

Sonra bir şeyi de unutmayalım: Eski Alman
ya'da bu perakende partüer HÜtler'e yol açmış- i 
tır. Bunda herkes müttefiktir. (Soğdan gürültü
ler). 

Ben prensipleri söylüyorum, arkadaşlar. 
REİS — Arkadaşlar, rdca ederim, bu türlü j 

müzakore olmaz. Hatibin beğenilmiyen sözlerine 
karşı elle kolla sözlerini onun yüzüne reddetmek 
doğru değildir. I 

HİKMET BAYUR (Devamla) - Bütün 
bunlar prensipler. Neye kızıyorsunuz, anlamı
yorum. 

Şimdi arkadaşlar, Basın Kanunu ağırdır, de
niyor. Evet ağırdır, ben de onun aleyhinde oy 
verdim. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Karnımı I 
ağırdır, deniyor. Evet ben de aleyhindeyim. Yar- J 
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gıç teminatı kâfi değildir. Evet ben de kâfi göı1-
müyor, artmasını istiyorum. Bunlar istenen şey
lerdir. İlerde düzeltilebilir, fakat bizim içinde bu
lunduğumuz bu rejimde böyle karma liste tanzi
mine gidildiği taktirde içinden çıkılmaz vaziyet
lere düşeriz ve bunun tamiri çok güçtür. Bu va
ziyet Yunanistan'da da vardı. Yunanistan kendi
sini bu zor durumdan ancak Amerika'nın yardı
mı ile kurtardı. Şimdi orada da böyle bir şey yok. 

Arkadaşlar, bu tarz yani karma Hükümet tar
zı politikacıların egemenliğidir, yoksa millet ege
menliği değildir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Şimdi düşünün; bir parti Meclis çoğunluğu
nu elinde bulunduruyor. Bu partiyi ve onun 
adaylarını muhakeme etmek milletin elindedir. 
Ama şundan beş, bundan on kişi alacak, bunların 
karşısında kalacaksa millet hangisinin icraatım 
beğenip beğenmiyeceğini bilmesi mümkün değil
dir. Milletin hakimiyetini kurtarmak için sonra
dan geri dönülmesi güç bir yola sapmamak için 
bu kanun zaruridir. 

İkinci yöne geçiyorum ve bunda zannediyo
rum ki, Türkiye'de en yetkili adam benim: 

C. H. Partisi kendisini Atatürk Partisi bilir. 
İnkılâpların koruyucusuyum, der. Millet Partisi 
veya C. M. P. ise Atatürk'ü her fırsatta küçük 
düşürmeyi vazife bilir. İnkılâpların düşmanıdır. 
(Soldan, alkışlar) Bunların her ne pahasına olur
sa olsun iş birliği yapmaları siyasi bakımdan bü
yük bir ahlâksızlıktır. (Soldan, sürekli alkışlar) 
(Sağdan, ayağa kalkmak suretiyle bağırışmalar 
ve şiddetli gürültüler) 

REİS — Arkadaşlar, müsaade buyurun, Os
man Alişiroğlu, bir dakikanızı rica edeceğim: Ay
nı tâbiri Nüvit Yetkin ve Ahmet Bilgin konuşma
larında zikretti, kimse bir şey söylemedi. (Siyasi 
ahlâksızlık) tâbirini Nüvit Yetkin arkadaşımız da 
söyledi. (Şiddetli gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) İhtar ediyorum, Osman Alişiroğlu, 
lütfen hatibi dinleyin. (Sağdan, masalara vurma
lar, «ahlâksız kendisidir» sesleri, bağırışmalar ve 
gürültüler) 

TURGUT GÖLE (Kars) — (Hikmet Bayur'a 
hitaben) Ahlâksız sensir,, kaça satıldın? 

REİS — Arkadaşlar gürültü etmiyelim. Fethi 
Ülkü, Osman Alişiroğlu ihtar ediyorum, yerinize 
oturun ve dinleyin. Müsaade buyurun, rica ede
rim; bundan evvel konuşan hatipler de .nutukla
rında aynı kelimeyi kullandılar. Müzakereyi ihlâl 
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edenler hakkında Nizamname ahkâmını tatbika 
mecburum. 

Siz devam buyurun, Hikmet Bey. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Sağdan, 

gürültüler, bağırışmalar, «sözünü geri al» sesle
ri) Devletimizin temeli bu inkılâplardır. Her şey 
bunun etrafında dönüyor. Bundan önce 300 yıl 
boyunca yıkı la gelmiş bir Devletten geliyoruz. 
Devletimizi koruyacak bu inkılâplardır. Onlar
dan sonra hiç sarsılmadan ileri gidiyoruz, yükse-
liyoruz. Simdi bu kadar esaslı bir temele sahibiz, 
bunları ben yaptım, ben kuracağım diyen bir par
ti ile, bunu yıkmayı amaç bilen bir partinin bir
leşmesini siz ahlâki buluyorsanız öyle olsun.. (Sol
dan, şiddetli alkışlar, bravo sesleri); (Sağdan, gü
rültüler) 

TURGUT GÖLE (Kars) — Tuh sana, ahlâk
sız herif... 

REİS — Bir dakika arkadaşlar, müsaade bu
yurun. Turgut (Jöle, nutkunu iradeden hatibin 
karşısında defalarca sözünü kesmek, «tuh» diye 
bağırmak suretiyle, bir mebusa yakışmıyacak fiili 
işlemiş ve müzakerenin selâmetini ihlâl etmiş bu
lunuyor. Kendisinin bu İnikat için Meclisten çıka
rılmasını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. (Sağdan, gürültü
ler.) 

TURGUT GÖLE (Kars) — (Salonu terk 
ederken Hikmet Bayur'a hitaben) Partiye haka
ret edemezsin, Allah cezanı versin, ahlaksız! 
(Soldan, «çık dışarı!» sesleri) 

REİS — Devam buyurun, efendim. 
HİKMET BAYUR (Devamla)— Denebilir 

ki, yeni parti aynı şey değildir. Fakat bu niha
yet bir aldatmacadır. Liderleri aynı, teşkilât ay
nıdır. Madem ki, bu kadar kızıyorlar, bir iki ör
nek vereyim. Her toplantıda Atatürk'ün hâtırası
na bir çuvaldız, bir iğne batırmak adetleri ol
muştur, 

Genel Başkan iken bir tamim yaptım. Bunu 
yapmayınız, dedim. O vakit genel kurulda bulu
nanların birçoğu hâlâ oradadır. Derhal bana çı
kıştılar. Partiyi za'fa uğratıyorsun, dedi kimisi..., 
bir kısmı da böyle bir tamimi yapmaya hakkın 
yoktur, dediler. 

MEHMET MAHMUDOÖLU (Kırşehir) — 
İşte ahlâksızlığın ve yalancılığın ta kendisi. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Buradaki 
arkadaşlarım neden kızıyor? Bu gibi şeyleri bil-
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mezler. Diğer taraftan milletvekili olmasalardı, 
Millet Partisindeki durumları ilce ve il başkanı 
olmaktan ileri gitmezdi. Yani lâflarım size do
kunmaz. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

Millet Partisi 1953 Kongresinde üyelerden 
birisi Atatürk'ün Kabrine bir çelenk koyalım, 
dedi. Bir kıyamet koptu... 

MEHMET MAHMUDOÖLU (Kırşehir) — 
Reis Bey, bunların lâyiha ile ilgisi ne? 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Utan utan! 
Yalan söylemekten utan. 

REİS — Tahir Bey, hatibe hakaret etmeyin. 
HİKMET BAYUR (Devamla) — Millet 

Partisinin 1952 Kongresinde bir üye, Atatürk'
ün Kabrine bir çelenk koyalım dedi, bir kıya
mettir koptu. Oya müracaat edileli ve ekseri
yet çelenk koymamak tarafını tuttu. Bunun 
üzerine salondan çıktım, bu partide durulmaz, 
dedim, O zaman ileri gelenler korkmuşlar, Hik
met Bayur'ım aramızdan böyle bir sebeple ay
rılması tehlikelidir demişler.. Evime adam gel
di, çelenk koymaya karar verdiler, koyacağız, 
dediler. Sonra kondu. Kütle aynı kütle, baş-
takiler aynı kimseler.. Bu hâdise 1952 yılında 
olmuştur, herkes bilir, gazeteler dahi yazmış
tır. Hattâ gençlikten partiye, «Atatürk'ü sev-
miyen O'nu küçük düşürmek istiyen hiçbir te
şekkül bu memlekette yaşryamaz.» diyen tel
graflar yağmıştır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Bölükbaşı bu
rada olsaydı böyle konuşamazdın. 
• HİKMET BAYUR (Devamla) — Bu kanun 
neyi önlüyor? Millet Partisinin nazariyesi şu
dur : Kötü adamın eseri de kötüdür. Dolayı-
siyle buna dayanarak inkılâpları da batırmak 
istiyorlardı. 

Sonra, bir iddiaları daha vardır : «İnkılâp
lar demokratik yoldan yapılmamıştır ve kıy
metleri de yoktur, millete mal olmamıştır.» 
diyorlardı. Bunları söyliyenler ya hakikati bil
miyorlardı veya kasden böyle söylüyorlardı. 
Bir başka yerlerde, ne İngiltere'de, ne Al
manya'da, ne Rusya'da, ne Fransa'da büyük 
inkılâplar demokratik yoldan değil, ihtilâlle, 
kan dökerek olmuştur. İnkılâplar daima azimli 
bir azınlığın eseri olmuş ve sonra milletler onu 
benimsemişlerdir. * 

Türk inkılâbı en az kan dökerek, en az 
sarsıntı doğurarak elde edilmiş bir inkılâptır. 
Buna rağmen buna hücum edilir. Ama korku 
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yüzünden Millet Partililer kanunların ve du
rumun icabına göre inkılâpları kâh açıkça, kâh 
el altından tenkid ederler. 

Şimdi, bir görüşten bahsedeceğim : 
Millet irticai tutmaz, sevmez, dolayısiyle 

Cumhuriyetçi Millet Partisinden korkmamalı. 
Elbette millet irticai sevmez, çünkü siyasi ol
gunluğu elde etmiştir. Eski devrin felâketlerin
den intibah elde etmiştir. 

Ancak, seçimde çoğunluğu elde etmiş bir 
iktidarı bu gibi irtica aleyhinde mücadeleyi ye
niden yapmaya mecbur etmeye hakkımız var 
mıdır"? Halk Partisinin hakkı var mıdır. (Sol
dan, alkışlar) 

Şimdi zahirde iş. birliğine içten yahut da fi
ilen taraftar olanların bir sözü var, diyorlar ki : 
«Biz irticai temsil eden bu kuvvetleri evvelâ kös
tekler sonra alaşağı ederiz.» Korkarımki bir şey 
yapamazlar. İşte bu, düşüncelerle gayriahlâki-
dir. (Soldan, alkışlar) Ancak, iş birliği yaptık
tan sonra bunları atmak çok büyük mücadeleleri 
getirebilir. Bir defa şu vardır ki; farzımuhal iş 
birlikçiler çoğunluğu alsalar Halk Partisi en çok 
Demokrat Partiden korkacaktır. O bakımdan 
bütün ufak partilere ve bu arada C. M. P. ne 

.yüz vermeye mecbur olacaktır. Dolayısiyle inkı
lâpları koruyuculuk vasfını katiyen unutacak
tır. İş birliğini kararlaştırdıktan sonra bunu za
ten unutmuştur. (Boldan, şiddetli alkışlar) Şu 
da iyice bilinmelidir : İçlerinde yıllarca bulun
dum, acısını çektim, inkılâplardan ne kadar za
rar görmüş kimseler ve teşekküller varsa, ne ka
dar geri kafalı varsa, her hangi partide bulu
nursa bulunsun, içten Millet Partisine bağlıdır. 
Bunu iyice bilmeniz lâzımdır. Her parti bunu 
bilmelidir. Ama gerek menfaat icabı, gerek aşırı 
derecede irticaa gidenlerden, yüzünden, mah
kûm olurum, korkusiylc oraya giremezler. Ama 
bir defa onun dâhil olduğu bir teşekkül iktidarı 
ele alırsa o da Hükümete iştirak ederse vaziyeti 
düşünün. Bütün bu kimseler o partiye akın eder 
ve parti çok kuvvetlenir. Niçin milleti bu gibi 
sıkıntılara mâruz bırakalım? Milletin ihtiyacı 
ekonomik ve kültürel bakımdan yükselmek iken 
neden yeniden ileri, geri mücadelesini açalım? 

«Bu birleşme ile iktidara geçersek iki yıldan 
fazla kalmıyacağızj Anayasayı değiştireceğiz» 
diyorlar, bir defa bunlar lâftır. Hiçbir zaman 
üçte iki ekseriyeti alamıyacakl ardır. Alsalar bile 
onlar iktidarı bir türlü bırakmazlar. (Sağdan, 
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gürültüler, soldan, bravo sesleri) öyle bir yara
dılışta olsalar bu tarzda gayritabiî birleşmeler 
yapmazlar. Binaenaleyh, bu lâftan ibarettir. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Sonra, bilmem hürriyet getireceğiz ve saire.. 
Halk Partililer 1953 yılında Millet Partisi Kon
gresinin nasıl yapıldığını hatırlamazlar mı"? Ga
zeteleri görmediler nü? Nasıl söz hakkı kısılmıştı, 
beğenilmiyen fikirleri müdafaa edenler dövül
müştü. Tekin ileri diye bir genç. bu sırada Van'
da mı, Muş'ta mı bulunuyor bilmiyorum. Şimdi 
Halk Partilidir. Bu gencin üzerine nasıl yürün
düğü, dövülmek istenildiğini hatırlamazlar mı? 
inkılâpçı fikirleri müdafaa ediyor, diye tartak
lanmıştı. (Sağdan, yalan sesleri) 

Binaenaleyh, bunlar hürriyeti, ancak hürri
yeti boğmak için isterler. Hürriyeti boğmak için 
hürriyet istiyeıılere karşı da çetin mücadele şart
tır. (Soldan, bravo sesleri) 

Bugünkü Halk Partisi Meclis Grupu içinde 
partinin eski devirlerini bilen, inkılâpların ger
çekleştirildiği zamanı, Atatürk devrini görmüş 
ve yaşamış olan bir ismet İnönü vardır. Diğer
lerinin hiçbirisi galiba o devirleri görmüş, yaşa
mış ve bu mücadelelere katılmış değillerdir. 
(Sağdan, «zatı devletleri var ya», sesleri) Ben 
hayret ediyorum, nasıl ismet İnönü bu işe girmiş, 
Atatürk'ün yanındaki çalışmalarını unutmuş? 
Kendisinin bu memlekete birçok hizmetleri ve 
birçok da zararları vardır. Fakat bu iş birliği 
teşebbüsü muvaffak olursa bütün hizmetleri sı
fır olacaktır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Şahsiyat yap
ması için mi bu adamı oraya çıkardın. Reis Bey? 

REİS — Efendim, kanun hakkında fikirleri
ni söylüyor, gürültü etmiyelim rica ederim. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Ben kendi
lerine yalvarırım; buraya gelsinler söylesinler, 
ben bu işten vazgeçtim desinler. (Soldan, şid
detli gürültüler) 

Bir arkadaşımız, «İnönü neden Atatürk'ü 
sevmez, neden iktidardan düştü?» diye benden 
soruyor. Bu işe gimıiyeceğim. (Sağdan, şiddetli 
gürültüler) Sadet dışıdır. 

N'ÜVİT YETKİN (Malatya) — Burası tiyat
ro değil. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Ben kendi
sinden rica ediyorum, bu işten vazgeçsin. (Sağ
dan, gürültüler). 
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REİS — Bir şey yok, efendim. (Sağdan 

«mevzu ile ne alâkası van> sesleri) (gürültüler) 
HİKMET BAYUR (Devamla) — . . . . Bu - i ş 

birliğinden vazgeçsinler bu gibi kanunlar lü
zumsuz kalır. Bu teşebbüsler devam ettikçe 
memleket için. çok fena neticeler verebilir. (Sağ
dan, gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim, direktif 
vermeyin, hatip konuşuyor. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Seçimlere 
katılmak iman üzerine olmalıdır, kanaat üzerine 
olmalıdır. 

ABDULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Senin 
imanın var mı ? 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Kanaati 
zıt olanlar ona birlikte katılmamalıdır. 

Yabancı memleketlerden örnek verdikleri için 
ben de bahsedeyim : 1914 den önce Fransa'da, 
ileri fikirli olanlar, o vakitki ileri fikirliler eğer 
incelişteki geri fikirlilerin mürtecilerin oyuna 
muhtaç olsalar hiçbir vakit Hükümette kalmaz
lardı. Cumhuriyetçiler ileri fikirlilerden 200 ki
şi onların aleyhine oy verse ve mürteciler dâ
hil 250 kişi lehlerine oy verirse yani mürteciler 
sayesinde çoğunluğu sağlasalar yerlerinde kal
mazlardı. Ben de bu örneği veriyorum; madem
ki örnek istiyorlar. 

Bu yüzden bu kanun zaruridir. Halk Parti
sinden rica ederim; İnönü'den rica ederim; bu 
iş birliği işinden vazgeçsinler. Çok fena bir şey
dir. (Soldan; şiddetli alkışlar; bravo sesleri) 

REİS — İsmet İnönü, buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, iş birliği üzerinde, inkilâplan müda
faa mevzuunda yapılan bir konuşma üzerine 
geldim. Büyük Meclisin istifadeli konuşmaları 
na katıldım. Evvelâ, iş birliği hakkında fikrimi 
söyliyeyim. 

İnsan, düşünen ve söyliyen bir mahlûk ola
rak mutlaka fikren birleşir. İki kişi, üç kişi ve 
daha çok insan arasındaki fikirlerin birleşmesi 
ve muvazi olması partileri ve cemiyetleri bu yol
da meşgul olmaya sevketmiştir. Partiler arası 
işler, bu yolda birleşmelerle temin edilir. Niçin 
hayret ediyorsunuz?.. Mecliste öyle günler olu
yor ki, bir mevzu üzerinde yalnız iktidar parti
si değil, bütün partiler birleşiyor, müttefikan 
karar alıyoruz. (Soldan, «o ayrı» sesleri) Mev-
zuubahsolan konu, mevzuubahsolau nokta seç-
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men karşısına muayyen fikirlerle gitmektir. 
Seçmen karşısındayız. Teklif yapıyoruz : Büyük 
Meclis iki meclisten mürekkebolsım diyorum. 
Bunun neresinde mahzur var? (Soldan, «bir şey 
demedik» sesleri) Bâzı arkadaşlar bundan baş
ka fikirde olabilir ama biz iki meclis olsun di
yoruz. Siyasi adamlar birleşerek bu fikri müdf; 
faa etmek kararındayız. Fikir masumdur-, teşeb
büs faydalıdır ve bu siyasi bir hak ve vazifedir. 
Hâkimler teminatlı olsun diyoruz. İnsaf etmez
seniz? Adalet hissinize sığınıyorum. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — İftira ediyor, reddederiz. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Adaletimizin 
bugünkü hali 300 senelik kapitülâsyon devrini 
aratmıyor mu? (Soldan, hayır sesleri, gürültü
ler) (Sağdan, alkışlar) 

Vereceği karardan dolayı, vereceği hüküm
den dolayı yarın ekmeğinden, meslekinden mah
ram olmak tehlikesi kadısında bulunan yüksek 

Jjâkimlerden bir tanesi masum mudur? İnsaf 
enliniz ? 

HAKKİ GEDİK (Uşak) — Bu sözler İnönü'
ye yakışmaz; o bu şekilde burada konuşmamalı. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Biz, insan 
haklarının en başmda müstakil mahkeme ve hâ
kim teminatı bulunduğuna kaani olan siyaset 
adamlarıyız. Bu fikirde olanlarla birleştik. Bu 
fikirde olmıyanları seçmenin gözünden düşür-

• mek kararındayız. (Sağdan, alkışlar) 
'Şimdi çok bilmek isterdim, burada konuşan, 

benim rasladığım hatip, hâkimleri bugün müs
takil ve teminata nıazhar sayabiliyor mu? El
bette sayamaz. Bize tek başına gidip de vicdanı 
ile karar verecek ve bu karalından dolayı ceza 
görmiyecek bir mahkeme gösterilebiliyor mu? 
(Soldan, şiddetli gürültüler, «o senin zamanın
da idi» sesleri) 

REİS — İsmet Paşa bir dakikanızı rica ede
rim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem Re
isimiz her seçim zamanı iktidar partisinin yar-
dımcısıdır, Büyük Meclisin adalet ve takdirle
rin e sığmıyorum. 

REİS — (Zili şiddetle çalarak) İsmet Pasa 
rica ederim, dinleyiniz. Siz söz istediniz, nizam
name gereğince zatâlinizi davet ettim. Mevzuu-
muz Secim Kanununda yapılan tadilâttır. Bu 
münasebetle (Sağdan, şiddetli gürültüler, bağı-
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rışmalar) bu vadide konuşurken halen icra mev
kiinde bulunan bir Hükümetin adaletini, velev -
ki, grupunun noktai nazarını beyan sadedinde 
dahi olsa kötülemeye hakkınız olmadığını ih 'ar 
etnıiye ben mecburum. 

Kapitülâsyonlar devrine rahmet okutacak 
bir adaletin bugün mevcudolmadığmı zatâliniz 
bilmiyor musunuz? (Soldan, bravo sesleri) Mil
letin karşısında niçin böyle hitabediyorsunuz? 
Bu tarzda idarei kelâma müzakerenin selâmeti 
namına müdahale etmek mecburiyetindeyim. 
(Sağdan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Oturduğunuz yerden müdahale, 
ederseniz, elbette ki, ikaz edeceğim. 

Buyurun, devam edin efendim. 
İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Müsaade bu-

yururlarsa cevabımı arz edeyim. İş birliği niçin 
lâzımdır'' «İş birliği yapamazsınız, İsmet İnönü 
iş birliği yapmasın» hitabı bu kürsüden Mitini 
memlekete yayılmaktadır. İsmet İnönü'nün ken
tlini müdafaası ve meseleyi izah hakkıdır. Niçin 
iş birliği yapıyor? Bütün siyaset adamlarını iş 
birliğine teşvik ediyor. Bu memleketin gelecek 
hali nedir? Bunu ispat etmeye mecburdur. (Sol
dan, gürültüler) 

REİS •— Arkadaşlar, çok rica ederim, otur
duğunuz yerden müdahale etmeyin. (Sağdan. 
gürültüler) Bu gürültülerle, vazifesini yapan ve 
bitaraflığı müsellem olan Riyasete baskı yapa-
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mazsmız. İsmetİnönü, sayın arkadaşlar çok rica 
ederim, hepimizin vazifesi devam ediyor. 

Ben kendisine henüz ikazımı yapmadan ve 
sözlerimi duyurabilmek için çan çalmaya devanı 
ettiğim bir sırada uluorta «bu reis her zaman ik
tidar partisini müdafaa ediyor» şeklinde Riya
sete hakarette, bulunmuştur. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Asla, asla ha
karet, değildir. 

REİS — Henüz daha İsmet İnönü kendisine 
ne söyliyeceğimi bilmeden... (Sağdan, gürültü
ler) Köroğlu otur, rica ederim. 

İnönü ne söyliyeceğimi, ne türlü ikazda bu
lunacağımı bilmeden doğrudan doğruya «Riya
set bitaraf değildir. İktidar partisini daima mü
dafaa etmektedir» şeklinde beyanda bulunmak
tadır. Bu Riyasete hakarettir. Binaenaleyh ken
disine birinci ihtarı veriyorum. Devam etsinler. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, demek ki iş birliği yapmak için fikirle
rimizi.. (ıSoldan, sağdan, şiddetli gürültüler ve 
kaynaşmalar) 

(Bu sırada Malatya Mebusu Ahmet Fırat 
ile Kütahya Mebusu Ali Galip OBubik arasında 
bir münazaa başlamış ve bu münazaa genişle
mek i'stidadı göstermiştir.) 

REİS — Efendiler, bu şekilde müzakerelerin 
devamına katiyen imkân yoktur. Celseyi on da
kika tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

İ K İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 16,40 

BEİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Müessif hâdise dolayısiyle celseyi tatile mec

bur olduğumdan af finizi dilerim. Sükûnet mu
hafaza buyurulursa vazifemizi daha -serbest ifa 
edeceğimize kaaniim. 

İsmet İnönü, konuşmanıza devanı buyura
cak mısınız: 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) _ Evet. 
REİS — Buyuran. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, seçimde iş birliği üzerinde toplanmış 
olanlar evvelâ fikirlerini memlekete arz etmiş
lerdir. Bu, bir fikir birliğidir. Rejimde tedavi 
edilmez bir hale gelmiş olan ıstırabı, münaka
şayı devamlı, istikrarlı bir hal şekline bağlamak, 
bugün için vazifesini bilen siyaset adamlarının 
başlıca vazifesi olmuştur. Biz bu vazife etrafın
da toplandık. Bizim Meclisimizin bünyesi kuv-
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vetlerin birliği esasına istinadeder, ihtilâl so- I 
nunda bütün inkılâpların başında başlamış olan 
bir idare tarzının ifadesidir. Biz Meclisimizde 
idare tarzını kuvvetlerin muvazenesine istinad-
ettirmeye uzun bir mücadeleden sonra karar 
vermiş insanlarız. Bunu memlekette tahakkuk 
ettirmek istiyoruz, bunu seçmene kabul ettir
mek istiyoruz. Burada sizin hoşunuza gitmek 
için her kalıba girmek istiyen insanların gelişi 
güzel iddialarına kıymetli şuurunuzu kaptırma
yınız. ('Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, seçimde, iş birliğin
de bir fikirden olanların seçmeni aynı delillerle 
ikna etmek usulü meşrudur. Bu meşru usul ile 
mücadele edilemez, bu meşru usulle mücadele 
etmek kararında olanlar şimdiden umumi ef
kâra karşı serbest bir seçimle behemehal kay
bedeceklerine inanmış olanlardır. (.Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Serbest bir seçimle seçmenin karşısına git
mek cesaretinde olanlar fevkalâde tedbirlerle 
seçmeni susturmaya, söyleyenleri susturmaya, 
gazeteleri susturmaya teşebbüs edemezler. (Sol
dan, gürültüler) 

Sadece bu hal, fevkalâde tedbirlere baş vur
malar, haksız olduklarının, dâvayı kaybetmiş 
olduklarının itiraz götürmez delilidir. (Sağdan, 
alkışlar) 

Burada inkılâpların müdafasından bahsedi
yorlar ve bir hatip Cumhuriyetçi Millet Parti
sini itham etmek istiyor. Cumhuriyetçi Millet 
Partisine dil uzatmaya onun hiçbir hakkı yok
tur. (ıSağdan, alkışlar) Bir defa söyliyeyim; 
Cumhuriyetçi Millet Partisi kendisinin bahset
tiği parti değildir. Bu bir. Cumhuriyetçi Millet 
Partisinin başında bulunanlar, idare edenler de
ğişmiştir. 

REİS — Ahmet Bilgin grupu adına söz is
tedi. Siz niçin müdafaa ediyorsunuz? 

İSMET ÎNÎÖNÜ (Devamla) — Onlar, bugün 
o partiyi idare edenler; basirette, siyasette, va
tanperverlikte Sayın Hikmet Bayur'dan kat kat I 
yüksektirler. Kıyas kabul etmez bugünkü mü
cadele bir demokratik rejim, bir karakter im
tihanı yarışıdır. Hikmet Bayur nereden başla
dı, buıgün hangi çukurdan konuşuyor, görüyor 
musunuz? (Sağdan, şiddetli alkışlar) 

İnkılâplardan bamsediyor. inkılâplardan 
bahsetmeye salâhiyeti olınıyan bu Mecliste tek | 
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kişi Hikmet Bayur'dur. (Sağdan, şiddetli al
kışlar) (Soldan, «sensin» sesleri) Înkilâplan 
milletin hazmettiği tefriki ortaya atıldığı za
man Hikmet Bayur neredeydi, ne söylüyordu, 
şimdi ne söylüyor? 

Şimdi arkadaşlar, size bir şey söyliyeyim: 
Atatürk'ün adını karıştırmamak için teferru
ata girmiyorum. Birçok inkilâplarda Atatürk'
ün ne kadar hassas olduğunu bilmesi lâzımdır. 
Onların tahribolunduğunu gö'rdüğü zaman tah-
ribedenlerin alkışçısı olmuştur. Bugün ne hak
la Cumhuriyetçi Millet Partisinden bahsediyor? 
Arkadaşları arasında çıkan uyuşmazlığı, insaf
sız bir derecede geçimsizliği siyaset sahasına 
nakletmiş ve şu kadar sene sonra herkesin 
ibretine yerleşecek bir zayıflığa kendisini dü
şürmüştür. (Soldan, «Bunlara ne lüzum var?» 
sesleri) İsmet İnönü ne yapıyor? İsmet İnönü'
nün bugün yaptığı, demokratik rejimi memle
kete getirmek için sarf edilen gayretlerin en kıy
metlisini ele almaktır. (Sağdan, bravo sesleri) 
(Soldan, «1946 yi unutma» sesleri) Eğer Türk 
Milleti, 1957 seçimlerinde reyine sahibolabilir 
ve onu kıymetlendirebilirse, bu seçim sizin de 
telâşınızdan bellidir ki, Demokrat Partinin düş
mesiyle neticelenecektir. (Soldan, gürültüler) 
Eğer bu netice elde edilebilirse demokratik re
jim hakikaten teesüs eder ve 50 sene ileri git
miş oluruz. Ama siz şimdi tedbirler alıyorsu
nuz. Yarın da alırsınız, tatbikatta daha fenala
rını yaparsınız. (^Soldan, «Senin gibi mi?» ses
leri) Siz serbest seçimin neticelerinin meydâna 
çıkmasına müsaade etmezsiniz, yapabilirsiniz. 
(Crürütlüler) Yapabilirsiniz, ama hiçbir şey ka
zanmazsınız. 

Arkadaşlar, size bir şey söyliyeyim. Bugün 
yer yüzünde gizli rey açık tasnifle seçim yapıl-
mıyaıı yer yok gibidir. Her yerde yapılıyor. 
Milletin % 98 seçime iştirak ettiği ve iktidarı 
destekledikleri söyleniyor. Kimse inanıyor mu? 
Kazandığınızı sandığınız seçimle içeride ve dı
şarıda kimsenin inanmadığı bir idare getirmek 
niyetinde iseniz bunu yapmayınız? (Soldan, 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, milletin serbest re
yini istihsal edeceğiz. Milletimizin serbest re
yini değerlendirecek azim ve kudrette olduğu
muza inanıyoruz. Bunun için çalışacağız. Par
tiler arasında iş birliği yapılacaktır. Bu iş bir
liği vazifemizdir, siyasi vazifemizdir, vatan va-
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zifenıizdir ve inkilâplarımızm en kıymetlisi, en 
sonuncusunu bu memlekette tahakkuk ettirmek 
vazifemizdir. Bu yolda bütün millet, bütün ak-

—lı başında olanlar bizimle beraber olacaktır. 
Bundan emin olunuz, bundan müsterih olunuz. 
Çok lütufkârsmız. Sizi temin ederim ki, Cum
huriyetçi Millet Partisi ile, Hürriyet Partisi 
ile beraber getireceğimiz yeni idare her şeyden 
evvel Demokrat Partinin siyasi emniyeti ile si
zin emniyetinizin teminatını getirecektir. Şim
di lütfedin, tş birliğine mâni olmanın, Seçim 
Kanununu tahribetmeııin, vatandaş haklarını 
dinlememenin, insan haklarına riayet eden bir 
idare kurmanın ne demek olduğunu bütün va
hameti ile mütalâa etmek insafım şöstermiyor-
sunuz. Ogün göstereceksiniz. (Sağdan, şiddetli 
alkışlar ve bravo sesleri) 

REÎS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — (Soldan şid

detli alkışlar) Arkadaşlar, îsmet İnönü'nün 
benim aleyhimdeki sözlerini hayretle karşıla
dım. Ben ona hiçbir şey demedim, saygılı ko
nuştum. Bu iş birliğinden vazgeçin, dedim. Ve 
part i olarak da bu iki partinin yani irticai tem
sil eden Millet Partisiyle inkilâpları temsil eder 
görünen Halk Partisinin birleşmeleri siyasal ah
lâksızlıktır, dedim. 

Kendisi ise kürsüden neler söylüyor. Ben 
şunu yapmışım, bunu yapmışım. İnkılâpları 
baltalıyan benmişim. (Sağdan gürültüler, «ah
lâksız diyor» sesleri) j . 

REİS — Ahmet Bilgin Bey, Nüvit Yetkin 
Bey, rica ederim, şahıstan bahsetmiyor, siyase
te bağlıyor. Siyasi ahlâksızlık, diyor. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Siyasal ah
lâksızlıktır dedim. Şimdi, inkilâpları baltalıyan 
benmişim, Atatürk 'ün aleyhinde bulunuyormu-
şum. Bu fena bir şeydir, hiç aslı yoktur arkadaş
lar. Atatürk lehinde yaptığım tamim 1949 sene-
sindedir. Part i ise 1948 de kurulmuştur. Yani 
tam bir yıl sonra bu tamimi yaptım. O vakit 
bugün hâlâ genel kurulda bulunanlar bu yüz
den bana çıkıştılar. Ondan sonra Demokrat Par
ti iktidara geldi. Ara seçimlerini yaptılar. 1950 
de mi, 1951 de mi hatırlamıyorum. (1951 de 
sesleri) M. Partisi bana Kırşehir adayı olarak 
gir dedi. Burada bulunan Kırşehir Mebusları, 
behemahal kazanacaksın, çünkü sen girersen 
Sahir Kurutluoğlu seçime girmiyecek, bu sebep
le muhakkak sen kazanacaksın, dediler. Ben de 
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dedim ki, «bu partiyi ya ıslah edeceğim veya 
çıkacağım. Onun mebusluğunu kabul edemem. 
Mebus olursam minneti altına girerim. Ya ıslah 
•edeceğim veya çıkacağım..» Nerede allâklık? 
Kabul etmedim, aday olmadım. Dedim İd : Be
hemahal benim adımı kullanmak istiyorsanız se
çilmeme imkân olmıyan bir yerden, meselâ Muğ
la'dan, koyun. Ya sizin partinizden çıkacağım 
veya ıslah edeceğim, dedim. 

Şimdi hayretle İnönü'den işitiyorum. Ata
türk 'ün aleyhinde bulunan benmişim. İnkılâp
lar aleyhinde bulunan benmişim. Demin bir 
arkadaş kâğıtla yazdı; Atatürk İsmet Paşayı 
neden sevmez? Başvekillikten neden düştü? 
(Soldan izah et sesleri) İnönü'nün bu yersiz 
isnatları karşısında biraz anlatayım : 

Bir defa arkadaşlar, Atatürk ben ve benim 
gibi her yurtsever Türk'ün velinimetidir. 
Çünkü, vatan kurtarıcısıdır, bize vatanın kurta
rılmasını temin etmiştir, bunun temin edilmesin
de baş âmildir ve baştır. Fakat Atatürk İsmet 
İnönü'nün şahsan velinimetidir. Bütün başba
kanlığı müddetince hususi olarak Atatürk'ten 
iki bin lira aylık almıştır. Başbakanlıktan çekil
dikten sonra Atatürk bu parayı üç bin liraya çı
karmıştır. 

