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t — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Artvin Mebusu Kemal Balta'nın, vefat et
tiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve mer
humun hâtırasını tazizen üç dakika ayakta say
gı duruşunda bulunuldu. 

İstanbul Mebusu Rüştü Güneri'nin, teşriî 
masuniyetinin kaldınlması hakkındaki tezkere 
Başvekâletin talebi üzerine geriverildi. 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bağlı cetvelin değiştiril
mesi hakkındaki kanun lâyihasını görüşmek 
üzere Adliye ve Bütçe encümenlerinden seçile
cek onar azadan mürekkep muvakkat bir en
cümen teşkili kabul edildi, 

Şifahi sualler 
1. —- Ankara Mebusu Selim Soley'in, Bursa 

yangınının genişlemesinde itfaiye teşkilâtının 
yetersizliğinin rolü olup olmadığına dair şifahi 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/313) 

2. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, bâzı 
nahiye merkezlerindeki ilkokullarda oturacak 
sıra mevcudolup olmadığına dair şifahi sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/314) 

3. —- Ankara Mebusu Selim Soley'in, öğret
men kifayetsizliği ve bina darlığı bakımından 
ortaokullarda bu ders yılı için Vekâletçe ne gi-

Lâyiha 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Av

rupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa 'daki 
nüfus Fazlalıkları iskân Fonu arasında akdolu-
nan mukavele ile eki mektupların tasdikine dair 
kanun lâyihası (1/253) (Hariciye ve İmar ve İs
kân encümenlerine) 

Teklifler 
2. — Bilecik Mebusu Mehmet Erdem'in, va

tani, hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli ma
aşı alanlara çocuk zammı verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/219) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

. 3 . — Bilecik Mebusu Mehmet Erdem'in,' va
tani hizmet karşılığı maaş alanlarla emekli ma
aşı bağlanmış olanlardan ölenlere ölüm yardımı 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/220) (Ma-

Rize Mebusu îzzet AkçaFm, 5017 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine ilişik cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifinin de teşkil 
edilen Muvakkat Encümende görüşülmesi ka
bul olundu. 

19 . XI . 1958 Çarşamba günü saat 15 de 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kırklareli Mebusu 
Mahmut Goloğlu Mehmet Ali Ceylân 

Kâtip 
Kütahya Mebusu 

Kemal özer 

bi tedbir alındığına dair şifahi sual takriri 
Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (6/315) 

4. — Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın, 
Erzincan'a tahsis edilen kömürün artırılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair şifahi sual 
takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/316) 

Tahrirî sual 

1. — Erzincan Mebusu Rauf Bayındır'ın, 
Erzincan Belediyesince yıktırılan dükkânler 
için bir tazminat ödenip ödenmiyeceğine dair 
tahrirî sual takriri İmar ve İskân Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/302) 

üye ve Bütçe encümenlerine) 
4 — İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Me

murin Kanununun 49 nc'u maddesinin tadiline 
ve mezkûr kanuna muvakkat bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/221) (Dahiliye, 
Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

5. — Kastamonu Mebusu Münif Islâmoğlu 
ve 7 arkadaşının, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti teşkilât ve memurin Kanununa bir 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/222) 
(Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümen
lerine) 

6. — Konya Mebusu Sami Soylu ve 3 arka
daşının, Subaylar heyetine mahsus terfi Kanu
nuna 4800 sayılı Kanunla eklenen geçici mad
denin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/223) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Uer 



B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,03 

REÎS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Ksmal özen (Kütahya), M. Ali Ceylan (Kırklareli) 

m 

3 . — YOKLAMA 

BEİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Edirne mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Güm- S 
rük ve inhisarla/» Tekili Hadi Hüsman'ın avde- S 
tine kadar kendisine Maliye Vekili Hasan Polat-
kanhn vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/309) 

REİS — Riyaseti Cumhur tezkeresini oku
yoruz. 

Türküye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman'ın avdetine 
kadar kendisine, Maliye Vekili Hasan Polat-
kan'ın vekillik etmesinin, Başvekilin teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu saygı ile 
arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz olunmuştur, efendim, j 

1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu. ve 11 arkadaşının, 6834 sayılı Kanunun 
muvakkat madesiniyı değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/217) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Mehmet Kâmil Boran, Enver Dündar Başar, 

(1) 1 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Ekseriyetimiz var, eelseyı açıyo
rum, 

2. — Yozgad Mebusu İsmail Hakkı Tunaboy-
lu'nun, vefat ettiğine dair Başvekalet tezkeresi 
(3/308) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Yozgad Mebusu Orgeneral İsmail Hakkı Tu-

naJboylu'nun 28.X.1958 tarihinde Ankara Gülha-
ne Hastanesinde vefat etmiş olduğu, Dahiliye 
Vekâletinden alman 4.XI.1958 tarih ve 
23302-64/10942 sayılı tezkerede''bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Başvekil 

> A. Menderes 

REİS — Merhum arkadaşımız Yozgad Me
busu İsmail Hakkı Tunaboylu'nun ruhunu ta
ziz için Yüksek Heyetinizi 3 dakikalık saygı du
ruşuna davet ediyorum. (Ayakta 3 dakika say
gı duruşunda (bulunuldu.) 

Mehmet Hazer, Ömer Lûtfi ErzurumluoğJu, Nus-
ret Ulusoy, Mehmet Kartal, Süleyman Özsever, 
Ömer özen, Süleyman Kuranel, Sadettin Yalım, 
Ali Ocak, Samih İnal, Kemal Sarıibr&himoğlu, 
Asım Eren, Atıf Topaloğlu ve C.H.P. Orupu adı
na Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu. 

SELİM SOLEY (Ankara) — Reis Bey! Söz 
istedim. 

REİS — Ali Ocak arkadaşımızdan sonra sizin 
söz istediğiniz anlaşıldığından sıranıza kaydecft* 
yoruz. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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C.H.P. Grupu adına Turhan Feyzioğln, bu- I 

y uru il. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA TURHAN 

FEYZÎOĞLU (Sivas)—Muhterem arkadaşlarım, 
Yozgad Mebusu arkadaşımız Ömer Lûtfi Erzu-
rumluoğlu ve 11 arkadaşının getirdikleri kanun 
teklifi ve bu teklif ile ilgili olarak Dahiliye En
cümenimizin hazırlamış olduğu mazbata üzerin
de C. H. Partisinin görüşlerini Muhterem He
yete arz edeceğim. 

Getirilen teklif ve encümenin hazırlamış ol
duğu mazbata birçok bakımlardan son derece 
önemli bir mahiyet arz etmektedir. Teklif ve 
mazbata önemlidir, çünkü bahis konusu olan 
mesele idare teşkilâtımızın halkla doğrudan 
doğruya temas edecek olan ve milyonlarca in
sanı doğrudan doğruya ilgilendiren bir kademe
sinin, köy muhtarları ve ihtiyar meclislerinin, 
şehirlerde ve kasabalarda muhtarların ve ihti
yar heyetlerinin, teşkili ile alâkalıdır. Malûm ol
duğu üzere bu seçimlerin, 1958 yılı Kasım ayın
da, yani bu ay sonunda yapılması gerekiyordu. 
Muhterem arkadaşlarımız, getirdikleri teklifte, 
tahliline çalışacağım muhtelif gerekçeler göster
mek suretiyle, seçimin tehirini istemektedirler. 
Dahiliye Encümenimiz de bu gerekçelerden bir ) 
kısmı üzerinde ısrarla durarak seçimin tehiri 
gerektiği fikrine katılmaktadır. 

Teklifler ikidir. Bir taraftan şehir ve kasa
balardaki muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiminin 
tehiri istenirken, buna muvazi olarak köy muh
tarları ve ihtiyar meclisleri seçiminin de tehiri I 
istenmektedir. Sayısı yüz binlere varan vazi
felinin eeçimi bahis konusudur. İdarî teşkilâtı
mızın, hacım itibariyle ve halkla temas bakımın
dan belki de en önemli bir kademesinin yenile
nip yenilenmemesi üzerinde Büyük Meclis karar 
verecektir. 

Getirilen teklif ve mazbata ikinci bir noktai 
nazardan da son derece önemlidir. Çünkü se
çim gibi, demokrasinin temel taşım teşkil eden 
bir müesseseye dokunmaktadır. 

Üçüncü bir noktai nazardan da, hem teklif 
sahibi arkadaşlarımızın gerekçeleri, hem de Da
hiliye Encümeni mazbatası büyük önem taşımak
tadır. Seçim emniyeti meselesi arkadaşlarımızın 
gerekçesinde ve bilhassa Dahiliye Encümeni 
mazbatasında önemli bir yer tutmaktadır. Seçin) 
emniyeti meselesi bu suretle Büyük Meclis gün 
gemine gelmiş bulunmaktadır. | 

. 1958 0 : 1 
Bu sebeple, Büyük Meclis bugün üzerino 

titizlikle, hassasiyetle ve tam objektifle eğilme
miz icabeden büyük bir memleket meselesi ile 
karşı karşıya bulunmaktadır. Evvelâ şunu arz 
edeyim ki seçimlerin bir defa daha tehiri bahis 
konusu olan bugünkü vazifeliler, esasen daha 
kısa bir süre için seçilmiş ve muhtelif zaman
larda vukübulmuş muhtelif kanun teklifleri ile 
vazifeleri daha önce de uzatılmış kimselerdir. 

Bu hususta cümlenin bildiği teknik izahlara 
girmek istemiyorum. Yalnız, vakıa şudur ki, iki 
sene için seçilmiş olan insanlara bilâhara seç
menlerinin muvafakati alınmaksızın daha uzun 
bir süre için vazife görmek imkânı verilmiştir. 
Dört sene bittiği halde, şimdi de yeni bir tehir 
teklifi ile karşımıza çıkılmıştır. 

Hatırlayacağınız üzere, yalnız mahallî ida
relerin bu kademelerinde değil, fakat başka sa
halarda da seçimle gelen heyetler, muayyen bir 
süre sonra seçimin yenilenmesi suretiyle seç
menlerinin tasvibine sunulmaları icabederken, 
fevkalâde kanun ve kararnamelerle işbaşında tu
tulmuşlardır. Her türlü seçimlerin tehiri son 
yıllarda birbirini kovalamış, tevali eylemiştir. 

Ticaret odaları seçimleri tehir edilmiştir. 
Hattâ, seçim zamanı gelip geçtikten sonra, Büyük 
Meclisin kabul ettiği makable şâmil bir kanunla 
tehir edilmiştir. Bu kanunla Hükümete verilen 
bir yetkiden faydalanmak suretiyle, Meclis ta
rafından geçici maddede belirtilen seçim zamanı 
gelip geçtiği halde, bir defa daha tehir ameli
yesi yapılmıştır. 

Kooperatiflerin seçimleri de aynı şekilde se
çim zamanı geldiği halde, talik edilmiştir. 
Nihayet ara seçimleri bahsinde,- ara seçimlerin
den D. P. iktidarının nedense pek hoşlanmadı
ğı kanaatini verecek şekilde her yıl tehir tek
lifleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Bir yıldan 
ertesi yıla tehir edilen ara seçimlerinin ertesi 
yıl gene tehir edildiğine ve hattâ ara seçimleri
nin fiilen ilgaı edildiğine şahit bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; seçimle gelen heyetle
rin seçim süreleri olduğu halde vazife başında 
ipka edilmelerinin birçok pratik mahzurları ol
duğunu etraflıca belirtmeye hacet bile görmüyo
rum. 

Seçimle gelen heyetlere karşı, zamanla bâzı 
duyguların birikmesi, bunların vazife başında 
yıpranması, zamanla prestijlerinin azalması 
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1 : 4 19.11 
mümkündür, muhtemeldir ve hattâ tabiîdir. 
Seçmen de, seçilenleri yenilemek arzuları biri
kir. Bu hal şikâyetlere yol açar. Seçimle geldik
leri ve zamanları olduğu halde yeniden seçmen
lerinin karşısına çıkmak istemiyen veya çıkanl-
mıyan insanların rahat vazife görme imkânları 
kalmaz. İtibarları zaafa uğrar. Bütün bu se
beplerle ve evvelâ pratik bakımdan, seçimle gel
miş olan insanların müddetleri dolduğu halde 
bir kanunla veya bir kararname ile daha* uzun 
müddet vazife görmelerini temine çalışmak yan
lıştır. * Seçim tehir ve talikinden sakınmakta, 
memleket menfaatleri bakımından, fayda oldu
ğunu belirtmeyi bir vazife sayarız. 

Bunun dışında, büyük bir prensip meselesi 
vardır. însan Hakları Beyannamesine demok
rasinin temelinin, yalnız eşit, serbest ve dürüst 
seçimlere değil, aynı zamanda devrî seçimlere 
dayandığı dercedilmiştir. İnsan Hakları Beyan
namesinin 21 nci maddesinde demokrasinin te
melinin yalnız eşit, serbest ve dürüst seçim de
ğil, aynı zamanda devrî seçim olduğu ifade edil
miştir. Bizim milletimiz de bu beyannameyi 
1948 de kabul etmiştir. Devrî seçim demek, za
manı gelince mutlaka yapılması ieabeden seçim 
demektir. Seçim müddeti hitama erdiği halde 
iş başındakilerin vazifelerinin devamını müm
kün kılan fevkalâde kanunlar veya hükümet ka
rarnameleri, demokrasinin temelini teşkil eden 
devrî seçim müessesesini zedeliyecektir. (Sağdan 
bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca görüşümüz 
şudur ki, seçimin tehiri, seçimin taliki, demok
rasinin sevmediği bir şeydir. Seçimin tehiri, 
gerçekten demokrat olan insanların ruhuna 
üzüntü verecek bir hâdisedir. Bu itibarla çok 
kısa bir müddet için seçilmiş olan insanların, 
seçim devrelerini uzatmaya matuf olan bu tek
lif karşısında; bu büyük prensip dolayısiyle, 
hepimiz üzüntü duymaktayız. Demokratik pren
siplerin, bu noktada ciddî surette ihlâle mâruz 
kaldığı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarını, gerekçeden anlıyo
ruz ki, teklifi yapan kıymetli arkadaşlarımız 
şöyle bir fikir ileri sürmektedirler : 

Bu sene muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar 
meclisi seçimleri yapılacak, gelecek sene diğer 
mahallî seçimler yapılacaktır. Belediye seçim
leri, umumi meclis seçimleri.. Seçimlerin ayh 
ayn zamanlarda yapılması memlekette bir se-
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çim tansiyonu yaratır. Seçim mücadelelerinin 
böyle muhtelif senelere dağılması birtakım mah
zurlar tevlideder. Muhtar seçimlerini gelecek 
seneye talik etmek ve gelecek sene belediye se
çimleriyle genel meclis seçimlerini aynı zamana 
raslatmak ve bu suretle bir çırpıda bütün se
çimleri çıkarmak daha iyi olacaktır, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, burada demokratik 
zihniyetten uzaklaşıldığı açıkça meydana çık
maktadır. 

İfade etmeye mecburum ki, bu nazariye te
melinden yanlıştır. Demokratik rejimlerde se
çimleri bir araya getirmek, seçimlerin hepsini 
bir arada yapmak gayreti yerine, halkın nab
zını mümkün olduğu kadar yoklamak fikri ve 
gayesi, kararlara hâkim olmak lâzımgelir. (Sağ
dan, bravo, sesleri) 

Ara seçimleri, malûm olduğu veçhile, hal
kın nabzını yoklamak fırsatını verdiği içindir 
ki, 3 - 5 münlıali doldurmanın dışında büyük 
bir önem arz eder, demokratik rejimin esaslı 
müesseselerinden biridir. İşte muhtar seçimleri
nin, bglediye seçimlerinin, il genel meclisi se
çimlerinin ayrı ayrı zamanlarda yapılması müm
kün iken, hattâ Büyük Meclisçe daha evvel ka
bul edilmiş bir kanunun sarih emri iken, şimdi 
diyeceğiz ki ; «Kendi yaptığımız bir kanunu tat
bik etmiyeceğiz. Yeni bir kanunla bu seçimi da
ha sonraki bir zamana talik edeceğiz.» Bunda 
isabet yoktur. 

Arkadaşlarım; seçimleri hep bir arada yap
mak nazariyesine iltifat edecek ve bu mantığı 
sonuna kadar götürecek olursak, mebus seçimi
nin de gelecek sene Kasım ayında yapılması 
tezini ortaya atmak mümkün olur ki, teklif sa
hibi arkadaşlarımın buna ne dereceye kadar il
tifat edeceklerini bilmiyorum. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Memnun olu
ruz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Asıl 
biz memnu oluruz. Yalnız muhterem teklif sa
hiplerinin ve çok muhterem Dahiliye Encümeni 
âzalarının üzerinde durdukları bir hususa ge
rekli önem verilirse... 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi gerekçede ve 
encümen mazbatasında ileri sürülen ve bugün 
görüşülmekte olan meselenin mühim bir cephe
sini teşkil eden seçim emniyeti konusuna geçi
yorum. Teklif sahibi arkadaşlarımız, gerekçele
rinde; birçok fikirler meyanında şunu da söy-
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İ : 4 İ9.11 
temektedirler : «Bu arada 1957 yılında yapılan I 
milletvekilleri seçiminde iktidar ve muhalefet 
olarak birleşilen noktalardan birisi de seçim kü
tüklerinin aksaklığıdır. Bu yıl içinde seçim kü-
tüklerindeki bu aksaklığın giderilmesi için 
de milletvekili olarak bâzı.çareler düşünülmesi 
ve tedbirlerin alınması zaruretinde bulunuldu
ğu, şüpheden varestedir.» Dahiliye Encümeni
miz aynı konuda şunu söylemektedir : «Bilhas
sa son seçimlerde görülen aksaklıkların başında I 
mütalâa edilmesi gereken ve muhalefet ve ikti
dar olarak üzerinde birleşilen mevzulardan bi
risi olan seçim kütükleri mevzuu halledilmeden 
yeni bir seçime gidilmesinin doğru olamıyacağı, 
demokratik rejimin temel prensiplerinin başın
da gelen seçim emniyetinin temini için, bugün 
müşahede edilen seçim* kütüklerindeki aksak
lıkların giderilmesinin şart olduğu her türlü 
şüpheden varestedir. Bu sebepledir ki, encüme
nimiz en geç 1959 yılında yapılması mukarrer 
olan seçimlerin yapılmasına kadar seçim kütük
lerindeki aksaklıkların Hükümetçe giderilmesi 
hususunun bilhassa temenniye şayan olduğu üze
rinde ittifaka varmıştır.» 

Diğer kanun teklifi münasebetiyle de Da
hiliye Encümeni aynı noktai nazarı aynı vu
zuhla, aynı katiyetle ifade etmiş bulunmakta
dır. 

Her şeyden evvel şunu bütün samimiyeti
mizle ifade etmek isteriz ki, seçim emniyeti 
mevzuunun bir parçası olan seçmen kütükleri 
konusunun ve bu münasebetle seçim emniyeti 
mevzuunun Dahiliye Encümenince ve Büyük 
Meclisçe bu suretle ele alınmasından sadece 
memnunluk duymuş bulunuyoruz. Ku meseleyi 
bu kadar açık olarak va'zetmiş olmalarından 
dolayı »encümene müteşekkiriz. 

Muhterem arkadaşlar; biz seçim emniyeti
ni, memlekette siyasi huzurun temeli sayıyo
ruz. Memleketin maddi ve mânevi sahada ger
çekten kalkınmasının temel şartı saydığımız 
siyasi hürriyetler nizamı, demokratik nizam, 
hür, eşit, dürüst seçime dayanır. Seçim emni
yeti olmadıkça, siyasi huzurun teessüs edebile
ceğini, seçim emniyeti kurulmadıkça her türlü 
kalkınmanın temeli olan demokratik nizamın 
bu topraklarda gerçekleşeceğini ummak hayale 
kapılmak olur. J 

Bu mesele yalnız seçim kütüklerinin son de- j 
rece aksak olduğunu tesbit etmekten ibaret • 
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I değildir. Seçim emniyetinin siyasi huzurun te

mci taşı olduğu noktasında muhalefet olarak ve 
iktidar olarak birleşmek lüzumunu göstermek 
üzere, Sayın Menderes'in 16 Şubat 1950 günü 
bu kürsüden iradettiği nutuktan iki cümle oku
mak isterim: «Ancak bu sayede, yani eşit, dü
rüst ve emniyetli seçimi gerçekleştirmek şartiy-
le, siyasi hayatta buhran ve asabiyet yerine 
emniyetli ve demokratik rejimlere has olan nor-

I mal siyasi seçimlerin hürriyet nizamı içinde is-
tik?arlı bir düzen içinde» Bu noktada dünkü 
ve bugünkü muhalefet olarak birleştiğimizi ifa
de etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; seçim emniyeti mev
zuuna temas etmişken şunu da belirtmek iste
rim ki, seçim emniyetini sağlamak lüzumunu 
belirten Dahiliye Encümenimiz seçim emniyeti
nin yalnız kütük meselesine bağlı olmadığını 
elbette düşünmüştür. Seçim emniyeti deyince, 
seçim muamelelerinde en başta vazifeli olan hâ
kimlerimizin statüsünü de birlikte mütalâa et
mek lâzımgelir. Hâkim statüsünde milletin is
tettiği teminat hükümleri, demokrasinin gerek
tirdiği teminat hükümleri meveudolmadan, se
çim emniyeti de olamaz. 

Seçim emniyeti mevzuunu, seçimde başlıca 
vasıtalardan biri olan Devlet Eadyosunun ta
rafsızlığını sağlıyacak esaslı tedbirler alınma
dan gerçekleştirmek mümkün değildir. (Sağ
dan; bravo, sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, emniyetli seçimi te
min etmek lâzımgeldiği hususunda birleşiyoruz. 
Bu mevzuun, Büyük Meclis olarak hepimizin 
üzerinde ittifak etmesi lâzımgelen bir mevzu 
olduğunda hiçbirimizin zerrece tereddüdü ola
maz. Memlekette siyasi huzuru temin etmek 
için emniyetli seçimin zaruri olduğu hususun
da hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupundan ayrı düşüneceğini tasavvur et
miyorum. Siyasi huzurun temel taşı olarak em
niyetli seçimi gördüğümüz gibi, emniyetli seçi
min başlıca unsurlarından birisi olarak da ta
rafsız radyoyu çsrçekleştirmek lâzımdır. Siyasi 
partiler eşit derecede radyodan faydalanmadık-
ça hakiki keçim olmaz. Dünün ve bugünün mu
halefeti olarak, aklıselim sahibi insanlar ola-

| rak, radyo mevzuunun behemahal halledilmesi 
j hususunda da kütükler konusunda olduğu gibi 
t birleşeceğimizden eminim. 
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Muhterem arkadaşlar, mütearifelerden bah

setmenin bir bakıma kolaylığı, bir bakıma zor
luğu vardır. Radyo tarafsızlığı, kütüklerin dü
rüst olması, partizan idarenin sona ermesi lüzu
mu, idare âmirlerinin seçimlerde her hangi bir 
şekilde taraf tutmaması, devlet vasıtalarının 
siyasi partiler tarafından kullanılmaması, seçim
lerde hayır cemiyetlerinin paralarından tutunuz 
bütün devlet müesseseleri imkânlarının seçime 
vasıta edilmemesi münakaşa edilmez mütearife-
lerdir. (Soldan, gürültüler, Reis Bey... Sesleri) 

REİS — Rica ederim bir noktayı tavzih et
meme müsaade edin.. Mevzuumuz seçim emni
yeti değildir. Mevzuumuz köy ihtiyar heyeti ve 
muhtar seçimlerinin bir sene talikinin mümkün 
olup olmadığı hususundaki mazbatanın konuşul-
masıdır. Mazbatada talik sebeplerinden bir ta
nesi de seçim emniyeti olarak zikredilmiştir. 
Yalnız esas nıütalâatmızı bir sebep üzerinde tek
sif ederek mevzuun ana hatlarını kaybetmiyeee-
ğinizi ümidederim. 