KÂMİL KIRIKO&LU (Malatya) — Utan, 
utan, ayıp, ayıp!.. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Özür dile
rim, beni mecbur ettiler. Ben Atatürk'ün aley
hinde imişim, inkılâpları aleyhinde imişim. Bun
ları söylemezdim ama İnönü târizleriyle beni 
mecbur etti. Bu kadar nimet kursağında olan bir 
kimse Atatürk öldüğünde pullardan, paralardan 
Atatürk'ün resmini kaldırttı ve adını unuttur
maya çalıştı. O vakit hadi bu işin zevahir kısmı 
diyelim. Ama bugün Atatürk'ün pullardan pa
ralardan resmini çıkarmak değil, onun bütün 
eserini yıkmak istiyen dünkü millet ve bugünkü 
Cumhuriyetçi Millet Partisi ile iş birliği yap
maya kalkıyor. Bu hepsinden fenadır. Bu hare
ketiyle Atatürk'ü unutturmaya değil, eserini yık
maya çalışıyor ve yıkmaya çalışanlarla beraber 
oluyor. Ben onlarla mücadele edenlerdenim. 

Bu memlekette ekonomik kalkınma başladığı 
vakit bu İnönü'ye rağmen yapılmıştır. Celâl Ba-
yar İktisat Vekili olmuş ve ona rağmen olmuş
tur. Kendisi de her halde duymuştur, ben de 
tekrar edeyim. Ekonomik buhran Amerika'da 
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başlayıp, Avrupa'ya sirayet edip bize gelmişti. 
O zaman Hükümet mütemadiyen işleri kısmakla 
meşguldü. O zaman Sanayiciler Birliği Başkanı 
geldi ve bana vazıyeti anlattı; meselâ «Hindis
tan'dan şu şu malları getirmek istiyoruz, Hükü
met bize onlardan kredi alamazsınız, alış verişi 
peşin para ile yapacaksınız, diyor ve bâzı fabri
kaların işlerini engelliyor» dedi ve şikâyetlerde 
bulundu. O gitti İnönü geldi. Ben de kavga 
edercesine kendisine bunları anlattım. O vakit 
odamda Hususi .Kalem Müdürü Hasan Rıza ile 
bir askerî profesör doktor bulunuyordu. Kendi
sine yıkıştım ve İnönü sinirli bir tavırla odam
dan gitti. Ben de Atatürk'e gittim. Eğer bu
günkü Hükümet olmasaydı, ekonomik işler daha 
iyi olurdu, dedim ve anlattım. O vakit, Hususi 
Kalem Müdürü Hasan Rıza Beyi çağırdı ve Ce
lâl Beyi bulun, dedi. Celâl Bey, İktisat Vekili 
oldu. Atatürk birisini vekil olarak getirirse, 
İnönü ona otonıatikman düşman olur. (Soldan, 
bravo sesleri) Bunlar tarihî hakikatlerdir. Beni 
söylemeye mecbur ettiniz. 

Ona her türlü engeli çıkarmaya başladı. Ata
türk bir adamı yetiştirmede^ ötekini atmaz. 
(Sağdan, «Reis Bey, hikâye dinlemiyoruz» ses
leri) (Soldan, «tarih konuşuyor» sesleri) 

Celâl Bay ar'ııı hamleler yaptığını görünce 
onu tuttu, yetiştirdi. Ondan sonra İnönü'nün 
yıldızı söndü. Hattâ son zamanlarda Atatürk 
onu görünce ayağa bile kalkmazdı. Sonra, çok 
manasız bir şey için araları kesin olarak açıldı. 
Boğaz dışında denizaltıların hücumlarına karşı 
tedbir almak mevzuunda İtalyanlarla aramız 
açıldı, bir harb çıkar diye İnönü Atatürk'e 
çattı. Siz mühim kararları rakı sofrasında alı
yorsunuz, dedi. Halbuki herkes bilir ki Atatürk 
bir karar almak için çok düşünür, kararını da
ha evvel verir ve aniden ilân ederdi. Bunun 
üzerine İnönü çekildi. 

Simdi, kini inkılâpların lehinde, kim aley
hindedir kararı siz verin. (Soldan, tarih verdi 
sesleri) Bu mevzuu uzatmak istemiyorum. Da
ha konuşmak icabedeı-se söylerim. (Soldan, şid
detli alkışlar) 

REİS — İsmet İnönü. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Arkadaşlar, 

rahmetli Atatürk'ün bana yardımı çoktur. Cum
huriyet Halk Partisinin Grupunda, ben Baş
vekâletten çekildikten sonra, açıktan söylemiş-
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tim, bana çok iyiliği vardır, çok yardım etmiş
tir. Evim, malım zaten ne varsa, malım, mül
küm iki evimden ibarettir. (Soldan, gürültüler) 
Dinleyin... 

REİS — Müsaade buyurun ellendim, rica ede
rim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Malım, mül
küm hakkında çok dedikodu yapılmıştır. Hik
met Bay ur da dâhil olarak hepiniz Amerika'da, 
İsviçre'de çiftliklerim, paralarım olduğunu pro
paganda ettiniz, fakat hiçbirinin aslı çıkmadı. 
(Millî irade sesleri) Bu, millî irade filân de
ğildir. Ayıp olan arkadaşından yardım görmek 
değil, ayıp olan, iktidarda iken bankalardan 
para almaktır. (Sağdan, bravo sesleri) Bu kâ
fidir. 

İkincisini söyliyeyiın, iktisat meselesi na
sıl olmuştur? Bugün elimizde bulunan fabrika -

,1ar, bir plâna istinaden kurulmuştur ve bu 
plânı Rusya'dan getirdiğimiz bir heyet tetkik 
etmiştir. İlk hazırlığı o yapmıştır. O zaman 
Sayın Cumhurbaşkanı daha İş Bankası Umum 
Müdürü idi. Sayın Cumhurbaşkanını İktisat 
Vekilliğine getiren benim. Atatürk bana teklif 

etmemiştir. (Soldan, yalan, }ralan sesleri) Ya
lan mı? Nasıl oldu, bakın söyliyeyim size. 
Rahmetli Burdur Mebusu Şeref Bey vardı, mü
kemmel, kıymetli bir adamdı. İş Bankasında 
geçinemedi, barınamaz hale getirdiler, çıkarıl
masına sebeboldular. İktisadi meseleler ortada 
kaldı, düşündük, taşındık, Atatürk'e gittim va
ziyeti idare etmek için, İş Bankası Umum Mü
dürünü İktisat Vekili yapalım diye teklif ettim. 
Atatürk'ün böyle bir teklif yapacağımdan ha
lleri bile yoktu. 

Şimdi Hikmet Bayıır'un Millet Partisindeki 
durumuna gelince : Millet Partisinin başına 
Hikmet Bayur'u getirdiler, Cumhuriyetçi Millet 
Partisi Hikmet Bayur'uıı çıkarılmasından sonra 
selâmet yolunu buldu. Bizim iktidarımız zama
nında bu işi sükûnetle idare edelim diye yaptı
ğımız 12 Temmuz beyannamesinin bir muvazaa 
senedi olduğunun bayraktarı bu Hikmet Ba-

v vur idi. Memleketi zehirledi, Millet Partisinin 
başını yedi. Şimdi Cumhuriyetçi Millet parti
sinin hizmetine mâni olmak için size kendisini 
değerlendirmeye çalışıyor. Bu onun karakteri
dir. (Sağdan, alkışlar). 

REİS — Ahmet Bilgin. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Aziz arka-
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daşlarun, Hikmet Bay ur burada konuşurken 
Millet Partisinin içişlerini açarak onla IM ilti
ca ile melûf olduğunu ileri sürdü. Yalnız onun
la kalsaydı (Soldan, «oooo» sesleri) bir şey de
ğildi. Şunu tasrih edeyim ki, Cumhuriyetçi Mil
let Partisi hakkında konuştuğu için huzuru
nuza çıktım. Yoksa böyle siyasi bir mevt an in 
sözlerine cevap vermeye lüle tenezzül etmezdim. 
(Sağdan, alkışlar) 

Şimdi,. Millet Partisi zamanında kendisine 
Kırşehir Milletvekili adaylığı teklif edildi. Bu
nu doğru söyledi. Bu teklif için bizzat İstan
bul'a. bir heyetle gittim. 

SOLDAN BİR MEBUS — Niçin gittin.' 
AHMET BÎLGÎN (Devamla) - Mademki 

o söyledi, be de söyliyeyim. 
REİS — Suale cevap vermeyin Ahmet Bey. 
AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Mademki 

konuşmama müsaade ettiniz bırakın hakikat
leri söyliyeyim. Kendisini İstanbul'da FiLoıya'-
da banyoda bulduk. Ve heyet olarak kendisi
ne dedik k i : «önümüzdeki seçimlerde sizi de 
aday göstereceğiz.» Bunun üzerine «Ben, sıra 
kapaklan ile adam susturulan böyle bir Mec
lise girmeyi tenezzül addederim» dedi. Bunu 
yalnız ben değil diğer üç arkadaşım da duy
muştur. Onları da işlıad ederim. O zamanlar, 
D. P. henüz iktidara gelmiş ve hakikaten mil
letin sevgisini kazanmış bür durumda idi (Sol
dan şimdi de öyledir, sesleri). O zaman bu Mec
lisi sıra kapkaları ile adam susturulan bir yer 
ve buraya gitmeyi bir tenezzül eddeden, ken
disi idöı. İşte şimdi de sizlere yaltaklanmak su
retiyle bil' adaylık koparmak yolunda küçülü
yor. (Soldan, ayıp, aylp sesleri). Bizim millet
vekili olarak buraya gelmemizi' de çekemiyor. 
O diyor ki, onlar ancak bir il ve ilçe başkanı 
olmaktan iüeri gidemezler. (Doğru, doğru ses
leri). Doğru diyenlere söylüyorum, seçimler 
yaklaşıyor, çok il ve ilçe başkanlarının ellerini 
öpersiniz, haklısınız. Küçük görmeyin başkan
ları, çok ellerini öpersiniz. Onun teşkilâttan ha
beri yoktur zaten, bilmez, alâkadar değildir. 
Bir defa gelmiş bir başkan olmuş. Başkanlığı 
kaybettikten sonra Millet Partisinin aleyhinde 
çıkmış uğraşmış. Eğer Millet Partisi irtica yo
lunda idi ise neden kendisi gelip mahkemede i 
şahitlik etmedi. (Beyanname neşretti sesleri). J 
Burada söylediklerini neden söylemedi? îşte • 
Cemil Bengü arkadaşımız burada bulunuyor. \ 
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DEVLET VEKÎLI M. CEMİL BENGÜ 

(Ordu) — Ben orada idim, evet hepsini aynen 
söyledi. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben de ora
daydım, aynen dinledim. Senin gibi Ankara 
Savcıları da böyle anlayabilir. 

ALÎ OCAK (Gazianteb) — Sen de şahadet 
et... 

İİEÎS — - ttiea ederim Ali Ocak, müdahale 
etmeyin... 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Teşkilâtla 
alâkası olmıyan Hikmet Bayur bizim teşkilâtta 
kapıcı bile olamaz ve böyle erzatz profesörler 
bizini partimizin kapısından bile bakamazlar 
(Soldan «amma büyük partiymiş» sesleri) 
(Gülüşmeler) Kendisi inkılâpçı geçinir; arka
daşlar dinleyin : Bu zat inkılâpçı geçinir... (Sol
dan «öyledir» sesleri) İnkılâp profesörlüğü ona 
mintarafillâh kendiliğinden geçmiştir, yeri yur
du yoktur, nereden geldiği belli değildir. (Sağ
dan «gecekondu profesörlüğü» sesleri) Doğru 
gecekondu profesörlüğü. (Gülüşmeler) 

Bizim Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Ku
rulu üyelerinden . Allah rahmet eylesin, Enis 
Akaygen ile bir gün konuşuyordum. O öldü, tbu-
nu bana söylemese idi, o hakikat da kendisi ile 
beraber gömülmüş olurdu. (Allah Allah, sesleri) 
Dinleyin bakın: inkılâpçı geçinen Sayın Hikmet 
Bay ur'un marifetlerini : 

«Bir gün, eledi Enis Akaygen, Atatürk Bul
varından beraber taksiye bindik, üç arkadaş gi
diyoruz. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 
Önünden geçerken Hikmet Bayur oradaki (Ha
yatta en hakiki mürşit ilimdir yazısını ve al
tındaki (K. Atatürk) imzasını okudu ve güldü. 
«Neden güldün?» dedim. «Buradaki (ilimdir) sö
zünü silip; - Hayatta en hakiki mürşit alkoldür -
yazmalı» 

Böyle diyor. (Soldan, «yalan» sesleri) Yalan 
değildir. Bunu yüz kişi ile ispat ederim, işte Hik
met Bayur böyle bir inkılâpçıdır. Akaygen öldü 
ben sağını. Benim gibi sağ olanlardan dinleyen
ler de vardır. Aynen böyle demiştir. 

Ben Enis Beye dedim ki, hakikaten böyle 
söyledi mi? Çünkü tüylerim diken diken oldu; 
Allah bir hakkı için. «Evet, dedi, aynen böyle 
dedi.» 

Dinleyin marifetlerini; dinleyin. 
Buradan ilim kelimesini silmeli, alkol keli-
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meşini yazmalı diyen odur. îşte hem inkilâpçı 
geçinir, hem de şey eder. 

Şimdi bunu istediği gibi burada gelsin ko
nuşsun, yalanlasın, zararı yok. Ama zaman gelir, 
matbuata hak tanınır, o zaman kimin dinlediği
ni v; ıe söylediğini ispat ederiz. Kimi zaman ir
ticai destekler, zaman gelir inkilâpçı olur, za
man gelir mürteci olur. Sonra gelir size yaltak
lanır. Bunun neresi adam? (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Hikmet Bayur. 
HÎKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar 

görüşmeler öyle bir şekil aldı ki gülünç oldu. 
Gerek siz, gerek millet hepimizi bilir, Ahmet 
Bilgin. 

REÎS — Şahsiyat yapmadan müdafaa edin. 
' HİKMET BAYUR (Devamla) — Sıra ka
pakları dedim mi demedim mi, farkında deği
lim. Bunun bir mânası yoktur. Fakat kendisine 
asası söylemedim. Ama genel kurulda Kırşehir 
adaylığını kabul etmemi istiyenlere 'söylediğim 
şudur: Bu partiyi ya ıslah edeceğim veya çıka
cağım. Dolayısiyle onun mebusu olmam. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Neye mert
çe bana söylemedin? 

HÎKMET BAYUR (Devamla) — Mahkeme
den bahsedildi. Orada her şeyi söylemeye ha
zırdım. Fakat bunlar o kadar gürültü yaptılar 
ki, yargıç beni dinlemekten vazgeçti. Şahadet 
kâfi dedi. Arkadaşım Cemil Bengü savcı idi, 
ona gittim, şikâyet ettim. Bu yargıç beni dinle
miyor dedim. 

Ben yıllarca inkılâp tarihi okutan bir kim
seyim. Atatürk'ün büyüklüklerini okuttum ve 
yazdım. Nasıl olur da üniversitenin duvarına 
ilim yerine alkolv yazalım demişim. Bu yüzde 
yüz yalandır. Enis Akaygen'e böyle bir şey 
Söylemedim. Enis Akaygen böyle bir şey söyle-
mişse • yalan söylemiştir, söylememisse Ahmet 
Bilgin yalan söylüyor. Her sözüm Atatürk'ü 
daha fazla takdirden ibaret olmuştur. 

Yine hatırlarım, Halk Partisi zamanında al
tın paralar basılıyordu, İsmet İnönü'nün resmi 
konacaktı; Celâl Bayar'la ben Atatürk resmi 
ile de para basınız dedik ve şunu ekledim : 
Atatürk bize muhtaç değil, biz Atatürk'e muh
tacız. 

Söylenenler yüzde yüz yalandır, bu kadar 
inkılâp tarihi okuttum, böyle bir şey hiç ak
lımdan geçmemiştir, özür dilerim, boyuna kür
süye geliyorum. (Soldan, alkışlar) 
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REÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Vazgeç

tim. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun, ismet inönü. (Soldan, 

gürültüler) Grupu namına söz aldığı için söz 
sırasına tâbi değildir, söz istedi, verdim. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Yine benden 
bahsettiler. (Soldan, senden bahseden olmadı 
sesleri) Demin bir noktaya cevap vermemişim, 
onu arz edeyim : Evet ; Atatürk bana ayda iki 
bin lira verdi, evimi yaptırdı, bana iyilikleri 
vardır ve bunlar birer arkadaş yardımıdır. Ben 
iktidardan çekildikten sonra bu iki bin lirayı 
üç bin liraya çıkarmışlardı. Bu da doğrudur. 
Bunu zamanın Başvekili Sayın Celâl Bayar ge
tirdi bana. Atatürk sîze- kendi cari hesabından 
üç bin lira tahsis ediyor, dedi. Celâl Beye de
dim k i ; benim böyle bir paraya ihtiyacım yok 
ve ben bunu ödiyemem, lütfen Atatürk'e söyle
yiniz dedim. O sizin aranızda bir şeydir, siz hal
ledin dedi. Atatürk hasta olduğu, için gidip 
söyliyemedim. Sonra ben Reisicumhur oldum. 
Celâl Bey 'geldi, bu parayı Celâl Beyin emrine 
verdim. Celâl Beyin o zaman İş Bankasına bor
cu varmış, 57 bin lira. Diyordu ki, bunu banka
ya söyleyin, bağışlattırınız. (Soldan, gürültüler) 
Ben böyle bir şey yapamam dedim. 

• NİMET SÜMER (Ağrı) — Taşlıtarladaki 
evin tapusunu nasıl aldın, onu söyle.. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Size emrimde 
bulunan aylık 3 000 lirayı bırakayım, dedim. 
36 - 40 bin lira toplanmış, bu, parayı kendisine 
borcunun karşılığı olarak verdim ve borcunuzu 
ödeyin dedim. Borcunu ödedi Birkaç sene sonra 
lütfetti borcunu iade etti. Bunu, Devlet hizme
tinde mühtacolanlara yardım etmek için pul
landım. (Soldan, gürültüler) Dinleyiniz arka
daşlar... 

Bir de pulda ve parada resim meselesi 
vardır. Her partici bunu benim Atatürk' le 
münasebetim için kullanmak ister. Bu bir na-
zeriye meselesidir. Nazeriye şudur : 

Bir devlette sikke, ve pul Devlet Reisinin 
adına basılır. Böyle devletler vardır. Bu usu
lü takibetmiyen devletler de vardır. Biz bu usu
lü takibeden devletler arasında idik, impa
ratorlukta para, pul padişah namına basılır
dı. (Soldan, sen padişah mıydm paşa., sesleri) 
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Cumhuriyeti kurduğumuz zaman halk ta

rafından Cumhurbaşkanı padişahtan daha az 
kudretli bir adam zannedilirdi. Atatürk'le bu 
mevzuda hassastık. Milletin reyi ile başa geç
miş olan Cumhurreisinin, eski hükümdarın 
Devlet başı olarak haiz olduğu bütün hak
lara malik olduğunu hukukta ve şekilde gös
termek lâzımdı. Atatürk bu fikirde idi. Onun 
içindir ki, kendisi hayatta olduğu halde pa
raya da pula da onun resmini bastık. Eğer 
sağ olan adamın paraya, pula resmini bas
mamak, adını yazmamak Cumhuriyette âdet 
olsaydı Atatürk zamanında da ölülerden, pul
larımıza, paralarımıza resmini, basacak, ismini 
yazacak hesapsız ad bulunurdu. Bugün de 
kanaatimiz budur. (Soldan gürültüler) 

EEÎS — Paşam Hikmet Bayur'a cevap ve
rin.. 

ÎSMET İNÖNÜ (Devamla) — Bu mevzuu 
ancak Hikmet Bayur gibi, her meseleyi ken
di maksadına göre tevil eden, tağşiş eden po
litikacılar bu hale getirmişlerdir. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Paşa onu 
siz bu hale getirdiniz. 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, kifayeti müzakere teklifi

min reye arzını teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

Riyaset Makamına 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler kâfi

dir, teklifimin reye arzını ve maddelere geçilme
sini arz ve teklif ederim. 

Bilecik 
Şevki Hasırcı 

REİS — Kifayet aleyhinde S i m Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem Reis 

kifayeti müzakere takririni reye koyamaz. İçtü
züğün sarih ve katı hükmüne göre gruplar dı
şında lehte aleyhte ve üzerinde altı kişi konuşma
dan kifayeti müzakere reye konulamaz. Bu sarih 
hüküm karşısında altı kişi ikişer ikişer konuşma
dıkça Muhterem Reis oya koyamaz. (Soldan, gü
rültüler) (Reye, reye sesleri) 

REİS — Grup sözcüleri mükerreren konuştu
lar, kifayet takririni reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.im Ğ : â 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Altı kişi ko

nuşmadı Reis Bey... (Soldan, «in aşağıya, in aşa
ğıya» sesleri) (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır in
mem. Nizamnameye aykırıdır. Nizamname hü
kümlerini çiğniyorsunuz, keyfîlik bu kadar olmaz, 
inmiyeceğim. (Soldan, devamlı gürültüler, in aşa
ğı sesleri) 

REİS — Zorla kürsüyü işgal etmek nerede gö
rülmüştür ve Meclisin kararına karşı gelmek bir 
mebusa yakışır mı? İdare Âmirleri Sırrı Beyi in
dirsinler. 

(İdare Âmirlerinden Nüzhet Akın ve Orhan 
Dengiz Sırrı Atalay'ı kürsüden indirdiler.) 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Müstaceli
yetle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 
ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna 

muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun muaddel 35 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat et
miş olan kimse hiçbir seçim çevresinde o se
çimde müstakillen adaylığını koyamıyacağı gibi 
başka bir parti tarafından da aday gösterile
mez ve seçilemez. 

REİS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, kanun teklifimin 35 nci mad
desinin birinci fıkrasına taallûk eden bir tadil 
teklifim vardır. Diğer teklifler 3 ncü fıkrada 
yer aldığı için bu teklifimin birinci fıkraya ilâ
vesi dolayısiyle önceden müzakeresi gerekmek
tedir. Teklifimin reye arz edilmesini istirham 
ederim. 

RElS — Teklifi okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Seçim Kanununun 35 nci maddesine 3 ncü 

fıkradan sonra kaydı ile ilâvesi teklif edilen fık
ralardan ilk ikisinin yeri 35 nci maddenin 1 nci 
fıkrası olmak icabeder. Bu itibarla mezkûr mad
denin ikinci cümlesinin tadili ile teklif edilen 
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fıkraların bu maddeye yerleştirilmesi suretiyle 
aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Rize 
Osman Kavrakoğlıı 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun muaddel 35 nci maddesinin 1 
nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş millet
vekilliğine adaylığını koyabilir. Siyasi partile
rin genel merkezlerindeki yetkili organları da 
bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevreleri 
için aday gösterebilirler. Şu kadar ki, seçime 
iştirak eden siyasi partiler teşkilât kurdukları 
her seçim çevresinde müstakillen seçime iştirak 
etmek ve o çevrenin seçeceği milletvekili sayısı 
kadar aday göstermek mecburiyetindedirler. 

Her hangi bir sebeple seçim çevresinin çıka
racağı milletvekili sayısından eksik aday göste
rilmesi halinde Yüksek Seçim Kurulu veya il se
çim kurulları aday sayısının ikmali lüzumunu 
aday listesini tanzim eden parti teşkilâtına der
hal bildirir. Alâkalı parti teşkilâtı bu tebliğden 
itibaren 24 saat içinde noksanı ikmal etmeye 
mecburdur. 

Yukardaki mecburiyetlere riayet etmiyen si
yasi partiler bütün seçim çevrelerinde seçime iş
tirak hakkını kaybederler. 

REÎS — Encümen, Osman Kavrakoğlu'nun 
tadil teklifi hakkındaki fikrini izah etsin. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KİRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlarım; Osman Kavrakoğlu'nun hakkı var. 
Takriri daha evvel bize de vermişti. Komisyon 
arkadaşlarımızla müzakere ettik. Hakikaten 
mevzuubahis hükmün yeri 35 nci maddenin bi
rinci fıkrası olmak iktiza eder. Bu itibarila 
Osman Kavrakoğlu'nun teklifinin birinci mad
de olarak müzakeresini encümen kabul etmiştir. 

REİS —- Maddeye filhal iştirak ediyor mu
sunuz? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KtRlŞCİOĞLU (Devamla) — Filhal ve tama
men iştirak ediyoruz, efendim. . 

REİS — Osman Kavrakoğlu'nun teklifine 
encümen filhal iştirak etti, birinci madde olarak 
okunduktan sonra müzakere açacağım. 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun muaddel 35 nci maddesinin 1 
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nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir. 

Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş mil
letvekilliğine adaylığını koyabilir. Siyasi parti
lerin genel merkezlerindeki yetkili organları da 
bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevreleri 
için aday gösterebilirler. Şu kadar ki, seçime 
iştirak eden siyasi partiler teşkilât kurduk
ları her seçim çevresinde müstakillen seçime iş
tirak etmek ve o çevrenin seçeceği milletvekili 
sayısı kadar aday göstermek mecburiyetindedir 
ler. 

Her hangi bir sebeple seçim çevresinin çıka
racağı milletvekili sayısından eksik aday göste
rilmesi halinde Yüksek Seçim Kurulu veya il se
çim kurulları aday sayısının ikmali lüzumunu 
aday listesini tanzim eden parti teşkilâtına der
hal bildirir. Alâkalı parti teşkilâtı bu tebliğden 
itibaren 24 saat içinde noksanı ikmal etmeye 
mecburdur. 

Yukardaki mecburiyetlere riayet etmiyen si
yasi partiler bütün seçim çevrelerinde seçime iş
tirak hakkını kaybederler. 

REİS — Birinci maddeyi okuduk. Madd > 
üzerinde müzakere açıyorum. Söz Ahmet Bil 
gin'indir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar, kanunun' tümü hakkında da mâru
zâtta bulunduğum zaman bu «seçim bölgelerin
de teşkilâtı olma» meselesinin ilerde bâzı ihti
lâflara sebebiyet vereceğini arz etmiştim. Kanu
nun gerekçesinde «partinin taazzuv ettiği seçim 
çevresi» denildiğine göre bu «taazzuv» keyfiye
tinin tasrih edilmesi lâzımdır. Encümen müzak* -
ratmda da arz ettiğim gibi, hükümet temsilcisi, 
bir partinin bir seçim bölgesinde bir ocağı dahi 
bulunsa orada seçime girme mecburiyetinde ol
duğunu Hükümetin derpiş etmiş bulunduğunu 
beyan ettiğine göre, buradaki «taazzuv» kelime
sinin bir ocak bulunması keyfiyeti ile tezat ten
kil ettiği meydandadır. Hakikaten buraya vu
zuh verilmesinin lüzumlu olduğuna kaaniim ve 
bu hususu arz ve teklif ederim, arkadaşlar. Yok
sa ilerde birçok teşevvüşlere meydan verecektir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KÎRÎŞCÎO&LU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, Ahmet Bilgin arkadaşımızın bu mad
de sebebiyle verilmiş bir takriri olmamasına 
rağmen, keyfiyeti, ilerde tatbikatta bir güçlük
le karşılaşılmaması için, arz ediyorum : 
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Bir partinin her hangi bir vilâyette her han

gi kademeden bir teşkilâtının bulunması demek 
o partinin o vilâyette teşkilâtı var demektir. 
Encümen müzakere sırasında bu hususu ittifak
la kabul etmiştir. 

Ahmet Bilgin arkadaşımız hükümetin esbabı 
mucibesinde (Taazzuv etmek) ibaresinin bulun
masına dayanarak bizi aksi bir istikamete sevk 
etmek istemişse de, biz bir partinin behemahal 
bütün ocaklariyle bucaklariyle teşekkül ettiği 
yerde (taazzuv etmiş) sayılması fikrini kabul 
etmedik. Bu takdirde bâzı teşkilât noksanı do-
layısiyle partilerin birçok yerlerde seçime gir
me hakki kaybolur. Bu, yukardaki hükmün bir 
devamıdır. Ahmet Bilgin arkadaşımızın hükü
met esbabı mucibesinden alarak ileri sürdüğü 
şey bizi takyidetmez, burada müzakere edilen 
encümen raporudur. Ve encümenimizin kana
ati budur. Bir parti her hangi bir vilâyette bir 
kademesinin, (ilce, bucak, ocak) her hangi biri
sinin bulunması; orada o partinin teşkil âtın m 
bulunması olarak kabul edilmektedir. 

REÎS — Efendim, bir sual var. 
M. KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

«... Yüksek Seçim Kurulu veya il secim kurul
ları aday sayısının ikmali lüzumunu aday gös
teren parti teşkilâtına derhal bildirir» denili
yor. Bu «derhal» kelimesinden kasıt nedir? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Park edilir edilmez. Müddet yoktur. 

M. KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — Fark 
ettiğimiz zaman, bu kanunda tâyin ettiğimiz 
müddeti geçebilirse ne olacak? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — 
Yüksek Seçim Kurulu veya il seçim kurulları
nın adayları ilân etmesi için* müddet yoktur. 

SAFAEDDtN KARANAkÇI (Çanakkale) 
— Partiler nizamnamelerine göre aday yokla
maları yapmaktadırlar. Farzedelim ki, bir par
ti bir vilâyetin bir köyünde veya bir ocağında 
kurulmuştur. Bir ocağı olan bu parti nasıl 
aday yoklaması yapacaktır? Nasıl namzet gös
terecektir ? 

NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Safaeddin Karanakçı'nm 
sorduğu sual bir partinin kendi iç bünyesini 
alâkadar etmektedir. Bir seçim kanununda 
bir partinin hususiyetleriyle meşgul olmak doğ
ru değildir. Aday yoklamasını partiler istedik
leri şekilde yapabilir. 
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REİS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Çok muhterem 

arkadaşlar, bu üzerinde konuşulan mevzu ha
kikaten çok ehemmiyet arz etmektedir. Dün 
komisyonda da teşkilâttan muradın ne olduğu
nu sorduk. Hükümet sözcüsü, şimdi sözcünün 
izah ettiği gibi, seçim çevresinde her hangi bir 
kademenin bulunması orada parti teşkilâtının 
mevcudiyeti demektir, şeklinde izalhta bulundu. 
Halbuki Hükümetin esbabı mucibesini okudu
ğumuz zaman siyasi partilerin teşekküllerinden 
maksadın, teşkilâtlarını tamamladıktan sonra 
seçim çevresinde seçime iştiraki gerektirdiğini 
anlarız. Realiteyi ele alalım : Kanunda öyle 
maddeler var ki, siyasi partiler seçime girdik
ten sonra her hangi bir seçim bölgesinde aday 
göstermedikleri veya noksan bıraktıkları tak
dirde bütün seçim çevresinde seçim haklarını 
kaybedeceklerdir. Şimdi siyasi partilerin alâ
kalı ve mesul şahıslarının iradeleri dışında, bit
ikle, kazada veya kazanın bir köyünde samimî 
veya kasdi olarak bir ocak teşekkül edebilir. 
Fakat asıl mesul şahıslar bundan haberdar de
ğillerse bu siyasi parti sanki orada teşkilâtı var
mış da aday göstermemiş gibi bir durumla, kar
şı karşıya kalabilir. Binaenaleyh bir siyasi 
parti seçim esnasında böyle bir kasda uğrıya-
bilir. Bizde öyle partiler vardır ki, bir ilde ve
ya kazada teşkilâtını yaymamıştır veya sade
ce bir köyde teşkilâtını kurmuştur. Binaen
aleyh; «teşkilâtını tamamlamış olmak» kaydı 
da bir partinin seçime girmemesini mucibolabi-
lir veya sadece bir ünitenin bulunması kaydı da 
aynı neticeyi doğurabilir. Bu hususun ileride 
doğuracağı ağır müeyyideleri dikkatle teemmül 
etmek lâzımdır. Evvelâ seçim çevrelerinde par
tilerin il idare kuralları teşekkül eder. îl ida
re kurulları ile genel merkez ilgilidir, tasvipleri 
vardır. Bu teşkilâtı seçim çevresinde il idare 
kurullarının teşekkülü ile tahdidetmek mecbu
riyetindeyiz. Bir takrir veriyor, encümeni bu 
işi düşünmeye davet ediyorum. 

Tekrar ediyorum: Ağır bir müeyyide kar
şısındayız, yarın hiçbirimizin arzu etmediği ağır 
ve mesuliyetli neticeler doğurabilir. Bu takriri 
kabul etmek suretiyle ileride çıkacak tereddüt
leri şimdiden izale etmesini Yüksek Heyetiniz
den rica ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlarım, öyle zannedi
yorum ki, Pertev Arat arkadaşımızın endişeleri 
yerinde değildir, tereddüdüne mahal yoktur. 
Çünkü, halen mevcudolan Seçim Kanununda bu 
şekilde hüküm mevcuttur. Bütün seçim kurul
ları teşkilâtın bulunmasını, her hangi bir kade
menin açılmış olması şeklinde mütalâa etmekte
dirler. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Böyle 
bir kanun var mı idi? Seçime girmemek kaydı 
var mı idi? 

RElS — Emrullah Bey; lütfen dinleyin, söz 
isterseniz size de veririm. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KlRlŞCİOĞLU (Devam
la) — Belki bâzı mevzulara bağrılır, ama teknik 
malûmat arz edilirken bağrılmaz, bunda şaşacak 
bir şey yoktur. Bir mahalde bir teşkilâtın kurul
ması o partiyi ilgilendirir. Bu bakımdan o parti 
bunu bilmek mecburiyetindedir. 

il teşkilâtı versa teşkilâtı var kabul edelim, 
buyuruyorlar. Bir partinin bütün teşkilâtı ku
rulmuş, tesadüfen il teşkilâtı infisah etmişse bu 
partinin o mmtakada seçime girmek hakkını ta-
nımıyacak mıyız? 

EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Girerim gir
mem, sana ne yahu! 

M. EN. M. M. NUSRET KÎRlŞClOĞLU 
(Devamla) — O, maddenin esası üzerinde mü
nakaşadır. Burada partiler ancak, teşkilâtı bulu
nan yerlerde aday gösterebilirler, dendiği zaman 
bu, bir tek ocağın dahi bulunması nazarı itibara 
alınarak söylenmiştir. 

RElS — Pertev Arat, 
PERTEV ARAT (İzmir) — Arkadaşlar, te

reddüdüm yerindedir, noktai nazarımda ısrar 
ediyorum. Çünkü, bundan evvelki kanunlarımız
da böyle bir hal karşısında, siyasi partilerin bü
tün seçim çevrelerinde seçime giremezler, gibi bir 
madde mevcut değildi. Şimdi, bu şekilde bir mü
eyyide getirildiğine göre bu teşkilâtın hangi ka
demeden ibaret bulunduğunun kanuna sarih ola
rak konulması lâzımgelir, arkadaşlar. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, bir iktidar partisi olarak eğer 
normal ve gürültüsüz, patırtısız bir seçim yap-
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mak istiyorsanız, bu madde katiyen kabul edile
cek bir madde değildir. 

Şu kadarını anlatayım ki, iktidar partisi ola
rak bütün nahiye müdürleri ve kaymakamlar 
emrinizdedir. (Soldan, gürültüler, ne münasebet 
sesleri) Elbette ya.. Bunlar iktidar partisi Hü
kümetinin emrinde değil midirler? 

Şimdi size soruyorum? Her hangi bir parti
nin merkezinin haberdar olmadığı bir köyde 5 
kişi toplanıp da nahiye müdürüne bir istida ve
rirse ve bu nahiye müdürü bu istidayı seçim gü
nüne kadar gizler ve üst kademeye bildirmezse ne 
olacak? Bir parti falan yerde seçime girmedi, 
diye bütün seçim bölgelerinden girdiği seçimle
rin iptal edilmesi mümkün olmaz mı? Gayet ta
biî olur. Bu da iktidar partisinin şerefiyle müte
nasip bir iş olur mu? Eğer iktidar partisi haki
katen iyi ve dürüst bir seçim yapmak istiyorsa 
böyle bir teklifle gelmemelidir. Eğer istemiyorsa 
o başka, mahallî âmirler, kaymakamlar ve vali
lerdir. Valiler ise bütün idari teşkilâtın âmiri
dir. İdare âmirinin görmiyeceği veya gelmesi 
mümkün olmıyacak her hangi bir parti teşkilâtı 
beyannamesinin bir partiyi seçime girmekten 
menettiğinin en bariz delili, bu hükümdür. İşte 
iradei millîyeyi kösteklemek buna derler., O iti
barla böyle bir maddeyi kabul ettiğiniz takdirde 
tarihe mahkum olursunuz. 

REİS — Böyle hükümler vermeden konuşun. 
Buyurun Tahir Taşer. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, «teşkilât» lugavi mânasiyle bir veya 
mütaaddit kademeleri ihtiva eden bir kelimedir. 
Binaenaleyh, bu mahalde her hangi bir ocağın 
bulunması «teşkilât» mefhumuna girmez. Bunu 
ocağiyle, bucağiyle, iliyle bir kül olarak ele al
mak mecburiyetindeyiz. Vâzıı kanunun maksat 
ve gayesinde de bu esastır. Her hangi bir mahal
deki bir ocak «teşkilât» m lugavi mânasına bile 
girmezken bunun teşkilât sayılması doğru değil
dir. Bu meselenin hukuk kaide ve prensiplerine 
göre halledilmesi lâzımdır. Bendenizin kanaatim 
budur, efendim. 

REİS — Ahmet Bilgin, buyurun, efendim. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; böyle mühim bir meselede huzurunu
zu birkaç defa işgal ettiğimden dolayı özür dile
rim. 

Şimdi, il teşkilâtı, ilce, ocak, bucak teşkilâtı 
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ile bir vilâyette taazzuv etmiş bir parti nazarı 
itibara alalım. Bu suretle bu teşkilâtı bir kül ola
rak ele alabiliriz. Ama bir yerde bir ilce teşkilâtı 
kurulmuş ve bu ilçedeki teşkilât infisah etmiş 
olabilir. Birçok yerlerde her gün işitiyoruz, 
Cumhuriyetçi Millet Partisinin falan ilçesi infi
sah etti, levhası gönderiliyor, diye. Bu gibi hal-. 
leri gazetelerde de okuyoruz. Ben Genel Kurul 
olarak ocak teşkilâtından haberim olmıyabilirim. 
Bende olduğu gibi diğer partilerde de aynı hal 
vâkıdır. Şu halde infisah etmiş olduğunu zan
netmediğim teşkilâttan dolayı yarın seçime gir
memek tehlikesiyle karşı karşıya kalınmasını 
adalete uygun bulmuyorum. Bu hususta bir tak
rir verdim, teşkilâtı bulunan parti demek, (il) 
teşkilâtı demek olacağını ve binaenaleyh, mad
denin bu suretle tadilini arz ve teklif ettim. Ka
bulünü çok rica ederim. Aksi takdirde partiler, 
birçok müşkilâtla karşı karşıya kalacaklardır. 

RElS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, türlü kanunlarla ve türlü tedbirlerle 
umumi esasları, ana prensipleri ihlâl edilen Se
çim Kanununun henüz ayakta kalan bir esası
nı, aynı kanun içinde yeni getirilen bir tasarı 
ile yeniden paramparça etmektesiniz. O da şu
dur : 

Arkadaşlar, mebus, seçim çevresinden seçi
lir. Seçimlerde esas ünite, seçim çevresi olan 
illerdir. Bu itibarla il teşkilâtı olmıyan bir yeri, 
bir seçim ünitesi kabul ederek bir karar ve bir 
hüküm sevk etmek mevcut, halen mahfuz bu
lunan esas kaideye de muhaliftir. Bunun baş
ka taraftan da tatbikatta husule getireceği 
mahzurları Pertev Arat arkadaşımız kısmen 
izah ettiler. Arkadaşlar, bu tasarının istihdaf 
ettiği ve gizli tutulan maksadı biliyoruz. Bu 
maksat seçimlere tek parti olarak Demokrat 
Partinin girmesi, kazansın veya kazanmasın 
iktidarda kalmasıdır. Bunu biliyoruz ve bu 
esas katiyen vatandaşın gözünden kaçmamakta
dır. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Particilik yapma 
Mehmet Bey. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Particilik 
yapmıyorum, hakikatin ta kendisini söylüyorum. 
Bir yerde tahribat yaparken hiç olmazsa birbi
rine zıt iki hükmü muhafaza etmeyin. 

Seçim çevresinde ünite olarak bir köy teş
kilâtı kabul edilemez, köy teşkilâtı bir ünite 
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olamaz. Bunu prensibolarak kabul eden encü
men sözcüsünün hiçbir hukuki esası olmıyan, 
istinadı olmıyan ve teknik bir mâna izafe et
mek istediği sözleri nazarı itibara almak müm
kün olmaz. Seçim çevresinin bir ünite olabil
mesi için her kademe teşkilâtı bulunması lâ
zımdır. 

Bu hüküm, arz ettim, gizli bir maksadın ta-
hassulu için bir kaçamaktır, bir kaçamağın de
lilidir. 

REÎS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım; şimdiye kadar olan tatbi
katta ilçelerden, ocaklardan, bueaklardan teş
kilât başlamamıştır. Teşkilât ilden başlamıştır. 
Bu başka türlü olursa hakikaten iyi olmaz. Bil
hassa arkadaşlardan rica edeceğim; Adnan Be
yin, Seçim Kanunu hakkında 1946 - 1950 ara
sındaki beyanlarını ve bilhassa 5545 sayılı Ka
nun çıktığı zaman komisyondaki ve Heyeti 
Umumiyedeki beyanlarını dikkatle okusunlar. 
Bu hükmün açıkça mânası ortadadır. Rica 
ediyorum; Pertev Arat arkadaşımızın takriri 
kabul edilsin. Bu hüküm tadil edilmezse tahri
batı pek büyük olacaktır. Arz ederim. 

RElS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş

larım, kanunun bilhassa iş birliğini hedef tutan 
ve i§ birliğine mâni olmayı gaye olarak nazarı 
itibara alan fıkraları, esbabı mucibede zikredi
liyor, ve iş birliğinin, siyasi ahlâka aykırılığı 
ileri sürülüyor ve güya bunun için bu mevzuat 
getiriliyor. 

Arkadaşlar, hele birinci maddenin ikinci fık
rasında bir «seçilemez» hükmü vardır. Anayasa
nın, kimlerin seçileceği ve kimlerin seçilemiye-
ceğine dair hükmünü tamamen baltalıyan ve 
onu hiçe sayan böyle bir hüküm Meclisten çıka
maz. Anayasaya aykırı kanun çıkarılamıyacağı 
için, çıkarılmasına tevessül etmek peşinen bu 
noktaya işaret etmek isterim. Çıktığı takdirde 
Anayasaya aykırı olması dolayısiyle gayrimeş-
ru olduğunu hesaba katmak lâzımdır. Anayasa
nın 11 nci maddesi, 30 yaşını bitiren kadın er
kek her Türk mebus seçilebilir diyor. Bir siyasi 
partiye müracaat etmişken, oranın ne olduğu
nu, iç bünyesini, tüzüğe aykırılıklarını bilmiye-
rek, «hangi gayya kuyusuna düştüm» diyerek, 
yanıldığım sonradan fark eden ve bunlara rağ-
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men millete hizmet için mebusluğa adaylığını 
koyan bir insanı seçilemez diye menedçmezsi-
niz. Anayasamız, kimlerin seçilebileceğini, kim
lerin seçilemiyeceğini tasrih etmektedir. îş bir
liğine mâni olmak için 3 ncü maddeden buraya 
aktarılmış olan yeni fıkradaki hükümlerin, ge
ne siyasi ahlâk bakımından bir ders vermek he
vesinden dolayı buraya getirilmektedir, bu es
babı mucibede zikredilmektedir. Hangi siyasi 
ahlâk?! Bir seçmen olarak önüme gelmiş olan 
listede sade hizmetine inandığım kimselere rey 
vermeme mâni olunmuyor mu? iktidar ve mu
halefete mensup 30 veya 50 kişilik listede mese
lâ İstanbul'da 15 tanesine reyimi vereceğim ve 
yüz bin, iki yüz bin seçmen olarak bunların 15 
tanesini çizeceğim. Sonra onlar mebusluğa lâyı-
kım diyerek göğüslerini gere gere gelip Meclis
te oturacaklar ve siyasi ahlâk sahibi olduklarını 
beyan ederek gönüllerini ferah tutacaklar. (Ne
reden çıkarıyorsun sesleri) Efendim, partiler 
müstakillen seçime girmeye mecburdur, demiyor 
musunuz? Binaenaleyh iş birliği yapılamaz mâ
nası da buradan çıkmaktadır. Bunu ifade edi
yorum, arkadaşlar. 

Arkadaşlar müdafalarmda evvelâ bir mev-
zuayı ortaya koymaktadırlar. Sanki bu teklifin 
tümü Anayasaya, akla, mantığa uygunmuş gibi 
onun teferruatı üzerinde tadil teklifleri vermek
tedirler. Halbuki bu kanunun tümü Anayasaya 
aykırıdır ve antidemokratiktir. Bunu kabul et
mek demek Anayasaya aykırı bir kanunu kabul 
etmek demektir. 

Teklif, belki biraz mazur görülebilirdi, şa
yet «seçilemez» kaydı olmasaydı. Ve müstakil
len adaylıklarım koyamazlar, kaydı bulunma-
saydı, bu da belki münakaşa edilebilirdi. 

Arkadaşlar, iş birliğine ait diğer maddeler
deki daha ileri hükümler ve sonundaki mevzular 
üzerinde tekrar söz alarak bu iş birliğini neden 
sizin göstediğiniz gibi anlamadığımı arza çalışa
cağım. Şimdilik huzurunuzdan çekiliyorum. 

REİS — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, ben de Pertev Arat arkadaşımızın 
takriri lehinde konuşacağım. 

Üç buçuk sene evvel bu kürsüden Anayasaya 
mugayir bir kanun çıkmıyacağma dair yemin 
etmiş bir insan olarak bu mevzuda konuşmayı 
bir vazife telâkki ediyorum. 

.mı c .- â 
Birkaç ay önce muhtelif yerlerde, gerek Mec

lis koridorlarında gerek dışarda bâzı söz ve ri
vayetler dolaşıyordu. Bu sözlerin bir kısmı de
mokrat arkadaşlardan geliyordu. Bu memleket
te iki parti vardır, diyorlar ve bizleri bu zihni
yete iknaa çalışıyorlardı. 

Şimdi bu madde bu zihniyetin başka şekilde 
bir tatbikini gösteriyor. Bir Cumhuriyet Halk 
Partisi milletvekili olarak, bu kanunun komis
yonun müdafaa ettiği şekil hakkında bir üzün
tüm yoktur. Fakat bu madde yeni kurulan 
genç partilerin aleyhinedir. Henüz teşkilâtını 
kuramamış, taazzuv edememiş, memleket sathı
na yayılamamış partilerin aleyhinedir. 

Ahmet Bilgin arkadaşımızın izah ettiği gibi 
bir nahiye müdürünün arzusu ile dahi, bütün 
memleket sathındaki bir parti teşkilâtının seçi
me girmemesi korkunç bir şey değildir. İş-bir
liğine mâni olarak, siyasi ahlâkın teessüs ede
ceğini beyan ederek, bu kanunu getirdiklerini 
söyliyenler, bizzat bu maddenin tatbiki ile de 
kanaatimce iş birliğinin bizzat teessüs ve tat
bikine sebebolacaklard i r. 

Misal verelim : 
Bingöl'ün bir kazasından veya bir köyün

den, dağ başında bir köyden bir genç farz ede
lim, Meclis müzakeresini dinlemiş, gitmiş, Hür
riyet Partili bir arkadaşımızın sözüne inanmış, 
gitmiş, köyünde bir parti kurmuş. Hürriyet. Par
tisi ocağını açmış. Bingöl'de teşkilâtı yoktur. 
Buradan bu parti aday göstermek mecburiye
tindedir. Kimi? 

Şimdi mevzuubahsolan budur. Teşkilâttan 
maksat nedir? İl teşkilâtının bizzat kurulması 
lâzım mıdır? Partinin orada bir bucağı, bir 
ocağı ve yahut bir ilçesi olursa da mı seçime 
girecektir? Yoksa bizzat il, ilçe teşkilâtları ku
racaklar da mı orada teşkilâtların! kurmuş sa
yılacaklar? Asıl mesele budur. Aksi halde bu 
maddenin altında gizli bir maksadın olduğunu 

I anlamamaya imkân yoktur. Böyle bir maksat 
olmasa dahi muhalif bir insan, rakibiniz bir in
san bunu böyle telâkki edecektir. 

Eğer bir bucağı kurulan veya bir köyde oca
ğı kurulan bir parti gelecek, vatandaşa karşı 
muhtar Mehmetağa'yı ocak başkanı veya bekçi
yi milletvekili adayı mı gösterecek? Eğer bunu 
yapmazsa, yarın şurada bir bucak veya ocak ku
rulmuştur diye ihbar edilirse seçilmiş olan va-

! taudaşlarm rey hakları sayılamıyacak. Bunu ben 
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bu şekilde anlıyorum. Belki kısa zamanda geldi 
ve komisyon sözcüsü arkadaşımız Nusret Kirişçi-
oğlu dahi maksatlarını izah edemediler. Temen
ni ederim ki, büyük bir kütleyi temsil eden bir 
Meclisten ve onun komisyonlarından daha müla
yim, daha yumuşak kararlar çıksın. Fakat Nus
ret Beyin tekliflerini gördükten sonra hakikaten 
Hükümetin teklifine şükretmek gerekiyor. Ve 
sonra insan Allah'a şükrederek diyor ki; Nusret 
Kirişeioğlıı başımıza çok şükür Başvekil olmadı, 
yoksa çok çekeceğimiz vardı. 

REİS — Pertev Arat, buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KÎRtŞCtOĞLÜ (Zonguldak) — Söz istiyorum. 
REÎS — Peki, buyurun. 
NUSRET KİRÎŞÇÎOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşımızın konuşmasının sonunda sarf ettiği 
lüzumsuz söze cevap vermiyeceğim. Bizim mak
sadımızın nereye kadar olduğunu herkes bilir. 

Muhterem arkadaşlar; bunu böylece kaydet
tikten sonra bir fikri, bir iddiayı bir isnadı red
detmekle söze devam edeceğim. 

Bu maddede bir maksat vardır, diyorlar... 
Asla muhterem arkadaşlar. Bu «maksat» kelime
si ile ifade edilmek istenen kötü bir maksat bu 
madde metninde asla mevcut değildir. Tama-
miyle, kanunun halen meri bulunan hükümleri
ne uygun ve mütenazır bir hükümdür. 

Yalnız arkadaşlarımız muhtelif hâdiselerde 
muhtelif kıstaslar kullanmaktadırlar. Ben emi
nim ki, fikri tafsilen izah ettiğim zaman itiraz 
eden arkadaşlarım da bize iltihak edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar; Mr partinin sandık 
kurullarına girebilmesi için yirmi vilâyette teş
kilâtı bulunması şarttır. Bu madde, yani 64 ncü 
madde mütalâa edilirken bugün tatbikatta bir vilâ
yette bir ocak bulunması dahi kâfi sayılmakta
dır. Tatbikat bu merkezdedir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Değil 
efendim. 

NUSRBT KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Em-
rullah Beyin oturduğu yerden böyle değildir 
demesiyle kanunun memlekette bilinen tatbiki
nin ortadan kalkması mümkün değildir. 

Bir de bir partinin her hangi bir vilâyette 
aday gösterebilmesi için o vilâyette teşkilâtı bu
lunması şart koşulmaktadır. Yine halen meri 
bulunan Seçim Kanununda bunu tatbikatçılar 
her hangi bir ocak teşkilâtının bulunması şek-

.196İ Ö : 2 
linde mütalâa etmektedirler, işte kanunun bu 
iki maddesinde aynı kıstas tatbik edilmektedir. 
Bu hususta verdiğim cevap malûmunuzdur. Di
ğer iki maddede bi^ ölçü vardır, talebimiz aynı 
ölçünün halen müzakere ettiğimiz fıkrada da 
tatbikinden ibarettir. 

Bir de maddedeki: «seçilemez» kaydını Mu
hit Tümerkan arkadaşımız kelime olarak al
makta ve, af buyursunlar, îzam etmektedirler. 
Seçilemez. Şüphesiz muhterem arkadaşlarım, 
seçimin bir nizamı vardır. Buna riayet edil
mediği takdirde seçilmek hakkı kaybolabilir. 
«Seçilemez» bir başka maddede başka bir 
hükümde de bulunabilir. Meselâ, adaylık için 
müddetinde müracaat etmiyen de seçilemez. 
Orada seçilemez dendi diye Anayasa ihlâl 
edilmiş mi oluyor? Asla. Kanunun şart koş
tuğu bir prensibi yerine getirmeyen bir şah
sın bir haktan mahrum edilmesi kadar tat
bikatta sık rastlanan bir keyifyet yoktur. Her 
hangi bir yerde teşkilâtımız kurulmuş, bizim 
orada bir muhtar ve bir de çobanımız var, ne 
yapacağız, kimi aday göstereceğiz diyorlar. Bu 
da yine bir konuşma sanatıdır. Ama haki
katle asla alâkası yoktur. Bir parti bir bütün-
dm\ O partinin o vilâyette yalnız bir muhta
rı ve bir çobanı varsa o partinin parti olarak 
memlekette bâzı şeyleri mevcudolması lâ-
zımgelir. Hemfikir insanları olması icabeder. 
Bir parti her hangi bir vilâyette aday göster
mek için mebusluk sıfatını iktisabetmeye lâ
yık bâzı insanları bulamıyorsa, buna kanun 
ne yapsın. Bu itibarla, ne seçilemezler keli
mesine Anayasaya aykırıdır diye katı bir 
mâna vermek ve ne de başka maddeler esasen 
tatbik edilen bir kıstası bu maddede ortadan 
kaldırmak asla doğru değildir. 

Esasen, her vilâyette her partinin bir teş
kilâtı mevcuttur. En vahim ihtimali ortaya 
atıp tamamen aykırı gaye istihsal etmeye te
vessül olunması caiz değildir. Muhterem arka
daşlar, kanunda esasen mevcut kıstasları mu
hafaza edelim. 

MEHMET HAZER (Kars) -~ Sual soraca
ğım? Reis Bey. 

REÎS — Efendim, çok söz alan arkadaşlar 
vardır. Görüşmelerden sonra suallere başlıya-
cağız. 

Pertev Arat, buyurun. 
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PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem arka

daşlar; encümen sözcüsü arkadaşım diyor ki ; 
bugünkü Seçim Kanununun 60 ncı maddesine 
göre Türkiye'de 20 seçim bölgesinde teşkilâtı 
bulunan siyasi partiler seçimlere girebilirler. 
Filhakika bu doğrudur, Jpakat bunun yanında 
bütün vilâyetlerde muhakkak seçime girmek 
mecburiyetleri yoktur. 20 yerde teşkilâtı olmak 
şartiyle istediği vilâyette seçime girebilir. Fa
kat bu gün getirilen lâyiha, teşkilâtı bulunan 
her yerde partileri seçime girmeye mecbur edi
yor. Bir parti tasavvur edin ki, bir sadece bir 
yerde bir tek ocağı vardır. Böyle olmasına rağ
men bir partiyi oradan namzet göstermeye mec
bur tutmak ve aksi takdirde bütün diğer yer
lerde seçime girmemiş addetmekle bu hüküm 
ağırlaştırılmış bulunuyor ki, eski kanunla bun
ların hiçbir alâkası yoktur. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki; il 
teşkilâtı olarak kabul edildiği takdirde bâzı 
kötü niyetli partiler bundan istifade edip teş
kilâtını lâğvederek oralarda seçime girmiyebi-
lirler. Ben, takririmde muhakkak il, ilce olsun 
demiyorum. Evvelâ Heyeti Umumiye büyük 
tehlikeyi nazara alarak bunu encümene havale 
etsin. Komisyon, zararı yok, bu gibi kötü ni
yetleri önliyecek tampon hükümler koysun. 
Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın teklifini ka
bul edecek olursak bakın neler çıkacaktır. Me
selâ, Van'da bir parti yeni bir ocak açmıştır. 
Üyesi çok mahduttur. Seçim Kanunumuza gö
re sandık başlarına partiler temsilci gönder
mek zorundadırlar. Üyesi çok az olan yeni ku
rulmuş bir ocak bunu yerine getirmezse ne 
olacak? Zannederim encümen bunları hiç dü
şünmemiştir. 

Mehmet Hazer arkadaşımız diyor ki ; «De
mokrat Parti seçimlere tek parti olarak gir
mek istiyor. Asıl maksat budur.» Ben de ken
dilerine cevap veriyorum : Demokrat Partinin 
asıl maksadı seçimlere tek parti olarak değil, 
kendileriyle mücadele ede ede, bütün parti
lerle girmektir. Bu mücadeleyi kazanacağız 
ve buraya tekrar zaferle geleceğiz. Bundan 
eminiz arkadaşlar. Yalnız, tehlikeye tekrar 
işaret etmekle sözlerime nihayet veriyorum. 
Lâyihadaki şekliyle bu madde kabul edildiği 
takdirde hakikaten o zaman tek parti halinde 
kalmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu
muzu arz ederim. 

9.1957 d : â 
RElS — Hamdi Sancar. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sıra 

benimdi, şimdi okudunuz. 
RElS — Hamdi Sancar, Emrullah Nutku... 

Devam ediyor. Yanlış okumadım, Allahmızı 
severseniz bakınız. (Konuşsun sesleri) Buyurun. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Arka
daşlar, eğer komisyon sözcüsünün mütalâasına 
ittiba edecek olursak bu maddede büyük bir 
tezat hâsıl olur. Çünkü bu madde diyor k i ; 
bir partinin, bir tek ocak teşkilâtı dahi olsa se
çime girmeye mecburdur. Ve o seçime girdiği 
yerin milletvekili adedi kadar aday göstermeye 
mecburdur. Ben size soruyorum; beş kişiden 
müteşekkil bir ocağı ve 20 mebusu olan bir vi
lâyette bir parti mecbur ediliyor seçime girme
ye, hem de beş kişilik partizandan 20 kişilik 
mebus namzedi çıkarır deniyor. (Soldan hangi 
vilâyet bu 20 mebuslu sesleri) Meselâ size bir 
misal vereyim : Sivas'ta Hürriyet Partisinin 
teşkilâtı yoktur. Ve bu vilâyetin aşağı - yuka
rı 17 - 18 mebusu vardır. Şimdi Sivas"m her 
hangi bir köyünde Demokrat Partinin tahrikiy
le beş kişi çıkıp da nahiye müdürüne bir dilek
çe verip orada Hürriyet Partisinin teşkilâtını 
kurarlarsa ve bundan merkezin haberi olmazsa 
ve bu siyasi parti seçime girerse seçimi kayıp 
mı edecek? Arkadaşlar; evvelâ şunu söyliye-
yim ki, Hürriyet Partisinin bir teşkilâtının ku
rulmasında müşahhas bir misal vardır : İspar
ta vilâyetinde teşkilât kurulmadan kaymakam 
Keçiborlu teşkilâtımızın kurulmasına müsaade 
etmedi. 

Demek ki, esas seçim ünitesi vilâyet olarak 
kabul edilmekte ve vilâyette teşkilâtı olmadığı 
için Keçiborlu'da teşkilât kurulmasına müsa
ade edilmiyor. Demek ki vilâyette kurulmadan 
diğer kademelerde teşkilâtlarının kurulmasını 
mâni gördü. 

Sorarım sizlere, bir partinin mesuliyeti bir 
köy ocağına, bir köy ocağı mensuplarına nasıl 
yüklenir? Neticeyi arz edeyim, bugün iktidar 
gazetelerinden biri, seçimde yapılacak hileleri 
önlemek için kanun getirdik, diyor. 

Siz, doğrudan doğruya bir iktidar partisi 
olarak seçimi ifsadetmek istiyorsanız mesele 
yok. Bu; seçimi ifsadetmekten başka bir şey 
değildir arkadaşlar. 

REÎS — Hamdi Sancar. 
A. HAMDÎ SANCAR (Denizli) — Muhte-
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Müzakerenin kifayetinin reye vaz'ını arz ve 

teklf ederim. 
Tokad' 

Ömer Sunar 
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rem arkadaşlar; bu kanunun mucip sebepler lâ
yihasında ve encümen raporunda işaret edilmi-
yen ve fakat bu mucip sebeplerin içinde, haddi
zatında mâna olarak mevcudolan bir hususa 
işaret edeceğim. Seçim Kanunumuzun, seçimin 
prensiplerini vaz'eden faslının ve kanunun bi
rinci maddesi; seçimlerde ekseriyet usulünün 
cari olduğu sistemini vaz'eder. Bunun karşılı
ğı da nispî temsil esasıdır. Partilerin birleşme
yi arzu etmeleri binnetice Türk seçim sistemine 
nispî temsil esasım getirmeyi hedef tutmuş ol
maları şeklinde izah etmek mümkündür. Bir 
defa bu itibarla partilerin birleşme gayretleri 
kanunun bu sarih maddesine de aykırıdır. Yani 
bir sistemin dolaşık yollardan, arka kapılardan 
temin edilmesi gayretinden başka bir şey de
ğildir. 

Şimdi benim encümenden öğrenmek istediğim 
iki husus vardır. Onu ifade etmeye çalışacağım: 

îlâve ikinci fıkrada «îlin çıkaracağı milletve
kili sayısından herhangi bir sebeple eksik gös
terildiği takdirde Yüksek Seçim Kurulu veya il 
seçim kurulları aday sayışımın ikmali lüzumunu 
aday gösteren parti teşkilâtına derhal bildirir» 
denmektedir. Bu «derhal bildirir» cümlesinde 
muhatap parti teşkilâtı kademesi hangisidir, han
gi teşkilât kademesine bildirecektir? Bunu tas
rih etmek yarınki tatbikat için çok lüzumludur. 

İkincisi : Her parti ilâve birinci fıkrada, za
hirde müstakiHen seçime iştirak edipte bir mu
vazaa yoluna saparak Seçim Kanununun bah
şettiği haklardan diğer parti lehine feragatta 
bulunursa hüküm ne olacaktır? Meselâ, filân A 
partisi, B partisi, açık hava toplantıları için 
aldığı müsaadeyi C partisiyle muvazaa yoliyle 
anlaşarak onun lehine terketmeye kalkarsa 
hüküm ne olacaktır? Arz edebildim mi bilmem? 
Bir parti propaganda saatlerini diğer parti lehi
ne terk ederse ne olacaktır ? Bizim kanunu
muzda terk edebileceğine dair bir madde ve hü
küm yoktur. Fakat seçimlerde öteden bebri 
böyle bir tatbikat mevcuttur. Bunları önlemek 
için encümen ne düşünüyor, tavzihini rica ede
rim. 

REİS — Kifayet takriri var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci madde hakkında yapılan münakaşa-

' 1ar ve serd edilen mütalâalar kâfidir. 

Yüksek Reisliğe 
Üzerinde görüşülmekte olan lâyiha hükmü 

hakkında tenevvür edilmiştir. 
Müzakerenin kâfi olduğunun reye vaz edilme

sini arz ve teklif ederiz. 
istanbul Kırklareli 

Füruzan Tekil Hüsnü Yaman 

REÎS — Kifayetin aleyhinde söz Mehmet 
Daim Süalp'mdır. 

MEHMET D A I M ' S Ü A L P (Siird) — Efen
dim, birinci fıkra vuzuha ihtiyaç gösteren bir 
fıkradır. Kifayeti müzakere takriri kabul edi
lirse komisyona sual dahi sorulamıyaeaktır, fık
ranın tavzihi bakımından söz almış bulunuyo
rum. Bu imkânı bağışlamanızı rica ederim. Bu 
itibarla kifayetin aleyhindeyim. 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Fıkra fıkra 
müzakere edelim, Reis Bey. 

REÎS — Efendim arkadaşların fıkra fıkra 
müzakere edelim demeleri üzerine tavzih etmek 
mecburiyetini hissediyorum. Kavrakoğlu arka
daşımız birinci maddenin yerine kaim olmak 
üzere bir teklif yaptılar. Encümen buna filhal 
iştirak ettiği için bu teklif üzerinde müzakere 
açmış bulunuyoruz. Bu sebeple fıkra fıkra mü
zakere etmeye imkân yoktur. Konuşan arkadaş
larımız 10 - 12 yi tecavüz etti. Kifayeti veren 
arkadaşlar da beni tazyik ediyorlar. Bu sebeple 
kifayeti reylerinize arz edeceğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Kifayet bahis mevzuu olurken usul 
olur mu? Kifayeti müzakereyi kabul edenler 
işaret etsinler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, efendim. Müzakereye devam ediyoruz. 

Söz Mehmet Daim Süalp'mdır. (Sual sora
cağız, sesleri) 

Efendim, encümen sualleri cevaplandırmaya 
hazır olduğunu ima ederse çağırabilirim. 

Buyurun, efendim. 
MEHMET DAİM SÜALP (Sürd) — Muh

terem arkadaşlar, maddenin esas gayesi seçime 
iştirak edecek partilerin müstakilen seçime gir
melerini sağlamaktır. Biz fıkrayı okuduğumuz 
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zaman görüyoruz ki, «seçime iştirak etmek isti-
yen partilerin teşkilâtı bulunduğu yerlerde müs-
takillen seçime iştirakleri mecburidir.» Teşkilât
ları bulunduğu yerlerde müstakillen seçime işti
rak edecekler. Eğer bâzı arkadaşlarımızın dedi
ği gibi biz teşkilât tâbirinden sadece il idare teş
kilâtını kabul edecek olursak; bâzı partilerin 
vilâyetlerde il teşkilâtları olmadığı halde, ilçe
lerde, bucaklarda teşkilâtları vardır ve biz bu 
teşkilâtı teşkilât tâbiri dışında tutacak olursak 
bu gibi teşkilâtın seçime iştiraklerinin müsta-
killiğini de kaldırmış olacağız. Diyoruz ki, teş
kilâtlan bulunan yerde müstakil, seçime girer
ler, teşkilâtı olmryan yerde seçime .girerlerse o 
zaman müstakillen değil, birleşerek girebilecek
lerdir, demektir. Biz teşkilât tâbirini müstakil
len kaydiyle beraber mütalâa etmek mecburiye
tindeyiz. Onun için söz aldım, encümene bu gö
rüşü hatırlatmak lüzumunu hissettim. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Buradan 
' a*rz edebilir miyim? 

REİS — Kürsüye buyurun, efendim. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Kısa idi, 

onun için rica etmiştim; başüzerine kürsüden 
arz edeyim. 

Efendim, arkadaşımız seçilemez tâbirini îzam 
ettiğimi söyledi. Gene teşekkür, biraz olsun hak 
verdi.. Arkdaşlar, Anayasa sarihtir; kimin seçi
lebileceği ve kimlerin seçilemiyeceğini tasrih et
miştir. Buraya onun dışında bir hüküm getirile
mez. 