TURHAN FEYZİOĞLü (Devamla) - - Muh
terem Reisimizi temin etmek isterim ki, asla bü
tün konuşmamı bu bahse hasretmek niyetinde 
değilim. Seçimlerin tehiri ile ilgili şu teklifte se
çim emniyeti mevzuunun gerekçelerden sadece 
birini teşkil ettiğinin de farkındayım. Arkadaş
larımın temas ettikleri seçim emniyeti konusu
nun kütükler dışındaki cephelerini de hatırlat
makla encümen mazbatasmdaki mevzuun dışına 
taşmadığım kanaatindeyim. Bugün seçim emni
yeti mevzuu masaya gelmiştir. Büyük Meclis 
seçim emniyeti mevzuuna sahip çıkmıştır. Seçim 
emniyeti mevzuu yalnız şu partinin,'bu partinin 
değil, artık Büyük Meclisin malı olmuştur. (Sağ
dan, alkışlar) Şu halde, parti farkı olmaksızın, 
mebuslar olarak bu dâvayı ele almışken ve Hü
kümete seçim kütükleri konusunda direktif ve
rirken, ondan daha az önemi olmıyan başka nok
talar üzerinde de direktifimizi vermenin yerin
de olacağı kanaatindeyim. (Sağdan, «Bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, 
Seçim kütükleri konusunu ele almış olan Dahi

liye Encümenimiz diyor ki, bu mevzu ıslah edil
medikçe, üzerinde ittifak edilen aksaklıklar dü
zeltilmedikçe, serbest seçim yapılamaz. Burada 
karşımıza bir problem çıkmış bulunmaktadır. 
Secim emniyetini ihlâl eden şey acaba yalnız 
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mevzuattaki kusurlar mıdır? Tatbikattaki kü
surlar da buna, inzimam etmiş midir? Kanaati
mizce, mevzuatın ıslahı kabil olmakla beraber, 
seçim emniyetini ihlâl etmiş olan kusurlar, asıl 
tatbikattaki kusurlardır. Bu husus, birçoğu Yük
sek Seçim Kuruluna intikal etmiş, resmî vesika
larla sabittir? Bu mevzuda C. H. P. Meclis Grıı-
pu olarak, geçen içtima yılında, Meclis tahkika
tı istedik. Seçimler konusunda iki türlü Meclis 
tahkikatı takibettik. Yalnız 169 ncu maddeye 
göre sorumlu Hükümet âzalarının sorumluluk
larının meydana çıkarılmasını istemekle kalma
dık; ayrıca Büyük Meclisin seçimler mevzuun
da, bu arada seçim kütükleri mevzuunda, ne gi
bi tedbirler alması lâzımgeldiğini aydınlatmak 
için içtüzüğümüzün 177 nci maddesine göre ay
rıca tahkikat açılmasını istedik. Eğer bu tahkir 
kat önergelerimiz Riyasetçe vaktinde bu Mecli
se getirilmiş olsaydı, bu konuda gerekli adım
lar atılmış bulunsaydı, bugün seçim kütükleri 
faciasının ne ölçüde mevzuaattan ve hangi ölçü
de tatbikattan ileri geldiği daha iyi anlaşılmış 
olacak ve Meclis halen müzakere etmekte oldu
ğu meselede daha fazla bilgiye sahibolarak ka
rar verme imkânını elde etmiş bulunacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikatte kütükler 
muhtarlar tarafından asılıp, vatandaşlar tarafın
dan itirazlar yapılıp, askı müddeti bittikten ve 
indirildikten sonra sandık başlarına gidecek 
olan listelerin tanzüni sırasında kütük faciası de
diğimiz hâdisenin en önemli safhası vukubulmuş 
bulunmaktadır. Seçmen kütükleri bahsinde asıl 
dert, askıdan indirilmiş olan kütüklerle sandık 
başlarına sevk edilmiş olan listeler arasında azîm 
farklar bulunması noktasındadır. (Sağdan, al
kışlar) 

Elimizde mevcudolan ve Cumhuriyet Halk 
Partisi teşkilâtı tarafından değil, fakat tarafsız 
hâkimler tarafından ve hattâ Demokrat Parti 
teşkilâtına mensup kimseler tarafından imza edil
miş bulunan vesikalar açıkça şu hakikati ortaya 
sermektedir. Seçim kütükleri askıdan indikten 
sonra, idare makamlarınca listeler teksir edilir
ken, birtakım meçhul eller taraf nidan öldü, gitti, 
nakli hane etti gibi sahte şerhlerle sayısız isimler 
tayyedilmiştir. (Sağdan, alkışlar, bravo sesleri.) 
(Soldan, gürültüler.) 

SEZAİ AKDAĞ (Manisa) — İsim söyle isim. 
REİS — Müsaade buyurunuz. 
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TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Bu 

mevzuda tereddüdü olan her arkadaşıma, tarihi 
ile, numarası ve imzasiyle en az iki Demokrat 
Parti Başkanının- resmî yazısını tevdi etmeye 
muktedirim. Ve şu arz ettiğim noktaların aynen 
onlar tarafından imzaları tahtında ikrar edildi
ğini ispata muktedirim. (Sağdan, alkışlar) (Sol
dan, ispat et sesleri) Eğer bu hususta Meclis Tah
kikatını getirmiş olsaydınız bunlar teker teker 
meydana çıkacak ve ispat edilecekti. 

Muhterem arkadaşlar, seçim kütüklerindeki 
tatbikat aksaklıklarını gidermek, mevzuatın ısla
hı kadar uzun bir zamana ihtiyaç göstermez. Bu 
tatbikat aksaklıklarını gidermek sadece geçen 
seferki aksaklıkların mesullerini bulup çıkarmaya 
ve hüsnüniyetli olmaya bağlıdır. 

Mevzuatta en mütekâmil ıslahat yapılsa dahi, 
tutumda bir değişiklik olmadıktan sonra, tatbi
katta aksaklıklar devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gene bu mevzuda 
16 Şubat 1950 günü bu kürsüde Adnan Menderes 
tarafından söylenmiş olan bir sözü nakletmek su
retiyle, aklı selimimizi kullandığımız takdirde 
meseleler üzerinde nasıl birleşmemiz mümkün ol
duğunu Muhterem Heyetinize arz etmeme mü
saade buyurunuz. 

«önümüzdeki seçimlerin tam bir serbesti ve 
dürüstlük içinde cereyan edebilmesi, bu kanunun 
tanziminde galebe çalan anlayış ve zihniyetin 
seçimler esnasında da devamına sıkı sı kıya bağ
lıdır. Çünkü iyi ve güzel neticelerin istihsalinde, 
kanunların mükemmel olması kadar, tatbik eden
lere hâkim olan zihniyetin de büyük rolü oldu
ğunda şüphe yoktur.» (Soldan ne güzel konuşmuş 
sesleri.) Bakınız dünkü muhalefetle ne güzel itti
fak ediyoruz. Yeter ki, bugünkü iktidar dünkü 
iktidarın olgunluluğiyle hareket etsin. Aynı iyi ni
yetle seçim dürüstlüğü dâvasına sarılsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada encümen 
müzakerelerinde belirmiş olan bir hakikâti söyle
mek isterim. 

Dahiliye Encümenimiz hakikaten takdire şa
yan bir objektiflikle, takdire şayan bir vuzuhla 
ve kesinlikle seçim emniyeti meselesinin halli lü
zumuna işaret ederken, orada hazır bulunan Da
hiliye Vekâleti temsilcisi gerekçenin bu kısmına 
iştirak etmediğini maalesef ifade etmiş bulunmak
tadır. Gerekçenin seçim emniyeti kısmı üzerinde 
fikri sorulan Dahiliye Vekâleti temsilcisi; «Kusur i 
jnevzuaatta mıdır, tatbikatta mıdır? Bunu henüz i 
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tetkik etmiş değiliz, bunu tetkik etmeden sarih 
bir ifadede ve taahhütte bulunmaya imkân yok
tur. Belli bir müddet zarfında bu işlerin düzen
leneceği tarzındaki gerekçeye iştirak etmeme im
kân yoktur.» demiştir. 

işte bizim için elem verici olan müşahede bu
dur. Hakikaten izaha muhtaç, olan cihet budur. 
Büyük Meclis olarak, hep birden Hükümeti sara
hate davet etmiye mecburuz. Hükümet, Dahiliye 
Encümeninin noktai nazarına iştirak etmekte mi
dir! Köy, şehir ve kasabalarda muhtar ve ihti
yar heyetlerinin seçimlerinin tehirine dair fikre 
iştirak etmekte midir? Kanunun esasında ve ge
rekçesinde mutabık mıdır? Hükümetin noktai na
zarı anlaşılmadan, Hükümetin noktai .nazarı bel-
li olmadan, bu Meclis tehir hususunda bir karar 
vermemelidir, kanaatindeyim. 

Ayrıca, bilhassa topyekûn seçim emniyeti mev
zuunda, bu arada kütük aksaklıklarının gideril
mesi hususunda Hükümetçe ne düşünülmektedir? 
1959 Kasım ayına kadar bu isin düzeleceği husu
sunda Hükümet olarak bir teminat vermeye ha
zır mıdırlar? 1959 Kasamın da bu mesele halle
dilmemiş olacaksa, Hükümet kesin bir teminat 
vermeye hazır değilse, gelecek sen (».aynı gerekçe * 
ile seçimlerin bir defa daha tehiri için bir teklif 
yapılmıyacağmı kim temin edebilir? Hükümeti 
bu hususta, Meclis olarak, bir sarahate, bir vu- * 
zuha davet etmeye karar vermemiz lâzım geldiği 
aşikârdır arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda bir nokta
yı, hayale kapılmadan belirtmek mecburiyetinde
yiz; Türkiye'de nüfus kayıtlarının bir günde, bir 
handede en medeni memleketlerdeki seviyeye ula
şacak şekilde ıslah edilebileceğine inananlayız. Bir 
günde memleketten sıtmayı kaldırmak gibi nüfus 
kayıtlarını en mükemmel seviyeye getirmek iddia
sında bulunanlayız. Bu itibarla, asıl halletmemiz 
lâzımgelen mesele, tatbikatta görülen büyük ak
saklıkları ve kasıtlı tahrifleri giderici bir zihni
yetle işi ele almaktır. Çabuk kabili tedavi olan 
hususlara el atmaktır. Kütük meselesi, mevzuat 
kusurundan çok, icra safhasında büyük facialara 
sebebiyet vermiş olan bir meseledir. Bu mesele
nin halli hususunda, Büyük Meclisin değil Hükü
metin taahhüt altında bulunması mümkündür. 
Hükümetin bu konuda bir taahhütte bulunması 
lâzımdır. Her şeyden önce 1957 seçimlerinde vu-
kubulduğu ittifakla tesbit edilmiş olan aksaklık
ların masullerinin bir an evvel meydana çıkarıl-
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ması lâzımdır. Büyük Meclis olarak bu aksaklık
ları müttefikan tesbit ediyoruz. Fakat bu ak
saklıkların mesullerinin meydana çıkarılması için 
şimdiye kadar Hükümetin bir gayret sarfettiğine 
maalesef şahit olmuyoruz. Bunun sebebi nedir? 
Meclis olarak Hükümeti murakabe etmiye matuf 
bir tahkikat önergesi de mevcudolduğu halde, ge
rekli adımın atılmadığını tesbit ediyoruz. Seçim 
emniyeti konusundaki encümen gerekçesine bü
tün kalbimizle iştirak etmekle beraber, seçimin 
tehirini pratik mahcurları ve bilhassa demokratik 
prensiplere aykırılığı bakımından kabul etmeye 
imkân göremiyoruz. (Soldan, hafif gürültüler ) 

Mevzuatın ıslahı lüzumuna kaani olmakla be
raber, tatbikatta yapılmış olan işlerin yapılma
ması zihniyetiyle, emniyetli bir seçim yapmak ar
zusu ile işe sarıldığımız takdirde pek kısa zaman
da küçük aksaklıklara rağmen iyi bir seçim yapı
labileceğine kaani bulunuyoruz. Yeter ki, tatbi
katta görülen aksaklıkları tekrarlamamak ve tek
rarlatmamak azmi ile hareket edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, biz seçimin derhal 
yapılmasında, önümüzdeki kanuni müddeti için
de yapılmasında memleket hesabına fayda mülâ
haza etmekteyiz. Bu seçim yapılırsa tatbikatta 
görülecek aksaklıklar bize yeni şeyler öğretecek
tir. Deniyor ki, yeni Köy Kanunu kabul edilin
ce gelecek sene tekrar seçim yapılacaktır. Şu 
halde bugün seçime gidilmeli, alınacak yeni ders
lerden de faydalanarak, hepimizi mesut edecek 
emniyetli ve kusursuz bir tarzcla gelecek sene 
Köy Kanunu gereğince yeni seçimler yapılmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim sebepler
le C. H. P. Meclis Grupunun, teklifin reddi lâ-
zımgeldiği kanaatinde olduğunu saygılarımla arz 
ederim. (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Mehmet Kâmil Boran. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlarım; elimize gene bir kısım 
mahallî seçimlerin tehirine dair bir kanun teklifi 
geldi. Hükümetin bu teklife muhalefet etmemesi
ne şaşıyorum. Demek ki iktidarda gerçekten bir 
seçim fobisi var. 

Arkadaşlar; rejimimizin adına demokrasi di
yoruz. Sonra seçimlerden kaçmıyoruz. Seçim, de
mokrasinin kaynağı, direği, temelidir. Seçimsiz 
demokrasi olmaz. Batıda olmaz, doğuda dahi ol
maz. Bir müddet önce de ara seçimlerinden vaz-
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geçildi. Bu geciktirmelerin ne dereceyi bulacağı
nı kimse kestiremez. 

Muhterem arkadaşlar; sizlere sorarım, muha
lefet, seçim sandıkları başında mücadele etmi-
yecektir de başka nerede ve ne şekilde mücadele 
edecektir? Türk milleti, iradesini seçim sandıkla
rı başında sükûnetle izhar etmiyecektir de nere
lerde ve ne şekilde açığa vuracaktır? Bu, üzerin
de ehemmiyetle, titizlikle durulmaya, düşünülme
ye değer bir konudur. 

Bir önerge sunuyorum, memleketin, milletin 
ve rejimin huzur ve selâmeti için kanun teklifi
nin reddini rica ederim. 

REİS — Enver Dündar Başar. 
ENVER DÜNDAR BAŞAR (izmir) — Muh

terem arkadaşlar, tetkik etmekte olduğumuz ka
nun lâyihasını encümen olarak uzunboylu müna
kaşa ve müzakere ettikten sonra, Heyetinize sa
mimiyetle ifade etmek isterim ki, bunun kabulü
nü zaruri bulmaktayız. Çünkü yine encümende 
uzunboylu tetkik edilen ve geçen sene hemen he
men yüzde doksanı encümenimizden geçmiş bulu
nan Köy Kanunu ve aynı surette tetkik edilen 
Belediye Kanunu yeni muhtarlara ve ihtiyar he
yetlerine birtakım vazifeler tahmil etmektedir 
ve kendilerinde birtakım vasıflar aramaktadır. 
Yine yeni Köy Kanunu içinde seçimlerin yeni baş
tan yapılması hususunda bir madde bulunmakta
dır. 

Muhalifler ısrarla nabzın yoklanması ve seçim
lerin yapılması istendiğine göre yeni Köy Kanu
nu kabul edilince muhtar ve köy ihtiyar heyetle
rinin seçiminin yenilenmesi icabedeceği ileri sü
rülmektedir. Bu bir noktai nazardır. Fakat pıra-
tikte pek fazla revaç bulmıyacak bir noktai na
zardır. Şu bakımdan : 

Bir kere, seçimi bir tecrübe tahtası haline ge
tirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Saniyen, şunu da ifade etmek isterim İd, muh
tar seçimleri, mebus seçimleri gibi tamamiyle dev
reden devreye yapılıp gitmekte değildir. Gerek iş
ten el çektirmeler, gerekse istifalar ve vefiyat do-

I layısiyle vukua gelen inhilâller doğrudan doğru
ya oralarda yapüan yeni seçimlerle telâfi edil-. 

j mektedir. 
Münasebet düşmüşken 1957 ye kadar ve bil-

l hassa 1957 den bu yana yapılan seçim yekûnu-
• nun ne olduğunu nispet ve miktann ne olduğunu 

Hükümetten öğrenmek isteriz, bizi tenvir ederler-
ı se elbette müteşekkir kalacağız. (Sağdan, «encü-
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htencle Öğrenmedin mi?» sesi) Bu husus encümen
de açıklanmış değildir. 

Aziz arkadaşlar; aynı zamanda şuraya temas 
etmek isterim : «Nabız yoklaması, nabız yokla
ması» diye mütemadiyen temas edilmektedir. 
Partiler vatandaşlarla temasa gelmek bakımın
dan sık sık nabızlarını yoklamaktadırlar. Zama
nı gelince elbette nabız da yoklanacak ve neti
celer meydana çıkacaktır. 

Şurasını iftiharla söylemek isterim ki, gerek 
mebus seçimlerinde, gerek muhtar seçimlerinde 
Demokrat Parti, prensiplerine ve şiarına aykırı 
bir harekette bulunmamıştır. Sayın Başvekili
mizin buradaki beyanatı 1946 daki facialara as
la dönülmemesi içindir. (Sağdan, gürültüler, 
«1957» sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
ENVER DÜNDAR BAŞAR (Devamla) — 

Zaten mevzuumuz dışındadır, temas ettikleri 
için söylüyorum. Yeni çıkacak olan köy kanunu 
ile yeni seçimler yapılacağına göre tekrar bü
yük masrafa girilmesine lüzum yoktur, önü
müzdeki sene köy kanunu çıkınca nasıl olsa ye
niden seçimlere gidilecektir. Seçmen kütükleri
nin ıslahı hususunda elbette ki alâkalı bakanlık
lar, gerek Dahiliye Vekâleti ve gerekse Adliye 
Vekâleti iş birliği yapmak suretiyle boşlukları 
telâfi edeceklerdir. Dahiliye Encümenince hazır
lanan kanun lâyihası yerindedir, lehinde reyle
rinizi kullanmanızı rica ederim. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Adliye Vekili! 
ADLÎYE VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) —• Muhterem arkadaşlar; seçmen 
kütükleri meselesine daha evvel konuşan hatip 
arkadaşlar temas ettikleri için, Hükümet olarak 
bu mevzuadaki çalışmalarımızı ve hazırlıkları
mızı Yüksek Heyetinize arz etmek lüzumunu 
duydum. 

Seçim kütüklerinin, seçim müessesesinde ta
şıdığı ehemmiyeti takdir etmekteyiz. 1950 den 
bu yana bu müessese tatbikat gördü. Bâzı nok
talarda, karşılıklı olarak, şikâyetlerde birleştik. 
Elbette ki bunların ıslahı yolunda Hükümet ica-
beden hazırlıkları yapacaktı; bu mevzudaki 
çalışmalar yapılmış ve hazırlıklara başlanmıştır. 

Bugünkü, seçim müessesesinde ana prensip 
adlî teminattır. Yalnız seçmen kütüklerinin 
tanzimi mahalle ve köy muhtarlarına bırakıl
makta ve kaymakam ve valiler de bunun mura-
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kabesi ve tanzimi vazifesini ifa etmektedirler. 
Ana prensibolarak, seçimde adlî teminat ele alın
dığına göre, kütüklerin tanziminde son gününe 
kadar bütün muamelererinin adlî teminat al
tında yapılması hususu prensibolarak Hükümet 
tarafından kabul edilmiştir. Bu mevzuda dış 
memleketlerden tatbikat bakımından faydalan
mak üzere araştırmalara devam etmekteyiz. 
(Soldan ve sağdan alkışlar) son şekli alınmadığı 
için, hükümleri hakkında Yüksek Heyetinize 
malûmat arz edemiyeceğiın. Fakat bunun üze
rinde ciddiyetle çalışılmaktadır ve teşkil olunan 
heyetin mesaisi her gün devam etmektedir. Kar
şılıklı olarak şikâyet mevzuu olan noktaların 
bertaraf edileceğine Yüksek Meclisin emin ol
masını istirham ederim. 

FAHRİ BARAKAYA (Elâzığ) — Bir daki
ka, bir şey soracağım. 

REİS — Efendim, sual sözler bittikten son
radır : 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Bir daki
ka.; 1958 bütçe müzakerelerinde sayın vekil bey 
do aynı şeyi söylemişti. Ne vakit biteceği hak
kında bize katî bir müddet verebilirler ini? 

ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Balıkesir) — En kısa bir zamanda Yüksek Mec
lise gelecektir. 

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

kadaşlar, tetkikinize sunulan kanun teklifinin 
seçim emniyetiyle alâkalı olan noktasına bende
niz de iştirak ediyorum. Yalnız cümlece malûm 
olduğu üzere seçimler ve kütükler hakkındaki 
şikâyetler bilhassa 1957 seçimlerinden sonra umu
mileşmiş, muhalefet ve iktidar bu hususta itti
fak etmiştir. Aradan bir yıla yakın bir zaman 
geçtiği halde, Hükümet bu hususta vaitte bu
lunmuş olmasına rağmen, hiçbir tedbir almamış, 
hiçbir hazırlık yapılmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, tatbikatın gösterdiği şu
dur ki, seçim mevzuundaki şikâyetlerin ana se
bebi sadece mevzuattaki aksaklıklar değildir. 
1950, 1954 seçimleri de aynı mevzuatla yapıl
mıştır. Fakat şikâyetler 1957 de hâd bir saf
haya varmıştır. Mühim olan mesele tatbikatın 
düzeltilmesidir. Tatbikatın düzeltileceğine dair 
bugüne kadar Hükümetten bir kanun tasarısı 
gelmediği gibi bir taahhüt ve beyanatta bu
lunulmamıştır. Kütüklerin ıslahı bir tedbir ola
bilir, fakat sadece bu, memlekette meveudolan 

154 — 



t : 4 İÖ.İİ. 
seçim şikâyetlerini bertaraf etmez. Memlekette, I 
seçim emniyetini, idarenin bitaraflığını, seçimin I 
eşitlik şartlarını sağlıyacak tedbirleri bir an 
evvel alınmalıdır. Bu temin edilmediği takdirde 
sadece kütüklerde yapılacak değişiklikler yarı
nın şikâyetlerini azaltmıyacak, bilâkis artıra
caktır. I 

1957 seçimlerinden sonra tehir olunan bâzı I 
meslekî seçimler de vardır. Bunların bu kütük- | 
lerle alâkası da yoktur. Kendisine mahsus kü- S 
tükleri bulunan, Ticaret odaları Sanayi odaları
nın, bu kütüklerle yani Seçim Kanunu ile ala- I 
kası yoktur, onların kendilerine mahsus kanun- I 
l an vardır. Busa rağmen hiçbir sebep derme- j 
yan edilmeden bu seçimler de tehir edilmiştir. I 
Binaenaleyh, seçimlerin tehiri hakkında hükü- i 
mete yerleşen bir zihniyet vardır. 1 

Asıl bu zihniyetin nasıl değişeceğini öğren- I 
mek • istiyoruz. Bu hususta teminat verilirse 
seçim kütüklerinde yapılacak değişikliklerin bir 
sene, 6 ay ve hattâ 3 ay içinde yapılması mimi- I 
kün olur. 