REİS — Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, büyük mâna ifade eden^ve muhalif 
partiler için, icabında, bütün seçim faaliyetini 
keenlemyekûn addedilmek üzere bir kötü mec
raya muhatab kılan bu maddeyi, müsaade buyu
rursanız Yüksek Huzurunuzda muhayyel bir hâ
dise ile teşrih ve tevsik edelim : 

Çankırı merkezinde oturan 18 vmatandaş, 
iki ay evvel Hürriyet Partisini kurmak üzere 
müracaat ettiler. Biz Hürriyet Partisi olarak bu 
18 vatandaşın bu ilde partiyi kurmasını müna
sip görmedik ve kendilerine salâhiyet vermedik. 
Fakat bu harekete muvazi olarak, Çankırı'nın 
Yapraklı bölgesinde, bir köy, Hürriyet Partisini 
kurdu. Bu kuruluş tamamen Cemiyetler Kanu
nunun mâna ve muradına uygun olarak, Türki
ye coğrafyasında girişilmiş olan, bir teşebbüs, 
bir hak gereğidir... 
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KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Muhayyel 

kabul ediyorsunuz, değil mi? 
REÎS — Muhayyel bir misal olduğunu başta 

söyledi, Kenan Bey. 
ZIYA TERMEN (Devamla) — Kenan Bey 

sinirlenmeyin, filhakika 17 köyünüzde de kurul
muş vaziyette. Şimdi, teşkilâtı bulıımuıyan ve fa
kat Anayasanın teminatı altında, .Cemiyetler Ka
nununda mâna ve şümulüne muvazi olarak, beş 
vatandaşlık bir kütlenin Hürriyet Partisini sade
ce kendi köjleri hacmıııda kurmuş olmaları, bu 
maddenin büyük belâgatine göre (aşikâr bir hukuk 
mevzuunu müdafaa edercesine kendisini yoran 
Nusret Beyin gayretleri muvacehesinde) müsta
kil bir seçim bölgesidir. Bir köyün ocağı, teşkilât 
diye seçime girmeyi âmir bir manzara ve mâna 
yaratıyor. Şimdi bu fikirleri müdafaa eden Nus
ret Bey ve onun yanında bulunan hukukçular 
lütfen kulak kabartsınlar. Bu beş kişi altı kaza-
lık Çankırı'nın bütün seçimlerini bu köyden, bu 
köy açısından idare edecekleridir. İl seçim kuru
lu başkanlığı liste mi istiyor? Bütün Çankırı ?da-
ki. (faraza) üç yüz kadar sandıktaki heyetlere bi
rer mümessil mi istiyor? Çankırı ti »Seçim Baş
kanlığı köy ocağındaki bu beş kişiyi muhatap tu
tacak, seçim sandıklarına istiyeceği yüzlerce mü
messil bu beş kişilik köy heyeti tarafından bütün 
kazalarda birtakım hareketlere girişerek il seçimi
ni köyden tedvir edecek. O halde biz bu kanun
daki teşkilât kelimesini icabı hakikat olarak, bu
cak hattâ ilce olarak değil, il olarak ele almalıyız. 
Saııcar arkadaşım seçim kurullarına merci ba
kımından kim hitabedecek?, dediler. İl başkanı mı, 
ilce başkanı mı? Çok partili hayata girdiğimiz
den beri kanunun, tanıdığı parti il başkanlığıdır. 
Siyasi salahiyetli mercii düne kadar il teşkilâtı 
olarak ele alan kanun vâzıınm bugün köy teşki
lâtını ele alması kasıtlı bir anlayışın eseridir. Biz 
burada teşkilât kelimesini ilerde her nevi hâdise
lerde tasarrufumuz altında bulunsun diye ocak 
kelimesi olarak kabul edersek çok insafsız bir an
layış ortaya koymuş oluruz. Burada erkekçe bir 
anlayışla, teşkilâttan muradın il başkanlığı demek 
olduğunu itiraf ve teslim, şurada oturan hukuk
çu arkadaşlara düşer. Partilerin gelip yekvücut, 
bir cephe halinde bulunmaması gayesini taşıyan 
şu fikri, daha çok ilerilere ve karanlıklara götür-
mokse, maddenin bugünkü hacmini yürütmekle 
de muvafık olur. Bir vilâyette seçimlere girmedi 
diye, neticeyi bütün Türkiye'ye teşmil etmek, ha-
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ta olur. Bir memlekette her istikamette hüsnüni
yetin esas bulunması, iktiza eder. Hüsnüniyetin 
takipçisi, iktidardır. Muhalefetin gelişmesinden 
kaygı duyan Demokrat Partinin, böyle bir madde 
getirmekle kendini hattâ haklı görmesi, mümkün
dür. Bil* partinin bir tek teşkilât hücresindeki 
anormalliğini, bütün gövdeye sirayet ettirmek ve 
bu fırsattan hareketle o partiyi bütün seçimle
rinde mefluç ve mağlûp hale duçar bırakabilmek 
gayesi, yani gayeniz aşikârdır. Nusret Kirişçoğ-
hı arkadaşımız dikkat buyursunlar, bunun huku
kilik ifade eden bir tarafı yoktur ve maksat sırıt
maktadır. İnsani davranalım efendiler. 

REİS — Fahri Ağaoğlu. 
A. FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; bir siyasi partinin teşkilâtı, ar
kadaşımız Emrullah Nutku'nun söylediği gibi 
nahiye müdürüne bir beyanname vermekle ol
madığı ve her partinin nizamnamesinde teşkilâ
tın nasıl kurulacağı kayıtlıdır. 

Ancak; encümen namına söz söyliyen 
Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın mütalâa
sı da yanlıştır. Bir vilâyet dâhilinde bir 
ocağın kurulması o vilâyet dâhilinde teşkilât 
var demek değildir. Arkadaşlar bir cemiyet, Ce
miyetler Kanunu ve Medeni Kanunun cemiyet
lere ait hükümlerine tâbi olarak kurulur ve bir 
yerde cemiyetin bir teşkilâtı var diyebilmek için 
o yerin her tarafından o cemiyeti temsil etmeye 
salahiyetli heyet var, demektir. Tatbikat bu met
nin üzerine yapılmış değildir. 20 vilâyette teşki-
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lâtı olan parti şu veya bu hakkı haizdir mesele
leri, tamamiyle başkadır. Ama bugünkü tatbi
kat tamamen başkadır. Tatbikatın Nusret Kiriş-
çioğlu'nun söylediği gibi olacağına asla kaani 
değilim. Hâkimlerden müteşekkil seçim kurulu 
bu maddeye, seçim çevresi bizde vilâyet olduğu
na göre o vilâyette ya o partinin teşkilâtı var
dır, partiyi temsil ediyor, Veya vilâyet idare he
yeti var ki, vilâyetin her tarafında parti namına 
söz söylemeye salahiyetlidir gibi bir mâna vere
cektir. Ben encümenden rica ediyorum. Bu mad
deyi geri alsınlar, üzerinde biraz daha dursun
lar, bu geri alınmaya değer arkadaşlar. 

REİS — Mehmet Hazer, buyuran. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — Encümen namı
na söz istiyorum. Belki Mehmet Hazer Beyin ko
nuşmasına hacet kalmıyacaktır. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlarım; arkadaşlarımızın tereddüdü üze
rine encümende hazır bulunan arkadaşlarla mu
tabakata vardık. Acele olarak toplanıp encüme
nin fikirlerini alacağız. Bu itibarla Riyaset lüt
fen maddeyi encümene havale buyursun. 

REİS — Talep üzerine verilen takrirler de 
nazarı itibara alınmak suretiyle maddeyi encü
mene veriyoruz. 

İnikada 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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ÜÇÜNCÜ C E L S E 
Açılma saati : 19,15 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KATİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu). 

REİS — Celse açılmıştır. 
Efendim, encümene sevk edilen birinci mad

de halen encümende müzakere edilmekte oldu
ğundan, başka işlerden müzakereye devam ediyo
ruz. Bir takrir var, okuyoruz : 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/713) (1) 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasının ruznameye alınarak diğer bü
tün işlere takdimen ve müstaceliyetle müzakere
sini arz ve teklif ederim. 

Adliye Vekili 
Hüseyin Avni Göktürk 

RE IS — Evvelâ kanun lâyihasının ruzname
ye alınmasını oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

48 saat geçmemiş olması itibariyle müzake
resini oyunuza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti^ 

Takdimen müzakeresi talebolunmaktadır. Tak
dimen müzakeresini oyunuza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
"mı? (Yok sesleri) 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 290 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Talepte aynı zamanda müstaceliyet de var
dır. Müstaceliyetle müzakeresi hususunu reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Maddeleri okuyoruz, 
efendim : 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adliye Vekâleti kısmına derece, unvan ve aded-
leri ilişik cetvelde gösterilon kadrolar eklenmiş
tir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde son ola
cak söz istiyen arkadaş var mı? Yok. Kanunun 
heyeti umumiyesini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5545 sayılı Seçim Kanununu tadil eden ka
nun lâyihası üzerindeki müzakereye devam edi
yoruz. 

RElS — Buyurun, Nusret Kirişcioğlu. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KlRlŞCtOĞLU (Zongıü-
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dak) — Muhterem arkadaşlar, encümen yeniden 
toplandı, Pertev Arat arkadaşımızın teklifini 
müzakere etti vc\ teklife aşağı - yukarı prensip 
itibariyle iltihak etti. Bu suretle madde üç keli
menin ilâvesiyle şu şekli almış bulunuyor, yalnız 
alâkalı kısmı okuyorum. (Tamamını oku sesleri) 

REİS — Tamamını lütfen okuyunuz, efendim. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KİRİŞCİOÖLU (Devamla) — Peki efendim, ta
mamını okuyorum: 

Madde .1. —• 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi 
Kanununun muaddel 35 nci maddesinin 1 ııci 
fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş millet
vekilliğine adaylığını koyabilir. Siyasi partile
rin genel merkezlerindeki yetkili organları da bu 
partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevreleri için 
aday gösterebilirler. Şu kadar ki, seçime.işti
rak eden siyasi partiler il veya ilce teşkilâtı kur
dukları her seçim çevresinde müstakili en seçime 
iştirak etmek ve o çevrenin seçeceği milletvekili 
sayısı kadar aday göstermek mecburiyetindedir
ler. * . 

Her hangi bir sebeple seçim çevresinin çıka
racağı milletvekili sayısından eksik aday gösteril
mesi halinde Yüksek Seçim Kurulu veya il seçim 
kurulları aday sayısının ikmali lüzumunu aday 
listesini tanzim eden parti teşkilâtına derhal bil
dirir. Alâkalı parti teşkilâtı bu tebliğden itiba
ren 24 saat içinde noksanı ikmal etmeye mec
burdur. 

Yukardaki mecburiyetlere riayet etmiyen si
yasi partiler bütün seçim çevrelerinde seçime iş
tirak hakkını kaybederler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
PERTEV ARAT (İzmir) — Zapta geçmesi 

arzusu ile bir noktaya işaret etmek istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
PERTEV ARAT (İzmir) — İl teşkilâtı kur

maz da sadece bir ilçede teşkilât kurarsa, bu tak
dirde seçime girmek mecburiyetinde kalacak mı
dır? 

MUVAKATAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 
KİRtŞCİOCLU (Devamla) — Evet. (İl veya il

ce) diyoruz. (Veya) olması sebebiyle giriyor. 
(Reye reye sesleri) 

.REİS — Efendim, madde encümenden gelen 
şekli ile okunmuş bulunuyor. Söz istiyen var 
mı? 

Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar, ocak teşkilâtını teşkilât telâkki' eden komis
yonun; ocak teşkilâtının bir kademe daha kü
çüğünü ifade eden ilçeye yükseltmesini yani bu 
iki mekanizmayı muhatap tutmasını memnu
niyetle karşılıyoruz. Ancak muğlâk bir nokta 
var ki, bunun da bu maddede yer alması icab-
eder. İlce teşkilâtı, seçimlerden evvel faraza 
tertiple veya tabiî bir hâdise ve netice olarak 
istifa veya infisah ettiği takdirde buna muvazi 
bir şekil de varken yok ediyorlar gibi bir neti
ceye müncer olursa komisyon maddenin bu
günkü şekli karşısında, bu vadide ne düşünü
yor? Bunu burada lütfen izah etsin. Bugün için 
bir değişiklik yapabilecek midir? Yapılamazsa 
bu husustaki konuşmalar ilerisi için bir anahtar 
hükmünü koymalıdır. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (K<rs) — Efendim mad

de üzerinde konuşacağını. 
Evvelâ madde yazılış tarzı bakımından sa

kattır. i l veya ilce dendiğine ve ilin ilçeyi de ih
tiva ettiğine göre il tâbirini kullandıktan sonra 
ayrıca ilçeden bahsetmeye lüzum yoktur. (Sol
dan, gülüşmeler) bu bir. 

İkincisi; demin de arz etmiştim biraz evvel 
okunan kanunun 64 ncü maddesi; ili esas al
mıştır. İl bir seçim bölgesi, cüzütam olarak alın
dıktan sonra, il idare kurulları il seçim kurul
ları ile temas halindedir, merciler de bu kurul
lardır. Bu itibarla ilçelerde teşkilât kurmak, ka
nun maddesi ile teklif kabili telif değildir. 

Diğer taraftan yine aynı maddede seçim ku
rulları il seçim kurullarına tebligat yapacaktır. 
Muhatabolan teşkilât 24 saat içinde cevap ver
mek mecburiyetindedir, deniyor. Bu cevabın 
alınabilmesi için hiç olmazsa il seçim kurulunun 
bulunduğu yerde olması lâzımgelmektedir. Se
çim Kanununun ihtiva ettiği esaslar ünite ba
kımından ildir. Bu itibarla ilce hakkında kayıt 
koymakla kanunun umumi esasları tahrifedil-
miş olacaktır, ili esas almak lâzımdır. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 
tekrar okutuyorum. 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun muaddel 35 nci maddesinin 
1 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir : 

715 — 



î : 91 11.9 
Seçilme, yeterliğine sahip her vatandaş mil

letvekilliğine adaylığını koyabilir. Siyasi par
tilerin genel merkezlerindeki yetkili organları 
da bu partilerin teşkilâtı bulunan seçim çevre
leri için aday gösterebilirler. Şu kadar ki, seçi
me iştirak eden siyasi partiler il veya ilce teş
kilâtı kurdukları her seçim çevresinde müstakil-
len seçime iştirak etmek ve o çevrenin seçeceği 
milletvekili sayısı kadar aday göstermek mec
buriyetindedirler. 

Her hangi bir sebeple seçim çevresinin çı
karacağı milletvekili sayısından eksik aday gös
terilmesi halinde Yüksek Seçim Kurulu veya il 
seçim kurulları aday sayısının ikmali lüzumunu 
aday listesini tanzim eden parti teşkilâtına der
hal bildirir. Alâkalı parti teşkilâtı bu tebliğden 
itibaren 24 saat içinde noksanı ikmal etmeye 
mecburdur. 

Yukardaki mecburiyetlere riayet etmiyen 
siyasi partiler bütün' seçim çevrelerinde seçime 
iştirak hakkını kaybederler. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi açıktan okuduk. Şimdi 
lâyihadaki birinci maddeyi ikinci madde ola
rak okuyoruz efendim... 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Sual sor
muştum, niçin nazarı itibara almadınız? 

REÎS — Kime sordunuz? 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Komis

yondan. Sualim hayati mâna taşıyordu. 
REÎS — Komisyon cevap vermeye lüzum 

görürse Riyasetten söz alır kürsüye gelir, 
zatıâlinize cevap verir. 

2ÎYA TERMEN (Kastamonu) — Siz her 
zaman hasıra gömme işinde birinciliği alıyor
sunuz. 

REÎS — Çok rica ederim, beyanlarınız 
yersizdir, haksızdır. 

MADDE 2. — 5545 sayılı Milletvekilleri 
seçimi Kanununun muaddel 35 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat 
etmiş olan kimse hiçbir seçim çevresinde o se
çimde müstakillen adaylığını koyamıyacağı 
gibi başka bir parti tarafından da aday gös
terilemez ve seçilemez. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen... 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ~- 5545 sayılı Milletvekilleri se
çimi Kanununun* muaddel 35 nci maddesine 
üçüncü fıkradan sonra aşağıdaki fıkralar ilâ
ve edilmiştir : 

Seçimin zamanında yapılması halinde se
çim tarihinden asgari altı ay evvel mensu-
boldukları siyasî partilerden ayrılmamış olan
lar başka bir siyasi parti tarafından aday gös
terilemezler. 

Seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
yenilenmesine karar verilmesi halinde karar 
tarihinden önce iki ay zarfında ve kararı ınü-
taakıp mensuboldukları siyasi partilerden ay
rılanlar haklarında da aynı hüküm tatbik olu
nur. 

6 ve 7 nci fıkralarda yazılı hususlar hak
kında hakikat hilâfında bilgi verenlerle bu 
kabil muamelelere muvazaa suretiyle de olsa 
teşebbüs veya iştirak edenler bir seneden üç 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Siyasi partiye mensup bir şahıs diğer bir 
siyasi parti tarafından muvafakati ile de olsa 
aday gösterilemez. 

-REÎS ~ Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Evvelâ 

şu noktayı Yüksek Heyetinize samimiyetle arz 
edeyim, bu kanunun şu müzakeresinde bizim 
söz alışlarımız sizi rencide etmesin. Daha 
âdil bir anlayışın bu hükümler yerine getiri
lebilmesi için çalışıyoruz. Bu kanundaki fik
rin hangi istikamette olduğu meydandadır. 
Bu, o derece açıktır ki, milletçe o derece bi
liniyor ki, bu kanunla, bütün demokratik 
âlemde asırlardan beri gelişmiş esasların ve 
şeklin dışında, uzağında yeni bir seçim şekli 
vaz 'edilmek istenmektedir. Yalnız, hangi hu
kuk anlayışıdır ki (şu madde münasebetiyle 
hiçbir şahsı hedef tutarak konuşmadığımı be
lirtmek isterim) Hangi hukuk anlayışıdır ki, 
Anayasanın kendisine muazzam geniş şartlarla 
tanıdığı seçilme hakkı bâzı düşüncelerle ve bâ
zı şahısları tedip ve tecziye etmek maksadiyle 
6 ay evvelinden istifa etmek gibi bir barikatı 
kanunlaştırsın ? Buna hukukan imkân var mı
dır arkadaşlar? Bir ara burada bir arkadaş, 
bu hükmün Köprülü Fuad Bey için konuldu-
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ğunu söyledi. (Değil sesleri) Müsaade edin, 
Köprülü Fuad,,Bey için, Muammer Bey için mes
elesi değildir. Bu, bir şahıs meselesi değildir. 
Şahısların bence bu gibi meselelerde müdafaa
sı yapılmaması iktiza eder. Ben, Köprülü Fuad 
Beyin müdafaasını yapıyor değilün. Bu mev
zu, faraza Hürriyet Partisinin düne kadar men
subu bulunurken, Hürriyet Partisinin aldığı 
kararların içinde kendi düşünce ve anlayışına 
zıt hususlar bulunduğu için Hürriyet Partisin
den ayrılan bir arkadaşın hakkının müdafaa-
sıdır. Aha fikir olarak bu esaslar* üzerinde du
ruyorum. Niçin yalnız Demokrat Parti için bu
nu düşünelim ' 

Binaenaleyh ' bu madde hakkında, neticeten 
şunu arz etmek isterim : Bir siyasi partinin 
içinde yıllarca vazife görüp de ondan ayrılan
lar hakkında, ayrılış tarihine göre bir hüküm 
koymak, onun siyasi haklarını hukuk dışı bir 
anlayışla baltalıyıcı bir hareket olacaktır. Bu
nu reddetmemiz hakikaten hukuk anlayışına 
muvazi bir hareket olacaktır. Evvelki konuş
mamda da söylediğim gibi, insani bir hareket 
olacaktır. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; itiraf ederim ki, yakın sene
lere kadar mensubu olduğum Demokrat Parti
nin 1950 - 1954 seneleri arasında ve ondan son
ra Türkiye'de büyük kalkınma hareketleri, 
büyük icraatı vardır. Bunları inkâr etmek ka
bil değildir. Bununla beraber Kabinesinde de 
çok kuvvetli vekiller, Türkiye çapında, dünya 
çapında insanlar vardır. Bu da gayrikabili in
kârdır. Yalnız muhterem arkadaşlar; bugün 
iktisadi düzensizlik vardır. 10 - 12 senedir mil
letçe; Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Par
tisi, müstakiller beraberce, memlekette bir si
yasi ilerleme yaptık. Kademe, kademe her sene 
Seçim Kanununda bir adım daha ileri gittik. 
Bugün ne zorumuz var, ne telâşımız var ki, 
bunu tekrar geri götürüyoruz? 

Arkadaşlar, biz fâniyiz. * Bu Meclis fânidir. 
Bizden sonrakiler ve onlardan sonrakiler de ge
lip geçeceklerdir. Burası çok insanlar görmüş, 
çok mebuslar görmüştür. Gelmişler, gitmişler. 
Elde ettiğimiz neticelerde milletçe, partice De
mokrat Partinin çok büyük hissesi vardır. Se
çim mevzularını küçük maksatlarla küçültmi-
yelim ve geri götürmiyelim. 
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Yalnız benim şahsım mevznubahis değildir. 

Bugüne kadar-Demokrat Partide olsam yalnız 
bu kanunu beğenmediğim iein şimdiye kadar 
müşterek ve mutabık bulunduğum halde ve ya
zıhanemi. köyümü, işimi bırakarak Demokrat 
Partinin peşinden gittiğim halde - ki onunla 
müşterek maksadım ve mutabakatım vardı -
şimdi ben bugün bu noktai nazarı, muvafık 
görmediğim için, bu partiden istifa eder çeki-
lirsem bu kanun, yok iki ay müddet dolmadı 
diye benim seçilme hakkıma mâni oluyor, hem 
de vatandaşın, beni seçmek istiyen vatandaşın 
seçme hakkına mâni oluyor. 

Aziz kardeşlerim; bu iki ay, altı ay mesele
sinde ben sizlerden rica ediyorum, bunu yap
mayınız. Bu devirler de geçecektir. Ben De
mokrat Partinin yıkılmasını hiçbir zaman iste
mem. Bugün Halk Partisine yahut başka bir 
partiye girdim, mühim olan bu değildir. Halk 
Partisi 30 senelik bir müessesedir. Demokrat 
Parti ise 12 senelik bir müessesedir. Bu 12 se
ne zarfında epey tecrübe edinmiş memlekete 
hizmet etmeye çalışmıştır. Bu meyanda zarar
da etmiş ve çeşitli hükümetler kurmuştur. Böy
le bir müesseseyi kurmak için milletçe en az 10 
seneye ihtiyacımız vardır. Bunun için riea edi
yorum-bu maddeyi tashih edelim. 

REİS — Emrullah Nutku, 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, kanunun esprisine ve esbabı 
mueibedeki yazılara hiç uymıyan bir madde ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Evvelâ Demokrat Partinin kendi programı
nın dördüncü maddesinde insan hak ve hürri
yetlerinin korunacağı hakkındaki va'di ile te
zat teşkil eden şu hükmü nasıl kabul edersiniz? 
Hakikaten siyasi hayata girmiş mebuslar par
tilerinin icraatı ile mukayyedolmamak şartiyle, 
hür fikre sahibolmalıdır ve bu hür fikri taşıyan 
mebusların kendi kanaatleri yüzünden tecziye 
edilmeleri gibi bir yola gidilmesi, demokrasiyi 
tahribeden bir unsurdur. 

Demokrat Parti demek istiyor ki; kanaatle
riniz benim kanaatim hilâfına olursa sizi teezi-
ye ederim, mebus çıkartmam. Bu iskat kanu
nunun tedvini hususunda dördüncü kongreniz
de verilen karan tatbik mahiyetindedir, aneak 
bu, Demokrat Partiye şeref getirmiyeeektir ar
kadaşlar1? 

REİS — Nuri Sertoğlu, 
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NURÎ SERTOÖLU (Siııob) — Muhterem ar

kadaşları ra ; benden evvel konuşan arkadaşla
rım üçüncü madde ile Seçim Kanununun 35 nci 
maddesine eklenmesi istenen fıkralarda partiler
den istifa eden şahısların adaylıkları hakkın
da vaz'edîlmek istenen hükümlerin aksaklıkla
rını belirtmeye çalıştılar. Bendeniz burada sa
dece seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
yenilenmesine karar verilmesi halinde karar ta
rihinden önceki iki ay zarfında ve kararı müta-
akıp mensuboldukları siyasi partilerden ayrılan
ların yeniden hiçbir siyasi parti tarafından aday 
gösterilmiyecekleri hükmü hakkında görüşleri
mi arz etmeye çalışacağım. 

Seçimin Büyük Millet Meclisince yenilenme
sine, yani mûtadolan zamandan evvele alınma
sına dair olan .kararın ne zaman ve hangi se
beplerle ortaya çıkacağı, önceden bilinen bir 
keyfiyet değildir. Filhakika kanunlarımızda se
çim tarihinden 45 gün önce seçimin yenilenmesi 
gerektiği hakkında bir müddet kaydı varsa da 
ondan evvelki 15 güne ait müddet içinde vukua 
gelecek partilerden ayrılma hâdiselerini bu mad
de içinde mütalâa etmek açık bir haksızlığı şim
diden kabul etmek mânasına gelir. Bu hüküm
lerle siyasi partilere mensup vatandaşlara her 
hangi bir- serbesti bırakılmamaktadır. Vatandaş 
her hangi bir partiye girer, onun programlarını, 
tüzüğünü benimser, tahakkuku için kendisi de 
memleket .çapında bütün faaliyetlerde bir hisse 
almak için parti çalışmalarına katılır. Fakat za
manla kendi görüşlerinin, kendi anlayışının 
bambaşka istikametlerde olduğunu ve bu çalış
malarla, bu hareket tarziyle anlayışının telifine 
imkân görmediği gün partiden ayrılması, girme
si kadar sarih bir hakkidir. Bu hükümde biz 
siyasi partilerden seçimin yenilenmesinden 2 ay 
evvel ve bu müddet içinde ayrılmış olanlara ye
niden her hangi bir partiden seçilme hakkı ta
nımamakla bir nevi siyasi partilerden istifa et
menin bir suç olduğunu ve artık bu vatandaşa 
seçim hakkının tanınmaması lâzımgeldiği hük
münü vaz'etmiş bulunuyoruz. Bu ne bugünkü 
Seçim Kanununun ruh ve maksatlarına uyar ve 
ne de her zaman başta tutmak mecburiyetinde 
bulunduğumuz Anayasamızın esaslariyle kabili-
telifdir. Siyasi partilere girmek kadar, ayrıl
manın da bir hak oldğunu kabul ettikten sonra, 
burada verilen hüküm artık bu şahıs milletveki
li olabilir mi, olamaz mı? Yüksek Meclisten ka-
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nun çıkarılmak suretiyle değil, bu vatandaş hak
kındaki hükmü seçmene ve vatandaşa, daireyi 
intihabiyeye bırakmakla cevaplandırmayı tercih 
etmemiz icabeder. Vatandaşın parti değiştirmesi 
halinde onun bu hareketini tasvibeden vatandaş 
olabileceği gibi, tasvibetmiyen vatandaş da ola
bilir. Hüseyin Balık arkadaşımızın burada izah 
ettiği veçhile bu hüküm vatandaşların seçme 
haklarına da bir tecavüz teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak şunu 
arz edeyim : Bundan sonra vâki olacak muhte
mel istifaları önliyebilmek için Seçim Kanunu
nun tadili sırasında vaz'edeceğinıiz şu hükmün 
bundan sonraki tatbikatı çok güç ve gayrihu-
kuki olacaktır. Yüksek Meclisten böyle bir hük
me oy sâdır olacağını tahmin etmemekteyim. Bu 
fıkranın maddeden çıkarılması için bir önerge 
takdim ediyorum. Lütfedip kabul ederseniz bü
yük bir hatadan bu kanunu kurtarmış olursu
nuz. 

REİS — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, bu maddeyi kabul etmekle iktidar 
partisi yalnız kendi milletvekillerini değil, mu
halif partilerde bulunan milletvekillerini de bir 
kayıt altına almış bulunuyor. Üzülerek söylemek 
istiyorum ki, âdeta milletvekilliği müessesesi bu 
şekilde yıkılmış oluyor. Ben muhalif partiye 
mensup bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi 
saflarına Cumhuriyet Halk Partisinin inalları 
alındığı zaman iltihak ettim. Cumhuriyet Halk 
Partisinin yolundan inhiraf ettiğini gördüğüm 
an bu partiden ayrılıp onunla mücadele etmeyi 
de bir millet ve vatan vazifesi sayarım. 

Yarın Cumhuriyet Halk Partisinin bu mem
lekete getirmek istediği istikbal bugün mücadele 
ettiğimiz esaslardır. 

Bu kanunla Anayasa, insan hakları çiğnene
rek, mebusluk müessesesi yıkılarak, partilerin, 
parti drijanlarmm birer aleti haline getirilmek 
isteniyor. Partiler, a kendi tützüklerinde, kendi 
gruplarında karar verip bu hususu bir hüküm 
altına alabilirler. Fakat diğer partilerin millet
vekillerine ait hususları dahi burada kayıt altı
na alarak milletin seçtiği mebusları partinin vo 
parti idarecilerinin elinde bir alet ve bir vasıta 
haline getiremezler. Her partinin bir tüzüğü vo 
bir prensibi vardır. Her hangi bir secim esna
sında, o parti bir yolsuzluk yapabilir, bir hak-. 
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sizlik yapabilir, yolundan inhiraf edebilir. Mil
letvekili olarak insanın vazifesi o zihniyetle dahi 
mücadele etmektir. Yalnız iktidar partisi grupu 
içinde değil, iktidar partisinden gayrı gruplar 
içinde dahi, biraz önce arkadaşlarımızın arz et
tiği gibi diğer milletvekilleri dahi bir kayıt altı
na alınmaktadır. Şahsi kanaatim ve görüşüm şu
dur ki : Bu hususta milletvekilliği müessesesi yı
kılmaktadır. Bu Mecliste Kuvayi Milliye ruhu
nu 1 nci Millet Meclisinin ruhunu bulmak, duy
mak, tatmak istiyorum, fakat üzülerek ifade edi
yorum, maalesef bulamıyorum. Arkadaşlar, her 
hangi bir parti milletvekillerini şu veya bu şe
kilde bir kayıt altına almak istiyebilir. Bundan 
evvelki seçimlerde milletvekilliği adaylığı dola-
yısiyle .bugünkü iktidar partisi menusplan çok 
yorulmuş olabilirler. Şahsan memleketi idare 
eden insanların bu kadar yorulmalarını, asapla
rının bu kadar bozulmasını t emerini etmem. K*m-
di gruplarında, kendi partilerinin tüzüklerinde 
hususi değişiklik yapabilirler.- Fnkat her hangi 
bir şahsın Anayasaya göre adaylığını koyması 
en tabiî hakkıdır. Anayasa ile kayıtlı, ıhava ve 
su kadar hakkı olduğunu zannettiğim bir hak
kım, altı ay evvel, iki ay evvel istifaya meebur 
etmek gibi aeaip ve garip bir zihniyetle bu mem
leket ufuklarında bu garip halin dolaşması mem
leketin istikbali ve ilerisi bakımından siahsan 
bendenize endişe veriyor. 

Arkadaşlar; karşılıklı olarak fikirlerimizi. i«ç 
buçuk senedir müdafaaya çalıştık. Zannediyorum! 
ki, şimdiye kadar gelen Meclislerin içinde an ç*>k 
hukukçusu olan Onuncu Devredir. Âcizane kn-
naatim, kinişe üzerine alınmasın, Meclisin ku
ruluşundan bugüne kadar zabıtları tetkik ettim, 
maalesef en çok gayrihukuki, gayriâdilaııe ka
nunlar, içinde 154 hukukçunun bulunduğu bu 
Meclisten çıkıyor. (Sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlar, biraz evvel de arz ettiğim gibi 
mücadelelerimiz bu memleketin istikbali ve âti
si içindir. Şahsan, büyük iddiaları olan bir insan 
değilim. Köylerde saflarımızda bulunan partili 
olan şahıslar birbirinin akrabası, kardeşi, anı-
cazadesidir. Bizim fikirlerimiz sizlere hoş gelmi-
yebilir. Sizin fikirleriniz de pek hoş ve memleket 
istikbalini sağlıyacak şekilde değildir. Kskiden 
kıratlar zamanında dahi padişahlar tebdil ge-
zermiş. Ümit ediyorum ki, partili birçok arka
daşlarımız tebdilen köy ve kazaları dolaştıkla
rında milletin hakiki isteğinin ne olduğunu an-
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I ladılar. Partilerin tüzüğünden anlıyan geniş 
I kitleler yoktur, Vatandaşları daha ziyade renci-
I de eden haksızlık ve kâdirşinassızlıktır. De-
I mokrat Partinin bu memlekete yaptığı eserler 
I vardır.^ Çok boya. sarf ettiniz arkadaşlar. Bir 
I eser ve bir tablo yaratmak istiyorsanız neticede 
I bunun bir yağlıboya yığını değil, herkesin göre-
I ceği, anlıyacağı bir eser olarak kullanmak isti-
I yorsanız lütfen son celse olan bugün bu fırçala-
I 'rımzı biraz daha ince olarak kullanın, nıemle-
I ketin görüp faydalanacağı bir tablo olsun. Ve 
I bizzat iktidar partisi mensupları arkadaşlarım 
I da şu maddeyi kabul etmekle kendi ayaklarına 
I kazmayı vurmuş olmasınlar, ayaklarının altına 
I çukur kazmamış olsunlar. 
I Arkadaşlar; şahsi kanaatim şudur ki, bir 
I memlekette diktatörlük kendiliğinden olmaz. 
I Diktatörleri millet yaratır. Ayağınıza bastığı 
I gün umuzunuza, omuzunuza bastığı gün başını-
I za çıkardınız mı o memlekette haklı olarak dik-
I tatörler doğar. Bir cemiyet lâyık ise diktatörlü-
] ğü yaratır. İnsanoğlu gariptir. Çamurdan heykel 
S yapar, ve ona tapar. 
I İstirhamım şudur, bu maddeyi bu şekilde ka-
I bul etıniyelim. Eski hükmü ile kalsın. 
I REİS — Kifayet takrirleri var, henüz altı ar-
I kadaş konuşmadığı için son olarak sözü Nüvit 
I Yetkin'e veriyorum. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Muhterem ar-
I kadaşlar; kanunun heyeti umumiyesinin müza-
I keresi .sırasında ona muhalif olduğumuzu izaha 
S çalışmıştım. Şimdi, sadece bir hukukçu olarak 
I şahsım adına bir noktaya dikkatinizi çekeee-
I fim-
1 Getirilen bütün hükümlerin antidemokratik 
I o!dı*ğu ve kendi görüşlerimizle memleketteki re-
j j im bakımından yerinde olmadığı kanaatinde-
1 yim. F;akttt Hükümet bir teklif getirmektedir. 
I Jftirak etna-ediğimiz bu teklifin ana esprisinde 
I ıtuilet vekilinin bir siyasi partiden aday olmak 
I imkânı kalktıktan sonra başka bir siyasi partiye 
I inÜsabtftmesi, orada adaylık araması siyasi alı-
| lâka uygun telâkki olunmamaktadır. Bu görüş 
I haklı veya ihaksız. Anayasanın esprisine uygun 
| olmıyarak seVk edilmiş olan bu kanunun Hükü

met teklifinde** -daha ileri gidilerek komisyon
da makable teşmil edilmesi hukuk prensipleri
ni ve hukuk anlayışını rencide etmektedir. 

Çok kıymetli hukukçu arkadaşlardan tere'k-
jj kübetmiş bu lunan K a r m a Komisyonun bu hü-
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kümlerinde bir maksatları varsa bunu anlamak-
ta mazurum. 

Şimdi müsaade buyurursanız, Hükümetin 
teklifini okuyayım : (Türkiye Büyük Millet 
Meclisince seçimlerin yenilenmesine karar Ye
rildikten sonra siyasi bir partiden ayrılmış olan 
şahıslar her hangi bir parti tarafından aday 
gösterilemezler.) Bu hükümle yine Hükümetin 
teklifinin 1 nei maddesinin 1 nci fıkrasını teş
kil etmekte olan (Bir siyasi partiye adaylık için 
müracaat etmiş olan bir kimse hiç/bir seçim çev
resinde o seçimde müstakillen adaylığını koya-
mıyacağı gibi başka bir parti tarafından da 
aday gösterilemez ve seçilemez) hükmünü bağ
daştırmak mümkündür; yani aynı esprinin de-
Tamıdır. Nasıl bir partiye adaylık için müra
caat etmiş olan bir insanın o partiden yüz bu
lamayınca başka bir siyasi partiye giderek ka
derini araması, bir partiye mensubolan birinin 
o partinin programı ve dâvasına inanmasını 
ieabettirmiyorsa, aynı surette Meclisin seçimi 
ileri al m asiyle o şahsın şansını a-z görüp kalkıp 
o partiden istifa etmesini aynı espri ile izah 
mümkün olsa da bunları birbirine bağlamak 
mümkün olamaz ama, seçim kararının ne za
man verileceği belli değilken, istifa eden şah
sın istifasından 15 gün, 20 gün, 2 ay sonra Mec
lis her hangi bir sebeple seçime karar yermesi 
halinde bundan seçilmek hakkını nezetmek hu
kuk prensipleriyle bağdaşamaz. Heyeti umumi-
yesine muhalif olduğum bu kanunun bu mad
desinin hfc olmazsa Hükümetten gelen şeklinin 
kabul ve müzakeresinin lâzımgeldiğim arz 
ederim. 

REÎS --- Kifayet takririni okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Konuşmalar kâfidir. Kifayetin reye vaz'ım 

teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özbey 

HÎLMÎ DURA (Kastamonu) — Bir sual 
efendim. 

REÎS — Kifayet suallere de şâmildir, efen
dim. 

Kifayet teklifinizi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler., Kifayet teklifi ka
bul edilmiştir. 

Madde hakkında iki tadil teklifi var. Tak
rirleri okuyoruz, efendim, 

ı»7 e : a 
Sayın Reisliğe 

Görüşülmekte olan maddenin Hükümet ta
sarısındaki şekliyle kabul edilmesinin reye ar
zını teklif ederim. 

11.IX.1957 
Trabzon 

Emrullah Nutku 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı lâyi

hanın 3 ncü maddesi ile Seçim Kanununun 35 
nci maddesine eklenen fıkralar arasından; «Se
çimin yenilenmesine karar verilmesinden önceki 
iki ay zarfında partilerinden istifa edenler» 
hakkındaki fıkranın maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Nuri Sertoğltt 

REÎS — İler iki takriri de dinlemiş bulunu
yorsunuz. Takrirlerdeki aykırılık derecesine 
göre, en aykırısını tekrar okuyarak reyinize 
arz edeceğim, efendim. 

(Trabzon Mebusu Emrullah. Nutku'ıran tak
riri tekrar okundu.) 

REÎS — Okunan takririn dikkate alınması
nı reyinize arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir reddedil
miştir, efendim. 

(Sinob Mebusu Nuri Serloğiu'nun takriri. 
tekrar okundu.) 

REÎS — Takrir okundu. Okunan takririn 
dikkate alınmasını reyinize arz ediyorum. Dik
kate alınmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Maddeyi 
okunduğu şekliyle kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 4. — 5545 sayılı Milletvekilleri 8e-
çimi Kanununun 109 ncu maddesinin beşinci 
bendi aşağıda yaızlı şekilde değiştirilmiştir: 

5. Seçime iştirak eden partiler tarafından 
gösterilen adaylardan ve bunlarla müstakil 
adaylardan veya. yalnız müstakil adaylardan 
terkibedilmiş matbu veya daktilo ile veya baş
ka bir alet ile yazılmış, veya teksir edilmiş ya
hut elle veya her ne suretle olursa olsun çoğal
tılmış oy pusulaları. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Emrullah Nutku. 

720 
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EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte- | 

rem arkadaşlar, teksir aleti kullanılmak sure
tiyle yazılacak karma listenin kullanılması hu
susunda 1954 seçimini mütaakıp yapılan tadil, 
Demokrat Parti Grupunca beğenilmiyerek 4 
ncü Adnan Menderes Kabinesinin 4programı bu
nun geri alınacağı ve Seçim Kanununun bu 
bükümden kurtarılacağı va'dini ihtiva etmekte 
idi. Bu itibarla evvel emirde matbu liste yap
mak veya teksir aleti kullanarak liste tanzim 
etmek suretiyle seçmene kolaylık gösterileceği 
gibi bir va'din ifası gerekirken simdi böyle 
bir maddeyi kabul etmek suretiyle kendinizi I 
inkâr ediyorsunuz. 4 ncü Adnan Menderes Ka- I 
binesinin geri alacağını vait buyurmuş oldu
ğu bu hükmü siz geri almadan seçime girecek-
seniz, seçmenin karsısına nasıl çıkacaksınız ak
lım ermiyor? 

Arkadaşlar, bu madde de gösteriyor ki, De- I 
mokrat Parti, programındaki ve Hükümet 
programındaki vaitlerdni yerine getirmemiştir. 
Bu itibarla yaratmış olduğu itimat buhranı 
karşısında partilerin iş birliğini zaruri kılmış 
ve kendisi buna sebebiyet vermiştir. Vatandaş 
artık tek partinin va'dine inanmaz bir durum
dadır. Çünkü sevgili ve mutemet Demokrat 
Parti kendi vaatlerini yapmamak suretiyle 
memleketi aldatmış bulunmaktadır. O itibarla 
tek partinin va'dine ve sözüne inanmıyan mil- I 
lete karşı iş birliği ile çıkmak zaruretim siz I 
yarattınız. Şimdi de bu iş birliğine mâni olmak I 
için tedbirler almış bulunuyorsunuz. 

Sonra arkadaşlar; asıl acınaccak nokta şu
dur: El ile yazılan listelerin yüzde sekseni okuma 
yazma bihniyen kimseler tarafından kullanıla- I 
çaktır. Bunu nasıl teksir aleti olarak kabul I 
edip de menedebilirsimz. Çoğaltma kelimesinin 
hangi hukuki tâbiri vardır? Çoğaltma bir hu
kuki tâbir değildir. Çoğaltma.. Bir tane mi, üç I 
tane mi, beş tane mi, yirmi beş tane mi çoğalt- I 
maktırf Bunun, yani çoğaltmanın hududu nedir? 
Bir ihtilâf zuhurunda bu çoğaltma kelimesini 1 
hangi hadde tâbi tutacaksınız? Bizim memlekette 
öyle aileler vardır ki; anası, babası, dedesi oku
ma yazma bilmiyor. İçlerinde, orta veyahut ilk 
mektebi bitirmiş bulunan bir çocuk 10 nüfuslu 
ailenin listesini yazacak ve verecektir. Şimdi bu 
çocuğun kendi babasının, kendi dedesinin namı 
hesabına yazmış olduğu bir listeyi bertaraf eder
siniz? Ondan sonra iradei milliyeyi korumak için ' 
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bu kanunu getirdik, dersiniz. Siz iradei millîyeyi 
baltalıyorsunuz. Bu kanun çıktıktan sonra seç
menin karşısında hiçbir hak iddia edemiyecek du
ruma düşeceksiniz,. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Gülüşmeler) Mânasını tabiî anlarsınız. 

REÎS — Komisyon. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlarım; Emrullah Nut
ku arkadaşımız endişelerinde haksızdır. Bu fıkra 
ile menedilmek istenilen husus, asla bir şahsın 
bizzat ke"ndi el yazısı ile liste tanzim etmesi veya 
her hangi bir şahsa bir liste yazdırması keyfiyeti 
değildir. Vakıa memleketimizde görülen tatbikat 
daha ziyade şahısların parti listelerine rey verme
si tarzındadır. Ama vatandaş dilediği takdirde 
el yazısı ile de bir liste tanzim edebilir. Bu hü
küm, buna mâni değildir. Meselâ bir ailenin bir 
ferdi okuma yazma bilirse aile fertleri o şahsa is
tediği listeyi yazdırabilir. Fıkra buna da mâni 
değildir, dikkatli okunursa... 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Hudu
du ne olacaktır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Devam
la) —• Ama itiraz etmek için ve yerinden bağır
mak için okunursa mesele değişir. 

REÎS — Nusret Bey, karşılıklı konuşmayın. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KÎRÎŞClOĞLU (Devam
la) — Başüstüne. Bu fıkra ile temin edilmesi is
tenen husus, kanunun esasen memnu kıldığı husu
sun muvazaa voliyle teminine gidilmemesi nokta
sıdır. O da şudur : Aylıklı adamlar, gönüllü 
adamlar parti listelerinden binlerce yazıyorlar. 
Bu hazırlanmış olan listeler elden peşinen dağıtı
lıyor. Menedilmesi istenen husus budur. Bunu 
tatbîkatın halledeceğine arkadaşımızın emin ol
ması icabeder. Bir şahıs kendi el yazısiylc veya 
dilediği şahsa yazdırmak suretiyle liste tanzim 
edebileceğine göre telâşa ne lüzum var, anlamı
yorum? 

Hiçbir zaman, ne bu hükümle ve ne de bun
dan evvelki hükümlerle vatandaşın iradesi engel-
lenmiyecektir. Yalnız, gayemiz vatandaşın irade
sinin onun vicdanına uygun şekilde izharını te
min etmektir, yani vatandaşın aldatılmamasıdır. 

Arkadaşlarımız, el yazısını izah buyururken, 
vatandaşların bir kısmının okuma yazma bilmedi-
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ği hususunda bilhassa ısrar ediyorlar. Vatandaşın 
iğfal edilmesi mevzuubahsedildiği takdirde ne
den bu yüzde nispetini nazan tibara almıyorlar? 
Gaye vatandaşın aldatılmasına mâni olmaktır. Şu 
listeyi filân parti ııannna getirdim, matbaa yetiş-
tiremediği için elle yazdık diye vatandaşın alda
tılmasına mâni t) 1 inak çin bu hüküm konulmuş
tur. Yoksa bir vatandaşın kendi el yazısı ile bir 

• liste tanzim etmesi veya başka bir vatandaşa tan
zim ettirmesine mâni bir husus yoktur. Kanun
dan böyle bir maksat çıkarmak doğru değildir. 

NURİ SERTOÜLU (Sinob) — Sayın encü
men sözcüsü arkadaşımı dikkatle dinledim. Fa
kat tereddütlerimi izale edecek bir izah tarzına 
raslıyamadığım için kısa da olsa konuşmak mec
buriyetinde olduğumu arz ederim. 

Secim Kanunumuzun 109 ncu maddesinin 5 
nei bendini tadil eden fıkra hakkında verdikleri 
izah tarzına göre vatandaşın el ile liste yazabile-
col: 3 " ı listeyi kullanabilecektir. Bu gayet tabiî
dir ve hepimizce malûmdur. Tereddüdümüz bu 
noktada değildir. Beşinci bende bu defa konmak 
istenen hüküm şudur : Elle veya her ne suretle 
olursa olsun çoğaltılmış oy puslaları.... 

NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 
Dikkat ederseniz, çoğaltılmış, diyor. 

NURİ SERTOÖLU (Devamla) — Şimdi bu 
nevi oy puslaları sandıktan çıktığı zaman, «mu
teber değildir» tehlikesi ve hükmiyle daima karşı 
karşıyadır. Niçin? Bir arkadaşım bir misal ver
diler. 8 - 30 seçmeni olan bir ailenin reisi o gün 
sandık basma gitmeden evvel çoluk - çocuğu ile 
oturur, oylarını'ne şekilde kullanacağını arala
rında karara bağlar, oy pus!alarmı kendi sayı-
larınca yazıp aile efradına vermek işini üzerine 
alması halinde, kalem renginin açıklığı, koyulu
ğu, kullandığı kağıdın beyazlığı, esmerliği,^3esa-
meti ve yazının şekline göre sandıktan on tane 
oy puslası tamamiyle birbirinin aynı olarak çı
karsa, «bu bir seçmen tarafından teksir edilmiş 
on tane oy puslasıdır» diyerek bunlar tasnifte 
nazarı dikkate alınacak mı, almmıyacak mı mev
zuu ortaya çıkıyor. Çünkü kanunda şu kadar 
aded teksir sayılır diye bir sarahat yoktur, hu
dudu konmamıştır. 

Ve yine sayın arkadaşlar, köyden örnek ve
reyim, bir köyün 40 - 50 seçmeni bir araya ge
lir de bir veya iki gün önce; yahu yarın veya ya
rından sonra bir vazifemiz var, sandık başına ' 
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gideceğiz, • oylarımızı kullanacağız, köy olarak 
ne düşünüyoruz, bu ilde hangi adaylara rey ver
meyi düşünüyoruz? Bir fikir birliği yapsak, ha
yırlı bir iş yapsak, maksada daha yarayışlı bir 
yol tutmuş olsak fena mı olur dedikleri zaman, 
40 - 50 seçmene ait oy puslalarmm yazılması 
vazifesi de oradaki okur yazar bir vatandaşa 
tevdi edilirse ve o vatandaş bu puslaları yazar
sa, oylar sandıktan çıktığı zaman «oylar yekdi-. 
gerine benziyor teksir vardır» diye bunları ip
tal mi edeceğiz? 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zongul
dak) — Evet iptal edeceğiz. 

NURİ SERTOÖLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu çok sakat çok tehlikeli bir hü
kümdür. Bu hükme iltifat edilmemesi ve kanun
da yer almaması çok daha yerinde olur. Hatır
larsınız 1954 seçimlerinden sonra Seçim Kanu
nunun bir defa daha tadili sırasında 110 ncu 
maddesinde şöyle bir tadil yapılmıştı. Partilerin 
tanzim edecekleri ve çoğaltacakları matbu lis
telerde değişiklik yapılamaz. Seçmenler bu lis
telerde adayların sayısını azaltamazlar ve ilâve 
de yapamazlar. Azaltsalar da, ilâve etseler de 
muteber değildir. Oy puslaları hiçbir değişikli
ye mâruz kalmamış gibi sayılacaktır. 

Şimdi, partilerin matbu listelerinde değişik
lik imkânını kabul etmediğimiz bu vaziyet kar
şısında, elle karma liste yazmanın teksir vasıta
larından sayılmasmdaki isabetsizliği meydana 
koymaktadır. Bu durum dahi üzerinde düşün
meye, durmaya değer bir mahiyet taşımaktadır. 
Bu hususta bir teklif takdim ettim, lütfeder ilti
fat ederseniz kanunun garip hükümlerle çıkma
sını bertaraf eder. Seçmen haklarının, millî ira
denin tecellisini ihlâl edecek bir sistemden ka
nunu kurtarmış olursunuz. Bunu bilhassa rica 
ediyorum. 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim; de

mokrasinin temeM hiç. şüphe yok ki, seçimdir. 
Eğer gerçek bir demokrasinin tesisini arzu edi
yorsak, bu memlekette tesisine çalıştığımız de
mokrasiyi daha ileriye götürmek istiyorsak 
onun temeli olan seçimin bütün esaslarını iyi bir 
şekilde hazırlamamız icabeder. 1950 senesinde 
seçmen soruyordu; bey, nasıl rey vereceğiz? Ki
me rey vereceğimizi nasıl bildireceğiz? Listede 
çizersek olur mu? Çünkü o zaman yer yer pro-
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poganda oluyordu; çizerseniz kabul edilmez di
ye. Onlara cevap olarak o zaman deniyordu ki ; 
arkadaş kimi istersen onu yazabilirsin kâğıda, 
istediğini çiz, istediğini yaz deniyordu. Hattâ 
tanıdığın bir kimsenin ismini yaz kâfi deni
yordu. 

Vatandaş bunu gayet kolaylıkla kavramış, 
istediğini seçmek hürriyetini hissetmiş ve İm 
genişlik ve ferahlık içinde 1950 nin hakikaten 
daima bu memleketin demokrasisine beşaret 
olacak neticeyi yaratmıştı. 

Günlei' geldi geçti. Seçimler hakkında muh
telif zamanlarda endişeler belirdi ve zaman za
man takyidata tâbi tutulması cihetine gidildi. 
Bugün arkadaşlar, seçim hürriyetinin en çok 
kısıldığı biı* günde bulunuyoruz. Muhtelif mad
delerle vatandaşın rey verme hürriyeti kayıtlar 
altına almıyor. 

Şimdi düşünüyorum, bu son madde âdeta 
bir muamma halinde görünüyor. Teksir aleti 
olmıyacak, elle yazılmıyacak, oy puslası çizil
miş olmıyâcak, şu olmıyacak, bu olmıyacak.. 
Acaba vatandaş reyini nasıl verecek? Seçmen 
şunu düşünüyor. Acaba nasıl verirsem makimi 
olur, nasıl vermezsem makimi olmaz. Bu de
rece geniş, bu derece sıkıcı kayıtlar altında 
seçmeni bırakmak, elbette seçim selâmetini te
min edemez. 

Muhterem arkadaşlar; seçmen muhakkak 
bir listeyi vermek zorunda kalmamalıdır. Bir 
listede muhtelif isimler vardır. Seçmenin, iste
diği kimseyi seçebilmesi kendisi için bir hak
tır. Birçok vilâyetlerimiz vardır ki, karma 
liste çıkaracaktır. Oralarda elbette vatandaş, 
bâzı adaylara fazlasiyle itimadetmiş, reyini ona 
vermiş, diğerlerini çizmiştir. Seçme hürriyeti 
tanındığı için reyleri, muteber olmuş ve kendi
sini temsil edecek insanı, hangi partiden olur
sa olsun, seçebilmiştir. Bugünkü-kayıtlar va
tandaşın bu arzusunu yerine getirmeye ve seç
me hürriyetine mânidir. . Bir köyde ancak bir
kaç kişi, yani birkaç talebe okur yazardır. El
bette okuma - yazma bilmiyen vatandaşlar on
lara voy 'pusl alarmı yazdıracaklardır. .;F,akat 
bu kanunla onların bu suretle yazdıracakları 
reyleri muteber olmıyacak Ve iptal edilecektir. 
Bu hal insanı, bir vatandaş falan zatı istiyo
rum diye rey kullandığı zaman «sen istediğin 
kadar iste, ben saymıyorum» demek kadar ga
rabet karşısında bırakıyor ve âdeta, «Sen filâ-
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na yazdırmışsın,» çoğaltmışsın, binaenaleyh ben 
senin reyini kabul etmiyorum.» demek gibi bir 
şey oluyor. Halbuki muteber olan, arkadaşlar, 
seçmenin-puslasmı sandığa atmasıdır. Yoksa 
doğrudan doğruya Sayın Kirişcioğlu'nun bu
yurdukları, gibi vatandaşın aldatılması veya 
aldatılmaması diye bir şey bahis mevzuu olur
sa,'vatandaşa bir liste verilir ve yine aynı liste
nin sandığa attırılması temin olunur. Halbuki 
liste vatandaş tarafından sandığa atılırsa artık 
o vatandaşın o listeyi okuduğu ve içindeki aday
ları bildiği kabul edilir. Zira o listeyi 80 kişiye 
okutmuştur. Ondan sonra götürüp sandığa at
mıştır. Bu, başka türlü tefsir olunamaz. Aksi 
takdirde seçmenin kanaatinin za'fına inanmak 
demek olur. Halbuki cahil dediğimiz insanlar 
bile kendi hürriyetlerine son derece düşkün
dürler. Yeter ki, onun iradesini serbestçe kul
lanmasına imkân verelim, serbestçe sandık ba
şına gelerek listeyi atmasını temin edelim. Bu
nun dışındaki bütün aldatmalar, bütün tesir
lere elbette ki engel olmak hakkımızdır, vazife
mizdir. 

Muhterem arkadaşlar; biz bu kanunu müza
kere ederken, bundan önce okluğu gibi, başı
mızın üstünde, karşımızda ve Riyaset Divanı
nın başının üstünde yazılı olan bir yazı var : 
(Hâkimiyet milletindir.) Hattâ, (Hâkimiyet 
bilâkaydü şart milletindir.) diyor. Bizim ona 
kayıt koymaya, vatandaşın rey verme hürriye
tine müdahaleye hakkımız yoktur. El bette onu 
aldatmıya, tesir altında birakmıya çalışanlara 
mâni olacağız. Fakat şu getirilen madde bunu 
yapmamakta, rey verme hürriyetini tahdidet-
mektedir. Bunu bu kürsüden ifade mecburi-.. 
yetimleyiz. Bu kanun hakkında «Hâkimiyet 
milletindir.» sözünü idrak ederek reylerimizi 
kullanmalıyız. 

REİS — Mehmet Mahmudoğlu, buyurun.-
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Efendim; bu madde, «seçime iştirak eden par
tiler tarafından gösterilen adaylardan ve bun
larla müstakil adaylardan veya yalnız müstakil 
adaylardan tertibedilmiş matbu ve daktilo ile 
veya başka bir alet ile yazılmış veya teksir edil
miş yahut elle veya her ne suretle olursa olsun 
çoğaltılmış oy puslaları» mn muteber olmıyaca-
ğını âmir bulunmaktadır. 

Şu hakikati kabul etmek lâzımdır ki, bugün 
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Türkiye'nin umumi nüfusunun yüzde itibariy- | 
le 16,6 sı ancak okuyup yazSa bilmekte ve 
% 33 ü de ancak imzasını atabilmektedir. Ka
bul ediniz ki, 500 seçmenli bir köyde 20 kişi oku
yup yazma biliyor. Bunların da yarısı reyleri- I 
ni müstakillere verecekse; bu 20 kişiden ancak I 
10 kişisi reyini yazabilecek, mütebakisi ise bu I 
siyasi hakkını kullanamıyacaktır. 

Bu itibarla arkadaşlar; bu kanun, seçmenin I 
siyasi hakkına baskı yapmaktan başka bir şey I 
değildir. 

Maruzatım bundan ibarettir. I 
REİS — Pertev Arat, 
PERTEV ARAT (izmir) — Muhterem arka

daşlar; bu fıkra 6428 sayılı Kanunun tadili es- I 
nasmda komisyonlarda görüşülürken arkadaşla- I 
rımızın ortaya sürdüğü esbabı mucibe ile ve bü- I 
yük bir hüsnüniyet eseri olarak kurşun kalemi I 
ile pusla yazılmasına ve teksirine cevaz verilmiş- I 
ti. Fakat büyük bir hüsnüniyetle kabul edilen I 
bu esas sonraki yapılan seçimlerde büyük mik- I 
yasta suiistimal edildi. Belediye seçimlerinde I 
orta mektep talebelerine üç kuruşa oy puslası I 
yazdırılmak suretiyle müdahaleler olmuş ve I 
millî irade bu şekilde hileli yollarla baltalan- I 
mıştır. (Sağdan gürültüler) I 

Binaenaleyh maddeye bu hükmün ilâvesini I 
şahsan gayet yerinde görmekteyim. I 

Diyorlar ki, köylerde okuma yazma bilenler I 
azdır. Bir defa kabul edelim ki, büyük bir halk I 
kütlesi esasen matbu parti listelerini sandığa. I 
atmaktadır. Karma liste ise gayet mahdut bir i 
şekilde yapılmaktadır*. Nitekim kanunun esbabı I 
mucibesinde ve sözcü arkadaşımız tarafından i 
da izah edildiği şekilde, istiyen vatandaş her' i 
hangi bir partinin veya müstakillerin adım yaz- I 
mak suretiyle liste tanzim edebilir. Buna mâni I 
olan bir hüküm yoktur. Yine sözcü arkadaşımız I 
izah etti ve kanunun esbabı mucibesinde de var, I 
bir aile reisi ve ailede bulunan okuma yazma I 
bilen bir kimse 5 - 10 kişinin listesini yazabilir. | 
Buna mâni bir hüküm de yoktur. Arkadaşları- I 
mız diyorlar ki, bunun adedini belli eden bir I 
hüküm olmadığı için tatbikatta birçok itirazla- 1 
ra yol açabilir. Bu takdirde, il seçim kurulu ve I 
Yüksek Seçim Kurulları var, bu gibi itirazlar I 
orada karara bağlanır. Bu itibarla bu madde- 1 
nin gayet yerinde olduğunu ve Nuri Sertoğht I 
arkadaşımızın tadil teklifinin reddedilmesini ta- j 
lehediyorura. j 
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REÎS — Efendim, kifayet takriri var. Fakat 

henüz altı arkadaş konuşmadığına göre son ola- ' 
rak Hüseyin Balık arkadaşımıza soz veriyorum, 
buyurun. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Aynı 
parti 1946 - 1950 arasında seçim hususunda çok 
hassas davranıyordu. Ondan sonra 5545 sayılı 
Kanun çıkıyor. 1950 - 1954 seçimleri oluyor. 
Şimdi Heyeti Vekilede bulunan sayın bir arka
daşım, o zaman vekil olmadığı için, gayet has
sastır, buna muarız bulunuyor. 

Yine Heyeti Vekilede bulunan bir zat kori
dorda beni kucaklıyor, bu antidemokratik gidiş
ler nereye varacak? diyor. Şaşmak lâzım, şimdi 
iki ayı, altı ayı kabul ettik, 109 ncu maddeyi ta
dil ettik. Bundan sonra da Türkiye'de serbest 
seçim var, diyeceğiz. Şaşmaktan başka çare yok
tur. 

RE IS — Kifayet takriri vardır, okutuyorum. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KÎRtŞCÎOĞLU (Zongul
dak) — Söz istiyorum, efendim. Tavzih edece
ğim. 

RE IS — Kifayet takriri geldiğini beyan et
tim. Bundan evvel Hükümet veya komisyonun 
söz talebetmesi icabederdi. Daha evvel söz iste
medikleri için söz veremiyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Rize 

Mehmet Fahri Mete 

RE IS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edil
miştir. 

Madde ile ilgili bir takrir vardır, şimdi onu 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı 109 

ncu maddenin 5 nci bendinden (elle veya her ne 
suretle olursa olsun çoğaltılmış oy puslaları) tâ
birinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Sinob 
Nuri Sertoğlu 

RE IS — Okunan takririn dikkate alınmasını 
reylerinize arz edeceğim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ NUSRET KÎRlŞCÎOĞLU (Zongul-
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dak) — Takrir hakkında söz istiyorum, efendim. 

REÎS — Buyurun, efendim. 
NURÎ SERTOĞLU (Sinob) — Oylama sıra

sında söz verilmez. 
REÎS — Komisyon takrire iştirak edip etme

diğini 'tavzih edebilir ve henüz oya gidilmiş de
ğildir. 

MÜV. EN. M. M. NÜSRET KÎRİŞCÎOĞLU 
(Zonguldak) — Komisyon takrire iştirak etme
mektedir. Çünkü, bu madde jle men edilmek is
tenilen husus teksirdir. Bu teksir her ne suretle 
olursa olsun, el ile de yapılmış olsa men edilmiş 
olacaktır, 

TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Maddede ço
ğaltma denilmektedir. Bu çoğaltma yapılıp ya
pılmadığını kim tesbit edecektir? Yani bu pus-
laların aynı el yazısı olduğunu .Seçim Kurulu mu 
tesbit edecektir? 

NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devanda) ~~ 
Sandıkta tasnifi kim yapacaksa o tesbit edecek
tir, Yani Sandık Kurulu yapacaktır. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Bu bir ihtisas 
isidir. Kurul istiktap mı yaptıracaktır? . 

NÜSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Devanda) — 
Beyefendi, Sandık Kurulu istiktap mı yaptırır? 
Sandık Kurulu kararın^ verecek. Bu karara 
itiraz yolları vardır, orası bunu halledecektir, 
niçin tereddüdediyorsunuz? 

REÎS — îzzet Akçal Beyin bir suali var. 
Buyurun, efendim. 

ÎZZET AKÇAL {Hm) -~ Aile reisinin, beş 
nüfustan ibaret olan aile efradınm oy pusu
lasını yazmasını çoğaltma olarak kabul ediyor 
urusunuz "<? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NÜSRET 
KÎRÎÇCÎOĞLU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Pertev Arat arkadaşım beyanda 
bulundular. Bu beyanları sırasında benim bi
dayette yaptığım maruzatımı bir miktar de
ğiştirdiler ve genişlettiler. Meaedilmesi iste
nen husus teksirdir. Teksir mahiyetinde olan 
çoğaltmaların memnu oduğu şüphesizdir. 

REÎS — Nüsret Bey, Ziya Termen'in de 
suali var. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) '— Efendim, benim 
sualimin cevabı tamamen verilmedi. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Görülü
yor ki, komisyon sözcüsü olarak, sandıktan 
birbirlerine benziven ve avm yazının eseri 
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olarak çıkan pusulaların adedi Üzerinde, beş 
kişügç bir rakama dahi evet veya hayır diye, 
sarih bir hüküm vermiyorsunuz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NÜSRET 
KÎRÎŞCÎOĞLU (Devamla) — Bunu tâyin ede
cek Sandık 'Kuruludur. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Bir aile
nin reisi tarafından yazılmış vasati beş kişi
ye ait rey puslaiannın aynı sandıktan çık
masını teksir addediyor musunuz? 

ENCÜMEN SÖZCÜSÜ NÜSRET KÎRİŞ
CÎOĞLU (Devamla) — Bir encümen sözcüsün
den 5 rakamı mı esastır, 6 rakamı mı diye sual # 
sorulmaz. îşin mahiyeti hakkında izahat ve
riyorum. Teksir sayıldığı takdirde nazarı iti
bara almmıyacak diyorum. 

REÎS — Takriri tekrar okuyoruz, efendim. 
(Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun takriri 

tekrar okundu) 
REÎS — Okunan takririn dikkate alınma

sını reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etraiyenler... Takrir red

dedilmiştir. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se

çimi Kanununa aşağıdaki muvakkat madde ek
lenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — 5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 25 nci maddesine 
tevfikan evvelce yoklamaya tâbi tutulmuş olan 
milletvekilleri seçimine ait seçmen kütükleri bu 
kanunun meriyete girdiği-tarihte yeniden göz
den geçirilerek mezkûr Secim Kanununun hü
kümlerine göre gerekli değişiklikler yapılır ve 
en geç 20 gün içerisinde ilce seçim kurullarına 
tevdi olunur. 

Şu kadar ki, bu yoklamada kütüklerin göz
den geçirilme müddeti yedi, askıda kalma müd
deti dört, ihtiyar meclis veya heyetlerinin ve 
sulh hukuk hâkimlerinin itirazları tetkik ve ka
rara bağlamak ve muterizlerin hâkime itiraz
da bulunmak müddetleri ikişer gündür. • 

REİS — Sedat Ban. 
SEDAT BARI (Seyhan) —.Muhterem Reis-

terrben, muvakkat maddeye geçmeden evvel söz , 
istedim. Fakat muvakkat maddeye geçilmiş ol
du. Maruzatım şudur: Milletvekili seçimlerine 
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büyük vatandaş kütlelerinin katılabilmesini sağ
lamak, maksadiyle buraya bir madde ilâvesini uy
gun gördük. Şimdi vaziyeti izah edebilmek için 
kendi seçim bölgemden bir misal vereyim: Bu 
sene Adana mıntakasında yüz bin dönüm çeltik 
ekilmiştir. Çeltiğin istihsali önümüzdeki bir bu
çuk ay içinde yapılacaktır. İstihsal için de 60 -
70 000 amele Çukurova'ya gelecektir. Tahminen 
25 000 amele Adana kazalarını teşkil eden mınta-
kalardan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı gibi dağ
lık mmtakalardan gelecektir ki, "bu 25 000 va
tandaşımız, bir çaresini bulmazsak, reylerini ver
mekten mahrum kalacaklardır. 

Onun için ben arkadaşlarımla birlikte, bir 
madde ilâvesini derpiş etmiş bulunuyoruz, Yük
sek Heyetinizin bunu nazarı dikkate almanızı ve 
komisyona havale buyurmanızı istirham ediyo
ruz, bu husustaki takririmizi takdim ediyoruz 
efendim. 

REİS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaşla

rım, demin, «baştan aşağı antidemokratik ve 
Anayasaya aykırı olan bu kanun» çıkarıldığı tak
dirde, gayrimeşru olacağını arz etmiştim. Bu 
arada bir ışıkçık görüyorum. Vâzıı kanun olarak, 
bir teklif getirici olarak muvakkat maddede ha
kikaten teşekküre lâyık ve seçmenin oy hakkını 
kullanması imkânını sağlıyan bir madde görün
ce cidden mütehayyir, aynı zamanda müteşekkir 
kaldım. Ve teşekkür etmek için huzurunuza çık
tım. İnşallah yanılmadım. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Öbür madde
ler de böyledir. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Efen
dim, benim kanaatim böyle değil Tevfik Bey. 
Dünyanın hiçbir, yerinde, getirdiğiniz o madde
lerle seçime gidilmez. Bir muvakkat maddenin 
- başka bir gayesi yoksa - bu kadar- iyi bir anlayış
la, şu Anayasaya baştan aşağı aykırı bir kanuna 
ilişmiş olmasını bile şükranla karşılıyorum. An
cak, burada, gönül arzu ederdi ki, seçmene rey
lerini kullanmak imkânını kolaylaştırmak için 
başka memleketlerde tatbik edilen usuller de bu
rada tatbik edilsin. 

Meselâ seçmen, bölgesinden uzak bulunduğu 
takdirde nüfus kâğıdı ile seçime iştirak imkânını 
bulsun. 

Bunu arz etmek için. huzurunuza çıktım. 
REİS — Kenan Akmanlar. 
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KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Ben 

de Sedat Barı arkadaşımın teklifine iltifat et
menizi rica için çıkmış bulunuyorum. Bu sırada 
dağ köylerindeki seçmenler köylerindeki işleri 
ni bitirmiş olduklarından amele olmak için pa
muk tarlalarına ineceklerdir. Bunları toplu hal
de indikleri takdirde rey verme hakkından mah
rum etmemek için Sedat Beyin teklifinin kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUtfRET 

KİRİŞOİOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, teklif hakkında mütalâa beyan etmi-
yeceğim. Yalnız huzurunuzda bir hususu arz 
edeceğim. 

Lâyihada muvakkat bir madde var, arkadaş
larımız teşekkürle karşıladılar, eksik olmasın
lar. 

Şimdi, zannederim bir muvakkat madde da
ha teklif ediliyor. Halen müzakere ettiğimiz mu
vakkat madde kabul edildikten sonra yeni tek
life sıra gelecektir. Fikirlerimizi o zaman ifade 
ederiz. Fuzuli olarak arkadaşların mevcut mu
vakkat madde müzakere edilirken bundan sonra 
ilâvesi düşünülen madde üzerinde konuşmama
larını istirham ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen var mı, efendim? 
Verilen takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Görüşülmekte olan Seçim Kanununa muvak

kat madde eklenmesine dair kanun lâyihasına, 
5 nci madde olarak aşağıdaki maddenin eklen
mesi hususunun Yüksek Meclisin tasvibine arz 
edilmesini istirham ederiz. 