Bundan başka muhterem arkadaşlar, köy se- I 
çimleri, Köy Kanununun kabul edildiği Cum
huriyetin ilk yıllarından beri hususiyet ifade 
eden, tam mânasiyle kendi hüviyeti içinde de
mokratik esaslarla yapılagelen seçimlerdir. 
Köylü kendisini idare edenleri seçmeye alışmış 
bulunmaktadır. Halbuki birkaç seneden beri 
muhtelif vesile ve bahanelerle bu seçimlerin ta
lik olunması, tehir olunması köyde yerleşmiş 
olan seçim ananesini, seçim alışkanlığını maale
sef zedelemiş bulunmaktadır. Bundan başka 
(her hangi suretle köyde vâki olan inhilalleri 
mahallî idare âmirleri, bilhassa son yıllarda 
seçimle hiç alâkası olmıyan kimselere tevdi et
mektedirler. Bâzı yerlerde öğretmenler, seçim
le hiçbir alâkası olmadığı halde muhtarlıklara ve
kâleten tâyin edilmektedir ve bu vaziyet de 
uzun müddet devam etmektedir. 

Halbuki, malûm olduğu üzere Köy Kanunu 
da bu mevzuda o kadar esaslı hükümler vaz 'et
miş, vekâlet diye bir müessese ihdas etmemiş
tir, inhilâl vukuunda seçimlerin yapılmasını 
âmir hükümler vaz'etmiştir. Hal böyle iken 
tatbikatta bugün muhtarlıkların mühim bir kıs
mı seçimle hiç alâkası olmıyan kimselerin uh
desinde yürütülmektedir. 

Hulâsa, arkadaşlarımızın ifade ettikleri hu- I 
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susları tekrar etmiyeceğim, Hükümetten şühtı 
sarih olarak öğrenmek isterim : 

Hükümet seçim emniyetini, seçim eşitliğini, 
idarenin bitaraflığını nasıl temin edecektir, bu 
hususta bir va'di, bir beyanı var mıdır? Var ise, 
bunu bu kürsüden millete duyurmasını bilhassa 
istirham ediyorum. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) — Aziz ve muhterem arkadaşlarını; huzu
ru âlinize, bu sene, bundan bir hafta, on gün 
sonra yapılması takarrür etmiş olan şehir ve 
kasabalarda muhtar ve ihtiyar heyetleri azaları 
seçimlerinin, bir yıl sonraya tehir edilmesi hu
susundaki teklifi kanunimiz ile gelmiş bulunu
yoruz. Evvelâ hepinizin ıttılaına arz olunan es
babı mucibemizde zikredilen hususlar üzerinde, 
benden evvel söz almış bulunan muhalefete men
sup kıymetli arkadaşlarımın bâzı noktalarda 
âdeta şüphelenmiş gibi bir durumla konuşma
ları üzerine, bertafsil .konuşacağım ve sonra da 
kendilerinin bilhassa temas etmiş oldukları bâ
zı noktalarda da esbabı mucibemiz haricinde 
izahat vermeye çalışacağım. 

Biz esbabı mueibemizin birinci maddesinde, 
şehir, kasaba muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
aynı karakter ve hususiyette olan belediye se
çimleriyle tenazur arz etmesi bakımından, aynı 
zamanda da Belediye Kanununun komisyonda 
münakaşası başlamış olması ve hazırlıklarının 
bitmiş olması münasebetiyle gelecek sene tek
rar seçime gidilmemesi için bu seçimin aynı aya 
tehirini istedik. Burada bendeniz de, kıymetli 
arkadaşımız Turhan Feyzioğlu'nuıı gittiği yol
dan giderek bir ilmî noktayı, idari bakımdan 
salâhiyetimiz dairesine girmiş olması dolayısiy-
le, izah etmeden geçemiyeceğim. Mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin karakterini tebarüz 
ettirebilmek için bunların tarihçesine kısaca 
temas etmek isterim : 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri devle
timiz mevzuatı içinde ilk olarak 1864 te Teşki
li Vilâyat Nizamnamesinde yer almıştır. Buna 
göre âdeta bugün kendisine mevdu vazifelerin 
bir kısmı verilmiş olan muhtarıevvel ve muh-
tansaniler, aynı zamanda bunların başkanlık 
ettiği bir ihtiyar heyeti ve içinde müslüman 
mahallerde imamın, gayrimüslim mahallelerde 
papas ve hahamların âzası bulunduğu ihtiyar 
heyetleri bu vazifeleri görmekte idi. Bundan 
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beş altı sene sonra 1869 tarihinde îdarei Umu-
mi>ei Vilâyat Nizamnamesinde yine mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerine aynı vazife ve
rilmişti. Mahalle halkınca seçilmesinden ve is
minin muhtar olmasından başka hiçbir şahsi
yet: olmıyan bu müessesenin şahsiyeti o gün 
olmadığı gibi bugün de yoktur. Esasen mahallî 
hizmetleri görme £ ve karar almak salâhiyetini 
haiz bulunan ve oirtakım vergi ve gelir kay
naklan ile muayyen mahallî hizmetleri başara
cak olan bu müesseseler değil, 1869 tarihinde, 
bugün belediyelerin görmekte olduğu vazifele
ri görmekle mükellef olan belediye teşkilâtları 
dır: Bu sebepledi? ki, 1913 senesinde îdarei Umu-
miyci Vilâyat Kanunu mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri sistemini kaldırmıştır. Îda
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu bu sistemi kal
dırmakla beraber 1933 yılma kadar hukukan 
kalkmış olan bu müessese fiiien devam etmekte 
bulunuyordu. Nihayet 10 Haziran 1933 tarihin
de 2295 sayılı Kanunla yanı belediye teşkilât] 
olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetleri lağ
vedilmiştir. Böyle olmakla beraber bu müesse
se Devlet ve belediyelerin yanında adeta onla
rın yardımcısı mesabesinde bulunduğundan ve 
bilhassa İkinci Cihan Harbinin iktisadî ve as
kerî zaruretlerinin icabı olduğu tatbikatta mey
dana çıktığından dolayı, nihayet 1944 yılında 
4541 sayılı Şehir ve kasabalarda muhtar ve ih
tiyar heyetleri seçimi Kanununun çıkarılması 
ile. mevzuatımıza girmiş bulunuyor. 

Muhtarem arkadaşlarım; bu başlangıçtan 
maksadım mahalle muhtarlarının gördükleri 
vazifelerin mahiyet ve nevi itibariyle umumi 
idareye ait birtakım işleri ifa etmek için Dev
let ve belediye teşkilâtına yardımcı olma mahi
yetini haiz bir teşkilât olmalarıki. Bunların 
isimlerinden ve seçimle işbaşına gelmelerinden 
başka asla hiçbir şahsiyetleri yoktur. Mahallî 
hizmetleri görmekle vazifelendirilen belediyele
rin seçimlerinin aynı karakterde olduğunu ispat 
etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşımız Turhan Feyzioğlu 
gayet iyi takdir ederler ki, belediye, hususi ida
re, köyler ve şehir ve kasabalarda kurulan ma
halle ihtiyar heyetleri Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu dairesinde bir idari ve hizmet ademimer-
keziyet esası üzerine kurulan birer müessese
lerdir. 

Biz, esbabı mucibemizin birinci maddesinde 
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bu tezimizi arz ve izah ederken aynı karekteri 
taşıyan Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz ve İdare 
Hukukumuzun, idari rejimimizin esas prensibi 
olan idari ademimerkeziyet sistemi ile idare olu
nan Mahallî İdareler seçimlerinin aynı karakteri, 
aynı hususiyeti taşıması bakımından aynı yılda 
seçilmelerinin bir zaruret olduğunu esbabı mu
cibe olarak arz ve izah etmiş bulunuyoruz. Bu 
tezimizi takviye eden muhterem arkadaşım geç
mişten birkaç misal verdiler. Ben de yine bu te
zimizi takviye eden, 5046 sayılı ve 1947 yılında 
çıkan, Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri 

• Seçimi Kanununu tadil eden kanun teklifinden 
• ki gerek Recep Peker ve gerekse Şemsettin 
Oünaltay zamanında getirilmişti - Müsaade bu
yururlarsa pasajlar okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Mahallî İdareler ve 
Belediye seçimlerinin gösterdiği mahallî karak
teri taşıyan hususiyetler, aynı zamanda vatan
daşı fazla maddi ve mânevi külfetlere sokma
mak bakımından aynı yılda yapılmaları ve aynı 
seçim esasları göz önünde bulundurulmak üzere 
elyevm yürürlükte olan Muhtar ve İhtiyar He
yetleri Seçimleri Kanununun, belediye meclisle
rinin mûtat intihap yılları içinde (Aralık ayın
da) bitirileceğini tasrih etmekte ve Ekim ayın
da yapılacağım âmir bulunmakta olduğundan 
kanun hükmünün yerine getirilmesi için 1948 
Mayısında yeniden bir muhtar ve ihtiyar heyeti 
seçimi yapılması ve bunun süresinin de bir de
faya mahsus olmak üzere 1950 yılı Aralık ayma 
kadar (yani millet vekilleri seçiminden sonraya) 
devamı zaruri olduğundan geçici madde eklen
miştir) denilmektedir. 

Bu bakımdan kendileriyle o zamanki zihni
yet, nazariyat ve tatbikatta birleşiyoruz. Ancak 
bir bakımdan ayrılıyoruz. Biz 1954 ten itibaren 
bu işi do, millet vekilleri intihabından sonraya te
hir etmek mantalitesinde değiliz; bilâkis bir se
ne sonra, millet vekilleri seçiminin yapılma
sını teklif etmiş bulunuyoruz. 

Mahalle ve köy muhtar heyetlerinin millet ve
kili seçimiyle aynı karakterde olmadığını her hal
de muhalefete mensuboianlar da takdir eder zan-
nmdayım. Zira bu seçimler bir nabız yoklaması 
mahiyetini arz eder ama, doğrudan doğruya, 
millî iradenin tecellisi sayılamıyacağmı kendile
rinin de takdir edeceklerini talimin etmekteyim. 

Bu nokta üzerinde dururken bir meseleye te
mas edeceğim. Bu da seçim kütükleri meselesidir; 
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Arkadaşlar; demokrasi sisteminin memleket

te hakikaten yerleştirilmesi ve kökleştirilmesi ba
kımından daima aynı ifade kullanan, karşılıklı 
partilerin vatandaşa emniyet telkin edecek bir 
seçimin temin edilmesi yolundaki mukabil nok-

,-tai nazarlarda hakiki emniyeti temin edecek ve 
memleket realitelerine uygun seviyeye ulaştır
mak yolundaki sarf olunması icabeden gayretler 
arasında bilhassa seçim kütüklerinden onlardan 
çok daha fazla şikâyetçi olan biziz. 

Muhterem arkadaşlar; bu sebepledir ki, ta
mamen objektif esaslara istinadederek seçim kü-
tüklerindeki bu aksaklıkları hiç olmazsa yeni 
seçim yapılıncaya kadar giderelim ki, ne muha
lefet olarak muhterem muhalefet mensupları, ne 
de iktidar olarak biz seçimler hususunda, gerek 
tatbikatta, gerek mevzuatta şikâyetimiz olmasın. 

Muhalefete mensup muhterem arkadaşlar bu
nu Hükümet getirsin, diyorlar. Evet Hükümet
te getirir ama, komisyon arz ve izah ettiğim 
gibi, bu Hükümetin getireceği kadar bizim de 
salâhiyet ve vazifemiz dahilindedir. Bundan he
pimiz şikâyetçiyiz. Şimdiye kadar bunun hak
kında niçin bir teklif yapmadılar? Muhalefet se
nelerden beri bundan şikâyetçi olduğu halde ni
çin bir teklif getirmedi ? Bu iddiamızı tavzih için, 
1957 seçimlerinden bu yana gerek muhalefet, 
gerek iktidar mensubu arkadaşların seçim kü
tükleri hakkında bu kürsüden yaptıkları konuş
malarda, matbuatta yapılan tenkidleri de naza
rı dikkate almak suretiyle, naçiz arkadaşınız An
kara ve İstanbul üniversitelerine mensup muh
telif profesör arkadaşlardan Şûrayı Devlet ve 
Temyiz Mahkemesindeki arkadaşlardan yüksek 
noktai nazarlarını aldım. Bu hususu komisyonda 
da kendilerine izah ettim. «Hazırlıklıyım, Hükü
met getirmezse biz getirelim» dedim. Bu seçim 
kütükleri üzerinde muhalefet ve iktidar olarak, 
hattâ muhalefetten daha çok fazla şikâyetçiyiz. 
Benim seçim bölgemde başıma geldiği için 
bu hâdise, muhalefette çok daha fazla şikâyet
çi olduğumu arz ediyorum. Tatbikattaki ak
saklıkların giderilmesinin temini hepimizin vazi
fesidir. Ben can ve gönülden isterdim ki, mu
halefet mensubu arkadaşlarım, illâ Hükümet ge
tirsin diyeceklerine kendileri de bu hususta bir 
kanun teklifi ile gelmiş olsalardı bugünkü mü
dafaalarını veya taarruzlarını daha ziyade tak
viye etmiş olurlardı. 
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Köy ve Belediye kanunlarını nasıl hazırla

dığımızı muhterem muhalefet arkadaşlarımız 
bilir, 1954 ten beri bunun peşindeyiz, Mehmet 
Bey arkadaşımız tafsilâtiyle bilir. 28 devletin 
Mahallî idare Teşkilât kanunlarını tercüme et-
tirmişizdir, Şûrayı Devletin ve Temyiz Mahke
mesinin noktai nazarını almışızdır, Ankara ve 
istanbul üniversitelerinin bu sahadaki salâhi
yet sahibi profesörlerinin noktai nazarlarını al
mışızdır. Tatbikatta literatür neşredenlerin mü
talâaları alınmış, ondan sonra 67 valinin noktai 
nazarı sorulmuştur. Köy ve Belediye Kanunu 
bu sene yürürlüğe girecek olursa gelecek sene 
muhtar seçimlerine gidilecektir. Bu suretle hem 
vatandaş ve hem de mahallî idareler maddi ve 
mânevi külfetten kurtulmuş olacaktır. Bunun 
için bundan şimdilik sarfınazar edelim diyoruz. 

Esbabı mucibemizi bu şekilde izah ettikten 
sonra teklif sahibi bir arkadaşınız sıfatiyle mu
halefete mensup arkadaşların temas ettikleri 
noktalara temas etmeden geçemiyeceğim. Biraz 
evvel arz ettiğim veçhile yeni kanunlar çıktık
tan sonra bu seçimlerin büyük bir masraf* mu-
cibolacağmı da arz etmeyi yerinde bulurum. Ni
tekim Ferda Güley arkadaşımızın, bu sene Ma
yıs ayında zannediyorum, Maliye Vekilinden 
sormuş olduğu suale Muhterem Maliye Vekilinin 
cevabında bu secim masraflarının 1950 de 
4 633 000, 1954 te, 7 181 000 olduğu ve 1957 
de seçim için dokuz milyon lira tasarlanmış 
iken 13,5 milyon lirayı tecavüz ettiğinin tah
min edildiği söylenmişti. Şimdi ben bunu ma
hallî idareler bakımından tevsik etmeye çalı
şacağım. 

1954 yılının 7 Kasımında yapılan mahalle 
ve köy muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi mas
rafları için mahallî idare heyetlerince ta
hakkuk ettirilen, para yekûnu 5 071 460 li
radır. Mahallî idareler o derece büyük kül
fetler içindedir ki, bu paranı^ ancak 4 553 044 
lirasını karşılıyabilmişler ve 535 191 lirasını 
tediye edememiş durumdadırlar. 7 Kasımdan 
1956 yılı sonuna kadar bu masrafa bir miktar 
daha eklenirse bu meblâğın cidden büyük ol
duğu meydana çıkar millet vekilleri seçimi mas
raflarına kıyas ederek bu sene yapılacak se
çim masraflarının tahminî olarak 8,5 milyonun 
üzerinde olacağı anlaşılır. Muhterem Hazer 
arkadaşım mahallî idarelerin ne derecede bo-
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ealadıklarmı kendileri benden daha iyi bilirler. 
Bu bakımdan muhalefette iken nazari olarak 
demokrasinin masraflar rejimi olduğu hususu 
gerçi kolayca söylenebilirse de idare ile mü
kellef olduğumuz aziz milletin alın teriyle öde
diği vergilerin yükünü azaltmamış ieabettiğini, 
arz ettiğimiz gibi köy ve belediye kanunları 
değiştiği takdirde her sene, tam mânasiyle da
ha mesut ve müreffeh bir hayata kavuştur
mak durumunda olduğumuz mahallî idareleri 
bir hayli masrafa sokmamanın da iktidarın me
suliyeti ve vazifesi cümlesinden olduğunu ken
dileri de takdir ederler. 

Turhan Feyzioğlu, «Seçimlerin bir nabız 
yoklaması olduğu şüpheden varestedir» diyor. 
Muhterem arkadaşımızın bu noktai nazarına 
bu seçim için değil, sadece başka seçimler ba
kımından iştirak etmekteyim. Ama, bir iki se
çimin arz ettiği karakteri ve hususiyeti anla
mak için muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
seçimlerinin başlangıç tarihini arz edersem ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde bir 
nabız yoklaması mevzuubahis midir, değil midir 
hususundaki endişeleri zail olur. 

Diyorlar ki; «Devrî seçimler şarttır.» Kabul, 
kendisiyle mutabıkım. Bu seçimler bir nevi na
bız yoklaması karakterini arz ediyor. Ama millî 
iradaye müessir olmadığını da kendileri takdir 
eder. Bu meselenin bilhassa vatandaşın ana hak
larına ve Anayasaya dayandığı hakkındaki huku
ki mütalâaları, mazur görsünler, bendenizce şa
yanı dikkattir muhterem arkadaşlarım. 

Bendeniz birbiri ile birgûna alâkası olmıyan 
hâdiseleri icadetmek hususunda, (eski bir tâbir
le, Muhterem îsmet inönü'nün tabiriyle) bu de
rece ilâl ve idgam yapıldığını doğrusu şimdi ve 
hayretle gördüm. 

Muhterem arkadaşlar, bu seçimlerin, Anaya
sanın tesbit ettiği vatandaş hakları arasında bir 
irtibat tesis etmek cidden müşküldür. Biz Bu tek
lif ile seçim yapılmasın mı diyoruz, biz seçmen 
huzuruna çıkmıyalım mı diyoruz? Seçmen vatan
daşların Anayasa ile tesbit edilmiş olan siyasi 
haklarına halel mi getiriyoruz? Kendileri 1947 
de aynı şeyi yapmadılar mı? Bugünkü Anayasa 
ile o günkü Anayasa aynı Anayasa değil midir? 
Sadece muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiminden 
bahsediyoruz. Bu seçimle milletvekilleri seçimini 
karıştırmamak lâzımdır. 
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Nabız yoklamasından bahsediyorlar. Nabu 

yoklaması ise 1954 ten bu yana yapılan seçimler
le 5 260 muhtar ve 548 ihtiyar heyeti seçimi ol
mak üzere 5 808 aded seçim yapılmıştır. Bu na
bız yoklaması değü midir? 

Arkadaşlarım bir misal daha: Sadece geçen se
nenin 11 nci aynım 4 ünden bu senenin Ağus
tos ayının sonuna kadar dokuz aylık müddet için
de 1 023 muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi yapılmış
tır. Bu nabız yoklaması değil midir? Bunu kendi
lerinin vicdanlarına bırakıyorum. Bunun arasın
da C. H. P. den kazananlar da elbette ki, mev
cuttur. 

SELÎM SOLEY (Ankara) — Madem itima
dınız yoktu, neden yaptınız? 

ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLUOGLl; (De
vamla) — Sonra, bir arkadaşım seçim tansiyonu
na temas buyurdular, doğrudur. Biz bunu ko
misyonda münakaşa ederken, zannederim Muhte
rem Şefik Bakay «Seçim tansiyonu yüksek olma
lıdır.» dediler. Doktorlar bunu bilirler, evet 
muhterem arkadaşlar; tansiyon, doktorların tak
dir buyurduğu gibi, muayyen bir rakamın altı
na düştüğü zaman tehlikeli olduğu gibi, üstüne 
çıktığı takdirde de tehlikelidir. 1957 de Mebus 
seçimleri yapılmıştır, 1958 de muhtar seçimleri
ni yapacağız, 1959 da belediye ve umumi meclis 
seçimlerini yapacağız. Yüksek Meclis karar ve
rirse Turhan Feyzioğlu arkadaşımın tasavvur et
tiği gibi, 1960 ta milletvekilleri seçimini yapaca
ğız. Bu takdirde bu mületin seçim tansiyonunu 
daha da yükseltmeye hakkımız var mı Turhan 
Bey? 

REİS — Umumi Heyete hitabedin, rica edi
yorum. 

ÖMER LÜTFÎ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Muhalefete mensup muhterem arka
daşlarımız kürsüye çıkışlarında daima yabancı 
devletlerden misaller getirirler. Böyle • Türkiye'
de olduğu gibi her sene bütün memlekete şâmil 
umumi seçimler hangi devletlerde caridir? Böyle 
bir devlette her sene umumi seçimler yapıldığı 
takdirde o devletin ic rai kuvvetinde istikrar ol
masına ve milletin istihsal kudret ve kuvvetinin 
artırılmasına imkân var mı? Demokratik memle
ketlerde tansiyonun düşmemesi ve yukarı çıkma
ması hususunda bize ders veren, Devletler Umu
mi Hukuku Hocamız her halde Turhan Feyzioğ-
lu'na da ders vermiştir. Demokratik memleketler-
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de gerek, Kenzeli'den verdikleri misallerde ve ge
rekse kendi kitaplarında Menemencioğlu, secim 
tansiyonunun muayyen bir hadde, istikrarda tut
manın demokratik rejimlerin icabı olduğunu -
emrederlerse, kitabın sayfalarını da verebilirim. -
söylemektedir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, seçimlerin; po
litik bir sebepten dolayı tehiri düşünüldüğü tezi 
ileri sürülmektedir. Turhan Feyzioğlu arkadaşı
mızın ifade durumu şunu gösterdi ki, sanki de
mokratik .prensipler şu şu şartlarla ihlâl edil
mektedir ve iktidar olarak âdeta muhtar ve ihti
yar heyetleri azaları seçimlerini kaybedecektir, 
onun için bu gelecek seneye tehiri istenilmektedir 
ve gelecek seneye kadar da bunu izale edecek ted
birler hazırlanacaktır... Politik bir durumun tesi
ri altında teklifin vukubulduğunu ifade etmek is
tediler. 

Getirmiş olduğumuz kanun teklifi asla poli
tik değildir arkadaşlar, politikadan azade olarak 
bu kanun teklifini yapmış •bulunuyoruz. 5046 
sayılı Kanunun müzakeresi esnasında yani 1947 do 
muhterem Günaltay ve eğer burada ise muhterem 
arkadaşım Kemal Satır muhtar seçimlerinin tehiri 
hakkında bakın bu kürsüden neler söylemişler: 
O zamanın muhalefeti olarak Demokrat Parti 
sözcüleri arkadaşlarımız diyorlar ki; «muhtar 
seçimlerini tehir etseniz dahi hiç olmazsa mil
letvekili seçimlerini daha evvele alın da, muta
bık değiliz ama, bir dereceye kadar mutabık 
olalım.» Bu sözlere Künaltay ve Kemal Satır 
arkadaşlarımız şöyle cevap veriyorlar; 

«Üzülmesinler, belki bir gün onlar ekseriyeti 
elde tutacaklardır. Bu şekilde ekseriyeti onlar 
teşkil ettiği zamanda muhtarlar da, belediye he
yetleri de onlardan olacaktır. Hiçbir zaman 
aklımızdan geçmiyecektir ki; onlar kendi adam
larını seçeceklerdir. O zaman Demokrat Partiye 
mensup azalar da ahlâki ve siyasi karakterlerini i 
bozmadan halkın oylarını millete intikal ettire
ceklerdir.» buyuruyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; idari hayattan ge
len ve müşahedede bulunan arkadaşlarımız tak
dir ederler ki muhtar seçimlerinin karekter vo 
hususiyeti milletvekillerininki gibi değildir. O 
yerin sakinleri bunları seçerken mahallin emin 
ve mutemet kimseler olmasına dikkat ederler. 
Parti ideojilerine göre seçmezler. îşte bu mü
şahedeye göre, 5046 sayılı Kanundan sonra 
Ege'deki bir seyahatinde o günün muhalefeti | 
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D. P. nin yapmış olduğu bir mitingteki konuş
maya şöyle cevap veriyorlar: («Muhtar seçimini 
politik bir fonksiyon olarak değil mahallin emin 
ve mutemet zevatını seçmek şeklinde telâkki et
mek lâzımdır...» Doğru! Bu seçimlerde vatanda
şın o mahallin emin ve mutemet zevatını seçmek 
zihniyetiyle meşbu bulunduğunu kabul etmek 
zorundayız. 

Muhterem arkadaşlarım; muhtar seçimlerini 
güya bir sene sonraya tehir etmekle, muhtar se
çimlerinin partimiz tarafından kaybedileceği 
zihniyeti bizde hâkim miş de bunun için bu 
seçimleri tehir ediyormuşuz. Bendeniz kendile
rine misal vereym; 1954 te muhalefete mensup 
muhterem arkadaşlarımız zaman zaman burada 
konuştukları zaman daima tekrarlamışlardır, bir 
seçime girin kaybedeceğinizi göreceksiniz. Bu 
sözlerini her zaman hattâ matbuata bile intikal 
ettirmişlerdir. İktidara geldiğimiz 1950 den bu 
yana hattâ 1957 ye kadar hep aynı sözleri tek
rar etmişlerdir. 

Morallerin bozulduğu 1957 senesinde millet
vekilleri seçimine bir an evvel girdik. O zaman
ki ruhî haletleri tahattur buyurursunuz. Parti
mizin sayın liderinin kusura bakmamasını is
tirham ederek arz edeyim; 1957 seçimlerine bir 
an evvel ve hazırlıksız olarak gidilmesi hususun
daki ısrarı o zaman memlekette hâsıl olan mo
ral bozukluğunu gidermek içindi. Milletin irade
sinin ne şekilde tecelli ettiği neticede belli oldu. 

Bu bakımdan milletin nabzını tutmanın sık 
sık seçim yapmakta olduğunu ifade eden mu
halif arkadaşlarıma, aziz milletimizin nabzını 
elinden hiç bırakmamış olan Demokrat Parti
ye karşı aziz milletimizin güveninin hiçbir za
man sarsılmadığmı ve JDU nevi politika oyun
larından korkmadığını aziz milletimiz son d'efa, 
yani 1957 de göstermiş olduğunu arz etmek is
terim. 

Yukardan beri mucip sebeplerini arz ve izah 
ettiğimiz kanun teklifimizin hasseten kabulünü 
istirham edeceğim muhterem arkadaşlarım, 
(Soldan; alkışlar') 

REİS — Nüzhet Ulusoy 

NÜZITET ULUSOY (Samsun) — Pek muh
terem arkadaşlarım; demin burada Halk Par
tisi Grupu adına konuşan muhterem arkadaşım 
Turhan Feyzioğlu ve Dahiliye Komisyonunda 
Halk Partisi mümessili olarak konuştuğunu san-
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eliğim Suphi Bavkam arkadaşımız - ki Turhan 
Feyzioğlu demin partisi adına konuştuğunu 
ifade ettiklerine göre, diğer arkadaşımızın ken
di adına konuştuğunu farz edelim - bunlar bi
lerek veya bilıniyerek neticesi tamamen bizim 
lehimize çıkabilecek bir mantık oyununa ken
dilerini kaptırdılar. O da şu: Bir taraftan se
çimlerin tehirini talebeden Ömer Erzurum!u-
oğlu arkadaşımızın teklifine muhalif oldukla
rını, ta İnsan Hakları Beyannamesi hudutları
na kadar götürüp, izaha çalışırlarken, diğer ta
raftan komisyonun mesâisini, seçim emniyeti 
noktasından seçim kütüklerinin ıslah ve ik
mali yolundaki bu teşebbüsü takdirle karşıla
dıklarını beyan ederek iktidar ve muhalefet 
olarak bu bakımdan aralarında seçim emniyeti 
babında bir ittifak olduğu yolunda bir netice
ye vâsıl olarak tamamiyle biribirine tezat iki 
noktadan hareket ediyorlar. Nitekim, seçimin 
yapılmasını istiyen Turhan Feyzioğlu arkadaşı
mız konuşmasının sonunu sı: noktada bağlıyor, 
insaflı olunuz ve hatırlamanızı rica ederim mu
halefete mensup arkadaşlar, Turhan Feyzioğlu 
arkadaşımız konuşmasının sonunda diyor ki : 
Bütün bunlara rağmen, yarın mutlaka secim 
yapılmasını arzu ediyor. Nitekim, esas itiba
riyle ve sadece tatbikatta, 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) _ Sadece 
değil, bilhassa. 

NÜZHET ULUSOY (Devamla) — Ve bil
hassa tatbikatta ki burada Hükümete bir çel
me takılmak istenmektedir - Hükümet bunu 
bertaraf etsin, netice şu veya bu olsa pek fark 
etmez. 

Şimdi arkadaşımız bir taraftan Hükümeti 
en ağır bir şekilde seçim emniyetini kaldırmak
la itham ediyor ve Türkiye'de namuslu ve. dü
rüst bir seçim yapılmasını istemekte diğer ta
raftan da hüsnüniyetle ele alınırsa netice pek 
fark etmiyecek seçim yapılabilir, diyecek kadar 
basite irca etmektedirler. Bu bakımdan da te
zat içindedirler. 

İkincisi; yine arkadaşımız, Dahiliye Encü
meninin vâsıl olduğu seçim emniyeti bakımın
dan, «bilhassa son seçimlerde görülen aksaklık
ların başında mütalâa edilmesi gereken ve mu
halefet ve iktidar olarak üzerinde birleşilen 
mevzulardan birisi olan seçim kütükleri mev-
zuamun halledilmeden yeni bir seçime gidilme-
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sinin doğru olmıyacağı, demokratik rejimin te
mel prensiplerinin başında gelen seçim emniye
tinin temini için, bugün müşahede edilen se
çim kütüklerindeki aksaklıkların giderilmesinin 
şart olduğu her türlü şüpheden varestedir. Bu 
sebepledir ki, encümenimiz en geç 1959 yılın
da yapılması mukarrer olan seçimlerin yapıl
masına kadar seçim kütüklerindeki aksaklıkla
rın Hükümetçe giderilmesi hususunun bilhassa 
temenniye şayan olduğu üzerine ittifaka var
mıştır» tarzındaki mütalâasını arkadaşımız ta
mamiyle 1957 seçimlerinden doğan ve komisyo
numuzun bütün Türkiye'de seçim emniyetinin 
ortadan kalktığını tesbit eden bir realitenin 
mevcudiyetini ifade ettiği şeklinde beyan etti. 
Bir komisyon âzası olarak benim gibi rey kul
lanan arkadaşları da hâtıralariyle başbaşa bı
rakarak arz ediyorum ki, biz seçim emniyeti 
yokluğunu tesbit etmedik. Biz encümenin he
yeti umumiyesi olarak - ki muhalif arkadaşları
mız da bu noktada iltihak etmişlerdir -

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Encümen 
sözcüsü müdür? 

f 
NÜZHET ULUSOY (Devamla) — Sizi ilgi

lendirmez. 
REİS — Hayır beyefendi, şahsı adına ko- + 

nuşuyor. 
NÜZHET ULUSOY (Devamla) — Komis

yon âzasıyım, noktayı nazarımızı müdafaa edi
yorum. 

Şimdi arkadaşlar, bizim teklifimizin ge
rekçesinin baş tarafında aynen şunları yazdık. 
«Teklif sahibinin esbabı mucibesinde arz ve 
izah olunan mahallî karakterdeki seçimlerin 
aynı yılda yapılması prensibi encümenimizce de 
muvafık mütalâa edilmekle beraber..^» Esas iti
bariyle biz teklif sahibinin noktayı nazarına il
tihak etmekteyiz. Ancak bu vesileyle muthalefe-
tin 1957 seçimlerinden sonra bütün Türkiye'de 
her yerde ısrarla seçim kütüklerindeki yolsuz
luklardan ve hatalardan bahsetiğine şahidolu-
yoruz. Bu hata ve yolsuzlukların bertaraf edil
mesini gerek geçen seneki bütçede ve gerekse 
Hükümet programı dolayısiyle Hükümet adına 
ve şahısları adına konuşan arkadaşların belirt
tikleri gibi bu yolda harcanacak mesai mevcut 
menfi havayı izale etmektir. Mevzuun bu ve
sile ile ele alınması ve bunun halledilmesi ve 
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memlekette yapılacak seçimin gerek mahallî, ge- I 
rek siyasi karakteri olsun, gerek arkadaşınım 
ifade ettikleri şey «tansiyon» yoklaması, nabız 
yoklaması neticede bir şey ifade etmez. Netice 
şu veya bu partinin lehinde veya aleyhinde ol- | 
sun «seçimdir seçim, kütüktür kütük» teranesi 
ile 1946 seçimlerini bu memlekete, bu millete 
unutturmak zihniyetinde ve maksadını güdüyor. 
(Soldan alkışlar) 

Şu kütük tatbikatından tevellüdedeıı siste
min doğurduğu havayı kaldırmak için gerekçe
mize bu esbabı mucibeyi yazdık. (Soldan bra
vo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet adına ko
nuşan Sayın Adliye Vekilimiz bu sahada Yük- ı 
sek Meclisi tenvir ettiler. Onların da bu saha- | 
da çalışmaları olduğu, Hükümetçe bu sistemin 
değiştirileceğini ifade ettiler. Bu nokta üze
rinde daha derine inmek istemiyorum. Sadece 
mahallî ve asla (hiçbir siyasi partinin şu veya 
bu şekilde kendine bir hisse çıkarmaması şeklin
de olan muhtar seçimlerim bir polemik mevzuu 
yaparak bu memlekette âmme efkârına; «seçim 
emniyeti yoktur» diye bir tenkid yolu açmak 
istiyenlerin şurada bu mevzuu nasıl istismar et
mek istediklerini tesbit etmek için konuştum. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, Ömer Lûtfi 
Erzurumluoğlu ve 11 arkadaşının köy muhtar 
ihtiyar heyeti ve mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri seçimlerinin tehiri hususundaki kanun. 
tekliflerine biz de Hükümet olarak iştirak edi
yor ve bu teklifi uygun mütalâa ediyoruz. Es
babı mueibenin iştirak ettiğimiz ve etmediği
miz hususları, Dahiliye Komisyonunda vekâ
letimiz temsilcisi tarafından ifade edilmiştir. I 
Muhalefete mensup* bir arkadaşımızın bilhassa 
üzerinde durduğu bir noktai nazarı müsaadeniz
le tavzih etmek isterim: İştirak etmediğimiz, 
temsilcimiz tarafından ifade edilen, husus, bi
raz evvel komisyon adına burada esbabı muci-
besi izah edilen ve seçim emniyeti mevzuunda 
mazbataya komisyonca yazılmış olan husustur. 
Bunun tavzih ettiğimiz şartlar ve kayıtlar al
tında \ a b u l ve fakat arkadaşımızın burada ifa
de ettiği şartlar altında reddettiğimizi ifade et
tik. Yani arz edeyim. (Sağdan, 'anlaşılmadı ses
leri) anlaşılacağı şekilde ifade edeyim, müsaade 
buyurun da... I 
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SELİM SOLEY (Ankara) — O kadar kan-

şık ki siz de izah edemediniz... 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) -T- Arkadaşımız seçim emniyetini yeni
den buraya getirmeyi hedef tutan bir lâyiha es
babı mucibesi kaleme alınmamış bulunduğunu 
ifade ettikten sonra ben aynı esbabı mucibeye 
şimdi iştirak etmekte olduğumuzu beyan edi
yorum. Biz, sadece kütükler mevzuunda karşı
lıklı olarak öteden beri yapılmakta olan bâzı şi
kâyetleri, (daha evvelce de bir vesile ile burada 
ifade ettiğimiz ve yine burada biraz evvel Ada
let Vekili arkadaşımızın Yüksek Heyetinize arz 
ettiği gibi) ıslah yoluna gitmek, suretiyle bu 
seçimlere intikal etmenin doğru olacağına kaani 
bulunuyoruz, işte iştirak ettiğimiz husus sara
haten budur.. Yoksa meseleyi bu noktadan ala
rak esbabı mucibede bir seçim emniyeti dâvası
nı âm ve şâmil mânada genişletmek yoluna gir
mek ve bu kanalla Hükümeti birtakım vaitlere 
sevk etmek doğru değildir ve esbabı mucibede 
biz asla böyle bir kasdm mevcudolmadığım ifade 
ediyoruz. Muhalefetteki bir kısım arkadaşları
mıza, burada mevzu müzakere edilirken, grup
ları adına konuşan arkadaşı grupumuz ve Hü
kümet olarak ne derecede sükûnetle dinlediği
mizi hatırlatarak ve kürsüde Hükümet olarak 
görüşümüzün ifade edilmesinde, mûtatları ol
duğu veçhile değil, fakat bugünkü hava içeri
sinde bize imkân vermelerini rica ederim. (Sol
dan, alkışlar) 

Dahiliye Encümeninde ifade ve iştiralk etti
ğimiz mucip sebeplerden ıbir tanesi de şudur: 
Büyük Millet Meclisine sevk etmiş bulunduğu
muz Köy Kanununun 'bu yıl kabulü ihalinde, bih 
ıhassa Su Komisyon tarafından 'kabul edilmiş 
'bulunan bir 'hüküm gereğince, Kasım ayı sonun
da, bu seçimleri yapmış iolsak dahi, kanunun 
ikabulü tarihinden itibaren yeniden seçimlere git
mek gibi (bir medburiyeti bize tahmil edeceğini 
dikkate alarak ve ıbir yıl içinde iki defa seçim 
yapmak külfeltinden gerelk vatandaşı ve gerekse 
ımalhallî idareleri masun bulundurmak... Bu mak
sadı hedef tutan esbabı mucibeye iştirak ettiği
mizi (bildirdik ve bunu Iburada da tekrar edi
yoruz. 

Adliye Vekili arkadaşım, bu kütük mevzuun
da bunların daha da ihtiyaca salih ve mümkün 
olduğu ;kadar taraflar arasında şikâyeti muciıb-
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olmıyacak bir şekilde ıslahı hususunda Hükü
metimizin görüşünü ifade ettiler. Bu görüşü 
bendeniz bundan evvel bir vesile dle burada ifa
de etmiştim. Seçimde oy kullanmaya esas olan 
'kütüklerin, tanziminde mebdeinden sandılklara 
oyların atılması anına kadar geçecek; olan dev
reyi tefk mesul ele tevdi -etmek lâzımıdır. Ve bu
nun adlî murakaıbe altında yapılması hususun-
da'ki görüşümüzün dalha önce 'de ifade edildiğini 
arkadaşım adalet Vekili Iburada telkrar ettiler. 
Bu 'husus kendi vekâletlerinin ve Hükümetimi
zin (».alışmalarına esas olaralk ifade edilmiştir. 
Bu ikmal 'edildikten sonra 'elbette Yüksek He
yetinizin huzuruna arz edilecektir. 

B'r aHkadaişnmızm, Hükümetin bir seçim fo-
hisi o'lduq-unu söylediler. Bu defa arkadaşları
mızın teMifine şu arz ettiğim sebeplerle iştirak 
etmiş olmamızı bir tarafa 'bırakarak böyle bir 
fobinin tesiri altında 'hareket ettiğimizi imâ eder 
tarzdaki 'konuşmalarına temas edeceğim. Böyle 
(bir fnlbi bilhassa bir nevi istismar ifade eden ve 
ıher inhilâl vukuunda otomat'ik olarak ve kanun 
yolu ile yapıdan köy muihtar ve ihtiyar heyetleri 
ile mahalle muhtar ve ihtiyar hevetleri gibi se
çimler için asla mevzuubahis değildir. 

Arkadaşım Ömer Lû'tfi' Erzurumluoğİu, bu
rada tekliflerinin mucip sebeplerini izah eder
ken, Hükümetin resmî istatistiklerinden rakam
lar verdi. Bu rakamlardan birkaçını da bende
niz vereyim ve iktidar olarak siyasi bir endişe 
altında bu teklife iştirak etmediğimizi yine ra-
ikamlarla izah edeyim. 

Son yanılmış olan köy ihtiyar heyetleri se
çimleri 1954 Kasım ayındadır. Bu tarihten iti
baren yani 1958 Eylül sonuna Ikadar 5 260 köy
de seçim yapılmıştır. 5 260 köyde yapılmış olan 
«muhtar seçimlerinde, (Burada ifade edilmiş ol
duğu için arz ediyorum, yoksa temas etmiye-
ceiktim) 4 277 'köv muhtarlığını Demokrat Parti 
kazanmıştır. (Sağdan, «Niye tamamını değil?» 
sesleri) 717 si C.H. Partisi, 59 u CM. Partisi, 
altısı Köylü Partisi, 30 u Hürriyet Partisi, di

ker ler i 'müstakiller tarafından kazanılmıştır. 

Ş:imdi 1957 mebus seçimlerinden (bu yana ya
pılmış olan köy muhtar ihtiyar heyetleri, ma
halle muhtarları ve (haltta 'belediyeler seçici
lerini rakamla bilvesile ifade edeyim : 

1 487 muhtar seçiminden 1 152 si Demokrat 
Parti tarafından »kazanılmıştır. 251 i C.H.P., 21 i 
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C.M.P., (biri Köylü Partisi ve 16 sı Hürriyet Par
tisi tarafından kazanılmıştır. 

Belediyeler hakkında 'kısa bir malûmat arz 
edeyim : 61 belediyeyi Demokrat Parti, 3 bele
diyeyi C.H.P., 2 belediyeyi de Hürriyet Partisi 
kazanmıştır. 

MEHMET HAZER (Kars) — Vekâletle ida
re edilen köyler var. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Ankadaşımız vekâletle idare edilen 
köylerden 'bahsediyorlar. Şu yapılmış olan muh
tar seçimleri rakam olarak vekâletle idare edi
len köylerin ne olduğunu göstermektedir. Eğer 
kendilerinin burada ifade ettikleri gilbi köyle
rin büyük bir elkseriyetinin muhtarlığı öğret
menler vasıtasiyle yapılıyorsa, rakamlara göre 
burada münakaşasını yapalım. Sadece şu kısa 
mâruzâtımla, arkadaşlar tarafından tehiri taleib-
edilen, arz ettiğim eshabı ımuci'be dolayısiyle 
Hükümet olaraik teklife iştirak etmekteyiz. Ve 
yine ifade, ettiğim gilbi, ıher hangi bir şekilde si
yasi bir endişe ve bir seçim fohisi altında bu
lunmuyoruz. 

Mâruzâtım kısaca 'bundan ibarettir. (Soldan, » 
alkışlar) 

REİS — Encümen Reisi Rü'kneddin Nasuhi-
oğlu! i 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ REİSİ RÜKNED-
DÎN NASUHÎOĞLU (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlar; idari işlerde teknik bir encümen olan 
Dahiliye Encümeniniz bu kanun lâyihasını ta
mamen objektif bir cepheden mütalâa etmiş ve 
bu kanunun mahiyetinde her hangi bir siyasi 
endişe düşünmemiştir. Hattâ müzakere sırasında 
bu noktaya meyleden bir muhalif mebus arka
daşıma işin teknik safhası üzerinde bulunduğu
muzu arz etmek suretiyle müdahale etmiş bulu
nuyorum. Filhakika teklif sahibi arkadaşımın 
arz ettiği gibi önümüzde derdest olan kanunların 
çıkmasına ve bir de bu kütükler meselesine te
mas etmek suretiyle intihabın tehirine karar 
verdik. Dikkat buyurursanız kanun teklifinde 
ayrıca malî hesaplar ve seçim tansiyonu da 
mevzubahsolduğu halde encümen, ne malî kül
fete ne de seçim tansiyonuna iltifat etmiyerek işi 
sırf idari ve işin icabı bakımından ele almıştır. 
Yani kararım, mevzuu itiraz olan kütüklerin ta
dil ve tashihi meselesine ve aynı zamanda mahallî 
idarelere taallûk eden kanunların çıkması meşe-

162 —. 



î : 4 19.. 1 
leşine bağlamıştır. Seçim tansiyonu bizim en
cümenimizde çayı kabul bulmamıştır. Encümen 
objektif bir mütalâa ile lâyihayı Yüksek Heyeti
nize arz ediyor. 

Muhterem Profesör Feyzioğlu, burada konu
şurken işi daha geniş bir çerçeveye intikal ettirdi. 
Zihniyet değişmesinden, radyo neşriyatından, 
hâkim teminatından bahsetti. Bir kanunun es
babı mucibesi yazılırken ancak o kanunun çer-
çivesi içinde bulunan hususlar mevzuubahsedi-
lir. Bu kanun lâyihasında veya esbabı muci-
bede diyebilir miyiz ki, zihniyet değişmelidir? 
Bunları zikredebilir miyiz ve diyebilir miyiz ki, 
hâkim teminatı konmamıştır? Biz yalnız kanu
nun hedefi olan noktaları takviye edecek esbabı 
mucibeyi yazmakla iktifa ettik ve Heyeti Ali-
yenize takdim ettik. Mesele tamamen objektif 
bir mevzudur, idari bir mevzudur. Lâyihanın ka
bulü yüksek takdirinize bağlıdır. 

REÎS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu kanun teklifi komisyonumuzda 
müzakere ve münakaşa edilirken neden yalnız 
seçim emniyeti halisinde, kütükler üzerinde, dur
duğumuzu müsaadenizle kısaca arz edeceğim. 