Seyhan Seyhan Seyhan 
Sedat Barı İsmet Uslu tin ver Batumlu 

Seyhan Seyhan Seyhan 
Ahmet Topal oğlu Cavid Oral Lıitfi Sezgin 

Seyhan Seyhan Seyhan 
Mustafa Akçalr Mehmet Ünaldı Ahmet Kınık 

İzmir 
Nuriye Pınar 

Beşinci madde — Seçim esnasında toplu 
halde ziraat işçisi Olarak kayıtlı bulundukları 
mahalden ayrılarak aynı seçim çevresinde baş
ka bir mahalde çalışmak mecburiyetinde bulu
nanlar seçimden en az beş gün evvel en yakın 
seçim kuruluna müracaat ederek müsaade al-
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mak suretiyle bulundukları mahalde reylerini | 
kullanabilirler. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN SÖZCÜSÜ NUS-

RET KİRİŞClOĞLü (Zonguldak) — Muhterem 
arkadaşlar; evvelâ kanun tekniği bakımından 
bir noktaya temas edeceğim. Hükümetçe getiril- I 
miş bulunan lâyiha, Seçim Kanununun muayyen J 
maddelerinin tadili ve muayyen maddelerine I 
bâzı fıkraların eklenmesi hakkındadır. Arkada- I 
şımız tarafından 5 nci madde olarak teklif edi- I 
len takrirde Seçim Kanununun tadili mevzuu- I 
bahsolan maddeleri ile ilgili bir hüküm yoktur. I 
Müstakil bir hüküm getirmek tatbikatı şaşırtıcı I 
olur. Kaldı ki kanun tekniğine ait meseleleri I 
halletmiş olsak bile bu teklif tehlikelidir. Şüp- I 
hesiz faydaları da vardır. Bir seçim çevresinde I 
meselâ Seyhan mebusları arkadaşlarımız teklif I 
ettiklerine göre misali oradan alayım. Meselâ I 
Kozan'da bulunan bir şahsın Adana merkezin- I 
de çalışması mümkündür. 1 

Bu.şahsın reyini kullanması temenni edilir. I 
Fakat her temenninin tahakkuku bir karışıklık I 
tevlidetmemesine !)ağlıdır. Halbuki bu teklif I 
bâzı karışıklıkları tevlidedecektir. Tasavvur edi- I 
niz ki, her hangi bir nııntakada rey kullanan va- I 
tandaşlar, bir başka yerde «ben burada çalışı- I 
yorum» diye müracaat edebilirler. Bunların tes- I 
bit ve tahkiki reylerin tasnifini ne derecelere 1 
kadar ^uzatır takdir buyurursunuz. Bu itibarla I 
biz, bu maddeyi kabul etmektense seçmenlere I 
kendi mıntakalarına kadar gitmek külfetini tah- I 
mil efmeyi bizzarure tercih etmekteyiz. I 

REİS — Sedat Barı. I 
SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arka- I 

daşlar, vatandaşlara seçim bölgelerine kadar i 
gitmek külfetini tahmil etmek muhterem sözcü- I 
nün ifade ettiği gibi pek kolay olmasa gerek- I 
tir. Ben bildiğim bir misali, bir bölgeyi arz ede- I 
yim; 25 bin nüfuslu işçi, ziraat işçisini çalıştık- J 
lan yerden seçim mıntakalarına göndermenin I 
ne kadar müşkül olacağını takdir buyurursu- I 
nuz. Bunun kanun içinde formüle edilmesine I 
gelince, bu hususta bizim eksik bıraktığımız ye- t 
ri her halde encümen süratle tamamlıyabilir. 1 
Aksi halde büyük bir vatandaş kütlesinin reyini i 
kullanması önlenmiş olabilir. I 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) ~ Usul I 
hakkında söz istiyorum. | 
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REİS — Müzakereye mahal olmadığına dah* 

mi-? 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Takri

rin usulü müzakereye uygun olmadığı hakkın
da. 

REÎS — Buyurun. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım; bu arkadaşımızın takriri 
usule uygun değildir. Bir an için tasavvur edin 
ki bir kanun lâyihası veya bir kanun teklifi 
gelmiş, bir büyük 'kanunun muayyen maddele
rinde tadili ihtiva etmektedir. Esbabı mucibe 
ona maksur ve münhasırdır. Bütün müzakereler 
bu muayyen maddeler ve muayyen esbabı mu-
cibeye inhisar etmektedir. Eğer bu tadil tekli
finden veya lâyihasından istifade ederek bunun 
müzakeresi esnasında kanunun diğer maddele
ri diğer hususları ha'kkında tadil teklifleri de 
burada kabul ve müzakere edilirse burada bir 
tahrirle bunların kabul edilmesi ve karara bağ
lanması usul ittihaz edilirse Secim Kanunu gibi 
bir kanunun birinci maddesinden başlıyarak 
bütün maddelerinin tadil edilmesi hakkında mü-
tevali takrirleri ve teklifleri de burada müza
kere etmek mecburiyetinde kalırız. Ve bu işî 
halledemeyiz. 

Usul şunu icabettirir ki; müzakerenin önü
müze gelen hükümlerin tadil ve kabulüne ve bu 
hükümlerin hudut ve şümulüne münhasır ve 
maksur olma-sı gerekir. Onun müzakeresi esna
sında ancak bu mevzular hakkında tadil tek
lifleri ve takrirleri verilebilir. Bu mevzu ise ta
mamen ayrı bir şeydir. Haklı veya haksız. Bu
nun ayrı bir kanun teklifi halinde getirilmesi 
lâzımdır. Binaenaleyh usul bakımından bu tak
ririn müzakere mevzuu edilmemesi lâzımgelir. 

REİS — Efendim, arkadaşımız bunun mü
zakereye mahal olmadığını iddia etti. Nizamna
me hükümlerine göre lehte ve aleyhte iki arka
daşa söz vermek mümkündür. Söz istiyen arka
daşımız var mı efendim!.. Arkadaşımızın mü
zakereye mahal olmadığı hakkındaki beyanını 
reyinize arz edeceğim, Dahilî Nizamnamenin 89 
nen maddesine göre meselenin müzakere dahi 
edilmemesini oyunuza arz ediyorum. Kabul, 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Madde
yi tekrar okuyarak reyinize arz ediyorum, efen
dim. 

(Muvakkat beşinci madde tekrar okundu.) 
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REt'S — Maddeyi okunduğu şekilde reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler.. Btnıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yeni bir muvakkat madde ilâvesi hakkında 
•bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Konuşulmakta, olan Seçim Kanunu lâyihası

na muvakkat madde olarak aşağıdaki hükmün 
ilâvesini rica ederiz : 

«Ziraat işçileri, aynı seçim çevresinde olmak 
üzere, seçmen kartını ibraz etmek şartiyle bu
lundukları yerlerde reylerini •kullanabilirler.» 

Antalya Manisa 
Attilâ Konuk S udi Mıhçıoğlu 

REÎS — Biraz evvel yüksek heyetinizin al
mış olduğu karar veçhile okunan takriri reyi
nize arz etmiyorum efendim. 

Altıncı maddeyi okuyoruz etendim. 

MADDE 6. — lîu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen vitrini: 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS -- Madde hakkında SÖK istiyen var mı! 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesl üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arkadaş 
var mı? 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) Söz isti
yorum efendim. 

REİS —• Lehinde mi, aleyhinde mi konuşa
caksınız? 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) Aley
hinde konuşacahm. 

REİS — Buyurun efendim. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Efen

dim, kürsüyo müteaddit defa çkımamı kusur 
saymayın. Cemil Bengü Bey belki beyanlarım 
hatırlarlar. Biz vazifemiz!'} yapıyoruz. 

Arkdaaşlar, elemin Anayasaya aykırılığa ve 
siyasi ahlâk bahislerine dokunurken, (siyasi ah
lâkla alâkalı olmıyan, bilâkis ona aykırı hü
kümler getiren) kanun maddelerinin reddi ge
rektiğini beyan etmiştik. Şimdi tümünün reddi 
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ı için beyanımnzı yapıyoruz. Bu muhalif partile

rin İH birliğini gerçekleştirmesi hususunu men 
etmektedir. İ§ birliği yaparak başka bâzı parti-
îileifrı kendi listelerine almanın siyasi ahlâk nıe-

I selesi olduğunu söyliyen Demokrat Partili söz-
I eüleriıı ve bu kanunim esbabı nıueibesini: dü-

zenliyenleıin 1954 te meselâ bir Millî Kalkınma 
Partisi mensuplarından veya müstakil aday
lardan birçoğunu kendi partilerine almış ol-

I duklarınt hesaba katmadan konuştuklarını ha-
I tırlatmak isterim, 
I Arkadaşlar: iki partinin veya müteaddit 
I partilerin birbirleriyle mücadelesi mevzun-
I bahsolunea bunu güreşe benzetenler ve tek bir 
I güreşçiye .karşı birkaç güreşçinin karşı çıkma-
I sının uygun olmadığını söyliyenler; ve bunu. 
I müdafaa sadedinde ileri sürenler oldu. Bunun 
I ne güreşle ve ne de tek babına bir mücadele ile 
I alâkası yoktur. 
I Arkadaşlarım, bu, inandığı ideallerin tahak-
I kukuna çalışan insanların bu ideallere ayak 
I diriyen başka insanlar karşısında dayaııışnia-
I sından ve zorlamalar karşısında tedbir alışın-
I dan ibarettir. Mukaddes bir ideal için toplu 
I mücadelenin bir vasıta olarak kullanılmağım. 
I dünyada birçok misallerini harblerde, darpler-
I de göstermekteyiz. Bir tek Almanya'ya karsı 
I İngiltere, Fransa ve Amerika üçü birden bir-
I leşınişlerse.. (Soldan, Ö.. O., harb mi var ses-
I leri). Almanya, yanılmış olsa. da kendi inandığı 
I idealler peşindeydi, ötekiler inandıkları hu-
I susları savunmak ve ileriye sürebilmek için 
I birleşmişlerdi. Bu kutsi bir birleşme idi. 
I Arkadaşlar, misal olarak söyledim. Misal 
I olarak söylerken daha ağırını söylemek imkânı 

vardı; fakat ben nihayet dost milletlerden mi-
I sal getirdim. 
I Bir an için karşılıklı güreş meselesini misal 
I olarak mevzuubahsedelim. Burada üç kişinin 
I birleşip bir kimseye karşı çıkmasının başka 
I mânası vardır. 

TEVFÎK İLERİ (Samsun) Ayıptır. Gü« 
reste üç kişi bir araya gelmez. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla.) — Tevfîk 
İleri Beyefendi şimdi söylediklerimi duyduk
ları zaman «ayıp» dedikleri şeyin ayıp olmadı
ğını göreceklerdir'. 

TEVFÎK İLERİ (Samsun) — Güreş, dedim. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla) ~~ Evet 

| güreş olarak kabul ediyorum. Misal verdiğiniz 
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için izaha mecburum. Bir pehlivan geliyor, çık 
karşıma diyor. Çıkıyorum. Elinde Devlet kuv
vetlerinden, kıredilerdeiı,. yol ve eanıi kıredi-
lerinden müttefikleri vaı*. (Soldan, gürültüler) 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Müslüman 
çocuğusun ayıp. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) ~~ Tabiî, 
ben de bu müttefikleri isterim. Bu müttefikler 
karşısıda başka partilerle ittifak yapmayı kötü 
karşılamamak lâzımdır. Misal bu kadar değil. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Siz ana mu
halefetsiniz. 

REİS — Vacit bey lütfen müdahale etme
yiniz. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) •- Sıfatlanın 
söyledim. 

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) - Bu ha
liyle bu güreşçiyi ben, eline muşta almış yara
layıcı ve zor kullanmak suretiyle karşıdakini 
mağlûbedecek aleti bulunan bir adama benzeti
yorum. Şimdi karşıdaki güreşçi güreşecek. Fa
kat! güreşecekleri zaman evvelâ bu güreşin niza
mını tesbit etmek lâzımgeldiğine inanıyor, kar-
şıdakinin elindeki bıçağı, muştası alınır ve bu 
suretle nizam teessüs eder diye karar veriyor. 
İş birliğinin mânası, ruhu budur. 

Arkadaşlar, muştanızı, gayrikanuni olarak 
kullandığınız silâhlannm hiçe indirmek için, 
elinizi tutmak için karşınıza çıkmış bulunuyo
ruz. Bu kanunu çıkardığınız takdirde gayrimeş-
ru silâhlarla bize karşı çıkmış olacaksınız. Bu
na karşı bizim seçim hususunda da kanunlann 
verdiği bütün meşru haklan kullanacağımızdan 
şüphe etmemeli ve emiıi olmalısınız. 

Bu kanunu reddediniz. Anayasaya ve insan 
haklanna, hürriyet nizamına aykırı olan bu ka
nunu reddetmenizi istiyorum. 

REİS —- Kanunun heyeti unıumiyesi üzerin
de bir arkadaşımız aleyhinde konuştu. Lehinde 
konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Olmadı
ğına göre kanunun açık oya arz edilmesi hak
kında 17 imzalı bir takrir var. Bu takrir 
İçtüzüğün 131 nci maddesine uygundur. Bu iti
barla kanunun heyeti umumiyesini açık reyleri
nize arz ediyorum, efendim. 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyüıası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

.1967 C : 3 * 
mazbattUan (1/716) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Karay olları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö

revleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihasının Rüznameye alınarak diğer bütün iş
lere takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

10 . IX . 1957 
Nafıa Encümeni Reisi 

Gazianteb Mebusu 
S. Kuraneî 

REİS — Rüznameye alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dağıtımından 48 saat geçmemiştir, müzake
resini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresi talebolunmaktadır. 
Takdimen müzakeresini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Talepte ayni zamanda müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstaceliyeti kabul edenler... Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş Ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Karayollaıı Umum Müdürlü
ğü, görevleri dahilindeki işlerden umumi hüküm
ler dairesinde ihalesi mümkün görülmiyen yol, 
köprü ve tünelleri Maliye Vekâletinin müta
lâasına istinaden İcra Vekilleri Heyetinden 
karar alınmak suretiyle 2490 sayılı Artımıa, Ek
siltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci madde
leri hükmüne tâbi olmaksızın fennî liyakatleri 
ve iktidarları Nafıa Vekâletince kabul edilmiş 
yerli veya yabancı uzman ve firmalara veya ica
bında bu firmalardan birine pazarlıkla yaptır
maya, işletmeye salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 289 sayıh matbua saptın sonund<tdır. 
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MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işle

rin inşaat ve kontrol masrafları nakit veya Ha
zine bonosu ile ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 . — Bu tesislerin amortisman, ba
kım ve işletme masrafları gibi bilcümle masraf
ları karşılığı olarak belli bir müddet için ınüru
riye alınır. 

Müruriyenin kimlerden, ne miktarda, neye 
göre ve ne kadar bir müddet için alınacağı Ma
liye ve Nafıa Vekâletlerince müştereken hazır
lanıp İcra • Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
bir tarifede gösterilir. 

Lüzum hâsıl olduğu takdirde tarifede aynı 
usul ile gerekli değiştirmeler yapılabileceği gi
bi iktisadi icaplara müsteniden keza aynı usul 
ile ınüruriye istisna ve muaflıkları da ihdas 
olunabilir. 

Bu nıüruriyeler Karayolları Umum Müdür
lüğü Bütçesinin varidat kısmında açılacak hu
susi bir maddeye irat kaydolunur. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA ŞEVKİ ER-

KER (Erzincan) — "Muhterem arkadaşlar; Büt
çe Encümenince, Hükümet teklifini tadil eden 
Nafıa Encümeninin maddesi müzakereye esas 
tutulmuştur. Fakat bir yanlışlık, tabı hatası var
dır. Burada müruriyenin kimin tarafından alı
nacağı yazılmamıştır. Maddenin baş tarafına 
(Karayolları Umum Müdürlüğünce) ibaresinin 
ilâvesini komisyon olarak teklif ediyorum. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen ar
kadaşımız var mı, efendim? Maddeyi encümenin 
tashih şekliyle tekrar okuyarak reyinize arz ede
ceğiz, efendim. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce bu tesislerin amortisman, bakım ve işletme 
masrafları gibi bilcümle masrafları karşılığı ola
rak bolli bir müddet için ınüruriye alınır. 

Müruriyenin kimlerden, ne miktarda, neye 
göre ve ne kadar bir müddet için alınacağı Ma-
liye ve Nafıa vekâletlerince müştereken hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
bir tarifede gösterilir. 

Lüzum lıâsıl olduğu takdirde tarifede aynı 
usul ile . gerekli değiştirmeler yapılabileceği 
gibi iktisadi icaplara müsteniden keza aynı usul | 

jje müruriye istisna ve muaflıkları da ihdas olu
nabilir. 

Bu nıüruriyeler Karayolları Umum Müdürlü
ğü Bütçesinin varidat kısmında açılacak husu
si bir maddeye irat kaydolunur. 

REİS —- Maddeyi bu şekilde oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun müzakeresi bitmiştir. Heyeti umu-
miyesi üzerinde son olarak söz istiyen? Yok. 
Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza arz 
edilmiştir. 

4. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununa eh kanun lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (1/715) (1) 

REİS — Ruzname ile ilgili takrir var, oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında beşinci sırada bulunan 
(3202) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek kanun lâyihasının diğer bü
tün işlere takdimen ve müstaceliyetle müzake
resini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Vekili 
Abdullah Akcr 

REİS — Ruznameye alınmış bulunan İni 
maddenin tevziinden itibaren henüz 48 saat geç
mediği için müzakeresi hususunu oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Var. Buyurun, Ali Unlüsoy. 

ALİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlarını; hepinizi saygı ile selamlarım. 

(i) 287 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ünlüsoy, bi

zi seçmen mi zannettiniz? (Gülüşmeler) 
ALÎ ÜNLÜSOY (Devamla) — Bu kanun ta

sarısını Meclise sevk eden hükümete teşekkürü 
bir borç bilirim. Ziraat Bankası bir çekirdek, 
bir buğdaydı. Bu müessese bundan 80 sene ev
vel, huzurunda tazim ile eğildiğim, merhum Mit
hat Paşa tarafından tesis edilmiştir. Bugün ser
mayesi binlere değil, milyarlara kadar yüksel
miştir. Bu müessesenin yükselmesinde sây ve 
gayret gösteren banka müntesiplerine ve umum 
müdürü ile İktisat ve Ticaret Vekiline tekrar 
teşekkürlerimi arz ederim. (Kâfi, kâfi sesleri) 

REÎS — Hatibin sözleri duyulmuyor, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. Buyurun beyefendi. 

ALÎ ÜNLÜSOY (Devamla) — Bu kanun ta
sarısı karma komisyonda dün görüşülürken 
çiftçi borçlarının tecili ve 5 sene taksite bağlan
ması hakkında uzun tartışmalar oldu. Tartışı
lan en mühim iki nokta şu idi : 1954 ten 1957 
ye kadar ödenmemiş ve tecile tâbi tutulmamış 
borçların 5 senede ödenmek üzere taksite bağ
lanması keyfiyeti. Buradaki tecil kelimesi ha
kikaten bankaca muamele görmüş borçlara ait
tir. Muamele, görmeyince tehire tâbi tutuluyor. 
Tehire tâbi olanlar denmezse bu 5 senelik tak
site tâbi tutulmuyor gibi bir mâna çıkmaktadır. 
Tecil kelimesi ile bankaca muamele görülece
ğinden, banka mensuplarının da beyan ettiği 
gibi, ancak 150 - 200 milyon liralık borç 5 sene
lik tecile tâbi tutuluyor. Tehire tâbi tutulmuş 
olan borçlar yekûnu ise daha fazla bir .yekûn 
tuttuğu için, 450 - 500 milyon lira tuttuğu için 
yalnız tecile tâbi tutulanlar beş senelik bir vâ
deye bağlanıyor. Bundan da pek cüzi bir kı
sım faydalanmış oluyor. Bu noktai nazardan 
bizim çıkardığımız bu kanun bugün pek az 
borçlara teşmil ediliyor, bunun tamamına teş
mili lâzımdır. Bunun için de (tecile) kelimesin
den sonra (ve tehire tâbi) kelimesinin de ilâ
vesi iktiza eder. Aksi halde vatandaş karşısın
da fena bir vaziyete düşmüş oluruz. 

Bunun için bir takrir veriyorum, kabulünü 
istirham ederim. 

REÎS — Ahmet Fırat. 
Bir dakika, Ahmet Bey. 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun tadiline 

ve bu kanuna muvakkat bir madde eklenmesi
ne dair kanun lâyihasına oylarını kullanmıyan 
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arkadaşlarımız varsa lütfen kullansınlar. Var 
mı, efendim? 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Buyuran, efendim. 
AHMET FIRAT (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununa ek kanun lâyi
hası dolayısiyle memnun olmamak mümkün de
ğildir. Ancak, Ziraat Bankası kredilerinin tev
zi şekli dolayısiyle ve bilhassa bu memlekete 

i ithal edilmiş olan ve çiftçiye tevzi edilmiş bu
lunan traktörlerin borçları dolayısiyle - takdir 
buyurursunuz ve her biriniz en az benim kadar 
biliyorsunuz ki - memleketin borçlu çiftçi züm
resi büyük bir ıstırap içerisindedir. Âcizane 
kanaatime göre, bu 5 senelik tecil keyfiyeti şa
yanı memnuniyet olmakla beraber tatminkâr 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; tatminkâr değildir, 
çünkü; 10 ncu Devrenin bitmesine pek az za
man ve saatlerin kaldığı şu anda ekspres süra
tiyle gelen kanunlar içinde bu kanunun taşıdı
ğı mânayı bir tarafa bırakarak bütün samimi
yetimle çiftçi dertlerine, bir çiftçi olarak, te
mas etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım: çiftçi bugün borçludur. Zi
raat Bankası kredileri biraz evvel de ifade et
tiğim gibi gelişigüzel dağıtılması sebebiyle, ro
zete göre kredi verilmesi sebebiyle bugün bu
nu alanlar büyük bir ıstırap içindedir. 

NİMET SÜMER (Ağrı) — Siz daha çok al
dınız. 

AHMET FIRAT (Devamla) — Meselenin bu 
tarafını uzun boylu izah etmiyeyim. Çünkü; Ni
met Beyin müdahalesi beni mecbur edecektir; 
o takdirde iktidarın daha müşkül durumlara 
düşmesi mümkündür. 

Halk, Demokrat Parti iktidarından ve Yük
sek Meclisinizden lütuf bekliyor. Aylar evvel, 
hattâ senelerdir bu işin fısıltıları halk arasın
da dolaşıyordu ve hiç olmazsa on senelik, on 
beş senelik, yirmi senelik bir müddet için bu, 
tahsili mümkün olmıyan, icraya intikal etmiş 
bulunan borçları taksite bağlıyacağınız ümidi 
içinde idi. Maalesef bugün bu seçim arifesinde 
bu 5 senelik müddet tatminkâr değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bunu iddia ederken 
belki sizin müdafaanızı yapmak durumuna dü
şüyorum. Ama vicdanen rahat olabilmek için 

i bunu sizin huzurunuza getirmek mecburiyetin-
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deyim. Arkadaşlar, maksadımız rey avcılığı 
değildir. Borçlu çiftçiyi düşünmektir. Bu ba
kımdan bu 5 senelik müddet azdır. 

Bu lâyihanın faizlere taallûk eden kısmın
da, «cari faiz miktarı baki kalmak kaydiyle». 
deniyor. Bu faizlerin altında inlediğimiz aşi
kârdır. Çiftçiyim, bunu gayet iyi bilirim. Bu 
mesele konuşulurken Nimet Beyin sandığı gibi 
iktidarınızdan para almış değilim. Dâva, borç
lu çiftçilerin davasıdır. Burada bu hususları 
bildirerek insafınıza sığınmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzuda iki teklifim, 
iki takririm var. Eğer iltifat görürse, kabul edi
lirse tahmin ederim ki, bugün borçlu bulunan 
çiftçi kütlesi benden değil, Yüksek Meclisinizden 
memnun olacaktır. Hükümetten memnun ola
caktır. Bu itibarla bu meselede lûtufkâr davran
manızı bilhassa rica ederim. 

Tekliflerimi Riyasete takdim ediyorum : 
REİS — Başka söz istiyen arkadaşımız var 

mı? Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Lâyihada aynı zamanda 
müstaceliyet teklifi var. Müstaceliyeti oylarınıza, 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz, efendim. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 47 nci ve 2836 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununun 
20 nci maddesi mucibince kuraklık, hastalık ve 
sair mücbir ve fevkalâde sebepler dolayısiyle te
cile tâbi tutulan zirai kredi ve Tarım Kredi Ko
operatifi ortaklarının bu kanunun neşri tarihi
ne kadar tahsil olunamayan borçları; kredi as
lındaki cari nispetler üzerinden faize tâbi tutul
mak ve ilk taksidi 1958 yılı istihsal dönemine ge
tirilmek ve beher taksit faiz ve masrafları da dâ
hil olarak (50) liradan aşağı bulunmamak kay
diyle beş yıl vâde ve beş müsavi taksite bağlan
mıştır. 

1954 veya 1955 yılında tecil edilip de bu ka
nunun neşri tarihine kadar tahsil olunamayan 
zirai krediler ve Tarım Kredi Kooperatifleri or
taklarının borçlan da yukardaki fıkraya göre 
taksitlendirilir. 

1957 C 3 
REİS —Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Madde ile ilgili takrirler var, onu okutuyorum : 

Riyaset Yüksek Makamına 
3202 sayılı T. C. Ziraat Bankasına ait ek ka

nun tasarısının 1 nci maddesinin beşinci satırı
nın sonundaki «tecile» kelimesinden sonra «ve 
tehire» tâbi kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgad 
Ali Ünlüsoy 

Yüksek Riyasete 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununa ek kanun lâyihasının birinci 
maddesindeki (kredi aslındaki cari nispetler üze
rinden faize tâbi tutulmak) cümleleri (yüzde üç 
faize tâbi tutulmak şeklinde tashihini arz ve rica 
ederim. 

Malatya 
Ahmet Fırat 

Yüksek Riyasete 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Kanununa ek kanun lâyihasının birinci 
maddesiyle ikinci ve üçüncü maddesindeki (beş 
yıl vâde ve beş yıl müsavi taksit) cümlelerinin 
(yirmi yıl ve yirmi müsavi taksit) şeklinde tas
hihini arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Ahmet Fırat 

REİS ~ Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu «tehir» 
kelimesinin kabul edilmemesini rica edeceğim. 
Çünkü, burada iki muamele vardır, şimdiye ka
dar yapılmış muameleler içinde, tehir kelimesi, 
Ziraat Bankasının zirai sahada yaptığı bütün 
istikrazları ihtiva eder. Biz, bunun için «tecil» 
kelimesini getirmiştik. Bununla şimdiye kadar 
tecil edilmiş, üst üste gelmiş ve bu mevsimde de 
edasına imkân olmıyan borçların tahsilinin tak-
sitlendirilmesini kasdettik. Tehir deyince ban
kanın zirai sahada yaptığı ikrazatın tümünü 
geri bırakmak olur ki, bankanın bu donmuş ser
maye karşısında ne hale geleceğini takdir buyu
rursunuz. 

Ahmet Fırat arkadaşımız takririnde 10 sene, 
20 sene gibi vâdelerden bahsediyorlar. Gerçi vak
tiyle böyle bir muamele yapılmıştı. Ama o zaman 
bunun portesi 23 milyon lira idi. Şimdi bizim 
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yaptığımız tecil 400 milyon lira tutmaktadır. 
Binaenaleyh bu 400 milyon liranın dondurulması 
demek, kendisi de çiftçi olduğuna göre, bankanın 
çalışamaz bir hale gelmesi demektir. Bu da müm
kün görülmediğinden bunun da kabul edilmeme
sini hassaten rica ederim. 

Faizlere gelince: Bu muamele hangi faizle baş
lamışsa o faizle nihayet bulur. Bu itibarla bu 
üc takririn de kabul edilmemesini rica ederim. 

REİS — Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihasına rey vermiyen arkadaşlar 
var mı! Lütfen oylarını kullansınlar. Oylama 
muamelesi bitmiştir, efendim. 

Başka söz istiyen olmadığına göre, takrirleri 
tekrar okuyarak, oyunuza arz edeceğim efendim. 

(Yozgad Mebusu Ali Ünlüsoy'un tehire keli
mesinin ilâvesi hakkındaki takriri tekrar okun
du.) 

REÎS — Okunan takriri dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar. Almıyanlar... Takrir red
dedilmiştir, efendim. 

(Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın faiz hakkın
daki takriri tekrar okundu.) 

REİS — Okunan takririn dikkate alınması 
hususunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

(Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın 2 nei tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Okunan takririn dikkate alınması 
hususunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1956 ve 1957 yıllarında mah
sulleri kanuni nispetler dâhilinde hasar gören 
ve 3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 sayılı Kanu
nun 20 nci maddeleri mucibince tecil formalite
lerine başlanmış olup muameleleri henüz tekem
mül etmiyen ve salahiyetli nihai merciler tara
fından kabul ve tasdik olunmıyan banka ve koo
peratif alacakları da bu kanunun 1 nei madde
sinde yazılı esaslar dairesinde bir defaya mah
sus olmak üzere beş yıl vâde ve taksite bağlanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

Ahmet Fşrat arkadaşımız tarafından verilen 
ve ikinci maddeye de sirayeti sabit olan takrir 
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j kabul edilmediği için tekrar oyunuza arz etmiyo

rum. Maddeyi okunduğu şekilde oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Şimdiye kadar tecile tâbi tu
tul mıyaıı ve üst üste devam eden tabiî âfetler 
sebebiyle taksitleri ödenmiyen zirai âlet ve ma-
kinalardan borçlu çiftçiler zimmetindeki banka 
alacakları da (kanuni takibata intikal edenler 
faiz ve masrafları dâhil) bu kanun gereğince 
beş yıl vâde ve takside bağlanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SABRİ İŞ-
BAKAN (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, bu 
maddede zirai âlet ve makinalardan borçlu olan
ların takibata intikal etmiş olan borçlarının da 
madde içine girebilmesini temin için encümence 
yeni bir madde tanzim etmiş bulunuyoruz. Bunu 
nazara alıp kabul etmenizi rica ediyoruz. 

REÎS — Encümenin teklifini okuyoruz efen
dim. 

MADDE 3. — Şimdiye kadar tecile tâbi tu
tulmayan ve üst üste devam eden tabiî âfetler se
bebiyle taksitleri ödenmiyen zirai âlet ve makina
lardan borçlu çiftçiler zimmetindeki banka ala
cakları (kanuni takibata intikal etmiş olanlar dâ
hil) faiz ve masrafları ile birlikte bu kanun gere
ğince beş yıl vâde ve taksite bağlanır. 

REİS — Efendim, Ahmet Fırat tarafından 
verilen takrir 3 ncü madde ile de alâkalıdır. Da
ha evvel bu takrir Yüksek Heyetinizce reddedil
diği için reye koymuyorum. 

Şimdi üçüncü maddeyi encümenin tashihi 
şekliyle oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de taksitiendirilecek alacaklar vâdelerinin hulu
lünde tamamen tahsil olunur. Bunlar hakkında 
3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi hükümleri tatbik olunmaz. 

Taksitlerden her hangi birinin zamanında 
ödenhıemesi halinde bu kanunla verilmiş olan 
haklar düşerek Banka veya Tarım Kredi Koope
ratifi alacakları tamamen muacceliyet iktisabeder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
I ALİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar-
I kadaşlar, bu maddenin son fıkrasında; taksitleri 
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zamanında ödenmiycıı borçlunun bütün borcu 
muacceliyel kesboder, deniyor. 

Adamın 10 000 lira borcu var, her sene için 
(»diyeceği borç 2 000 liradır. Bunu verecek. Tak
sitin birisini veremediği takdirde borcun tamamı 
haczedilecek. Bu bal o adamı yıkar. Veremediği 
taksit haczedilsin. Bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum, son fıkranın kaldırılarak tamamının 
değil, vermediği taksitin haczedilmesin! istirham 
edeceğim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Yok ses
leri) Başka süz istiyen yoktur. Bir takrir var, 
okutuyorum. 

Kiyaset Yüksek Makamına 
3202 sayılı T. (','. Ziraat Bankasına ait ek ka

nun tasarısının 4 ncii maddesnin beşinci satırın
dan sonra gelen ikinci fıkranın tamamen kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
Ali Ünlüsoy 

REİS — Okunan takririn dikkate alınmasını 
reylerinize arz ediyorum, dikkate alanlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar.. Dikkate alnııyanlar.. 
Takrir reddedilmiştir. Maddeyi aynen, okundu
ğu şekliyle reylerinize arz ediyorum. Kabul 

edenler... "Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyetinin müzakeresi 
bitmiştir-. Son olarak söz almak istiyen arka
daşımız var mı?.. Olmadığına'göre kanunun he
yeti umumiyetini reylerinizi' arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 
ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun lâ
yihasına (392) arkadaşımız iştirak etmiş, (361) 
kabul 31 ret, lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihasına (276) arkadaşımız iştirak et
miş, (274) kabul (2) ret, lâyiha t a s-vibedil iniş
tir. 

Bir takrir var, okuyoruz, efendim. 

4. — TAKRİRLER 

/. — Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve 
ile arkadaşının llasanoğlan istikâmetinden ge
len büyük sel felâketi karşısında Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin duyduğu teessürün felâ
ketzede vatandaşlara duyurulmasına karar ve
rilmesi hakkındaki takriri (4/315) 

REİS — Başkanlık Divanının bir mâruzâtı 
vardır; okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi .Reisliğine 
llasanoğlan istikametinden gelen büyük bir 

sel, Ankara''iıın muhtelif semtlerinde büyük 
tahribat yapmış ve can kaybına sebebolmuştur. 

Sayın (•umburreisi, Başvekil ve alâkalıların 
halen gereken tertip ve tedbirlerin alınması 
için hâdise mahallinde bulundukları öğrenilmiş
tir. 

Bu tabiî ve büyük felâket karşısında Mecli
simizin de duyduğu teessürün vatandaşlarımıza 

duyurulması hususunun karar altına alınmasını 
arz ve teklif ederiz. 

•Giresun Manisa 
Hayrettin Erkmen Muzaffer Kurbanoğlu 

Tekirdağ Sivas 
Zeki Erata man Rifat öçten 

REİS — Takrir okunmuş bulunuyor. Acı ha
beri teessürle almış bulunuyoruz. Takrir hak
kında Riyaset Divanınca -alâkalılara gerekli 
teessür telgrafının çekilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. İttifakla 
kabul edilmiştir, icabı Riyasetçe yapılacaktır, 
efendim. 

Müzakereye devam ediyoruz. 

2. — Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve 
iki arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçiminin yenilenmesine karar verilmesine dair 
takriri (4/313) 
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REİS — Bir takrir var, okuyacağız. I 

Yüksek Reisliğe I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin ye- I 

nilenmesine karar verilmesini arz ve teklif I 
ederiz. I 

Giresun Manisa I 
Hayrettin Erkmen Muzaffer Kurbanoğlu I 

Eskişehir I 
Âbidin Potuoğlu I 

REÎS — Takrir hakkında söz istiyen var I 
mı efendim?... I 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Söz istiyo
rum. I 

REİS — Grup adına mı, şahsınız adına mı? I 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Grup adına. 
REİS — Buyurun. 
O. H. P. MECLİS GRUPU NAMINA NÜ

VÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem arka- I 
daşlarım; Ekseriyet Partisi Grup Başkanı ve I 
arkadaşlarının imzalarını taşıyan bir takrir- I 
le seçimlerin yenilenmesi teklif edilmektedir. I 

Seçimlerin yenilenmesini teklif eden bu I 
takriri, vatandaşın yeniden iradesine müra- I 
caat etmek gibi bir hedef gütmesi itibariyle I 
Grup olarak muhalefet etmek şöyle dursun, I 
böyle bir yoklamanın lüzumuna kaani bulunu- I 
yoruz. I 

Ancak, böyle bir seçim yoklamasını, seçmene I 
yoklama imkânını verecek şartlarla beraber I 
olması icabeder. Evvelemirde Ekseriyet Gru- I 
puuun böyle bir teklifi lüzumlu görmesi, hat- I 
tâ henüz seçilmiş olan iktidarın bir yıl daha I 
süresi mevcut iken, bir yıl daha salâhiyetleri I 
mevcut iken, erkenden böyle bir seçime git- I 
meşindeki maksatları teşhire mecburuz. I 

Muhterem arkadaşlarım; bu devrede Ekseri- I 
yet Grupu vatandaşların rey ve iradesine, te- I 
mayüllerini yoklama hususuna iltifat etmemiş I 
yâni Onuncu Devre Büyük Millet Meclisi ara I 
seçimlerine iltifat etmemiştir. Mahallî seçim- I 
leri zaman zaman tehir etmiş, talik etmiştir. I 
Daha bundan birkaç ay evvel Meclis uzun I 
bir tatile girerken ara seçimlerinin bu yıl ya- I 
pılmaması hususunda verilen takrir kabul edil- I 
mistir. Şimdi böylece ara seçimlerini bütün dev- I 
re esnasında yapmamış olan grupun seçimleri I 
erkene almasındaki sebep tahlile değer. Ayrı- I 
ca bir seçime girerken o seçimin, vatandaşların I 
rey ve iradesini serbestçe izhar edebileceği | 
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serbestçe iradei milliyenin tecelli edebileceği 
şartlar içinde olduğu zaman yapılmasını ka
bule şayan telâkki ederiz. Daha önce bu kürsü
den defatle ifade ettik ki, bugün, seçimlerin 
unsura aslisi olan seçimlerde emniyetin esas 
şartı olan ve Seçim Kanununda seçimin mura
kabesi kendi eline tevdi edilmiş bulunan adalet 
müessesesinin lâyık olduğu teminat ve istiklâl
den mahrum bulunduğu kanaatindeyiz. (Soldan, 
gürültüler, oooo sesleri) 

Emekli Sandığı Kanununun 39 neu madde
si, Temyiz Mahkemesi azalarına ve yüksek de
receli hâkimlere tatbik edilmek suretiyle hâkim 
teminatı esastan tahribedilmiştir. Bu hâkimler, 
Yüksek Seçim Kurulu âzası olarak seçimde va
zifelidirler. Fakat bunların hepsi ekmekleri, 
menfaatleri, meslekleri ile vicdanları arasında 
bir mücadele halindedirler. 

Aynca arkadaşlarım; Seçim Kanununa bil
hassa 1954 senesinden sonra getirilmiş bulunan 
tadillerle ve biraz evvel kabul buyurduğunuz 
kanunla seçmenin serbest olarak, her türlü en
dişe ve müşkülâttan masun olarak reyini izhar 
etmesi prensipini ihlâl edecek, tedbirlere gidil
miştir. 

Hükümet, programında 1954 senesinden son
ra getirilen tadillerin, aynen şu tâbir ile, «lü
zumsuzluğundan başka, türlü tefsirlere yol aç
ması sebebiyle» kaldırılmasını taahhüdetmiş ve 
buna mütenazır olarak bir kanun lâyihası Yük
sek Meclise tevdi edilmiş bulunuyordu. Halbuki 
kendisinin bizzat, lüzumsuzluğu, faydasızlığı ve 
türlü tefsirlere yol açması sebebiyle emniyeti 
selbettiğini beyan ettiği bu hükümler yine ipka 
edilmiştir ve bugün karşımızdadır. 

Seçim Kanununun tatbikatında tezahür et
miş bulunan birçok aksaklıklar karşısında 1954 
yılından beri Demokrat Parti Grupu içinde, mu
halefet partileri grupları içinde birçok milletve
kili arkadaşların vermiş oldukları kanun teklif
leri hâlâ encümenlerdedir. Bunların hiçbirisi 
Meclise arz edilmemiş ve müzakere mevzuu ya
pılmamıştır. 

Seçim mevzuatının emniyet şartlarından 
uzak olduğu bir zamanda seçime gidiyoruz ve 
daha ağırlaştırıcı tedbirlerin alındığı bir zaman
da seçime gidiyoruz. 

Arkadaşlar, bunlardan başka seçimin esas 
unsurlarından olması lâzım gelen karşılıklı ve 
eşit mücadele hakları tamamen selbedilmiştir. 
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Matbuat Kanununun en son aldığı şekil ve bil
hassa onun tatbikatında, tatbik edecek makam
ların anlayışı muhalefet fikirlerinin yayılması 
imkânlarını tamamen ortadan kaldırmıştır, 

Muhterem arkadaşlar, adalet müessesesi, de
min işaret ettiğim gibi, Yüksek Meclise sunulan 
bugünkü Hükümet programında, adalet cihazı
nı emniyetten mahrum eden engellerin kaldırı
lacağı vadedilmiş, hattâ Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinin tadili teklifiyle ada
let mensuplarına bu teminatı getiren bir lâyiha 
Yüksek Heyetinize Hükümetten gelmiş Yüksek 
Meclisiniz de heyeti umu in iyesini müzakere ve 
kabul ederek birinci maddesinin müzakeresine 
geçmiş iken - maddelerin müzakeresinde, birinci 
maddesi bir redaksiyon için komisyona havale 
edilmiş - teklif hâlâ komisyondadır. Bundan 
sonra adalet müessesesini rencide ettiği hükümet 
tarafından kabul edilmiş bulunan bir hükmün 
kaldırılması hususunda Yüksek Meclis, heyeti 
ıımumiyesi hakkında reye iltihak etmiş bulunma
sına rağmen bugün Demokles'in kılıcı gibi ada
let müessesesinin başında sallanıyor. 

Vatandaş iradesini selbetmekte olan türlü 
şartlar altında, bir seçime gitmek Büyük Millet 
Meclisinin 10 ncu devresine, muhterem arkadaş
lar bir haksızlığı ve adaletsizliği tescil ettirmek 
olur. Hepimizin gönülleri ve Türk Millet meşru 
seçimi arzu eder. Bunu zedeliyeeek olan bu tek
lifi reddetmenizi dilerim. 

REİS — Başka- söz ist iyen var mı ' (Yok ses
leri) 

Başka söz istiyen olmadığına göre millet ve
killeri seçiminin yenilenmesi hakkındaki takriri 
açık' oyunuza arz ediyorum. 

Hangi dairei intihabiyeden reylerin toplan
masına başlanacağını tesllit etmek İçin kur'a çe
kiyorum efendim. 

(Kur'a çekildi.) 
(Kırklareli.) 
REİS — Kutular kürsüye konsun. 
Kırklareli'ııden başlıyoruz. 
(Kırklareli secim çevresi mebuslarından baş

lanarak reyler toplandı.) 
REİS — Reylerini kullanan arkadaşlar lüt

fen salonu terk etmesinler; tekrar yerlerini al
sınlar. 

Reylerin tasnifine intizar edilecektir. 
Oylarım kullanmıyan arkadaşımız var mı? 
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Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 
(Reisvekili Agâh Erozan Riyaset kürsüsün

den ayrıldı ve yerine Reis Refik Koraltan geldi
ler.) 

REİS — Türkiye Büyük Millet Meclisi seçi
minin yenilenmesi hakkındaki takrire (377) ar
kadaş iştirak etmiş ve takrir (377) oyla kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) 

S. — Giresun Mebusu Hayrettin- Erkmen va 
iki arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ruznamesinde görüşülecek bir madde kalmadığın
dan I Kasım 1957 Cuma günü saat 15 te topla-
ndma-sıno karar verilmesi hakkındaki takriri 
(i/Sli) 

REİS •— Şimdi, diğer bir takrir var, okuyoruz, 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ruznamesinde 

görüşülecek mühim bir madde kalmadığından top
lantıya son verilmesine ve yeni Meclisin 1 Kasım 
1957 Onma günü saat 15 te İçtimama karar ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Mebusu Manisa Mebusu 
Hayrettin Erkmen Muzaffer Kurbanoğlu 

Eskişehir Mebusu 
Abidin Potuoğlu 

REİS - Okunan takriri yüksek tasvibinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İt
tifakla- kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Çok muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Onuncu Devresi de, diğer 
devrelerde olduğu gibi, kıymetli ve verimli ça
lışmalarla, millî hayat ve bünyemizde feyizli in
kişaflara imkân ve fırsat vermiş bir Devre ola
rak, Büyük Meclisin şerefli tarihine intikal et
miş bulunuyor. 

Sizlere bu tarihi Devre mesaisi hakkında kı
saca mâruzâtta bulunmayı bir vazife sayanın. 

Bu Devrede, yani 14 Mayıs 1954 tarihinden 
bugüne kadar, (Ekim ayından sesleri) 1954 se
çimi itibariyle arz ediyorum. Bugüne kadar 
Büyük Millet Meclisine - tezkere ve saire gibi 
çeşitli evrak hariç - 716 lâyiha ve 526 teklif 
tevdi edilmişti1'. 

Alâkalı encümenlere havale edilen bu lâyi
ha ve teklifler, fasılasız toplantı ve sürekli bir 
mesai ile encümenlerde tetkik edilerek kısmen 
tevhit ve telif edilmek suretiyle Umumi Hey
etinizin nazarı tetkik ve müzakeresine arz edil-
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miş, bugüne kadar yapılmış olan (291) İnikat
ta, Yüksek Heyetinizce (644) kanun, (1) tefsir, 
(243) karar kabul edilmiştir. 

Yine bu Devre zarfında Meclis Riyasetine 
ve delâletimizle muhtelif vekâletlere tevcih 
olunan (766) şifahi ve tahrirî sual takrirlerin
den (674) ü cevaplandırılmıştır. 

Ve bu meyanda, Arzuhal Encümenine ha
vale ve tevdi olunan vatandaş dileklerine ait 
(21 486) dosya da karara bağlanmıştır. 

Her türlü ifadenin üstünde bir belagat ta
şıyan bu rakamlar, Büyük Meclisin meşkur 
mesaisinin en kıymetli delillerini teşkil etmek
tedir. 

Geceyi gündüze katarak zevkle çalışmaktan 
geri kalmamış olan Yüksek Heyetiniz, vefalı, ci
vanmert milletimizin gösterdiği muhabbet ve 
itimada lâyık olmuş bulunmanın elbet gururu 
içindedir. 

Türk Milletinin yükselmesine, huzur ve em
niyetine, daima refah ve saadet içinde yaşama
sına müteveccih bu çalışmalarınızın şayanı şük
ran muhassalasmın kadirşinas vatandaşlarımı
zın vicdanında kıymetlenmiş ve kıymetlenmek
te olduğuna inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; ta 1950 den beri hemen 
her yıl gerek şahsım ve gerek mesai arkadaşla
rım hakkında her hususta göstermiş olduğunuz 
büyük itimat, sevgi ve müzaherete şükranlarımı 
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tekrar etmeyi şerefli bir vazife telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar; seçimlerin yenilenmesi 
hususunda tam bir vicdan huzuru içinde şimdi aldı
ğınız kararla, Büyük Meclisin 11 nci Devre ça
lışmalarına katılmak üzere asîl Türk Milletinin 
huzuruna çıkmak şerefini idrak etmiş bulunu
yorsunuz. Refah, saadet, huzur ve emniyet için
de çalışmak imkânına mâlik bulunan milletimiz, 
yüksek irade ve hâkimiyetini bir defa daha iz
har ederek kendi varlık ve saadetini korumakta 
devam edecek yeni Meclisi kanuni miadında iş 
başına getirecektir. 

Sizleri sonsuz bir muhabbet ve hürmetle se
lâmlarken, almış olduğunuz bu tarihî kararın 
Büyük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan dilerim. (Alkışlar) Anayasanın 
emrine uyarak verdiğiniz karar dairesinde, gele
cek Meclisin 1 Kasım 1957 Cuma günü saat 15 te 
toplantısına başlıyaeağmı arz eder, içtimaa son 
veririm. 

Yolunuz açık olsun, sağ olunuz, sıhhat ve sa
adetle Türk Milletinin şerefli vekilleri olarak 
onun yüksek huzuruna çıktığınız zaman size tek
rar Türk Milletinin muhabbet ve itimadının te
madi etmesini ve buradaki mesailerinizde de mu
vaffak olmanızı Cenabı Haktan tekrar temenni 
ederim. (Şiddetli alkışlar) 

Kapanma saati: 22,00 • 

5. — SON ZABIT HULÂSASI 

DOKSAN BÎRÎNCÎ İNİKAT 

1 1 . IX . 1957 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerle diğer 
işlerden önce görüşülmesi hakkındaki takrir ka
bul olundu. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 35 ve 109 neu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir anadde ilâvesine dair ka
nun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde gö
rüşüldü. 

Lâyihanın müzakeresi esnasında Kars Mebu
su Turgut Göle, kürsüde bulunan hatibe haka

reti tazammun eden sözler sarf ederek müzakere
nin selâmetini ihlâl ettiğinden hakkında bir İn
ikat için Meclisten çıkarılma cezasının tatbiki 
kabul edildi. 

İkinci Celse 
5545 sayıilı Milletvekilleri Seçimi Kanunu

nun 35 ve 109 neu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kereler kâfi görülerek maddelere geçilmesi kabul 
edildi Birinci madde olarak teklif edilen metin 
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bu husustaki takrirlerle birlikte talep üzerine 
encümene verildi. 

înikada ara verildli. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Ömer Mart 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

Üçüncü celse 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında
ki Kanun kabul olundu. 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 35 ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair olan 
Kanun kabul edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
•görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna e!k Ka
nun ile, 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa ek Kanun kabul edildi. 

Hasanoğlan istikametinden gelen büyük sel 
felâketine mâruz kalmış bulunan Ankara hal-
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kına Türkiye Büyük Millet Meclisinin teessür 
ve taziyelerinin Riyaset tarafından iblâğı hak
kındaki takrir, kabul olundu. 

Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve iki 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi se
çiminin yenilenmesine karar verilmesine dair 
takriri kabul olundu. 

Giresun Mebusu Hayrettin Erkmen ve iki 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi ruz-
namesinde görüşülecek mühim bir madde kalma
dığından toplantıya son verilmesi ve yeni Mec
lisin 1 Kasım 1957 Cuma günü saat 15 te içti
maimi karar verilmesi hakkındaki takriri kabul 
olunduktan sahra Riyaset Makamında bulunan 
Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Komitan, Tür-
ıkiye Büyük Millet Meclisinin X ncu Devredeki 
kıymetli ve verimli mesaisini tebarüz ettiren 
beyanatta bulundu. 

Alınan karar gceğinee 1 Kasım 1957 Cu
ma günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis 
içel Mebusu 

Refik Komitan 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan O'âlcz 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, red

di hâkim talebinden sonra t a r a r veren Hâkim 
Âdil Güneşoğlu hakkında ne gibi bir muamele 
yapıldığına dair şifahi sual takriri Adliye Ve
kâletine gönderilmiştir, (fi/402) 

2. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, res
mî ilânların gazetelere ne şekilde tevzi edildi
ğine dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (fi/403) 

Tahrirî sualler 
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğ-

lu'nun, Yahyalı kazası Belediye Reisinin isti
fasından sonra yeniden Reis seçilmemesinin se
bebine dair tahrirî sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/379) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Devlet Karayollarının Sivrihisar kasabasın

dan geçirilmemesi sebebine dair tahrirî sual 
takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir (7/380) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Tokeri'n, 
14 Mayıs 1950 tarihinden beri bütün ban
kalardan kaç mebus ve vekile ne kadar ticari 
ve zirai kredi açıldığına dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/381) 

4. — Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, 
1950 senesinden evvel Artova kazasına tâyin 
edilen Selâhattin Toker adlı bir kaymakamın 
bâzı icraatı hakkındaki söylentilerin doğru 
olup olmadığına, doğru ise bu hususta ne gibi 
bir muamele yapıldığına dair tahrirî sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/382) 

5. — Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, 
Ayancık Belediye Reisi hakkındaki şikâyetlerin 
doğru olup olmadığına dair tahrirî sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/383) 
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6. _ ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

Ziraat Bankasına olan borçların tecili hak
kındaki kanunun kabulü dolayısiyle Armutlu 

D. P. Bucak Başkanı Bekir Akar*m teşekkür 
telgrafı. 

• ı mum ıı 

TASHÎH 

89 ncu İnikat Zabıt Ceridesinin sonuna merbut 281 sayılı matbuada aşağıdaki tashih yapılacak
tır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

10 15 
P. M. 

201 Maaşlar 
12 Merkez memurları maaşı 

F. M. 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

..>.. » • - « 
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Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna muvakkat 

bir madde ilâvesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
("Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 541 
Rey verenler 392 

Kabul edenler : 361 
Reddedenler 31 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler 131 
Münhal mebusluklar 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgeri 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Rainiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tokuş 

[Kabul 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğhı 
Ahmet Karagül' 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş. 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNaöL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayı oğlu 

edenler] 
I İhsan Gül ey. 

Lûtfi Oğultürk 
BURDUR 

Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit. Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
I Nureddin Fuad Alp-

kartal 
Bedi Enüstürı 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydm 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğhı 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
i Sedat Baran 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale. 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükncddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN ' 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
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Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Say m 
Hicri Se/en 
Kemal Zeytinoğiu 

GAZİANTEB 
Kkı-em Cenanı 
Sül ey m a n K ura n o 1 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Sala hattın ünlü 

GÎRESUN 
Hara di Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
M az har Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Sabri özean San 
Halis Tokdeınir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltatı 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
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Mehmet Mutlugil 

ÎSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya KÖktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem S&rol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet İncekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kugakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanover 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
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Kâmil Gündeş, 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Haindi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç, 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Şerai Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadıoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri Özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avnd Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ümer 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgii 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğhı 
ömea* Güriş 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
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Hadi üzer 
SEYHAN 

Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Emver Batumhı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinaaı Tekelioğlu 
Nurallah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SîtRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Siialp 

SÎNOB 
Servci' Somuncuoğlu 

SÎVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
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Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Er ataman 
Fethi Mahraml ı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattiıı Gülü t 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 
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TRABZON 

Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

UBFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

Hacim Yılmaz 
VAN 

Muslih flörentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer- Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlı oğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı ITilftlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muhlis Ete 
BURSA 

Sabahattin Çhracıoğlu 
ÇANAKKALE 

Saf'aeddin Karanakçı 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İSTANBUL 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya 'Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KONYA 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

StNOB 
Sera fettin Avhan 

M. Vehbi Dayı baş 
Nuri Sertoglu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

[Reye iyhrak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muzaffer Ergüder 

Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Oakıroglu 
Talât Oran 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Oelikbas 
Behçet Kavaalp 

BURSA 
Rai t' Aybar 
ibrahim öktertı 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

DENİZLİ 
Mustafa G-ülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
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DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlıı 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Celâl Ranıazanoğhı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

•Nazim Bezmen 

î : 91 11. 
Ali Fuad Cebesoy 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baıban 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Turan Güneş 

KONYA 
Hanıdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

9.1957 O : 3 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Unsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Mehmet Ünaldı 

StİRD 
Baki Erden 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdürrahnıaıı Doğnıyol 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Sanı ini Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Gol oğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

URPA 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hatnit Kartal 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

[Münhal Mebusluklar] 

Afyon Kara hisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakıı 
Eskişohir 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 

— 
18 
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Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 

verilen reylerin neticesi 
sayılı Kanuna ek kanuna 

(Kanun kabnl edilmiştir. 1 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgeri 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramız Eren 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarharı 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Btem Mendere» 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen | 

Âza adedi 541 
Rey verenler : 276 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler 2 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 247 
Münhal mebusluklar 18 

l Kaimi edenler] 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyikoğlu 
Yalıya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
[ Yümnü Üresin 
! BİNGÖL 

Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlıı 
Selâ hattın Baysal 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddirı Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin j 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 

1 Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekti 
Kemâl Terzioğiu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç. 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenoeak . 
Veysel Varol 

1 ERZURUM 
Rıt'kt Salim Burçak 
Sabri Erdııman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

î Kemal Zeytinoğlu 
GAZÎANTEB 

Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah tzmen 
Doğan KÖymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri Özcan San 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
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ibrahim Gürgen 
Aziz E oksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet tncekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abicüin Tekon 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

î : 91 11.9 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
MekM Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karapsmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 

.1957 0 : 3 
Ila^aıı Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertefkin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orlıon 
Memiş Yazıcı 

Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Terfik İleri 
Muhittin özkefeîi 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kmık 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğîu 
İsmet Uslu 

SURD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Saim önhon 
Muzaffer Tiınur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 
MALATYA 

Mehmet Kartal 
StNOB 

Muhit Tura erkan 

[Reye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Konan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba Istın 
Ahmet Kara gür 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 

Sait Göker 
BİTLİS 

Selâhattin inan 
BOLU 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
İbrahim öktem 
Konan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu (V. 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenan i 
İhsan Daî 
Saınih inal 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 

• Şe mse t ti n 'A tu rsal oğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Ceb'esoy 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tau-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut 

IZMlR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
ilhan Sipahioğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş. 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 
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KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
îbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğln 
Tahir Taşer 

KOCAEU 
Nüzhet Akın (î. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 

I : 91 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağtaoğlu 

U.9.1957 O ; 3 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU. 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
(V.) 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinaın T&kelioğlu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Baki Erden 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 

Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih "Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 1 İstanbul 
Çoruh 1 İzmir 
Diyarbakır 1 Kastamonu 
Eskişehir 1 Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 2 
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I : 91 11.9.1957 O : 3 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçiminin yenilenmesi hakkındaki Takrire verilen reylerin neticesi 

(Takrir kabul edilmiştir.) 
Aza ad«di : 541 

Rey verenler : 377 
Kabul edenler : 377 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 146 
Münhal mebusluklar : 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Korâltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Bren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 

[Kabul 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Btem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Uresiı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin. Baysal 
Mithat Dayıoğlu 

edenler] 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
I Sedat Baran 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Alî Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 
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ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuraneî 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

î : 91 11. î 
İÇEL 

Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 

.1907 0 ; S 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
tbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzket Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 

Hayri Büke 
Semi Ergin ı 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remai Öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhun 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 



Salim Çonoglu 
Abdullah Keleşoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Muhittin özfcefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinam Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Suat Bedük 
Baka Erden 
Veysi Oran 

t : 91 11.9 
Mehmet Daim Süalp 

StNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 

.1957 0 : 3 
Selâhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Saim Önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hâeim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak ebmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet Karagür 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
ibrahim Öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Sekip inal 
İÇEL 

Yakup Çukurova 
İSPARTA 

irfan Aksu 
İSTANBUL 

Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
ZeM Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarve'r 
Nuri Yaınut 
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ÎZMtK 

Nebü Sadi Altuğ 
ÖUıad Balban 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Bıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

Ziya Atığ 
Turan Güneş 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün* 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Selim Serçe 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 

Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin * 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öneel 
Aziz özbay 

* VAN 
Muslin Görentaş. 
Hamit Kartal 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 
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DeVTC * X 

ÎÇtima: 3 S. SAYISI : 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek 
kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/715) 

T. C. 
Başvekâlet 10 .IX . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-624/2335 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ticaret Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 10.IX. 
1957 tarihinde kararlaştırılan 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek 
kanun lâyihasının esbabı mucibesi ile birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Ziraat Bankası ve T. K. Kooperatifleri kanaliylc açılan zirai kredilerin kuraklık, hastalık ve 
her hangi bir âfet veya mücbir ve fevkalâde bir sebeple vâdesi hitamında ödenmemesi halinde 
3202 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle 2836 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca çiftçiye erte
si yıl istihsal devresine kadar yeni vâde verilerek bir senelik kanuni teciller yapılmaktadır. 

Ancak, hasar ve âfetin üst üste vukubulduğu bâzı bölgelerde çiftçi borçlarının mütaakıp yıllara 
tecil edilmesi sebebiyle teraküm ettiği ve aynı yıl istihsalinden kolaylıkla ödenemiyecek bir duru
ma girdiği de son zamanlarda müşahede edilmiştir. 

Bir taraftan banka menabiinin seyyaliyetiııi ve çiftçinin yeni istihsal masrafları ve ihtiyacını 
daima karsılıyabilir dinamik bir dunınıda bulundurulmasını prensip olarak göz önünde bulunduran 
Hükümetimiz, diğer taraftan çiftçinin ödeme gücünde üst üste gelen hasar ve âfetlerle hâsıl olan 
bu müşkül durumu derpiş ederek şimdiye kadar tecile tâbi tutulmuş ve henüz tahsil edilememiş 
veya kanun hükümleri dairesinde tecil lüzum ve zarureti tahakkuk edip de henüz muameleleri baş
lanmamış veya ikmal edilememiş olan banka ve T. K. Kooperatifleri alacaklarının beş yıl vâde ve 
beş müsavi taksitle tahsil edilmesini zaruri görmüştür. 

Bu cümleden olarak kanuni tecil mevzuatı meyanında mütalâası mümkün olamıyan ve bankaca 
ancak idari şekilde mütaakıp yıllara imh^l ve tehir edilen Marshall dâhili ve harici zirai âlet ve 
ınakinalardan borçlu çiftçiler zimmetindeki alacakların da beş yıl vâde ve taksitle tahsili suretiyle 
tediye kolaylığı gösterilmesi uygun görülmüştür. 

Bu taksitlendirme kanunundan sonra banka ve T. K. Kooperatiflerinin yeniden vâdesi gelecek 
alacaklarında 3202 sayılı Kanunun 47 nci ve 2836 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca tahak
kuk edecek hasar ve âfetler sebebiyle tecili gerekecek olanların mevzuat dairesinde ve şimdiye 
kadar olduğu gibi bir yıllık tecile tâbi tutulacağı tabiîdir. / 

Ancak bu kanunla taksite bağlanmış ve çiftçi tarafından beş yıl vâde ve müsavi taksitle tediye
si meşrut matlubata ait taksitlerin vâdelerinde behemehal tahsil edilmesi ve her hangi bir taksit 
ödenmezse (tecili mucip mazeret olsa dahi) taksitlendirilen hesabın heyeti umumiyesinin muacceli-
yet kesbettirilmesi meşruttur. 
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Cari mevzuata göre l̂ n mahsul yılında tamamen tahsili lâzımgelen bu alacakların bu kanun ile 

beş senelik vâde ve beş müsavi taksite bağlanması keyfiyetinin önümüzdeki beş sene zarfındaki 
ayni ve diğer müstahsillerin kredi ihtiyaçlarını karşılıyacak olan banka kaynaklanın bir hayli 
tahdidetmesi ve zirai kredi tevziinde istihsalin artması ve maliyet masraflarının düşürülmesi 
prensibini takibeden kredi politikamızın bir müddet için yeni inkişafları tamamen desteklemeye 
kifayet edememesi pahasına da olsa zirai gelirle geçimlerini temin etmekte olan ve mevcut hesap
lara göre üç buçuk milyon çiftçi ailesini ilgilendiren bu kanundan faydalanacak olanların istihsal 
ve borç ödeme durumlarını ıslah etmesini sağlaması bakımından işin zamri olduğu kadar iktisaden 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümeni 

Esas No. 1/715 
Karar No. 2 

10 . IX . 1957 

Yüksek Reisliğe 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununa -ek kanun lâyihası; ilgili ban
ka temsilcileri ve Ticaret Vekili de hazır oldu
ğu halde encümenimizde tetkik ve müzakere 
edildi: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında arz 
ve izah edildiği üzere: Kuraklık, hastalık ve 
her hangi bir âfet veya mücbir ve fevkalâde bir 
sebeple vâdesi hitamında ödenemiyen zirai ve 
tarım kredi kooperatifleri alacakları ertesi yıl 
istihsal devresine kadar bir senelik kanuni te
cile tâbi tutulmaktadır. 

Ancak, hasar ve âfetin üst üste vukubul-
duğu bâzı bölgelerde çiftçi borçlarının mütaa-
kıp yıllara tecil edilmesi sebebiyle teraküm et
tiği ve* aynı yıl istihsalinden kolaylıkla ödene-
miyeeek bir duruma girdiği de son zararlarda 
ııı üşahede edil mistir 

Bu durum muvacehesinde çiftçinin ödeme 
gücünden hâsıl olan bu müşkül vaziyetin gideril
mesi derpiş edilerek Ziraat Bankası Kanunu da
iresinde tecile tâbi tutulmuş ve henüz tahsil edi
lememiş veya kanun hükümleri dairesinde tecil 
lüzum ve zarureti tahakkuk edip de henüz mu
ameleleri başlanmamış veya ikmal edilmemiş 
olan banka ve Tarım Kredi Kooperatifi alacak
larının beş yıl vâde ve beş müsavi taksitle tah
sil edilmesi kabul edilmiştir. 

Encümenimiz, 1Q54 veya 1958 yılında tecil 
edilip de şimdiye kadar bir senelik istihsalden 

tahsil olunamıyan zirai kredi ve tarım kredi ko
operatif ortaklarının borçlarının da aynı esas
lar dâhilinde takside bağlanmasını muvafık gö
rerek birinci maddeye bir fıkra ilâve etmiştir. 

Lâyihanın mütaakıp maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Encümenimiz bu vesile ile Ziraat Bankasının 
müstahsıla daha geniş kredi açabilmesini temin 
için kanun mucibince sermayesine mahsuben 
bütçeye konulacak tahsisatın tezyidi imkânları
nın aranılmasını temenniye şayan bulmuştur. 

Kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen ter-
cihan ve müstaceliyetle görüşülmesine karar ve
rilmiştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi 
Eskişehir 

.1 . Potuoğlu 
Kâtip 
Çorum 

Mazbata Muharriri 

Söz hakkım mahfuzdur 
Y. Gürsel 

Çankırı 
-1. Enir em 

Konya 
M. üüzelkıhç 

Kocaeli 
N. Unat 

Sivas 
K. Öskay 

Yozgad 
/ / . Tatkoğlu 

Ordu 
»V. tsbakan 

Bolu 
S. Baysal 

Erzurum 
C. önder 
Gazianteb 
S. Ünlü 

Uşak 
/ / . Yılmaz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununa ek kanun lâyihası I 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 47 nci ve 2836 
sayılı T. K. Kooperatifleri Kanununun 20 nci 
maddesi mucibince kuraklık, hastalık ve sair 
mücbir ve fevkalâde sebepler dolayısiyle tecile I 
tâbi tutulan zirai kredi ve T. K. Kooperatifi or
taklarının bu kanunun neşri tarihine kadar tah
sil olunamıyan borçlan; kredi aslındaki cari 
nispetler üzerinden faize tâbi tutulmak ve ilk 
taksiti 1958 yılı istihsal dönemine getirilmek ve 
beher taksit faiz ve masrafları da dâhil olarak 
(50) liradan aşağı bulunmamak kaydiyle beş 
yıl vâde ve beş müsavi taksite bağlanmıştır. 

MADDE 2. — 1950 ve i957 yıllarında mah
sulleri kanuni nispetler dâhilinde hasar gören 
ve 3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 sayılı Kanu
nun 20 nci maddeleri mucibince tecil formalite
lerine başlanmış olup muameleleri henüz tekem
mül etmiyeıı ve salahiyetli nihai merciler tara
fından kabul ve tasdik olunmıyan banka ve koo
peratif alacakları da bu kanunun 1 nci madde
sinde yazılı esaslar dairesinde bir defaya mah
sus olmak üzere beş yıl vâde ve taksite bağlanır. 

MADDE 3. — Şimdiye kadar tecile tâbi tu-
tulmıyan ve üst üste devam eden tabiî âfetler 
sebebiyle taksitleri ödenmiyen zirai âlet ve ma-
kinalardan borçlu çiftçiler zimmetindeki banka 
alacakları da (kanuni takibata intikal edenler 
faiz ve masrafları dâhil) bu kanun gereğince 
beş yıl vâde ve takside bağlanır. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri dâhilin
de taksitlendirilecek alacaklar vâdelerinin hulu
lünde tamamen tahsil olunur. Bunlar hakkında 
3202 sayılı Kanunun 47 ve 2836 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi hükümleri tatbik olunmaz. 

Taksitlerin her hangi birinin zaman nida 
ödenmemesi halinde bu kanunla verilmiş olan 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 47 nci ve 2836 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununun 
20 nci maddesi mucibince kuraklık, hastalık ve 
sair mücbir ve fevkalâde sebepler dolayısiyle te
cile tâbi tutulan zirai kredi ve Tarım Kredi Ko
operatifi ortaklarının bu kanunun neşri tari
hine kadar tahsil olunamıyan borçları; kredi as
lındaki cari nispetler üzerinden faize tâbi tutul
mak ve ilk taksidi 1958 yılı istihsal dönemine ge
tirilmek ve beher taksit faiz ve masrafları da dâ
hil olarak (50) liradan aşağı bulunmamak kay
diyle beş yıl vâde ve beş müsavi taksite bağlan
mıştır. 

1954 veya 1955 yılında tecil edilip de bu ka
nunun neşri tarihine kadar tahsil olunamıyan 
zirai krediler ve Tarım Kredi Kooperatifleri or
taklarının borçları da yukardaki fıkraya göre 
taksitlendirilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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— 4 — 
Hü. 

haklar düşerek Banka veya T. K. Kooperatifi 
alacakları tamamen muaceeliyet iktisabeder. 

MADDE 5. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes , 

Devlet Vekili 
F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
§. Ergin 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. İleri 

lkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
S ıh ve İv. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. BvÂakoğlu 
Çalışma Vekili ' 

Mümtaz Tarkan 
Sanayi Vekili 

8. Ağaoğlu 

Muvakkat E. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

«•«• 
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S. SAYISI : 2 0 0 
Milletvekilleri Seçimi Kanununun tadiline ve bu kanuna muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1/714) 

T. C. 
Başvekâlet "r ıo . IX . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 246/2332 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5545 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununun tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine dair Adliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra "NZ k̂illeri He
yetince 10 . IX . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilisikleriyle 
birlikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

5545 sayılı Seçim Kanununun 35 nci maddesiyle vâzıı kanun siyasi partilerin müşterek aday 
listesi tanzim etmelerini men eylemiş ve mezkûr kanunu hazırlıyan İlim Heyetinin raporunda da 
(seçim sırasında siyasi taazzuvlarla bağımsız adayların lüzumsuz ve tehlikeli birtakım muvazaa alış 
verişlerine girişmelerinin uygun olmadığına) sarahaten temas edilmiş olduğu halde tatbikatta siyasi 
ahlâk bakımından- tecvizine katiyen imkân bulunmıyan muvazaalı birtakım hareketler ve alış - veriş
lerle seçmenin her türlü tesir ve müdahaleden azade kalması icabeden iradesi yine teşviş edilmek 
istenilmekte olduğundan sırf seçmeni vicdani kanaati ile başbaşa bırakıp muvazaalı bu hareketlere 
alet olmasını önlemek ve dolayısiyle esasen men edilmiş olan müşterek listenin mahzurlarını daha 
sarih bir şekilde bertaraf etmek için mezkûr 35 nci maddede gerekli tadilât icrasına tevessül olun
muştur. 