Kanun teklifinde seçimlerin geri bırakılması 
için bu seçim kütüklerindeki aksaklıklardan baş
ka Köy Kanununun çıkmak üzere olduğu, seçim 
masrafları, seçim tansiyonu ve sair bâzı hususlar 
dahi ileri sürülmüştü. Fakat komisyonumuz, 
seçmen kütüklerindeki aksaklıklardan maadasını 
bir seçimin geri bırakılması için kâfi ve yeter 
bir sebep addetmemiştir. 
' Muhterem arkadaşlar; seçim hakkını haiz bir 
vatandaşın, reyini kullanmak üzere sandık başına 
gemesi halinde, sırf kendisine aidölmıyan kusur
lardan dolayı reyini atamaması kadar feci bir 
hal tasavvur edilemez. Bu itibarla bu emniyet 
sağlanmadıkça diğer seçim emniyetlerinden 
bahsetmek lüzumsuz ve faydasızdır. Seçim kü
tüklerini tanzim eden kanunun belki bâzı noksan 
cihetleri vardır. Fakat biz şuna kaaniiz ki, bu 
daha ziyade tatbikattan mütevellit aksaklıklar
dır. Çünkü yüksek malûmunuzdur ki, seçim 
kütükleri evvelâ mahalle muhtarları tarafın
dan tanzim edilir. Bilâhara teksir edilir, hâ
kim tarafından tasdik ve ilân olnur. Vatan
daş listelerde isimlerinin bulunmadığını görürse 
mahkemeye müracaat eder. Karar alır, listeye 
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ilâve olunur. Liste tekrar teksir edilerek san
dık başkanlığına gönderilir. Bunlar doğrudur 
ve nazariye olarak şayanı kabuldür. Fakat 
bizim memleketimiz bünyesinde bunun tam ma-
nasiyle tatbik olunduğu iddia edilemez. 

Esasen bizde seçim kütükleri 1950 de tan
zim edilmiş, mütaakıp seçimlerde tadillere, 
ilâvelere mâruz kalmıştır. Her şeyden evvel bu 
seçim kütüklerini tanzim etmek ve memleketin 
bünyesine en uygun hale getirip ondan sonra 
vatandaşı seçime davet etmenin en uygun yol 
olduğu kanaatine varmış bulunuyorum. Bu 
itibarla arz" ettiğim gibi, diğer sebepler berta
raf, kütüklerin ıslâhı sebebi en mühim bir se
bep ve amildir. Ve komisyonda bulunan mu
halefet partilerine mensup arkadaşlarımız da
hi bu noktada ittifak etmişlerdi. O zamanki bu 
ittifaklarını burada da belirtmelerini isterdim. 
Fakat komisyon mazbatasına muhalefet şerhi 
vermişlerdir. 

Muhterem Turhan Feyzioğlu arkadaşımız 
idare âmirlerinin taraf tutmamasından bahsetti-
tile?. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz 1946 seçim
lerinde mühim bir kazada kaymakam olarak 
bulundum. Bu itibarla bu hâdiselerin canlı 
şahidiyim. Fakat meslekî bir sırrolarak ve mes-

• lekdaşlarıma hürmetim dolayısiyle o zaman vâ
kıf olduğum, mâruz kaldığım tazyiklerden 
bahsetmiyeceğim. (Sağdan, söyle, söyle sesleri 
gürültüler) 

KEMAL SATIR (Adana) — îsim açıkla. 
REİS — Müsaade buyurun, müsaade buyu

run rica ederim. 
Kemal Bey, istirham ederim, rica ederim 

sözlerinizi tavzih ediniz. 
KEMAL EREN (Devamla) — Turhan Fey

zioğlu idare âmirlerinin taraf tutmaması lâ-
zımgeldiğinden bahsettiler. Doğru mudur? (Sağ
dan, doğru sesleri) Pekâlâ.. Müttefikiz. 

Ben diyorum ki, eğer bu meseleyi ortaya 
atacaksak bendeniz 1946 da ve 1950 de (Sağdan, 
bırak onlan sesleri) Bırakmıyaıcağım. 1946 da 
yapılanlardan da bahsetmek icabeder. Bu sebep
le arkadaşlardan çok rica edeceğim, belki bu son 
seçimlerde bâzı gayretkeş idare âmirleri bulun
muştur, fakat şuna inanın ki, o zaman bir kay
makamdım, burada bulunmıyan arkadaşların 
isimlerini zikretmeyi kendime yakıştırmam, fa-
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kat bu arkadaşların ve o zamanki parti müfettiş
lerinin dahi isimlerini açıklayabilirim. (Sağdan, 
açıkla sesleri) Çok rica edeceğim, bu mevzula
rı ortaya atmıyalım. (Sağdan gürültüler) 

REÎS — Lütfen mevzuun içinde kalın. 
KEMAL EREN (Devamla) — Efendim, ben

denizin üzerinde duracağım mesele şudur. 
1946 seçimlerinde valiler, hattâ C. H. P. mü

fettişleri C. H. Partisinin kazanması için kayma
kamları, nahiye müdürlerini hattâ maarif mü
dürlerini, öğretmenleri topliyarak tazyikte bu
lunmuşlardır. isim verebilirim. (Soldan alkış
lar) Ama bugün böyle birşey yoktur. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urla) — 
Oldu mu bu şimdi? 

KEMAL EREN (Devamla) — Hiç olmazsa 
şu Meclisteki canlı şahitler mevcut bulundukça 
bu mevzuları lütfen ortaya atmıyalım. (Soldan 
alkışlar) 

RE IS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
Gruplar adına konuşanlardan ve hükümetten 
ayrı olarak altı kişi konuşmuştur. Kifayeti mü
zakerenin kabul edilip edilmemesi Yüksek Heye
tinize aittir. Ben sadece oylarınıza arz edeceğim. 

Kifayet takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye konul

masını saygı ile rica ederim. 
Afyon Karahisar Mebusu 

Orhan Uygun 

Yüksek Riyasete 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye arzım arz 

ve rica ederiz. 
Çanakkale Mebusu Bursa Mebusu' 
A. Hamdi Sezen H. Bayrı 

İsparta Mebusu 
Ali Lâtif aoğlu 

Yüksek Reisliğe 
Kâfi derecede tenevvür ettik. Kifayetin re

ye vaz'mı arz ve teklif eylerim. 
Çorum Mebusu 

Fevzi Hacırecepoğlu 

REtS — Mehmet Hazer Bey kifayet aleyhin
de konuşacak. 

MEHMET HAZER "(Kars) — Muhterem ar-
.kadaşlaır; kanunun müzakeresi vesilesiyle hükü
met tarafından ileri sürülen ve üzerinde durul-
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ması icabeden bâzı noktalar bulunduğu gibi, ge
rek grupumuz bakımından ve gerekse şahsımız 
bakımından cevaplandırılmam icabeden hususlar 
da mevcuttur. Bundan dolayı kifayetin kabul 
edilmemesini arz ve rica ediyorum. 

REİS — Kifayet takrirlerini yüksek oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Maddelere geçmeden evvel Mardin Mebusu 
Mehmet Kâmil Boran arkadaşımızın bir takriri 
vardır, onu okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 6834 

sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin reddini arz ve 
teklif eylerim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

REİS — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo
ran arkadaşımız önergesinde kanun teklifinin 
reddini teklif etmektedir. Aynı mealde Sivas 
Mebusu Turhan Feyzioğlu ve dört arkadaşı tara
fından verilmiş bir takrir daha vardır, onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ömer Erzıırumluoğlu ve 11 arkadaşı imza-

siyle Yüksek Meclise sunulan ve şehir ve kasa
ba mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimle
rinin bir sene tehirine mütedair olan kanun tek
lifinin ve bu husustaki Dahiliye Encümeni maz
batasının şifahen arz olunan sebeplerle reddini 
•arz ve teklif ederiz. 

Sivas Mebusu Kars Mebusu 
Turhan Feyzioğlu Mehmet Hazer 
Ankara Mebusu Malatya Mebusu 

İbrahim Saffet Omây Kâmil Sürenkök 
Ankara Mebusu 

ismail İnan 

RElS — Her iki önerge de aynı mahiyette
dir. Her ikisi de mevcut kanun teklifinin ve Da
hiliye Encümeni mazbatasının reddini mutazam-
mmdır. . * . . 

Bu takrirleri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Dahiliye Encümeni mazbatasında işbu kanun 

teklifinin müstaceliyetle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Teklifin müstaceliyetle görüşülmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

6010 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde 
eklenmesi hakkındaki 6834 sayılı Kanunun mu

vakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 6834 sayılı Kanunun muvak
kat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — Şehir ve kasaba
larda halen vazife görmekte bulunan mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddet
leri 1959 yılı Kasım ayının sonuna kadar devam 

, eder. • . 
REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini oyunuza arz * 
ediyorum. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Heyeti 
umumiyeşi aleyhinde söz istiyorum. 

(Soldan; oylama sırasında söz verilmez ses
leri, gürültüler) 

REÎS — Fethi Bey, bir dakikanızı istirham 
edeceğim. îstişare edeceğim. 

Efendim, Riyaset Divanı söz istemenin oyla
ma sırasında olduğuna karar vermiş olmakla 
Fethi Çelikbaş Beye söz vermiyeceğim. 

Kanun teklifinin heyeti umumiyesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kanun kabul edilmiştir. 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurym-
luoğlu ve 11 arkadasmın, 6835 saydı Kanunun 
muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 
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kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/218) (1) 

REÎS — Söz istiyen arkadaşımız var mı? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Grup 

adına söz istiyorum. 
REÎS — Efendim, söz istiyen arkadaşları

mızı bildiriyorum. 
C. H. P. Meclis Grupu adına Turhan Feyzi-

oğlu (Sivas), Mehmet Hazer (Kars), îbrahim 
Saffet Omay (Ankara), Kemal Sarıibrahimoğlu 
(Adana). 

C. H. P. Meclis Grupu adına Turhan Feyzi-
oğlu„ buyurun. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhterem raka-
daşlarım, biraz önce müzakere edilen teklifm 
benzeri olan bu teklife dair görüşlerimi belir
tirken, Adliye, Dahiliye vekilleriyle Encümen 
Reisi. Encümen ikinci Reisi ve diğer arkadaş
larımı? tarafından serd edilen mütalâalara da 
kısaca cevaplarımı arz etmeğe çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bir noktayı tes-
bit etmemiz lâzımdır. Şahısları adına konuşan 
bâzı arkadaşlarımız ve bu arada şahsı adına mı, 
komisyon adına mı konuştuğunu tesbitte tereddüt 
ettiğim Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu arkadaşım... 

ÖMERLÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gad) — Şahsım adına. 

, TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Se
çimlerin tehiri ile ilgili olarak masraf meselesini 
öne sürdüler. Buna mukabil, çok muhterem en
cümen reisi haklı olarak buyurdular ki, biz 
teklif sahiplerinin gerekçesindeki «masraf» me
selesini «seçim tansiyonunun artması» mesele
sini encümen mazbatasına bilerek koymadık. 
Çünkü masraftan tasarruf, seçim tansiyonunu 
önleme bahanesiyle seçimi tehir etmek doğru 
olmazdı, dediler. Sayın Nasuhioğlu'nun encümen 
adına, söylediği bu fikirlerine tamamen iştirak 
ediyoruz. Şahsı adına konuşan Ömer Lûtfi Erzu
rumluoğlu arkadaşımıza da şunu hatırlatmak 
istiyoruz ki, milletin alın teri olan paralardan 
tasarruf etmek mevzuubahsolunca akla ilk ge
lecek kalem, seçim masrafı kalemi değildir. 
tasarrufa gösteriş masraflarından başlamanın 
daha yerinde olacağını arkadaşımız takdir bu
yururlar. (Sağdan; bravo, sesleri) Seçim mas-

(1) 2 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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raflarından tasarruf, hakikatte millete en pa- t 
halıya mal olacak bir israf tır.. Çünkü; seçim mu
rakabe demektir. Murakafoesizlik ise en büyük 
ve en tehlikeli israflara yol açar. Bu itibarla, 
encümen reisinin yerinde mütalâalarına yürek- I 
ten ve saygı ile iştirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; seçim tansiyonunun 
yükselmesinin tehlikeli olduğu fikrine encü- | 
menin iştirak etmemesi hakikaten demokratik 
anlayışın bir zaferidir. Bunu parti farkı olmak
sızın cümlemizi sevindirecek bir işaret ve alâ- i 
met olarak sevinçle karşılıyoruz. 

Bu arada, muhterem arkadaşım Erzurumlu-
oğlu'nun bir mütalâasına daha temas etmek is
terim. 

Dediler ki; kütük mevzuunda ben hazırlık 
yaptım. Üniversiteden sordum. Temyiz Mahke
mesi azalarından sordum, Devlet Şûrasından 
sordum; 67 valinin mütalâasını istedim. Anlı- I 
yorum ki, bütün bu işleri muhterem ve gay
retli arkadaşım Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu şah
san yapmıştır. Fakat, bu vazifeyi asıl kütük iş
lerinden sorumlu Dahiliye Vekili yapmalı de-
ğilmiydi? (Sağdan; bravo, sesleri) 

REİS — Çok rica ederim. Ömer Lûtfi Beye 
de hatırlattım. Lütfen hitabederek konuşmayın, 
kanunun tümü üzerinde.umvmi mütalâalar serd 
etmeye devam edin. j 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa-
ym Reise, hakikaten hürmetle ve işlerini ko
laylaştırmak arzusiyle dolu olarak, şunu arz 
etmek isterim: 

Ömer Lûtfi B*eye karşı yaptıkları deminki 
müdahalede, Turhan Feyzioğlu'na doğrudan doğ- i 
rüya hitap bahis konusu idi. Bendeniz kimse
nin şahsına değil, Büyük Meclise hitaben ko
nuşuyorum. Şahsi bir münakaşa mevzuubahis 
değildir. Eski arkadaş Erzurumluoğlu'na karşı 
muhabbetle doluyum. Sadece fikirlerine iştirak 
etmediğimi ifade etmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten seçim kü
tükleri konusundaki gayretinden dolayı kendi
sini tebrik ederim. Kendi başına yorulmuş, araş
tırmış. Ama 1950 de bu memlekette seçim »em
niyeti meselesinin halli, partiler üstü bir dâva 
olarak ele alındığı zaman bilirsiniz ki, dâvaya 
Hükümet canla başla sarılmıştı. Günaltay Hü- I 
kümeti Üniversite profesörlerine danışmış, mü- ' 
tahassıslara danışmış, bir teknik heyet, bir de 
ilim heyeti kurmuştu. 

1958 0 : 1 
İstanbul ve Ankara üniversiteleri mensupla-

riyle, Devlet Şûrası ve Temyiz Mahkemesi aza
ları bu ilim heyetine iştirak ettirilmiş, bütün 
partilerden mütalâa istenmiş, Demokrat Parti
nin, Millet Partisinin, Cumhuriyet Halk Parti
sinin birer muhtırasını alan bu ilim heyetinin 
yardımı ile hakikaten özlenen bir kanun tasa
rısı hazırlanmış; bu Mecliste bu kanun hakika
ten göz yaşartıcı sevinç sahnelerine sebebiyet 
vererek Demokrat Partinin ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin üzerinde ittifak ettiği yegâne büyük 
teşriî esıer olarak Meclisten çıkmıştır. Çünkü; 
hazırlanışında, Komisyon ve Umumi Heyet mü
zakerelerinde, o günün iktidarınca itina sarf 
edilmiş, iyi niyet ve demokratik anlayış göste
rilmiştir. 

Sayın Erzurunıluoğlu'nun şahsan yapmış ol
duğu işi, bir zamanlar Günaltay Hükümetinin 
yaptığı gibi, bugünkü Cumhuriyet Hükümeti 
yapmış olsa idi ne kadar müspet bir adım atıl- ' 
mış olurdu. 

İlim adamlarından, Temyiz Mahkemesi ve Şû
rayı Devlet azalarından, partilerden, idare âmir
lerinden Hükümet mütalâa sorarak buraya dört-
başı mamur bir tasarı ile gelse idi, seçim emni
yetini kökünden halletmeyi başlıca vazife bil
seydi, üzerinde hepimizin ittifak ettiğimize 
emin olduğum bu büyük memleket dâvasını el
birliğiyle halletseydik bundan yalnız Türk Mil
leti kazanırdı. Erzurumluoğlu arkadaşımızı teb
rik ederim, amma bu işi hükümet yapmadığı 
için de Hükümeti muaheze etmeyi bir vazife bi
lirim. 

Kıymetli teklif sahibi arkadaşımız burada 
seçimin tehiriyle alâkalı fikirlerini beyan eder
ken Recep Peker devrinden bahsetti ve Peker 
devrinden naklen bâzı mütalâalar Öne sürdü. 
Hakikaten siyasi hayatın hoş cilveleri vardır. 
Gerçi merhum Recep Peker, birçok kimseler 
için, isabetli teşhis ve nüfuzu nazar sahibi olu
şundan dolayı adetâ evliya mertebesine yükseldi. * 
Fakat ne de olsa birgün Demokrat Partinin 
Recep P^ker devrim örnek göstererek bu kür
süde kanun teklifi sunacağını; Recep Peker'in 
görüşlerini rehber edineceğini kimse tahmin 
edemezdi. (Sağdan, alkışlar) 

1950 seçimine girerken biz memleketi, Re
cep Peker devrine doğru götüreceğiz iddiasında 
mı idiler? Yoksa Günaltay devrinden de ileriye 
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doğru, daha demokratik bir idareye doğru gö
türmek iddiasında mı idiler? Muhterem arka
daşlarım, bu görüş... 

REÎS — Bir noktayı tavzih edeyim. Bu hu
susta ileri sürülen fikir, teklif sahibi Ömer Lût-
fi Erzurumluoğlu'nun kendi fikridir ve kanun 
lâyihası bir parti grupunun teklifi değildir. Bir 
tek arkadaşın teklifidir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ta
mamen iştirak ediyorum, bir Demokrat Partili 
arkadaşın bunu yapacağı tahmin edilemezdi, de
meli idim. Fakat zaman zaman Recep Peker 
devrine hâs mütalâalardan sayın Genel Başkan
larının da istiane ettiğini layrıca hatırlatırım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka arkada
şım da bize cevap verirken şöyle dedi: «Bir te
zat içerisindesiniz, hem diyorsunuz ki, muhtar 
seçimleri yenilenmelidir, seçim yapılmalıdır, 
teklif seçimlerin devrî olması esasına aykırıdır, 
hem de diyorsunuz ki, bu durumda seçim emni
yeti yoktur.» 

Buna cevap vereyim. Bizce seçim emniyeti 
olmadığı için bir bakıma mutar seçiminin yeni
lenmesi daha zımnî bir hale gelmiştir. Gerçek
ten, son seçimlerde kütük perişanlığı olduğu 
hususunda, Dahiliye Vekili Namık Gedik'de 
dâhil, hepimiz müttefik değil miyiz? 1957 mil
letvekili seçimlerinin seçim kütükleri faciası 
içinde yapılmış olduğu huşunda sayın Dahiliye 
Vekili dahi bizimle hemfikirdir. O halde bu kü
tük işinde vazife almış olan muhtarların, (Sol
dan muhtar değil, memur sesleri.) 1957 seçimin
de kütük işlerinde^ vazife almış kimselerin 
kanuni süreleri bittiğine göre, bunlar işbaşında 
tutulmıyarak seçimlerin yenilenmesi doğru ol
maz mı? Mademki, emniyetli seçim istiyoruz, 
mademki emniyetli seçimin bir parçası da kü
tüklerdir, kütüklerden ciddî surette şikâyetçi 
olmuş bu millete, yeni muhtar seçimleriyle ira
desini izhar etmek imkânını vermek lâzımdır, 
iddiasmdayız. 

Muhterem arkadaşlar; sayın teklif sahibi, 
Kemal Satır arkadaşımızdan da İbir cümle oku
du. Kemal Satır arkadaşımızın okunan eümlesi, 
'bizim fikrimizi cerhet/mek şöyle dursun, bâzı De
mokrat Partili arkadaşlar tarafından bile, «Ne 
kadar demokratik bir görüş» diye tavsif olun
muştur. Kemal Satır diyor İri; bu (kürsüden, «Bir 
gün sizin için de iktidara geçmek mukadderdir. 
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Siz iktidara geçtikten sonra da, bugünkü gibi 
idare âmirleri, muhtarlar, milletin hizmetinde 
olduklarını düşünecekler ve bir partizan idare 
kurmamak gayretini sarf edeceklerdir.» Bunu 
Viyliyen bir vekili cümlemizin, Erzurumluoğlu 
dâhil, demokratik anlayışından dolayı tebrik et
memiz lâzımdır. 

Muhterem cJkadaşlar, Nüzhet Ulusoy arka-
da^.nrz da, sözlerimizde güya bir tezad görerek 
dedi İki: bir taraftan bugünkü Hükümetle ser
best secim .olmaz fikrini tekrar edip duruyorlar, 
^.alhil've Vekilinden ve radyodan şikâyetçidir
ler ; bir taraftan da seçim -olsun, diyorlar. 

Elbette, bize sorarsanız, biz Sayın Dahiliye 
VekiHn'n verini daha demokratik bir zihniye
tin alim aısı m ve .bugünlkü radyo işlerini tedvire 
ımmur Vekilin verine, radyoyu millet malı ola
rak kuTln nacak bir vekilin 'gelmesini hararetle 
isteriz. (Sa^d^n. bravo sesleri ve alkışlar) -Ama 
Sayın Namık Gedik Dahiliye Vekili bulunduk
ça, ve Savın Server Somuncuoğlu radyo işlerini 
'tedvir ettikle bu ımemleJkette se'eim yapılmasın 
d'^ecek kadar da gaflet sahihi insanlar değiliz. 
(Soldan, gürültüler) (Sacdan, alkışlar) 

REİS — Turhan Bey rica edeceğim, Riyaae-
4-Q, vazifesini kolaylaştırmakta yardım edeceği
nizi sözlerinizin başında ifade etmiştiniz. Dahi-
Uve VeKîTı kim olursa olsun Köy Kanunu her 
zaman değişebilir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Reis 
Bevle hem fikirim. Sadece Nüzhet Ulusoy -ar
kadaşımızla hemfikir olmadığımızı ifade etmek 
mecburiyetini hissettim. Bu bahsi o acımamış 
oba idi, cevap vermek mecburiyeti de hâsıl ol
mazdı. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Nüzhet Ulusoy 
arkadaşım dedi ki; «1957 seçimlerinde muhale
fetin (Soldan, hangi kanun konuşuluyor sesleri) 
aynı mahivette bir kanun ve aynı gerekçe.. Bu 
cevaplar niçin rahatsız ediyor bâzı 'arkadaşları
mız]? Hakikatleri tesbite gayret ediyoruz, me
seleleri meydana çıkarmaya gayret ediyoruz. 
(Soldan, .gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Susun! 
REİS — Siz de susun.. 
4834 sayılı Kanunun tadiline dair Kanun tek

lifi hakkındaki müzakereler biîtti. Şimdi 4835 sa-

— 167'— 



1 : 4 19.11 
yılı Kanunun tadiline dair teklifin heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşuyoruz. 

4834 sayılı Kanunun tasdiki hakkındaki tek
lifin münakaşalarında değiliz. 6835 sayılı Ka
nunun tadiline ait umumi mütalâalarınıza lüt
fen devam ediniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, geçmiş bir kanunuıl müza
keresi üzerinde değilim. Yalnız ortada aynı 
mahiyeti taşıyan iki kanun teklifi vardır, ikin
cinin gerekçesi de birinci kanun teklifinin ge
rekçesine müşabih. Dahiliye Encümeninin ha
zırlamış olduğu mazbatalar da birbirinin hemen 
hemen aynıdır. Bu itibarla, Reis Beyin ikazla
rını da nazara alarak, bunun üzerinde fikirle
rimi elbette arz. edeceğim. îkinci bir kanun-
üzerinde fikir serd ederken, daha evvel bu kür
süde söylenmiş mütalâalardan, cereyan eden 
münakaşalardan ilham alınması, onlardan fay
dalanılması tabiîdir. Elbette bunun aksini ben
den istemezsiniz, ikinci kanun teklifi üzerin
de duruyorum. Fakat ikinci teklifin de reddi 
lâzımgeldiğini izaha çalışırken, birinci teklif 
münasebetiyle serd edilen mütalâaların tuttuğu 
ışıktan da faydalanmaya çalışıyorum. 

ikinci kanun teklifinin mazbatasında da, Da
hiliye Encümenince seçim emniyeti meselesine 
temas edilmektedir. 1957 seçimlerinde görülen 
aksaklıkların başlıcasını teşkil eden seçim kü
tükleri meselesi halledilmeden seçime gidilme
sinin mahzurlu olacağı söylenmektedir. Bu ara
da bir noktayı belirtmeye mecburum. Bâzı ar
kadaşlarımız seçim emniyeti bahsinde sadece 
seçim kütükleri meselesi bahis konusudur, de
diler. Bizzat Dahiliye Encümeni mazbatasında; 
«1957 seçimlerinde görülen aksaklıkların başlı-
cası» denmek suretiyle, kütük derdi dışında da 
bâzı aksaklıkların bulunduğu; seçim kütükle
rinden başka aksaklıkların da seçim emniyetini 
ihlâl edici karakter taşıdığı kabul edilmiş ol
maktadır. Muhterem Dahiliye Encümeni Re
isinin ifadelerinde ve encümen mazbatalarında 
hâkim teminatı meselesine, radyo meselesine, 
partizan idare meselesine doğrudan doğruya 
temas edilmemiştir. Ama yine mazbatanın ifa
desinden anlaşılıyor ki, aksaklıklar yalnız seçim 
kütüklerinden ibaret olarak görülmemekte; an
cak seçim kütükleri aksaklıkları bunların baş-
lıcası olarak tavsif edilmektedir. 
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Muhterem arkadaşlar; burada Dahiliye Ve

kilinin gerekçede iştirak ettiğimiz ve etmediği
miz hususlar vardır, sözünü de hakikaten tees
sürle hatırlamak mecburiyetindeyim. Seçim 
emniyeti bakımından mazbatada yer alan ga
yet masum ve itifakla ifade edilmiş hakikatlerin 
bir kısmına Dahiliye Vekili itşirak etmediğini 
söylemektedir. (Soldan, muhalifler var, sesleri) 
Bu konuda encümenin ittifakı mazbatada ya
zılıdır. Encümen, mazbatasının seçim emniyeti 
ile ilgili kısımları ne kadar mâsumdıır. Fakat, 
seçim emniyeti meselesinin topyekûn bir büyük 
mesele olarak ortaya atılmasından Dahiliye 

j Vekilinin memnun olmadığı ve bu itibarla ge
rekçenin bu kısmına itşirak etmediği anlaşıl
maktadır. Esasen seçim emniyeti bahsinde, âm 
ve şâmil olarak hiçbir vaitte ve hiçbir taahhüt
te bulunmuyoruz, sözüyle bu memlekette ha
kikaten halli özlenen ve Büyük Meclis olarak 
el birliğiyle tahakkuk ettirmemiz lâzımgeldiği-
ne kaani bulunduğumuz meselede dahi, Hükü
metin bizimle hemfikir bulunmadığı anlaşılı
yor! Biz bu anlayışın değişmesini memleket 
menfaati namına hakikaten özlüyoruz, bekli
yoruz. Milletin iradesiyle bu anlayışın behe
mehal değişeceğine de inanıyoruz. 

| Muhterem arkadaşlarım, seçim emniyeti me
selesinin lüzumsuz yere bu kürsüye getiril
mesine matuf bir konuşma yaptığımız iddiası 
hakikaten varit değildir. Seçim emniyeti mese
lesi eğer mazbatada yer almasaydı bu vesû 
leden istifade ederek belki burada bu konuda 
konuşma imkânını bulamıyacaktım. Fakat ne 
olur, seçim emniyetini bu kürsüye getirmek gü
nah mıdır, memleketin mühim bir dâvasını bu
raya getirmek yapılmıyacak bir iş midM Biz 
bunu yapmakla memleketimize hizmet ettiğimize 
kaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, kütükler için ihdas edi
lecek adlî teminat bahsinde Sayın Adliye Ve
kilinin vermiş oldukları izahat ferahlık veri
cidir. Kütüklerin de seçimin diğer safhaları 
gibi adlî teminata bağlanıp idare âmirlerinin 
elinden alınması son seçimlerde tesbit edilen 
aksaklıkların giderilmesi bakımından ileri atıl
mış bir adım teşkil edecektir. Hükümete bu 
anlayışa varmasından dolayı teşekkür ederiz. 
Yalnız bu arada kütüklerin adlî teminata karış-

I tırılması konusu, ele alınmışken hâkim temi-
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natına temas etmemek elden gelmiyor. Çünkü, 
1950 senesinde mevcudolan hâkim teminatı 
6422 sayılı Kanunla geri alınmış bulunuyor. 
Adlî teminatı kütüklere teşmil etmek elbette 
ki, çok faydalı olacaktır. Ama bunu hâkim temi
natı ile tamamlamak suretiyle yaparlarsa çok da
ha takdire şayan ve hakikaten milletçe kalbden 
benimsenecek bir hareket yapılmış olacağını ifa
de etmeyi bir vazife biliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Dahiliye Vekili arka
daşımız burada, bir mebus tarafından sorulduğu 
için söylediğinden bahsile bâzı seçim neticelerini 
okumuş. Bu seçim neticelerini beraberinde getir
miş olduğuna göre, bunu okumaya esasen hazır
lıklı olduğuna dair hissimizi bertaraf edemezler
se, bunu mazur görsünler. Fakat şunu ifade et
mek isterim ki, burada tezada düşen kendileridir. 
Bir taraftan bu kütüklerle bugünkü durumda 
emniyetli1, dürüst muhtar seçimi yapılamaz di
yorlar; bir taraftan da bugünkü şartlarla yapıl
mış olan muhtar seçimlerinin neticesini bir mu
vaffakiyet gibi ilân ediyorlar. Asıl tezat burada. 
(Sağdan; alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, asıl unuttukları nok
ta şudur: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
bahsettikleri mahallî seçimlerin birçoklarına gir
memiş bulunuyoruz. (Soldan, niye girmediniz?, 
sesleri.) Binaenaleyh vermiş oldukları rakamlar 
bu bakımdan da bir mâna ifade etmez. Asıl bi
zim için ve Büyük Meclis için çok kıymetli ola
cak başka bir rakam vardır. Yeniden kürsüye 
çıktığında Dahiliye Vekilinden asıl bu rakamı 
vermesini rica ederim. 1954 senesinden bu yana 
ve 1957 senesinden bu yana gayretkeş idare 
âmirleri tarafından mühürleri alınmış C. H. P. 
li muhtar sayısını lütfederler mi? Asıl kıymetli 
ve manalı olan rakam budur. (Sağdan, bravo 
sesleri ve alkışlar.), (Soldan, siz söyleyiniz sesle
ri.) 

Bakınız diyorlar ki... 
RE IS — Rica ederim, bu mevzuu esasa irca 

etmeye gayret ediniz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — İrca 

etmiye gayret edeceğim. Yalnız Dahiliye Vekili
nin söylediği sözlere... 

REÎS — Dahiliye Vekilinin sözlerine, bun
dan evvelki kanun dolayısiyle cevap verdiniz. Bu 
kanun münasebetiyle de ayrıca konuşacağımızı 
beyan ettim. Rica ederim, bu kanunun tadiline 
dair umumi mütalâalarınızı serd ediniz. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Reis 

Beyefendi, hakikaten mevzu dâhilinde kalmaya 
bütün gayretimle çalışacağımı size temin ederim. 
Ancak köy seçimleri mevzuunda, köylerle ilgisi 
olmıyan bir kanun konuşulurken Dahiliye Vekili
nin yaptığı beyanlara, köy seçimlerine dair bir 
kanun konuşulurken cevap vermeme müsaade 
ediniz. 

REİS — Cevap vermeye müsaade ettik. Yal
nız bunu esas mevzu gibi ele alıp esası mütemmim 
bir kısam gibi bırakmıyalım dedik. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim. Dahiliye Vekili, köy seçimlerin
den, şehir ve kasabalara ait seçim sırasında 
bahsettikleri için, asıl yeri geldiğinde, yani köy 
seçimleri mevzuubahis olurken bu mevzua temas 
etmeye mecburiyet hissetmiş bulunuyorum. Vekil, 
mührü alman muhtarlara dair rakamı siz verin, 
diyor. Bir mebusun Dahiliye Vekilinden rakam 
ftetrma'sı mümkündür. Âma, bir Dahiliye Vekili 
İçtüzüğümüze ve teamüle göre bu kürsüden; «Ra
kamı siz verin.».diyemez. Vekil mebusa sual so
ramaz. Rakam sorulunca, elindeki istatistiklere 
müsteniden bilgi vermesi çok daha yerinde ve Hü-\ 
kümet vazifesine uygun olurdu. 

Şimdi, Sayın Dahiliye Encümeni Reisimizin 
mütalâalarmdaki önemli bir noktaya dokunalım; 
«Biz bu mevzuu objektif şekilde bir memleket 
meselesi olarak ele aldık.» diyorlar. Biz inanıyo
ruz ki, hakikaten Türkiye'de seçim konusu zama
nının ve şartlarının tâyini bakımlarından mutla
ka memleketçi, milletçi bir gözle ele alınması lâ-
zımgelen bir mevzudur. Bu mevzuda cümlemizin 
aynı derecede hassas olmamız lâzımgeldiğinden 
şüphe etmiyorum. Bu millî dâvayı halletme yo
lunu el birliğiyle bulalım. Hükümet bir ilim he
yeti, bir mütehassıslar heyeti teşkil etsin. Bizim 
ve sizin seçimlerden şikâyetlerimiz vardır. Başka 
partilerin de seçimlerden şikâyetleri vardır. Bu 
şikâyetleri bir bitaraf heyete tevdi edelim, tetkik 
etsinler. Verecekleri kararlardan ders alalım ve 
önümüzdeki seçimlerde, seçim emniyeti mevzuun
da en küçük şikâyete mahal kalmasın. Bu vatan
da dft&a yapıeı ve bizi ileri götürücü meselelerle 
uğraşmak varken dört senemizi seçim emniyeti 
konuşmalariyle geçirmiyelim. Ama bunun yolu, 
her şeyden evvel 1957 seçimine ait şikâyetlerin 

i burada açıkça konuşulması, mesullerin aydınlan-
I ması ye ıslah tedbirlerinin alınmasına bağlıdır. 
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Muhterem Kemal Bren arkadaşımızın 194" 

seçimlerine ait yersiz sözlerini, bu anlayış havas: 
nı bozmamak için cevaplandırmıyacağım. Sv1 

n varmış, bu sırlan derhal söylesin. Kendisi 1946 
da kaymakam imiş. Biz, şimdi 1946 vali ve kay
makamlarının hesabını veriyoruz. Ama bir nok 
tada söylediği mühimdir. Bence gözlerimizi ma
ziye değil, istikbale çevirmeliyiz. Bu zaviyeden 
Kemal Eren'in. ikinci sözü mühimdir. Dedi ki: 
son seçimlerde bâzı idare âmirleri gayretkeşlik 
yapmış olabilir. îşte bu gayretkeşlik yapmış olan 
idare âmirlerine mutlaka hesap sormak ve bun
dan sonra başkalarının bu gibi işleri yapmaması
nı sağlamak çarelerini aramalıyız. Bunu bir 
millet meselesi olarak ele almak mecburiyetinde
yiz. Kemal Eren arkadaşımızdan, Amasya Vali
sinin Amasya'nın Sesi gazetesine yaptıklarını 
hatırlamasını rica ederim. Geçmiş devirden mi
sal getirmek yerine bugünkü devre ve bugünkü 
devrin hakikaten hepimizi üzen acılarına par
mak basmasını beklerim. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimin özü ola
rak şunu arz etmek isterim : Kütükler bozuk, o 
halde seçim yapmıyalım, deniyor. Bu kütükleri 
ıslah için 1957 nin kusurlarını tashih için, me
sulleri tecziye için yeter zaman geçti. Kütükler 
bozuksa ıslah edelim, diyecek yerde, seçimi tehir 
etmek hatalıdır. Allah aşkına artık bu münaka<-
şaları bitirip, şu seçim emniyeti meselesini hu
dutlarımızın dışına atalım. Maddi ve mânevi 
kalkınmanın şartı olan hürriyet nizamını hep be
raber kuralım, muhterem arkadaşlar. Millet biz
den bunu bekliyor. Bu tarihî Meclis en büyük 
kararları vermiş, en güzel eserleri meydana koy
muş olan bu büyük Meclis bu dâvamızı da ger
çekleştirecektir. Biz bundan eminiz. .Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMİK GEDİK (Ay

dın) — Son konuşan mebus arkadaşım mesele
leri yine şahsileştirmemiş bulunsaydı yeniden 
söz almak lüzumunu hissetmiyecektim. Kendile
ri ve mensuboldukları muhalefet partisi elbette 
kendi zihniyetleriyle mücadele eden bir Dahiliye 
Vekili hakkında, eğer mebdei hareketleri bu olur
sa1, başka türlü konuşmalarına ve Büyük Meclis
te bunu başka türlü ifade etmelerine imkân yok
tur. 

Bendeniz bir iktidar grupuna mensup Dahi

liye Vekili olarak bu grupun makbulü ve mute
medi olduğum müddetçe (Sağdan gürültüler) 
Onun B. M. Meclisinde savunacağı meseleleri ve 
onun taşıdığı zihniyeti gerek Meclis içinde ve ge
rekse dışında Meclisin bendenize kanunlarla tah
mil etmiş olduğu vazife olarak memleket sathın
da celâdetle ifa etmeye devam edeceğim. (Sol
dan bravo sesleri ve alkışlar) (Sağdan, gürül
tüler) Bu memleketten kovulması lâzımgelen 
zihniyet yüzde yüz ilk günden beri, 1950 seçim
lerinden itibaren musirren devamlı olarak kul
lanılan inkâr ve mutlak bir şekilde iftira, fesat 
ve ret zihniyetidir. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) (Sağdan gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi şahsileştir-
mek istemezdim. (Sağdan gürültüler) 

(Sağ tarafa :) 
REİS —'-Rica ederim efendim... Sizin grupu-

nuz namına konuşan arkadaşınız ismini zikretmiş 
ve itham eder şekilde konuşmuş olduğuna göre 
(Sağdan, gürültüler) Müsaade edin beni de ko
nuşturmayacaksınız. Kendisini müdafaa sade
dinde konuşmaktadır. Kiyaset Divanı eğer o ko-
mşmasında, arkadaşınızın konuşmasında olduğu 
gibi, usule aykırı bir cihet gördüğüm takdirde 
elbette ikazımı yaparım. Devam edin efend.m. 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De
vamla) — Bu memlekette yalnız muayyen devreler 
içinde bizi vazifeye sevk eden seçim zamanlarına 
inhisar etmemek kaydı ile memleketin maddi ve 
mânevi huzurunu bozacak bütün hâdiselere karşı 
kendileriyle müştereken mücadele etmek kararın
dayız. (Sağdan, gürültüler.) Demin arz etmiş ol-
luğum zihniyet devam ettiği müddetçe memleke
tin iç huzurunda hepimizin özlediği neticeleri is
tihsal etmek güçtür. Buna burada işaret etmeme 
vesile verdiler. 

ASIM EREN (Niğde) — Söylediklerinin 
mevzu ile alâkası yok. 

ABDULLAH KOKSAL (Urfa) — Niçin ta
ahhüt altına girmiyorsunuz! 

REİS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın.. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (De

vamla) — Arkadaşım, burada görüşülürken hiç 
bir taahhüde giremiyeceğimize işaret etti. Kendi
leri elbette dinlediler. Gerek mazbatada zikredil 
miş bulunan ve gerekse kendi beyanları ile burada 
ifade edilmiş olan hususlar hakkında Hükümetin, 
Adliye Vekâleti ve Dahiliye Vekâleti olarak müş-
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terek mesaimizden burada bahsettik ve bu üzün
tüleri karşılıklı bertaraf edecek tedbirleri almak 
üzere bir komisyon mesaisinin devam etmekte ol
duğunu burada belirttik. Şu halde müşterek şikâ
yetleri mucip hususları izale etmek maksadiyle bu 
beyanımızda taahhüde girmiş bulunuyoruz. Bu
nunla iktifa etmeleri icabederdi. Bu hazırlıkları
mız Büyük Meclise takdim edildiği zaman üzerin
de uzun uzadıya münakaşa etmek mümkün olacak
tır. 1950,1954 ve 1957 seçimleri, umumi seçim ba
his mevzuu olmadığı halde, şehir ve kasaba muh
tar ve ihtiyar heyetleriyle köy muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimlerine ait bir teklif gelmiş olduğu 
halde bunu umumileştirmek suretiyle umumi se
çimler hakkında müzakere açılmış gibi bir vaziyet 
hâsıl oldu. Biz 1950 seçimlerinden bu yana ya
pılmış olan seçimlerde, bilhassa bu kütükler üze
rinde şimdiye kadar bir şikâyetin bu derece şü- | 

I 

mullü bir şekilde ortaya çıkmamış olmasının ve 
1957 de karşımıza çıkmış olmasının sebeplerini ı 
araştıralım. 1950 ve 1954 seçimlerinde her defa- I 
smda kütükler yeniden tanzim edilmiştir. Fakat 
bu defa, 1957 seçimlerinde, Meclis bir yenileme 
kararı verdiği için yeniden kütük tanzimi 
mümkün olamamış ancak bir yoklama . yapmak 
imkânı sağlanmış. O zaman getirdiğimiz kanun 
teklifinde hepimizin bildği şekilde elde mevcud-
olan eski kütüklerden tanzim edilmiş olan lis
teler usulü dairesinde muhtarlar tarafından ya
pılan düzeltmelerle seçim kurullarına ve hâ
kimlere arz edilmiş, vatandaşlara ve partile
re bildirilmiştir. Şikâyetler mahalline intikal et
tirilerek neticeleri alınmış ve nihai neticeler 
üzerine seçimlere gidilmiştir. Meveudolan aksak-
lıkğı, yeni bir kütük tanzim etmek imkânını bu
lamadığımıza atfetmek suretiyle hüsnüniyetini 
göstermelidirler. Biz bu kütüklerin yeniden tan
zim edilmesi ve bilhassa el değiştirmemesi ve 
arandığında mesul bulabilmek için yeni bir sis
teme doğru gitmekte olduğumuzu burada ifade 
ettik. Adliye Vekili arkadaşımız gayrimesul mev
kide bulunan hiç değilse mesuliyetleri kolay ko
lay tesbit edilmesi kabil olmıyan muhtarlık mü
essesesi veya diğer alâkalı memurun elinde bu 
mesuliyetlerin mektum kalmamasını temin mak
sadiyle bunun birtakım seçim emniyeti mülâha-
zasiyle adlî cihaza intikal ettirileceğini ifade et
ti. Bu kâfi bir tedbirdir, şimdilik. Buna ilâveten 
birtakım tedbirler olabilir. Bunlar Büyük Mil-
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let Meclisine geldiği zaman gayrişahsi ve objek
tif usullere göre müzakere ve mütalâa edilir. 
Arkadaşlarımız da fikirlerini o zaman burada 
izhar ederler. Ve bunlara göre Büyük Millet 
Meclisi bir karar ittihaz eder. Şikâyetler de bu 
suretle ortadan kalkmış olur. îşte bu imkân bize 
verilsin içindir ki, arkadaşlarımızın yapmış ol
duğu teklifi bukadar büyük bir hüsnüniyetle 
kabul ettiğimizi ifade ettim. Bunun Büyük Mec
lisçe ve milletçe bilinmesinde fayda mülâhaza 
ettiğimiz için tekrar söz aldım. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Mehmet Hazer. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
REÎS — Ne usulü hakkında?. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Vekilin ko

nuşması ile alâkalı. 
REÎS — Evvelâ hangi usul hakkında konu

şacağınızı izah edin, buyurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekil Bey cevap verirlerken, «işi 
şahsileştirmemiş olsalardı, huzurunuzu işgal et
meyecektim.» dediler. (Soldan, «usulle alâkası 
yok» sesleri.) 

Usulü arz ediyorum. Beyefendiler Hükümet
te vazife alan arkadaşların yani vekillerin şah
sından bahsetmek zaruridir. Her hangi bir me
bus arkadaş olmayıp bir politikanın mesulü olan 
bir arkadaşımız olması bakımından Vekil Beyin 
noktai nazarını izin verirseniz elbirliği ile tashih 
edelim. Aksi takdirde grupların 4 yıl müddetle 
değişmiyen vekilleri olur. Halbuki bir Dahiliye 
Vekili gider, aynı gruptan başkası gelir... 

REÎS •— Ne hakkında konuşacaksınız anlıya-
madım?. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Usul hak-
ı kında, efendim. 

REÎS — Bir mebus şahsından bahsedilmeyi • 
kabul eder veya etmez, öteki arkadaşlar da ve
kilden bahsedebilir diye usul hakkında izahatta 
mı bulunacaksınız? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reis Bey, 
Vekil Bey... 

REÎS — Nizamnamedeki hükümlere göre mü
zakere cereyan ediyor. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bendeniz 
Riyaset Divanına hatırlatıyor ve Riyaset Divanı
nın vazifesini kolaylaştırıyorum. 
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REİS ••.— Riyaset vazifesini bilir. Arkadaş

lar; Umumi Heyete Riyaset Divanı olarak arz 
'ediyoruz ki, deminden beri cereyan eden müza
kerelerin normal olarak devamı mümkün iken 
sadece bâzı arkadaşların işi şahsiyata döker gi
bi sarf ettikleri bâzı kelimeler sebebiyle bu 
normal müzakere cereyanı bozulur bir hal al
mıştır. Bu itibarla badema konuşacak hatip ar
kadaşlar lütfen şahsiyattan mümkün olduğu 'ka
dar içtinabetsinler. Esasen bu hususu meneden 
müeyyideler de Dahilî Nizamnamemizde mev
cuttur. 

Buyurun Mehmet Hazer Bey. 
MEHMET RAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; 'evvelâ Sayın Dahiliye Vekilinin men
subu bulunduğum partimize vâki tecavüzlerini 
kendilerine iade ederim. Biz yıllardan beri ne 
fesat ne iftiraya iltifadettik. Fakat ; fesat ve 
iftira ile mücadele etmekteyiz, arkadaşlar. Hü
kümet namına beyanda bulunan iki bakandan 
Adliye Bakanı seçim kütüklerinin adlî cihaza 
tevdi edileceğini sarahaten ifade ettiler. Bun
dan memnun olduk. Fakat Dahiliye Vekili sad
ra şifa verecek hiçbir beyanda ve vaitte bu
lunmadılar. 

REÎS. — Evvelâ niçin söz almış olduğunu
zu hatırlatmama müsaade ediniz. Siz 6835 sayı
lı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin tümü üzerinde 
söz aldınız. İstirham ederim, Dahiliye Vekiline 
cevap vermek için söz almadınız. Esasen şah
sınız namına konuşuyorsunuz, grup sözcüsü de
ğilsiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, bir kanunun değiştirilmesi 
mevzuunda birtakım sebepler ileri sürüldü. Bu 
sebeplerden biri de seçim kütüklerinin değişti
rilmesi ve seçimlerde emniyetin tesisi idi; Hü
kümet bu hususta beyanlarda bulundu. Ben 
bunlardan şüpheli olanlarına işaret etmek isti
yorum. 