Siyasi bir partiye o partinin gayelerini benimsiyerek o gayeleri tahakkuk ettirmek maksadiyle 
adaylık için müracaat etmiş olan bir kimsenin bil âhara her hangi bir sebeple müracaat ettiği parti
den ayrılarak kısa zaman evvel gayelerini beğenmediği diğer bir siyasi partiye intisabetmesi ve o 
parti tarafından aday gösterilmesi gerek içtimai, gerek siyasi ahlâkla telif edilemiyeeeği tabiîdir. 

35 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan tadilât bu mahzurları bertaraf etmek gayesine ma
tuftur. 

Siyasi partilerin teşekküllerindeki maksat ve gaye teşkilâtlarını tamamladıkları seçim çevrele
rinde seçime iştirak etmelerini gerektirir. Seçimin bütün memlekete şâmil bir kül olarak mütalâası 
zaruridir. Bir siyasi partinin taazzuv ettiği seçim çevrelerinden dilediğinde seçimlere iştirak ederek 
diğer seçim çevrelerini terk ile oralarda seçime girmemek veya seçim çevrelerinin çıkaracağı millet
vekili adedinden eksik aday göstermek yolunu tutması siyasi ahlâka mugayir olduğu kadar millî 
iradenin yurdun her yerinde tam ve kâmil olarak tecellisine de imkân ,̂ bırakmıyacağı cihetle Mil-
letvekilleri Seçimi Kanununun 35 nci maddesine bu maksatla da yeni bir hüküm konulmuştur. 

Siyasi bir partiye intisabetmiş olan bir şâhsın diğer bir siyasi parti tarafından muvafakatiyle 

Devre : X 
İçtima : 3 



_ 2 — 
de olsa aday gösterilmesine yürürlükte bulunan o5 nci maddenin o ncü fıkrası hükmü müsait bu
lunmamakta ve tatbikat da bu merkezde olmakla beraber husulü mümkün bâzı tereddütlerin iza
lesi ve bu hususun daha vazıh bir surette .'35 nci maddede ifadesi faydalı görülmüştür. 

Aynı kanunun muteber sayılmayan oy puslularına taallûk eden 109 nen maddesinde 6428 sa
yılı Kanunla yapılan tadilâtla tabı veya teksir edilmiş karma oy puslalarının suiniyet sahibi şa
hıslar tarafından suiistimal, edilerek seçmenin iradesinin teşviş, edilmesi önlenmek istenmiş ise de, 
madde metninde kullanılmış olan (bir aletle yazılmış veya teksir edilmiş) tâbiri tatbikatta vâzu 
kanunun maksadından bizi uzaklaştıracak mahiyette birtakım tefsirlere yol açmış bulunmaktadır. 

6428 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde de sarahaten ifade edildiği üzere bahis mevzuu tadil
den maksat seçmeni, suiniyet sahibi meçhul birtakım iradelere rain olmaktan kurtarıp sırf vicdani 
kanaati dairesinde reyini kullanmak imkânlarını kendisine vermekten ibaret olduğuna göre tev-
lidedeeeği mahzurlar bakımından el ile yazılmak suretiyle teksir edilen binler, on binlerce oy 
puslasınm tabı veya bir aletle teksir edilmiş oy pusla I arından hiçbir farkı bulunmadığı izah
tan varestedir. 

Vâzıı kanunun bu çok sarih maksadına rağmen tatbikatta teessüs etmiş bulunan bu yanlış iç
tihadın bertaraf edilip seçmenin, türlü siyasi ihtiraslarla teksir edilmiş oy puslalarının aldatıcı 
tesirlerinden kurtarılmasını temin maksacliyle 109 ncu maddenin tadili cihetine gidilmiş ve mez
kûr maddenin beşinci bendine daha mutlak ve daha sarih bir hüküm konulmuştur. 

Seçim Kanununun 25 nci maddesine göre seçmen kütükleri her sene muayyen tarihler arasın
da bir yoklamaya tâbi tutulmuş ise de seçim tarihinden uzak zamanlarda yapılan bu yokla
malara ilgililerin gereken hassasiyeti göstermemeleri yüzünden birçok vatandaşlar yine kütük ha
rici kalmakta ve kütüğe kaydı olmıyan bir şahsın reyini kullanabilmesine de imkân bulunmadı
ğı için binnetice pek çok vatandaşlar rey hakkından mahrum edilmiş bulunmaktadırlar. 

Demokrasilerde millî iradenin bir tezahür vasıtası olan seçimlerin bu iradeyi tanı ve kâmil 
şekilde tecelli ettirebilmesi için rey hakkına malik olan her vatandaşın seçime iştirak edebilmesi
ne ve bu suretle memleket mukadderatında geniş ölçüde söz sahibi olmasına imkân verilmesi za
ruri bulunduğu ve bu da ancak seçmen kütüklerine kaydedilmekle mümkün olduğu için seçim
lerin yaklaşıp alâkanın arttığı bugünlerde, vatandaşlara ve kayıtları kontrol hakkını haiz bulu
nan siyasi partilere tekrar bir imkân verilmesi maksadiyle kütüklerin yeniden yoklaması ciheti
ne gidilmiş ve mezkûr muvakkat madde hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu suretle kayıt harici kalmış veyahut son yoklama, tarihinden sonra seçmenlik vasfını ih
raz etmiş pek eok şahısların kütüklere kayıtları sağlanmış, ve vatandaşı secim hakkından mah
rum edebilecek yanlışlıkların tekrar kontrol ve ıslahına yeni bir imkân daha verilmiş olmakla 
millî iradenin daha sahih ve daha salim bir şekilde tecellisine hizmet edilmiş olunacaktır, 



Muvakkat Encümen masbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 10. IX . 1957 

Esas No : 1/714 
Karar No : 2 

Yüksek Reisliğe 

5545 sayılı. Milletvekilleri Secimi Kanunu
nun 35 ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair ka
nun lâyihası Muvakkat Encümenimize havale 
olunmakla tetkik ve müzakere edildi : 

Madde 1 : Lâyihanın bu maddesi ile 5545 
sayılı Milletvekilleri Secimi Kanununun G428 
sayılı Kanun ile muaddel 35 nci maddesinin 3 
neü fıkrasında mevcut bulunan hükmün tadili 
ve bu fıkradaki «müracaat edip de o parti liste
sinde her hangi bir sebeple ye\- >alamıyan kim
se» kaydının çıkarılması teklif edilmektedir. 

Filhakika, bidayette her hangi bir siyasi par
tiye müracaat edip de o parti listesinde yer ala
madığı için başka bir siyasi partiden aday gös
terilmeye talibolan kimse ile, müracaatı tervic-
edildiği halde aynı yola başvuran bir şahıs ara
sında siyasi ahlâk bakımından fark gözetilmesi 
mümkün değildir. 

Bu itibarla birbirinin tamamen aynı olan bu 
iki hal için aynı müeyyidelerin vaz'ı uygun bu
lunmuş ve madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul olunmuştur. 

Madde 2 : Lâyihanın bu maddesi ile 5545 
sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 6428 
sayılı Kanunla muaddel 35 nci maddesine 3 neü 
fıkrasından itibaren üç fıkra halinde yeni hü
kümler ilâvesi teklif olunmaktadır. 

Halen mer'i bulunan madde metninde 
«muhtelif siyasi partiler müşterek liste halin
de aday gösteremezler» şeklinde bir hüküm esa
sen mevcut bulunmakta, şu kadar ki ' bu hük
mün, tatbikatta vâzıı kanunun esas gayesini te
min edecek vuzuhta olmadığı anlaşılmaktadır. 

Kanunda yapılması istenen değişikliğin vâ
zıı kanunun menettiği bir hususun muvazaa vo
liyle teminini önlemek maksadına matuf olduğu 

görüldüğünden lâyihanın bu maddesi eneümeni-
mizce bâzı tadillerle kabul olunmuştur. Bu de
ğişiklikler şunlardır : 

Bir siyasi partinin her hangi bir seçim çevre
sinde o vilâyetin çıkaracağı milletvekili sayı
sından noksan aday göstermesi maksatlı, müş-
1erek ve mütekaddim bir kararın neticesi ola
bileceği gibi t i r zühul eseri de olabilir. Bu iki 
hali birbirinden ayırmak ve muvazaayı müey-
yidelendirirken yapılacak hataları tashih imkân 
ve yollarını da siyasi partilere temin etmek za-
ru ıidi r. 

Bu mülâhaza ile maddeye, her hangi bir vi
lâyetin çıkaracağı milletvekili sayısından eksik 
aday gösteren siyasi partilere Yüksek Seçim 
Kurulu veya il seçim kurullarınca keyfiyetin 
bildirilmesini ve fıkrada tâyin olunan müddet 
zarfında hatanın tashihini mümkün kılan bir 
fıkra eklenmiştir. 

Seçimlerin zamanında yapılması halinde, na
sıl her hangi bir siyasi partiden ayrılan şahısla
rın diğer siyasi partilerden aday gösterilmesi için 
istifa tarihinden itibaren (i aylık bir müddetin 
geçmesi lüzumu hükümetin mucip sebeplerine 
istinaden kabul olunmuş ise T. B. M. Meclisin
ce seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ha
linde de buna mütenazır bir hükmün sevk edilmesi 
ve muayyen bir intizar müddetinin kabulü ay
nı derece zaruri telâkki edilmiştir. 

Bu sebeple mütaakıp fıkraya da : «Karar 
tarihinden önce iki ay zarfında ve kararı mu-
laakıp» kaydı eklenmiştir-. 

Lâyihanın diğer maddeleri için hükümetçe 
serd edilen mucip sebeplere eneümenimizce de 
tamamen ve ittifakla iştirak edilmiş olduğundan 
bu maddelerde her hangi bir değişiklik yapılma
mış ve aynen kabul olunmuştur. 

( S. Sayısı : 288 ) 



Kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen tak-
dimen ve müstacelen görüşülmek karariyle Umu
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Rivasete sunulur. 

Muvakkat Encümen 
Reisi 

İsparta 
Z. H. Velibeşc 

Mazbata Muharriri 
Zonguldak 

İV. Kirişcioğlu 

Kâtip 
Samsun 
E. Anıt 
Konya 

T. Kozbek 
Trabzon 
P. Sanaç 

Çoruh 
M. önal 

Aydın 
N. Geveci 
Samsun 

M. özkefeli 

C 

Ö. L. 

Balıkesir 
V. Asena 

Sivas 
§. Ecevit 

istanbul 
. Türkgeldi 

Yozgad 
Erzurumluoğlu 

( S. £aym •. 288 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5545 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununun 35 
ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu kamına 
muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5545 sayılı Milletvekilleri 
seçimi Kanununun muaddel 35 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bir siyasi partiye adaylık için müracaat et
miş olan kimse hiçbir seçim çevresinde o se
çimde müstakillen adaylığını koyamıyacağı gibi 
başka bir parti tarafından da aday gösteri
lemez ve seçilemez. 

MADDE 2. — 5545 sayılı Milletvekilleri 
seçimi Kanununun muaddel 35 nci maddesi
ne üçüncü fıkradan sonra aşağıdaki fıkralar 
ilâve edilmiştir. 

Siyasi partiler teşkilâtları bulunan her se
çim çevresinde müstakillen seçime iştirak 
etmek ve o ilin çıkaracağı milletvekili sayısı 
kadar aday göstermek mecburiyetindedirler. 
Bu mecburiyete riayet etmiyen siyasi parti
ler bütün seçim çevrelerinde seçime iştirak 
hakkını kaybederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince seçi
min yenilenmesine karar verildikten sonra 
siyasi bir partiden ayrılmış olan şahıslar her 
hangi bir parti tarafından aday gösterilemez
ler. fi 

Seçimin zamanında yapılması halinde se
çim tarihinden asgari altı ay evvel ayrılmamış 
olanlar haklarında da yukarıki fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

5 ve 6 nci fıkralarda yazılı hususlar hakkın
da hakikat hilâfında bilgi verenlerle bu kabîl 
muamelelere muvazaa suretiyle de olsa teşebbüs 
veya iştirak edenler bir seneden üç seneye ka
dar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Siyasi partiye mensup bir şahıs diğer bir si
yasi parti tarafından muvafakati ile de olsa 
aday gösterilemez. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 
5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 35 
ve 109 ncu maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin »birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun muaddel 35 nci maddesine 
üçüncü fıkradan sonra aşağıdaki fıkralar ilâve 
edilmiştir : 

Seçime giren siyasi partiler teşkilâtı bulunan 
her seçim çevresinde müstakillen seçime iştirak 
etmek ve o ilin çıkaracağı milletvekili sayısı ka
dar aday göstermek mecburiyetindedirler. 

İlin çıkaracağı milletvekili sayısından her 
hangi bir sebeple eksik gösterildiği takdirde 
Yüksek Seçim Kurulu veya il seçim kurulları 
aday sayısının ikmali lüzumunu aday gösteren 
parti teşkilâtına derhal bildirir. Alâkalı parti 
teşkilâtı bu bildirmeden itibaren 24 saat içinde 
noksanı ikmal etmeye mecburdur. Bu mecburi
yetlere riayet etmiyen siyasi partiler bütün se
çim çevrelerinde seçime iştirak hakkını kaybe
derler. 

Seçimin zamanında yapılması halinde seçim 
tarihinden* asgari altı ay evvel mensuboldukla-
rı siyasi partilerden ayrılmamış olanlar başka 
bir siyasi parti tarafından aday gösterilemezler. 

Seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
yenilenmesine karar verilmesi halinde karar 
tarihinden önce iki ay zarfında ve kararı mü-
taakıp mcnsuboldukları siyasi partilerden ay
rılanlar haklarında da aynı hüküm tatbik olu
nur. 

6 ve 7 nci fıkralarda yazılı hususlar hak
kında hakikat hilâfında bilgi verenlerle bu ka
bîl muamelelere muvazaa suretiyle de olsa te
şebbüs veya iştirak edenler bir seneden üç se
neye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

Siyasi partiye mensup bir şahıs diğer bir 
siyasi parti tarafından muvafakati ile de olsa 
aday gösterilemez. 
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MADDE 3. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununun 109 ncu maddesinin beşinci ben
di aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

5. Seçime iştirak eden partiler tarafından 
gösterilen adaylardan ve bunlarla müstakil aday
lardan veya yalnız müstakil adaylardan tertib-
edilmiş matbu ve daktilo ile veya başka bir alet 
ile yazılmış veya teksir edilmiş yahut elle veya 
her ne suretle olursa olsun çoğaltılmış oy pusu
laları. 

MADDE 4. — 5545 sayılı Milletvekilleri Se
çimi Kanununa aşağıdaki muvakkat madde ek
lenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — 5545 sayılı Millet
vekilleri Seçimi Kanununun 25 nei maddesine 
tevfikan evvelce yoklamaya tâbi tutulmuş olan 
milletvekilleri seçimine ait seçmen kütükleri bu 
kanunun meriyete girdiği taı-ihte yeniden göz
den geçirilerek mezkûr Seçim Kanununun hü
kümlerine göre gerekli değişiklikler yapılır ve 
en geç 20 gün içerisinde ilce seçim kurallarına 
tevdi olunur. 

Şu kadar ki, bu yoklamada kütüklerin göz
den geçirilme müddeti yedi, askıda kalma müd
deti dört, ihtiyar meclis veya heyetlerinin ve 
Sulh hukuk hâkimlerinin itirazları tetkik ve ka
rara bağlamak ve muterizlerin hâkime itiraz
da bulunmak müddetleri ikişer gündür. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Baş Vekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
F. E. Zorlu 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
Ş. Ergin 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
77. Polatkm 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

6 — 
Muvakkat E. 

MADDE o. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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îk. ve Ticaret Vekili Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
,1. Aker 

Güm. ve İnli. Vekili 
H. Hüsnüm 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarkan 

Sanayi Vekili 
S. Ağaoğhı 
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S. S A Y I S I : 2 0 9 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 
5539 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/716) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 10 . IX . 1957 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -625/2336 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 10.IX.1957 
tarihinde kararlaştırılan Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Karayolları kuruluş ve görevleri hakkında 5539 sayılı kanuna ek kanuna ait esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizin iktisadi inkişafı bakımından yaptırılmasına zaruret görülen Boğaziçi asma köp
rüsü çok ehemmiyetli bir inşaat olup dünyada ancak mahdut sayıda bâzı firmalar tarafından vü
cuda getirilebilmektedir. Ancak, mevcut mevzuatla bu inşaatın bu mütehassıslara yaptırılmasına 
imkân yoktur. Zira bunun bir pazarlık veya mahdut eksiltme şeklinde yapılması ieabeder ki asma 
köprü inşaatı 2490 sayılı Kanunun ilgili maddeleri şümulüne girmemektedir. 

Bu sebeple, inşaatın ehline yaptırılabilmesi bakkımından 5539 sayılı Kanunla Karayolları Umum 
Müdürlüğüne tanınan salâhiyetlere 2490 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın pazarlıkla mühim inşaatla
rı yaptırma salâhiyetinin de ilâvesi icabetmektedır. 

Diğer taraftan bu inşaat takriben 30 milyon dolara mal olacak ve işletme ve bakım masrafla
rı da ehemmiyetli bir meblâğa baliğ olacaktır. Köprünün amortisman bedeli ile bakım ve işletme 
masraf lannın da alınacak bir müruriye ile telâfisi icabetmektedir. Ancak, bu nrüruriye munzam 
bir maddi külfet tahmil etmiyecektir. Zira, halen araba vapurlarından alınmakta olan nakliye be
deline tekabül etmektedir. Buna mukabil araba vapuru ile bir sahilden diğer sahile geçmek için 
fazla zamtfn kaybı olmakta hususile sis veya lodos olduğu taktirde münakale tamamiyle aksamak
tadır. Halbuki asma köprü yapılınca bu gibi zaman kayıpları veya geçiş imkânsızlıkları zâii olacak-

Devre : X 
İçtima: 3 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/716 

Karar No. 33 

11 .IX . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası, encümenimizde ilgili Vekâlet tem
silcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar encümenimizce de yerinde mütalâa edil
miştir. Ancak adı geçen kanun lâyihasının 1 nci 
maddesinin sonunda bulunan (bu tesislerden ge
çen eşhas ve vasıtalardan müruriye almaya) 
ifadesi çıkarılmış ve ilgili Vekâletçe tâbiri ye
rine de Nafıa Vekâletince ifadesinin kullanıl
ması uygun görülerek madde bu şekilde tadi
len, ikinei madde ise aynen, üçüncü madde ye
niden tanzim edilerek tadilen, diğer dördüncü 
ve beşinci maddeler ise aynen ve mevcudun it-
tifakiyle kabul .edilmiştir, 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
bııyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 

Nafı Encümeni 
Reisi 

(iazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Erzurum 
E. Tuncel 

(Jorum 
Ş. Gürses, 
Uazianteb 

C. San 
Rize 

M. F. MeU 
Urfa 

//. Oval 

M. M. 
Konya 

//. Ölçmen 

Bursa 
A. F. Yücel 

Denizli 
0. Ongun 
İstanbul 
N. Ateş 
Tokad 

M. Şahin 
Zonguldak 
//. IHI âl a 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T: B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/716 
Kara/r No. 146 

Yüksek Reisliğe 

11 . IX . 1957 

Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılan ve Başvekâletin 10 . IX . 1957 ta
rihli ve 71 - 625/2336 sayılı tezkeresiyle gön
derilen Karayolları Umum Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası Nafıa Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye ve Nafıa Vekâletleri mümessilleri hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden Karayolları Umum Müdür
lüğü vazifeleri dahilindeki işlerden umumi hü
kümler dairesinde ihalesi mümkün görülmiyen 
yol, köprü ve tünellerin 2490 sayılı Kanun ile 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 
ve 1.35 nci maddeleri hükümlerine tâbi olmak
sızın yerli ve .yabancı uzman ve firmalara veya 
icabında bu firmalardan birine pazarlıkla yap
tırmaya ve işletmek hususunda. Nafıa Vekâle
tine salâhiyet verilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakereden ve alman izahatten sonra madde
lerin görüşülmesine geçilmiş ve layihayı bida-
yeten tetkik eden Nafıa Encümeni tarafından 
tadilen kabul edilen birinci madde encümenimiz
ce de aynen ve lâyihanın mütaakıp maddeleri 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Tercih an ve müstacelen görüşülıu'esi temen-
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uisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
T. Giirsel 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Aydın 
Z. Uray 
Gazianteb 

E. Cenanı 

Bu mazbata M. 
.Erzurum 
§. Erker 

Balıkesir 
S. Yırcah 
Gümüşane 
Z. Başağa 

İstanbul 
N. A. Sav 

Konya 
M. Bağrıacık 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

İzmir 
B. Bilgin 

Muş 
§. Ağaoğlu 

Rize 
/. Akçal 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Muş 
Ş. Çağlayan, 

Seyhan 
S. Barı 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Yozgad 

T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek 

* kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü, görevleri dahilindeki işlerden umumi hü
kümler dairesinde ihalesi mümkün görülmiyen 
yol, köprü ve tünelleri Maliye Vekâletinin mü
talâasına istinaden İcra Vekilleri Heyetinden 
karar alınmak suretiyle 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci mad
deleri hükmüne tâbi olmaksızın fennî liyakat
leri ve iktidarları ilgili vekâletçe kabul edilmiş 
yerli veya yabancı uzman ve firmalara veya 
icabında bu firmalardan birine pazarlıkla yap
tırmaya, işletmeye ve bu tesislerden geçen eşhas 
ve vasıtalardan müruriye almaya salahiyetlidir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı işlerin 
inşaat ve kontrol masrafları nakid veya Hazine 
bonosu ile ödenir. 

MADDE 3. — Bu tesislerin amortisman, ba
kım ve işletme masrafları gibi bilcümle mas
rafları karşılığı olarak belli bir müddet için 
müruriye alınır. 

Müruriyenin kimlerden, ne miktarda, neye 
göre ve ne kadar bir müddet için alınacağı Ma
liye ve Nafıa vekâletlerince müştereken hazır
lanıp İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
bir tarifede gösterilir. 

Lüzum hâsıl olduğu takdirde tarifede aynı 
usul ile gerekli değiştirmeler yapılabileceği 
gibi iktisadi icaplara müsteniden keza aynı usul 
ile müruriye istisna ve muaflıkları da ihdas 
olunabilir. 

Bu müruriyeler Karayolları Umum Müdür
lüğü Bütçesinin varidat kısmında açılacak hu
susi bir maddeye irat kaydolunur. 

MADDE 4. 
iyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde mer-

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes M. C. Bengü 
Devlet Vekili Devlet Vekili 
F. R. Zorlu E. Kalafat 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü, görevleri dahilindeki işlerden umumi hü
kümler dairesinde ihalesi mümkün görülmiyen 
yol, köprü ve tünellerin Maliye Vekâletinin mü
talâasına istinaden İcra Vekilleri Heyetinden 
karar alınmak suretiyle 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci madde
leri hükmüne tâbi olmaksızın fennî liyakatları 
ve iktidarları Nafıa Vekâletince kabul edilmiş 
yerli veya yabancı uzman ve firmalara veya ica
bında bu firmalardan birine pazarlıkla yaptır
maya, işletmeye salahiyetlidir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Müruriyeye ait tarifeler ve 
değişiklikleri ve muafiyetler Maliye ve Nafıa 
vekâletlerince müştereken hazırlanır. Bu müru-
riyelerden elde edilecek gelirler Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçesinin varidat kısmında 
açılacak bir maddeye varidat kaydolunur. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. ^ 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

* • - - • 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 

Karayolları Gen fil Müdürlüğü kuruluş ve Görev-
l eri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Nafıa Encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE i\. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 imi maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE r>. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 
Ş. Ergin 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. îleri 

Ik. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsnüm 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 
N, Kares 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
Mümtaz T ar han 

Sanayi Vekili 
H. Ağaoğlu 

mmm 
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S. SAYISI : 290 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye 
Vekaleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/713) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . IX . 1957 

Kanunlar' ve Kararlar 
Tetkik Daired 

Say t: 71 • 01 İ/S320 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurlarJ aylıklarının" tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik.yapılması hakkında mezkûr Vekâ
letçe hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 6.IX. 1957 tarihinde kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve iüşiğiyle birlikte sunulduğum* saygılarımla arz ederini. 

Başvekil 
A. Menden* 

ESBABI MUCİBE 

7033 sayılı Kanunla kurulan kazalarda mahkeme teşkili için verilen hâkim ve C, Müddeiumu
misi kadrolarının 35 ve 40 liralık olmasından dolayı bu yerlere yetişmiş tecrübeli hâkim ve müd
deiumumi tâyinine imkân yoktur. 

Diğer taraftan memleketimizdeki iktisadî ve içtimai yükselmenin adalet işlerini de günden 
güne çoğalttığı ve yeni tedvin edilen kanunlarla adalet cihazına yeni vazifeler tahmil edildiği 
cihetle adlî teşkilâtın ihtiyaca göre genişletilip takviye olunması zaruret halini almıştır. 

Buna mukabil halen işgal etmekte oldukları kadroda iki üst derece almakta olup bu derecede 
de terfi müddetlerini ikmal ederek terfie lâyik görüldükleri halde kadroları müsaidolmaması 
sebebiyle terfi edem iyen 255 hâkim ve müddeiumumi ile 52 icra memuru bulunmaktadır. 

1957 yılı sonunda bunların sayısı daha da artacaktır. 
Memleketimizdeki iktisadi inkişafın serbest hayat sahasında temin ettiği geniş imkânlar 

yetişmiş birçok elemanın mesletken uzaklaşmasını ve bu suretle meslekin telâfisi imkânsız ka
yıplara uğramasını intacetmektedir. 

Son aylarda istifa eden hâkim ve müddeiumumi sayısının azınsanamıyacak bir miktara baliğ 
olması, bu hususta âdi tedbirler ittihadını gerekli kumaştır. 

Bu itibarla yeni kurulan kazalara yetişmiş, kifayetli hâkim ve müddeiumumi tâyinini müm
kün kılmak, teşkilâtı ihtiyaca göre takviye etmek ve değerli elemanları mesleke bağlamak 
üzere ilişik kanun lâyihasına bağlı cetvelde yazılı hâkim. C. Müddeiumumisi ve icra menınrıı 
kadrosunun istihsali lüzumlu ve zaruri görülmüştür. 
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Adliye Encümeni mtofotom 

,f, B, M. M. 
4<wfye l?««M»vem tö. IX, 1957 
Was No. l/m 
îfârar No. 67 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te

adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı «1» 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise tevdi 
olunan kanun lâyihası. Yüksek Riyaset maka
mından encümenimize havale edilmiş olmakla. 
kanun lâyihası gerekçesiyle birlikte tetkik ve 
müzakere edildi: 

Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise 
sevk olunan kanun lâyihasında: 

1. 7033 sayılı Kanunla kurulan kazalarda 
mahkeme teşkili için veri]miş olan hâkim ve 
Cumhuriyet müddeiumumisi kadrolarının 35 ve 
40 liralık küçük kadrolar olması dolayısiyîe bu 
yerlere yetişmiş tecrübeli hâkim ve müddeiu
mumi tâyinine imkân bulunamadığından kad
roların genişletilmesinin zaruret halini aldığı, 

2. Memleketimizdeki iktisadi ve içitmai 
yükselmenin adalet işlerini de günden güne ço
ğaltması ve yeni tedvin edilen kanunlarla ada
let cihazına yeni vazifeler tahmil edilmesi ha
sebiyle adlî teşkilâtın ihtiyaca göre genişleti
lip takviye olunmasının keza zaruret halini al
dığı, 

3. Halen işgal etmekte oldukları kadroda iki 
üst derece maaş almakta olan ve bu derecede ter
fi müddetlerini ikmal ederek terfie lâyık görül
dükleri halde kadrolarının müsait olmamasından 
dolayı terfi edemiyen 255 hâkim ve müddeiumu
mi ile 52 icra memurunun kadrolarının verilmesi 
imkânının sağlanmasının temini, 

4. Kadrosuzluk yüzünden terfilerinin gecik
mesi hasebiyle istifa eden hâkim ve müd

deiumumilerin sayılarının azımsanmıyacak bir 
miktara baliğ olması vakıası karşısında bu 
gibi istifaları önlemek ve hâkim ve müddei
umumilerin terfilerini sağlamak gayelerinin is
tihdaf edildiği anlaşılmaktadır. 

Kanunen terfi müddetlerini ikmal ederek 
Ayırma Meclisince terfie lâyık görülmüş olma
larına rağmen kadrosuzluk yüzünden terfi ede
miyen hâkim ve müddeiumumilerin terfilerini 
sağlamak ve yeni teşkil olunan kazalara tecrü
beli hâkimlerin tâyinine imkân vermek ve son 
günlerde çoğalan istifaları önlemek gayelerini 
istihdaf eden kanun lâyihası ve sevk esbabı mu-
cibesi encümenimizce de muvafık görüldüğün
den yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan lâ
yihanın aynen kabulüne ittifakla karar veril
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Y'üksek Reisliğe takdim kı
lındı. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. M. 

c. ülkü 
Kâtip 
Kocaeli 

Sı. Dinçer 
Çoruh 

M. Önal 
İsparta 

8. Bilgiç 
Hatay 

i. F. Atatum 

M. Efkuyumcu 

Aydın Bingöl 
N. Ğevtci N. Âras 

Çorum Btenizli 
M. K. Biberoğlu t. tfâdıftîlıoı 

Konya Sivas 
T. F. Baran .$. Ectvit 

tîrztırum Zonguldak 
4« Eryurt E. Sayar 
İtütahya 

8. 8. NasuKoğlu 

$.$. S t w Î 296) 



İMş« Encümeni mazbatası 

T. JSf. JÜT! M. 
Bütçe Encümeni il . IX . M7 

Esas No. i/713 
Karar No. 1.47 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
mezkûr vekâletçe hazırlanan ve Yüksek Mecli
se arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 9 . IX .1957 tarihli ve 73 - 614/2320 
sayıh tezekeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Adliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Adliye Vekili ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Bidayeten Adliye Encümeni tarafından tet
kik ve aynen kabul edilen lâyiha üzerinde encü
menimizde cereyan eden uzun müzakerelerden 
sonra birinci maddeye merbut cetvelden, 60 li
ralık hâkim kadrolariyle icra memur ve muavin
leri kadrolarının umumi kadro çerçevesi içinde 
karşılanarak bu derecedeki hâkim ve icra me
murlarının terfihlerinin sağlanabileceği nazara 
alınarak 60 liralık hâkim kadrolariyle icra me
murları kadrolarının çıkarılması kabul edilmiş 
ve madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. hnre 

Afyon K. 
M. A. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsd 
•Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Kayseri 

t. KİraMoğlu 
Muş 

Ş. Ağaoğht 
Seyhan.. 
S. Ban 
Tekirdağ 

Muhalifim 
Z. Eratmnan 

Reis V. 
Kırklareli 
§'. Bakay 

Aydın 
Z. Vray 
Erzurum 
8. Erker 
Giresun 
M. Şener 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Bağrmçık 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Seyhan 
A. Topaloğlv 

Yozgad 
7). Akbel 

Bu Mazbata M. 
Rize 

/. Akçal 
Balıkesir 
S. Yırcalı 
Eskişehir 

A. Pöîuoğlu 
Gümüşane 
Z. Bacağa 

Kastamonu 
H, Dura 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Sinöb 

S. Somuncuoğlu 
Yozgad 

T. Alpay 
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HÜKÜMETİN" TEKLİFİ 

Devht memurları ayhklarımn tevhit ve teadülü
ne dmr olan 3$56 stty-dt Kanuna bağlı (i) aayıh 
cetvel üe tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti ku-
mında değişiklik yapUması hakkında kanun 

lây&ıaM 

MADDE 1. •• I>eviet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3666 gayih.Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adliye Vekâleti kısmına derece, unvan ve aded-
leri ilişik cetvelde, gösterilen kadrolar eklenmiş-
tir. 

MADDE 2. 
rirete girer. 

Bu kanun neşri tarikinde tııe-

MADDE 3, — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

6 . IX . 1957 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 
F. B. Urlu 
Derlet Vekili 
C, Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 
8. Ergin 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. tteri 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve fnh. Vekili 
H. ffüsman 

Münakalât Vekili 
A. fremirtr 

Sih 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat, 

Adliye Vekili 
//, A. Göktürk 
Dahiliye Vekili -

ff. (hâÂk 
Mâliye Vekili 
W. PöUtkmı 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderts 
ve îç, Mua. Vekili 

Ar. Köres 
Ziraat Vekili . -
E. BMakûğİu 

Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarkan 

Sanayi Vekili 
8. ı 

BÜTÇE FATÜMENİNİN TADİLİ 

DevUt memurları a/yliMarınm fevkti ve ttadü* 
lime dair olan 3656 uıyıh Kanıma, bağlı (l) *«' 
yıfa cetvel üe îadû ve ekle<rinv>t Adliye Vekâleti 
kis-mmda değişiktik yapılması . hakkında kanım 

lâyihası 

MADDE 1. - Hükümetin 1 nci maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nçı maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 uvü maddesi ;\y< 
nen kabul edilmişti]'. 

(S. »ayiaı;. m) 
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ff-ükihmtin teklifine bağh 

KAOJtO OETVEtî 

Memuriyetin nevi A.ded M.a-aş 

JtdMye- Vekâleti 

VlLÂXRTLER 

Keis, Hakim, Aza, Sulh ) 
Hâkimi, 0. Başmüddei- ) 
•umumilimi Başmuavini, C. ) 
Ba§müddeiuzöumiKği Mu- ) 75 100 
avinleri, C. Müddeiumu- ) 50 90 
misi ve Muavinleri, îçra ) 40 80 

( Hâkim ve Hâkim Muavin* ) 25 70 
ieri. Sorgu Hâkimleri. ) 10 60 
Temyiz Raportörleri ) 

İcra memur ve muavinleri S 60 
* * » 10 50 
» » » 11 40 

Bütçe Encümeninin tadiline bagh 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

AdUye VekâHti 

YtLÂYETLES 

( Reis, Hâkim, Âz&, Sulh ) 
( Hâkimi, C, Başmüddeî- ) 
( umumiliği B&şmuavini, C. ) 
( Başmüddeiumumili^i Mu- ) 75 100 
( avinleri, C. Müddeiumu- ) 50 90 
( mjai ve Muavinleri, icra ) 40 80 
( Hâkim ve Hâkim Muavin- ) 25 ' 70 
( leri, Sorgu HfiJgnrieri, ) 
( Temyiz Raportörleri ) 

*+• 

JS. Sayı»: 390) 