REÎS — Efendim, mevzuumuz encümen 
mazbatasıdır. Hükümetin beyanı bu meselenin 
esası ile alâkalı ise cevep veriniz; şahıslarla uğ
raşmayı itiyat haline getirmeyiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Şahıslarla 
uğraşmıyorum. Kanunla alâkalı bir mevzuda bi
zi tatmin etmediklerini söyledik. Anlaşılıyor ki, 
sadece seçim kütüklerinin adliyeye devriyle ik
tifa edilecek, diğer hususlar olduğu gibi kala-
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çaktır. Bizim arzu ettiğimiz, vatandaşın bek
lediği neticeler ne olacaktır? 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Bakan ifadelerin
de yine... (Soldan; gürültüler) 

Peki ne diyelim, ne diyelim yani... 
REİS — Efendim siz konuşmanıza devam 

edin. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Müdahale 

ediyorlar. 
REİS — Müdahalelere nasıl müdahale etti

ğimi görüyorsunuz. Siz sözlerinize devam edin. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bu yeni 

kanunun, bir müddet sonra gelecek olan ve han
gi ahval ve şartlar içinde geleceği malûm ol
mayan bir kanuna talikan kabulünü istiyorlar. 
Yani Koy Kanunu tadil edilecek, ondan sonra 
bu tadile göre bir seçim yapılacakmış. Bu su
retle bu kanunun kabulü lâzımdır deniyor. Yü
rürlükte bulunan kanun hükümlerini yerine 
getirmek varken meçhul, ne zaman ve nasıl ge
leceği malûm olmıyan bir kanunun hükümlerine 
talikan karar verilemez arkadaşlar. 
-, Aylardan beri vatandaşlar, hattâ vazifeliler 
mahallî seçimlerin yapılıp yapılmıyacağı husu
sunda mütereddittirler. Zaman zaman matbu
atta haberler çıkmıştır. Hükümet bâzı mevzu
larda tekziblere çok hassasiyet gösterdiği halde 
bu mevzuda bin*tavzih ve tekzibe lüzum görme
miştir. Yarın, bu ^kanunu kabul ettikten sonra 
da yine vatandaşın içinde endişe kalacak mıdır, 
kalmıyacak mıdır? Hükümet bu hususta ne diyor, 
nasıl bir teminat veriyor, nasıl bir taahhütte 
bulunuyor? Yani bir kanun moriyette kaldığı 
halde o kanunun hükümleîi infaz edilmiyecek 
mi, tatbik edilmiyecek mi? Vatandaşın kafasında 
yer alan tereddüdü nasıl izale edeceğiz? 

REİS — Bir dakika, bir noktayı tavzih ede-
^yim. Bir kanunun ne kadar mer'i olacağını, no 

zaman mar'iyetten kalkacağını, nasıl kalkacağı
nı hiçbir hükümet bilmez. Bu doğrudan doğruya 
Büük Millet Meclisinin vazife ve salâhiyetine 
giren bir husustur. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, kanunlar ya belli bir zaman için 
mer'idirler, meriyet zamanları katî olarak bel
lidir. Yahut değişmedikleri müddetçe mer'i olur
lar. Fakat benim sormak istediğim ve öğrenmek 
istediğim, şu veya bu mütalâalarla kanunların 
âmir hükümlerini ihlâl etmiyeceğimize dair bir 
teminattır. (Soldan gürültüler) Bugün şu veya 
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bu esbabı mucibe ile seçimleri tehir edenler 
yarın başka bir esbabı mucibe ile yine seçimleri 
tehir edeceklerdir. (Soldan gürültüler) Bizim 
endişemiz buradadır. 

REİS — Rica ederim, gürültü oluyor, ha
tibin sözleri işitilmiyor. 

MEHMET HAZER (Devamla) •— Muh
terem arkadaşlarım, bizim arzumuz vatandaşın 
istediği, kanun hükümlerinin infazının, icrası
nın şu veya bu sebepler] e tehir oluıımamasıdır. 
Bilhassa köy seçimleri üç defadır tehir olun
maktadır. Bir defa tehiri sebepleri de asla tat
minkâr değildir. Kütüklerin tashihi şimdiye 
kadar yapılabilirdi. Sadece bu mesele seçimle
rin tehiri için bir sebep, kâfi bir sebep ola
maz. 

Ben birçok muhtarlıkların halen vekâletle 
idare olunduğunu söyledim. Dahiliye Vekili 
bana soruyor, kaç tanedir, diye? Ben bildikle
rimin bir kaçını arz edeyim; geçenlerde Akhi
sar'daydım, 10 - 15 muhtarlık vekâletle idare 
edilmektedir. Yine Nizip'te aynı. Bizim mem
leketimiz Kars'ta da aynı şekilde idare olunan 
yerler var. Bu şekilde devam edilecekse sadece 
seçim kütüklerinin yeniden tanzimine kadar 
ne olacaktır? Seçim kütüklerinin tanzimi 
bizi aynı zamanda seçim emniyetine gö
türecek midir? Sonra bir gün gelecek yine Hü
kümet seçimin tehirini bu kararın da kaldırıl
masını isteyecek mi? Bizim öğrenmek istedikleri
miz bundan ibarettir. 

REÎS — ibrahim Saffet Omay, buyurunuz. 
EKREM ANIT (Samsun) — Encümen 

namına söz istiyorum, efendim. 
REÎS — Affedersiniz, encümen söz ıstıvor 

efendim, buyuran. 
DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU -

HARRIRI EKREM ANIT (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar, Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi 
Eruzurumluoğlu ve 11 arkadaşının, Dahiliye 
Encümeninde müzakere edilmiş ve yüksek 
tasviplerinize sunulmuş bulunan kanun tekli
fi, Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu üzere, 
köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin bir 
yıl tehir edilmesini tazammun etmektedir. 

Bu mevzuda konuşan muhalefete mensup ar
kadaşların isimlerini tasrih etmeye lüzum yok. 
Çünkü kendileri ne söylediklerini iyi bilirler. 
Bunlar; yalnız Hükümetin mi, kanun lâyihası 
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getirmesini bekliyorlar? Biliyorsunuz kanunlar, 
ya muayyen bîr zamana münhasır ve maksur 
olmak üzere veyahut kanuniyet iktisabettikten 
sonra süresiz olarak yürürlüğe girer. Kanun
lar, ya Hükümetin getireceği bir lâyiha veya bir 
teklifi kanuni ile tadil edilir. Arzuyu milletin, 
ihtiyacı âmmenin bir ifadesi olan kanunlar üze
rinde evleviyetle Heyeti Celilenizin dilediği gi
bi hakkı tasarrufu- mevcuttur. 

İntihap dairelerini geziyor, vatandaşların 
dert ve ihtiyaçlarını tesbit ediyoruz. Yüksek 
Heyetinizin tasvibine iktiran etmiş ve meriye
te konulmuş birçok kanunlar vardır. Bunların 
bâzılarının ihtiva ettiği hükümler günün şart 
ve icaplarına cevap veremiyecek mahiyette olur
sa, bu kanunların tadil edilmesini bir teklifi ka
nuni ile istemek her mebusun sarih hakkıdır. 

Dahiliye Encümeni mazbatasında ve bu maz
batanın yazılışı esnasında komisyonda hâkim 
olan fikir; yalnız iktidar ile muhalefetin haki
katen üzerinde birleştikleri, secim kütüklerinin 
ıslaha muhtacolduğu hususu değil, aynı za
manda Hükümet tarafından getirilen ve köyle
rimizin idari bünyesine ve teşkilâtına sâri ve' 
şâmil demokratik esasları ihtiva eden ve her 
yönden mükemmel olan kanun lâyihası ve bu 
lâyihanın iktisabı kanuniyet ettikten sonra se
çimlerin yenilenmesi mecburiyeti ile mahallî 
mahiyet ve karakter taşıyan seçimlerin tevhi
didir. Hazer arkadaşım köylerimizin gerek ida
ri bünyesinde gerekse teşkilâtında yapılması 
lâzım ve zaruri olan işlemi iyi bilirler. Diğer 
taraftan biraz evvel Heyeti Celilenizin kabul 
etmiş bulunduğu, şehir ve kasabalarda halen 
vazife görmekte olan mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri seçimlerinin tehir edilmesi hakkında
ki kanun teklifinde olduğu gibi mahallî bir ka
rakter ve mâna taşıyan bu kanun teklifinin mü
zakeresinde encümen olarak her türlü siyasi po
lemikten azade olarak ve mücerret bu vatan 
sathında yaşıyan aziz milletimize tatbik edile
ceği hakikati göz önünde tutulmuştur. 

Mazbatamızda seçim emniyeti diye bir şey 
yoktur. Adlî teminat, hâkim teminatı, radyo 
meseleleri ayrı birer kanun işidir. Milletvekili 
olarak bunları beğenmiyorsak, bu kanunlar gü
nün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak iseler, 
bunların tadil ve ıslalhını bir teklifi kanuni iİ£ 
istemek her mebus için mümkündür. Neden bu 
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yola başvurmuyorlar? - Kendilerini bundan me-
neden, mahrum bırakan mı var? 

Arkadaşlarım; memleket idaresinde ve bil
hassa idari taksimatın en küçük cüzü olan köy
lerimizde köy seçimlerini daha demokratik esas
lara bağlıyan ve köyün hak ve hukukunu, 
menfaatlerini daha âdilâne bir surette tevzin 
eden bir kanun lâyihasının encümenimizde mü
zakere edilmekte olduğunu ve önümüzdeki dö
nemde, yüksek oylarınızla meriyet mevkiine, ko
nulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildi
rir ve encümen mazbatasının aynen kabulünü 
rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — İbrahim Saffet Omay 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Efendim, halen vazifeli bulunan köy muhtar ve 
ihtiyar meclisi seçimlerinin daha bir yıl geriye 
(bırakılmasına dair olan teklif ile ilgili konuşma
ma, gerek teklif sahiplerinin esbabı mueiıbeleri 
ve gerelk Dahiliye Encümeni »mazbatasında'ki es
babı mucibesi üzerlerinde durarak başlıyacağım. 

Teklif 'sahipleri hülâsatan «Köylerimizin 
idari bünyesine ve teşkilâtına yeni şjekil vere
cek olan yeni Köy kanunu lâyihasının hazırlık
ları 'bitmiştir, lâyiha kanunlaşınca yeniden se
çimlere gidilmesi meclburiyeti hâsıl 'olacaktır. 
Bundan başka 1959 un Eylülünde vilâyet umumi 
meclisi; Kasımımda da belediye seçimleri yapı
lacaktır, binaenaleyh fbültün mahallî seçimlerin 
ibiribirini takiben aynı yıl içinde yapilmasının 
muihas&anatı vardır, bu itibarla muhtar seçimleri 
1959 Kasım ayının son Pazarında yapılsın» di
yorlar. 

Evvelâ hu esbabı 'mucibe üzerinde durmak 
isterim : 

Yeni Köy Kanunu meselesi.... 
Efendim, !bu Köy Kanunu Dahiliye Vekili 

Sayın Namık Gedik'in 23 Şubat 1955 günü Büt
çe müzakereleri sırasında İçişleri Bakanlığını il
gilendiren kanunlar haikkmda izahat verirken 
Köy Kanunu tasarlısının son şeklini aldığını, ya
kında Meclise sevk olunacağını söyledikleri ta
sarı olacak. O tarihten 'bu tarafa üç yıl .geçmiş 
oluyor. 

Şimdi de kıymetli teklif sahipleri lâyihanın 
son şeklini aldığından balhsile talik sebelbi lola-
ralk.hu lâyihaya is'tinade'tmeyi praltik bir çare 
olarak seçmiş hulunuyorlar. Halbuki ımillî hâ
kimiyet ile alâkalı höyle hassas hir mevzuda ne 
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zaman ve ne şekilde çıkacağı 'belli olmıyan bir 
tasarıya yapışmak, kanaatimce ancak, rejimin 
icapları itibariyle kolayca kabulü cihetine gidi-
lemiyecek olan hir teklife esbabı mucibe bul
mak (gayretinden ileri gelmektedir. 

Mahallî seçimlerin bir araya getirilmesi mev
zuuna gelince; mahallî seçimlerin aynı zamana 
ve sırt sırta getirilmesinin; mevzuu evvelâ akıl 
terazisinin kefesine koyacak ıolan Büyük Mec
lisin tecelli «edecek'kanaatinin hangi istikamette 
olacağı tamamen meçhul iken, 'ileri sürülen hu 
nofctai • nazarı Yüksek Meclisin peşinen kafoul 
edivereeeği ümidine, keza seçimin talikinde es
babı mucibe olarak istinadcdilmesi de kanaatimce 
hatalıdır. Teklif sahibi arkadaşlarımızın- nok
tai nazarlarına göre 1959 Eylülünde il genel 
meclisi seçimlerinden çılkaeak olan seçmen; Ka
sım ayının ikinci Pazarında hele diye seçimleri
ne; bundan hir hafta sonra yani son Pazarında 
da 'muhtar, seçimlerine davet olunacak elemektir. 

Halk irâdesinin tecellisi hakımından vatan
daşı toptan ilgilendiren üç mahallî seçimin böy
lece ısırt sırta getirilmesinin gerelk 'seçim meka
nizmasının işlemesi, ıgerek seçmen haleti ruhi-
yesi ve gerek hu haleti ruhiye ile heraher .müta
lâa olunmak icaheden ve seçimin hukukiliğine ve 
sağlamlığına tesir icra edecek olan iştirak nis
peti hakımından ne derece mahzurlu olacağı 
aşikârdır. 

Dahiliye Encümeninin mazbatasına gelince : 
Encümen; mahallî seçimlerin aynı yılda ya

pılmasından çok daha mühim olarak son seçim
lerde iktidarın ve "muhalefetin seçim emniyeti 
'bakımından üzerinde mutahakata vardıkları kü
tük 'aksaklıklarına temas etmiştir. 

Kütük mevzuu filhakika rejimin mânasına ve 
rengine tesir edici bir temel dâva (olduğuna gö
re, böyle mühim hir dâvanın ele alınarak seçi
min emniyeti ve neticeten siyasi huzur sağlayı
cı hir vazife şuuru içinde bulunmanın lüzumuna 
işaret eden Dahiliye Encümeninin (muhterem aza
larını bu kürsüden tebrik etmek isterim. 

Ancak meselenin encümende müzakeresi sı
rasında şuna şahidoldük. Hükümet mümessili, 
kütükleri ıslah mevzuunda (Kütük işi üzerinde 
duracağız, halkalım ki, aksaklıklar kanundan 
mı, yoksa tathikalttan mı ileri ıgeliyor, bunu an-
lıyacağız. Siz bizi metin ile ve müddetle tak-
yidetmeyiniz) dedi. Biraz evvel Hükümet de hu 
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kürsüden umumi olarak «En yakın bir zaman
da» dedi. Muayyen bir müddete yanaşmadı. Hal
buki biz bir senedir, kütük yolsuzluklarının dâ-
vacısıyız. (Soldan, biz de davacıyız, sesleri) 

Nitelkim encümen de dâvayı esasından kabul 
ediyor. Fakat kanun tekniğine uygun dlmıyaca-
ğmdan bahisle metne 'koymaktan çekiniyor. An
cak eâbabı mucilbede zikrediyor. Şayanı dikkat
tir ki; Hükümet ileri sürülen yolsuzluklar üze
rine bir yıldır eğilmiyor da, encümende şu talik 
vesilesiyle'muhalefet ve iktidar mebusları tara
fından izhar edilen endişeler karşısında ancak 
dillenip (Canım uzun etmeyin, işte tetkik edece
ğiz, bizi müddetle de mukayyet 'kılmayın) mâ
nasında konuşabiliyor. Hükümet mümessilinin 
tamamen halk iradesi ile alâkalı böyle mühim bil
işi bir türlü ele almaya yanaşmıyan bir eda ile 
konuşması elbette ki, tatmin edici ve inandırıcı 
olmaktan uzaktır. Beklemek... Evet, fakat ne za
mana kadar? işte bu belli değil. Sayın Erzurum-
luoğlu; (Muhalefet kütüklerden şikâyet ediyor. 
Fakat her hangi bir teklif de getirmiyor.) dedi. 
Ben de kendilerine; «Kütük hastalıklarını da içi
ne alan bir Meclis tahkikatı istedik. 

Bir kere bu tahkikat yapılsın ki, netice istih
raçları mümkün olabilsin.» diyeceğim. 

İşte encümende Hükümet mümessilinin itira
zı üzerine kütük işinin ıslahiyle, yani elinde seç
men kartı bulunan vatandaşın rey kullanmasının 
teminiyle birlikte seçimlere gidilmesi teklifi maal
esef kabul edilmiyerek metne konmadı. Muhalefe
tin içine su serpmiş olmak için sadece esbabı mu
cibe meyanma alındı. Halbuki böyle bir metin ol
saydı iktidar çevrelerinde bu seçimlerin kaybedil
mesi endişesinin bulunmadığına delâlet ederdi. 

Ayrıca seçim emniyeti ve siyasi huzur hesa
bına da millî bünyeye rahatlık verirdi ve Türk 
Milletinin iktidara gelmenin ve gitmenin kanun
lar içinde cereyan edecek bir siyasi hâdise olduğu 
gerçeğinin iktidarca artık kabul edilmiş olduğu 
kanaatiyle herhalde iktidarın lehine puvan sağ
lardı. 

Arkadaşlar, şimdi bu lâyiha kanunlaştıktan 
ve aradan da bir sene geçtikten sonra «Ne yapa
lım çalıştık ama matlup ıslahatı yapamadık, se
çimler hele bir sene daha geri bırakılsın.» denil-
miyeeeğini Yüksek Meclise şimdiden kimse temin 
edemez. Hâl böyle olunca da talik doğru olmaz. 
Seçim zamanında yapılmalıdır. 
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Arkadaşlar, şüphe yok, seçim demokratik ni

zamın mihveridir. Kütük işinin düzenleşmesi ise 
bu talik kanununun esbabı mucibesinden öteye 
götürülmiyeceğe benziyor. Şu halde köy seçimleri
ni talik etmiyelim, çünkü halk iradesinin tecellisi 
ile alâkalı olan seçimlerin olağanüstü millî zaru
retler dışında geri bırakılması seçim müessesesi
nin mâna ve mahiyetini zedeler, sarsar. Bu sar
sıntının vatandaş zihnindeki darbesinin ağır ola
bileceğine bilhassa işaret etmek isterim. 

Kaldı ki, seçim kütüklerinin düzeltilmesi veya 
yeni bir sisteme bağlanması için hüsnüniyetli bir 
Hükümet bu son tatbikattan da faydalanmış olur. 
Sözlerimin burasında derhal ilâve edeyim ki, köy 
devletten de, Hükümetten de evvel olan bir var
lıktır. Tarihî, tabiî ve içtimai bir varlıktır. Bu 
canlı varlık Köy Kanunumuzun kabul ettiği esas
lara göre kendi kendisini idare eder. Köyün ida
recilerini U2un zaman iş başında bırakmak veya 
senelerden beri idare âmirleri tarafından şu veya 
bu sebeplerle asıl vazife sahiplerinin çoğu uzak
laştırılmış olan mekanizmaya seçim ile yeni enerji 
vermemek Köy Kanununun ruhiyle kabili telif 
değildir. 

Arkadaşlar, bırakalım da kendi kendisini ida
re edecek olan köylerimize seçimlerle yeni fikir
ler yeni telakkiler girsin. Ve bu suretle köy ye
niden hamle imkânları bulsun. 

Arkadaşlar, kürsüden ayrılmazdan evvel Sa
yın Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'na bir, iki kelime 
ile cevap vereceğim. Sayın Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu (1957 seçimlerinden sonra kütük suiisti
mallerinden biz kendilerinden daha çok şikâyet 
ettik.) diyor. Madem ki, şikâyetçi idiler, 1957 
seçimlerinde kütüklerde suiistimal yapanlardan 
kaç kişiyi mahkemeye sevk etmek suretiyle tecziye 
etmişlerdir? iktidar kendilerinde, bütün kuvvet 
ve kudret kendilerinde olduğu halde şikâyetin 
lâfzi olarak kalması en zayıf tabiriyle şikâyetleri 
takibetmediklerinin delilidir. Kütük işi tashih 
edilmediği müddetçe seçim kütüklerinin mesuli
yetleri Demokrat Partinin sırtında kalmaya mah
kûmdur. 

Sayın Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu masraftan 
da bahsetti. Sizleri tahrik için söylemiyorum. Mil
lî iradenin tahakkuku, demokratik rejimin icap
ları için yapılacak masraflardan şikâyet edeiı 
muhterem arkadaşım bir milletvekili olarak temel 
atma ve açılış törenlerinde sarf edilen, israf edi-
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len paralar için ne düşünüyor acaba? (Sağdan, j 
alkışlar), (Soldan, aaa sesleri, gürültüler.) | 

Arkadaşlar; Ferda Güley arkadaşımız, Namık 
Gedik Beye, «Sen, Demokrat Partinin Dahiliye 
Vekilisin.» dediği için maaş kat'ı cezasına uğra
mıştı. i 

Namık Gedik Bey, milletin değil de Grupun 
Dahiliye Vekili olduğunu söylediğine göre kesilen 
maaşların iadesi ve paraların kendisinden tahsili 
icabeder. (Sağdan, alkışlar.) 

RElS — Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Efendim; bir hususu tavzih sadedinde 
yüksek huzurunuzu tekrar işgal etmiş bulunu
yorum. Özür dilerim. Bendeniz buradaki beyan
larımda Demokrat Parti Grupunun mutemedi 
ve makbulü olduğum müddetçe vazifeme celâ
detle devam edeceğim dedim. Tekrar bu şekilde 
bunu tesbit ediyorum. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Encümen Reisi, Rükndedin Nasuhi-
oğlu buyurun. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ RÜKNED- j 
DİN NASUHlOĞLU (Edime) — Muhterem ar
kadaşlar; Dahiliye Encümeninde bu kanım mü
zakere edilirken muhalefete mensup arkadaşlar 
Dahiliye Vekâleti mümessili arkadaşımdan sor- I 
dular: Bu kanunu yeni kütüklerin ıslahı kanu
nunu ne zaman getireceksiniz dediler. Çok kıy
metli bir dahiliyeci olan arkadaşım «şu tarihte 
diye birgün söyliyemem» dedi. Pek tabiîdir. Ve 
gene sordular: «Kütüklerin ıslahı kanunu mev-
zuubahsolurken muhalif parti mensuplarından 
fikir soracak misiniz?» Böyle politik bir mev^ 
zuda hiçbir politik sıfatı olmıyan kimselerle, 
sırf meslekî durumunu düşünerek, istişare et
mek doğru değildir kanaatindeyim. Bu itibarla, 
zapta geçen şu meselenin tavzihi için söz aldım. 

Adliye Vekili de burada beyanatta bulundu. 
Zapta geçmiyen bir mevzuu ele alıyorsunuz da 
niçin zapta geçen bir mevzuu ele almıyorsu
nuz t Bunun tavzihi için söz aldım. (Soldan, 
bravo sesleri) 

REİS —• Kemal Sarıibrahimoğlu buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar; teklifin mucip sebepler 
kısmında, köy kanunu lâyihasının birçok deği
şiklikler getirdiğini bu değişikliklere göre ye
niden seçim yapılması zaruri bulunduğu hak
kında bir izahat mevcuttur. Bendeniz bu nok
talara kısaca temas etmek isterim, I 
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Köy kanunu hakikaten birtakım değişiklik

ler getirmektedir. Fakat seçim mevzuunda ge
tirdiği değişiklikler seçimin geri bırakılmasını 
icabettirecek derecede derin ve geniş değildir. 
13 ve 15 nci maddeler bir iki küçük değişiklik 
getiriyor. 

Eski kanuna göre, 442 sayılı Köy Kanunu
nun muaddel maddelerine göre bine kadar nü
fusu olan köylerde sekiz, nüfusu binden yukarı 
olan köylerde 12 ihtiyar heyeti âzası seçilir. 15 
nci madde seçme ve seçilme yeterliğinden bahs
etmektedir. Lâyiha Ziraat Encümenine gelmişti, 
orada tetkik etmiştim; seçim ve seçilme bakı
mından ehemmiyetli telâkki edilebilecek hiçbir 
değişiklik mevcut değildir. Bu kadar şekle ta
allûk eden, esası alâkadar etmiyen sebepler için 
yeni bir kanun geliyor. Bu lâyihaya göre birta
kım değişiklikler olacaktır, seçimleri tehir ede
lim, demek bence mıaıkbul. muteber ve esaslı bir 
mucip sebep olamaz. 

Demokratik hükümler getirdiğinden bahset 
ti Ekrem Anıt arkadaşımız. Hakikaten birta
kım yenilikler getirdiği inkâr olunamaz. Yalnız 
anti demokratik hükümler de getirdiği şüp
heden varestedir. Şöyle ki, bir kere köyü tem
sil eden insanların adedinin 13 ncü madde ile 
azaltılması anti demokratik bir temayülün ifa
desidir. 

Saniyen; 7 nci maddede, köy ortak malla
rının, tahsis şeklini?, değiştiriimesi, yeni bir 'esa
sa bağlanmaktadır. (Soldan- Köy Kanununu 
müzakere etmiyoruz, sesleri) Evet ama bir-ka
nunun. değiştiriimesi, hattâ ortadan kaldırılma
sına matuf bir teklifin mucip sebeplerini tahlil 
ediyoruz. (Soldan; geldiği zaman konuşuruz, 
sesleri) G/eldiği zamanda konuşacağız, şimdi de 
lüzumlu olduğu kadar konuşacağız. Demokra
tik hükümler getirdiği; birtakım yenilikler ge
tirdiği, köy menfaatini hadim pek çok yeni te
sisler kurduğu hakkında güzel sözler tasarıda 
yer almamıştır. İnşallah kanun bu güzel sözler 
ve tem'ennilere uygun şekilde çıkar. Bu itibar
la hu esbabı mucibe gayet zayıf ve kanunun de
ğiştirilmesini muciboîacak kadar ehemmiyetli 
değildir. Sonra seçimlerin tynı seneye getiril
mesinden, seçim tansiyonundan bahsedilmekte
dir. Kanaatim şudur ki : Seçimler biribirlerine 
tesir ve müesseriyet derecesine göre sıraya 
konmalıdır ve buna göre yapılmalıdır. Köy se
çimleri, yapılan değişikliğe göre belediye ve 
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meclisi' umumi seçimlerinden sonraya bırakıl
maktadır. Halbuki köy seçimi daha önceye alın
malı. v^İlidan sonra meclisi umumi seçimi, da
ha sonra da milletvekili seçimleri yapılmalıdır. 
Halbuki tasarıya göre en sona köy seçimleri bı
rakılıyor. Kanaatimce bu hatalıdır. 

(Soldan: «ski kanunda da böyledir.) 
Eski kanunda da öyle olması bizi bugün ay

nı hatalı yola götürmeye hak kazandırmaz ve 
bir sebebolmaz. 

Eski kanunu da birçok defalar tadil etmiş 
bulunuyorsunuz. Ve epeyce münakaşası yapıl
mıştır. O zaman bunu da değiştirebilirdiniz, 
pekâlâ. 

Sonra seçim kütüklerinin de tadil ve ıslah 
edileceğinden bahsedildi. Muhakkak ki, bu ha
kikaten sevinilecek bir şeydir ve inşallah yeni,. 
esaslı ve güzel hükümler gelir. Yalnız şunu ifa
de etmek isterim ki, hukuk edebiyatında bir söz 
vardır: «Fena kanun yoktur, fena tatbikat var
dır», denir. Arkadaşlar, bunun en açık misali
ni işte şu seçim kütükleri mevzuunda görebi
liriz. 1950 - 1954 seçimlerini aksaksız yaptıran 
şu kütüklerin 1957 seçimleri, bütün partilerin, 
iktidar ve muhalefetin ittifak ettikleri birçok 
aksaklıkları bünyesinde taşıdığını ispat temiştir. 
Demek ki, bir kanun, kanun olarak fena sayıla
maz. Onu tatbik edenler nasıl bir tutum, nasıl 
bir zihniyet içinde ise kanunun tatbikatı da 
onun ifadesi olur. 

Nitekim; sadece kanunun değiştirilmesi üze
rinde duruldu. Halbuki 1957 seçimleri gösterdi 
ki, Sayın Adliye Vekilinin ve Dahiliye Vekili 
beyefendilerin ifad<e ettikleri gibi sadece kanu
nun değiştirilmesi bir mâna ifade etmiyor. Me
selâ; Sayın Adliye Vekilinin bir tamimi vardır. 
Tamim, asliye mahkemelerine kütüklerde bu-
lunmıyan kimselerin listelere ithali zımnında 
karar vermek salâhiyetini tanımaktadır. Seçim 
Kanununun 20, 21, 22 ve 23'ncü maddeleri hü
kümlerince asliye mahkemelerinin böyle bir sa
lâhiyeti yoktur ve Adliye Vekilimizin böyle bir 
salâhiyet tanımağa hakkı yoktur. Maalesef bu 
tamim hâlâ meri ve muteberdir. Bunu ortadan 
kaldırdığına dair Adliye Vekili tarafından her 
hangi bir iş'ar adliyeye vâki olmamıştır. Biz 
bir milletvekili olarak bu tamimin keenlemye-
kün addedileceğine, addedildiğine dair fiilî ve 
hukuki deliller görmek istemekte haklıyız zan
nediyoruz, kendimizi. 
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Sonra deniliyor ki, köy muhtar seçimlerinde 

ve ihtiyar heyeti seçimlerinde kütüklerin düzel
tilmesi kâfi. 

Arkadaşlarım, İller İdaresi Kanunu mevcut 
iken idare âmirlerine muhtar üzerinde her türlü 
tasarruf hakkı ve başka imkânları verirken sadece 
seçim kütüklerinin değiştirilmesi hiçbir mâna 
ifade etmez. Burada pek ağır misalleri şahıs ismi 
zikrederek vermek mümkündür. Fakat vakit ge
cikti, birçok arkadaşların sabrını suiistimal etmek 
istemem. Diğer arkadaşlarımın da ifade ettik
leri gibi, bu değişiklikleri bütün bu husustaki 
mevzuatı nazara alarak, iyi bir hava içinde ve 
ahenkli olarak yapmak iktiza eder. Ve iktidar
dan beklediğimiz de budur. 

Arkadaşlarım, gidiş değişikliği, hava deği
şikliği olarak hazırlıklar yapmak iktiza eder ve 
iktidardan da beklediğimiz budur, iktidara men
sup arkadaşlarım dedi ki; bizde bir seçim fobisi 
yoktur. Bunu Sayın Adnan Menderes bizzat tek-
zibetmiştir. 1957 seçimlerinin son gecesinden 
bahsederken «Allah o geceyi bir daha gösterme
sin» demişlerdir. Bu söz arkadaşlarımın en gü
zel tekzibdir. Bir cihete yine işaret etmek iste
rim, gerek Adnan Menderes, gerek Dahiliye Ve
kili Namık Gedik şahıs olarak hepimizin hürmet 
ettiği insanlardır. Ancak şu da muhakkaktır ki, 
kendilerinin ifadesiyle sabit olduğu üzere her 
iki tarafın, iktidar ve muhalefetin şikâyetlerine 
hedef olan; ama belki kendilerinin hiçbir veç̂  
hile sunu taksiri yoktur, onu bilmiyoruz; fakat 
kendilerinin de kabul ettikleri birçok hatalarla 
malûl bir seçim kütüğü ve seçim mekanizmasının 
bugün idarecisi ve mesulü durumundadırlar. 
Şimdi bu idareciler işbaşında iken, bu değişik
liklerin mânevi iklimi hazırlanmadan demokra
tik yolda birtakım inkişaflar beklemek biraz 
hayale kapılmak olur kanaatindeyim. Onun için, 
Sayın Adnan Menderes'in çeşitli sebeplerle söy
lediği gibi, mânevi iklim evvelâ hazırlanmalıdır. 
Çünkü aynı insan bugün ak dediğine yarın kara 
diyemez. Onun için ekip değişmelidir. Bu işleri 
idare edecek, kanunları hazırlıyacak insanlar el 
değiştirmeli ve bu zihniyete ayak uyduracak in
sanlar işbaşına gelmelidir. Ancak o zaman, ha
kikaten rasyonel ve iyiye doğru giden, birtakım 
teşebbüsler yapılabilir ve bir itimat havası hâsıl 
olur. 

Netice itibariyle mevcut değişiklik teklifi ne 
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realiteler, ne de mevzuat bakımından yerinde 
değildir, reddini istirham ediyorum. 

RE IS — Ekrem Anıt. (Soldan, vazgeçti ses
leri). 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ EKREM ANIT (Samsun) — Vazgeç
tim, efendim. 

REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) —Muhterem 

arkadaşlar, evvelâ Dahiliye Encümeninde vazife 
alan arkadaşlarımı, teklif sahiplerinin mucip 
sebeplerinden bâzılarını reddedip bâzılarını ka
bul etmek suretiyle sarahat vermiş bulunan, baş
ta reis olmak üzere, muayyen noktalarda bir mu
tabakata varmış olduğumuzdan dolayı tebrik et
mek isterim. 

Arkadaşlar, bu seçimlerin tehirinin mucip se
bepleri olarak tekliflerinde, maddi ve mânevi 
birtakım külfetleri zikrettikleri halde, teklif sa
hiplerinden Ömer Eızurumluoğlu da dâhil oldu
ğu halde, komisyonun noktai nazarına iştirak et
mek suretiyle tekliflerindeki bu esaslardan vaz
geçmiş bulunuyorlar ki bundan dolayı kendileri
ni tebrik ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar» biz, demokratik idare
de seçim mekanizmasma gece-gündüz gibi ruhla
rımızı alıştırmaya mecburuz. Seçimin, memle
kette tansiyon yaratacağı ve masrafları mucib-
olacağı esbabı mucibesiyle tehiri, emin olunuz ki, 
memleketin harice karşı durumunu sarsar ve 
bizler için haysiyet kırıcı olur. Ya bunu böyle 
kabul edeceğiz veya seçimlerden vazgeçeceğiz. 
Seçimlerden vazgeçmek milletçe mümkün olma
dığına göre biz siyaset adamlarının demokratik 
esasları itiyat haline getirmemiz ve ruhlarımızı 
ona alıştırmamız lâzımdır. İşte bu sebeple ko
misyon raporunu bu noktadan tasvibediyör ve 
önümüzdeki seçimlerde, meselâ ara seçimlerin
de seçimlerin mûtadolduğu üzere maalesef tehi
rine teşebbüs edilirse mucip sebepler olarak bu 
hususlara iltifat edilmiyeceğinin bir vesikası ola
rak görüyor ve komisyon azasını tebrik ediyo
rum. Köy seçimleri, idarede çalışan arkadaşlar 
daha 4yi bilirler, demokratik esasların en kolay 
tatbik edileceği sahadır. Köyde halkın kendi 
kendini idare etmesi fevkalâde kolaydır, bir 
şartla ki, üst kademeler şu veya bu sebeplerle 
fazla müdahale etmesinler, sadece kanun hü
kümlerini yerine getirmekle iktifa etsinler, hat-
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I tâ bu tarzda çalışmaya zaman zaman köylülere 

telkin etmek suretiyle itiyat kazandırmaya ça
lışsınlar. Bu itibarla kanun yoliyle veya idari 
kararlarla köy idaresinin vazifelilerini muhtar 
ve ihtiyar heyetlerinin seçim zamanlarını uzat
manın bu bakımdan şahsan aleyhindeyim. Mu
ayyen bir mahalde, dar bir muhitte yaşıyan 
insanlar arasında siyasi mücadeleyi ileri dere
ceye vardırdığınız takdirde dahi emin olunuz, 
umduğunuz neticeyi alamazsınız; başka bir de
yişle köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerin
de parti adayları, parti azalarına göre rey al
mazlar. Partilerin mukayyet azalarına baksın
lar, öyle neticeler elde edilmiştir ki, bu, mukay
yet âza adedinin zıddmâdır. Bu itibarla köy
lerde vatandaşlar, köy halkı yekdiğerini köy
lerinde sabah, akşam şahsan kontrol ettiği için, 
siyasi partilerin değil, adayların şahsan sevi
lip sevilmemeleri bilhassa rol oynar. Biz siya
si mücadele tarzında ileri bir dereceye gitmek 
istesek dahi, muhitlerinde devamlı tazyik ve 
müdahalelere mâruz kalmadıkları müddetçe kö
yün hayatına siyasi karakteri itihal etmeye im
kân yoktur. Keyfiyet böyle olunca hazırlanmış 
ve tetkik edilmekte olan Köy Kanunu lâyihası 
da, bir arkadaşımızın söylediği veçhile • bu nok
tada bir yenilik getirmemiş olduğuna göre te
hir isabetli değildir. • -

Komisyona bir noktada iştirak etmem benim 
için mümkün olmıyacaktır, o da şudur: Ko
misyonda mahallî karakterdeki seçimlerin aynı 
yılda yapılması prensibi uygun görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, seçimlerin bilhassa 
siyasi mahiyet kazanması, umumi hizmetlerin 
görülmesiyle alâkalı olarak bütçenin tasarru
funda kendisini • gösterir. Yoksa hizmetlerde 
bir sîyaSilik aranamryacağı takdirde mücerret 
seçimin siyasi mahiyet taşımıyacağı aşikârdır. 
Ancak hizmetlerin görülmesinde, varidatın te
min edilmesinde, masrafların şu veya bu hiz
met nevi içinde tahsis, tefrik ve tercih edilmesi 
keyfiyeti mevzuubahsolclıığu takdirdedir ki, 
seçimler siyasi karakter taşır, aksi takdirde 
seçimin siyasi karakteri yoktur. Bu itibarla 
köy bütçelerinin mahiyeti ve köyde görülecek 
hizmetler göz önünde bulundurulacak olursa bu 
bakımdan köylerin ihtiyar heyeti ve muhtar
ların seçimini diğer mahallî seçimler zaviyesin
den mütalâa etmek doğru değildir. Belediye 

I hizmetlerinin bir siyasi karakteri vardır; bele-
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diye hizmetlerinin görülmesinde bir siyasilik 
vardır, vilâyet hizmetlerinin görülmesinde bir 
siyasilik vardır; fakat devlet idaresini demok
ratik bir düzen içine henüz alamadığımız için
dir ki, belediye ve vilâyetler idaresinde siyasi 
görüşleri hizmetler sahasına aksettirmeyi dü
şünemiyoruz. Bu itibarla memleketimizde de
mokratik bir devlet nizamı kurulması mücade
lesinde; «Beyhude vakit kaybediyoruz, bun
dan millet çok şeyler kaybediyor.» diyenleri 
haklı görmemiz gerekiyor. Garp memleketle
rinde fakir mahallelerde bulunanların, dar ge
lirlilerin münakale şebekesinden daha ucuz is
tifade ettirildiği veya elektrik ve su hizmet
lerinin görülmesinde istihlâk miktarlarına gö
re dar bütçeli ailelerin faydalandırıldığı çok 
görülen şeylerdendir. Köylerde böyle farklı 
muameleler yapmak imkânı yoktur. Bu sebep
le diyoruz ki, demokratik bir düzen içine gir-x 

diğimiz andan itibaren Türkiyemiz süratle 
kalkınacak ve bu kalkınma nimetlerinden bü
tün vatandaşlarımız nasibini içtimai adalet için
de alacaklardır. Bu bakımdan seçimlerin te
hiri için ileri sürülen masraf ve sinirlilik se
beplerini reddetmek gibi ileri bir anlayış gös
teren Dahiliye Encümenindeki arkadaşlardan 
rica edeceğim, köy hizmetlerinin görülmesi, 
belediye hizmetlerinin görülmesi veya hususi 
idareler hizmetlerinin görülmesi derecesinde si
yasilik gösteremez. Bu sebeple mahallî ' seçim
lerin hepsinin, yani köy, belediye ve vilâyet 
hususi idarelerinin seçimlerinin aynı zamana, 
aynı yıla raslandırılması lüzumu prensibi köy
lerin zaviyesinden zaafa uğrar arkadaşlar. 

Diğer taraftan seçimlerin muhtelif yıllara 
taksim edilmesinin bir faydası da tatbikattaki, 
aksaklıkların veya tatbikatın başında bulunan 
mesul adamların hareket tarzını Yijksek Mec
lisin murakabe etmesinde ve gerekli tedbirleri 
almak imkânını baheştmesinde görülür. Bu 
itibarla da köylerin katiyetle diğer mahallî se
çimlerin dışında mütalâa edilmesi lüzumu var
dır. Nihayet bunun dışında aynı mesul in
sanlar ve aynı hükümler ortada bulunduğuna 
ve muhalefette ve muvafakatte bulunan arka
daşların bâzı tatbikat hatalarında ittifak ettik
lerine göre, işbaşında bulunanların tatbikatta 
bir değişiklik yapmaya kararlı olup olmadığı
nı bilmekte fayda olurdu arkadaşlarım. 
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Bendeniz şahsan Dahiliye Vekilinin beya

natından bu istikamette bir mâna çıkarmaya 
imkân bulamadım. Bu imkânı bulamadığımın 
diğer bir sebebi de şudur; vakıa vekil sonra ten-
kid edilince tavzihe çalıştılar ama arkadaşlar, 
beyanatı esnasında o anda tesbit ettiğim husus 
aynen şu idi; Vekil «Bir iktidar grupunun ve
kili olarak ben» diye söze başladı. 

Muhterem arkadaşlar; mebus olarak hepimi
zin, vazifesi aynıdır. Hükümette vazife alan Ve
kil arkadaşların bir iktidar grupunun pr<'gra
mını tatbik etmekte kendi gruplariyle alâkası 
olduğunu kabul ederini. Fakat bunu bir iktidar 
grupunun vekili olarak telâkki edilmesine katî 
olarak muhalifini. Vekiller Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin vekili oldukları kanaatini vicdan
larında kökleştirmelidirler. Bunu temin et:nek 
biz mebusların vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar; Vekil, bir iktidar gru
punun vekili olamaz. Böyle olduğu, vekiller bu 
kanaatte oldukları takdirde işlerimizin selâmet
le yürütülmesi mümkün olmaz. Vekiller nefisle
rini zorlıyarak bu haleti ruhiyelerini • tashih et
melidirler. Böyle olmaz da Vekil ben ne yapar
sam yapayım grupum beni kurtarır kanaatinde 
olarsa arkadaşlar; yarın iktidar mebusu arka
daşların dahi altından kalkamıyacağı birtakım 
hataların işlenmesi mukadder olur (Sağdan, bra
vo sesleri) ve mebuslar da vebal altında kalır
lar. Hepimiz beşeriz, mesuliyet alan arkadaşların 
behemehal her ne yaparlarsa yapsınlar değil, 
ancak parti programına uygun bir politikanın 
sahibi oldukları müddetçe grupun desteğine 
mazhar olacağını bilsinler hele tatbikatta aksak
lıklar olduğu ortaya konduktan sonra grup ar
kadaşlarının desteğinden mahrum kalacağını bi
lirlerse o zaman bunların tashihi yoluna gidilir. 

Bakınız bir yıl geçmiş, aradan bir yıl geçtiği 
halde iktidara mensup arkadaşlarımız tatbikat
ta bâzı hataların yapılmış olduğunda muhalif 
mebuslarla mutabakat halinde oldukları halde 
bu hataların yapılmasında mesullerin ortaya çı
karılması mevzuunda sarf edilmiş el ile tutulur 
bir mesai yoktur. Dahiliye Vekâletinin bu mev
zuda bir çalışması olmamıştır, işte buna katiyen 
meydan vermeyiniz arkadaşlar. 

Sözlerim, Anayasanın bir maddesine de isti-
nadetmektedir. Bunu arkadaşlarım bilirler ama 
ben hatırlatmadan geçemiyeeeğim. 
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Anayasanın 46 ncı maddesi, (Vekilleri kendi t 

vekâletlerine ait işlerden ve kendi maiyetindeki i 
memurların muamelâtından dolayı şahsan ve 
münferiden mesuldür) der. Bu itibarla çalış-
malarımızda memleketi her gün biraz daha ileri j 
götürmek kararında isek, ki, öyle diyoruz, bu J 
mevzuatı bir köşeye atmaya hakkımız olmaması j 
lâzımgelir. • 

Adliye Vekilinin beyanatı hakikaten insana ] 
ferahlık vericidir. ! 

Vekilin, kütüklerin adli cihaz içinde tanzi
mine raütaallik beyanatı isabetli olmakla bera
ber, bunu vicdanlarınıza tevdi edeceğim, Demok
rat Partinin muhalefet yıllarında «adlî teminat, 
adli teminat» diye bağırmasının sebebi, hâkim
lerimizin o günkü mevzuata göre idare âmirle
rine nispetle daha muhkem bir statüye malik ol
malarından ileri gelmekte değil miydi? Hâkim 
teminatı katî bir esasa bağlanmadıkça eski hü
kümler tekrar ihya edilmedikçe, teminatınız ni- I 
hayet teker teker meslekî formasyonların icabı ] 
içinde hâkimlerimizin vicdanına terk edilmiş j 
olur ki, bunun kifayetsizliği aşikârdır. Memurun s 
devamlı olarak maişet kaygısı içinde vicdanı ile \ 
başbaşa terk edilmesi isabetsizliği kanısındadır ! 
ki, asırların tecrübeleri sonunda bu gibi işler ob- s 
jektif teminata kavuşturulmuştur. Ben Ilükü- ; 
metten bu noktadan milleti ferahlandıracak ça- \ 
lışmaları bulunduğunu, bugün değilse bile en ya- ! 
km zamanda ifade etmesini rica ediyorum. Mil-
let bu noktada huzursuzdur. \ 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, l 
onları okutuyorum. i 

Yüksek Reisliğe \ 
Müzakereler kâfidir; kifayetin oya arzını j 

"saygılarımızla rica ederiz. j 
Çanakkale Mebusu Çanakkale Mebusu j 

Ahmet Hamdi Sezen Nahit Ural j 
Samsun Mebusu j 
Nüzlıet Ulusoy , 1 

î 

Yüksek Riyasete ' 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını I 

arz ve teklif ederiz. İstanbul Mebusu 
Arsîan Nihat Bekdik i 

REİS — Her iki takrir de aynı mahiyettedir, j 
Kifayeti müzakereyi reylerinize arz ediyorum. | 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edil- j 
mistir. I 
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Kanun teklifinin reddini mutazammm tak

rirler vardır, okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 6835 sayılı 

Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddini arz ve tek
lif ederim. 

19 .II . 1958 
Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

Yüksek Reisliğe 
Ömer Erzurumluoğlu ve 11 arkadaşı imza-

siyle Yüksek Meclise sunulan ve köy muhtar 
ve ihtiyar meclisleri seçimlerinin 1 sene te
hirine mütedair olan kanun teklifinin ve bu 
husustaki Dahiliye Encümeni mazbatasının şi
fahen arz olunan sebeplerle reddini arz ve tek
lif ederiz. 

Sivas Mebusu Kars Mebusu 
Turhan Feyzioğlu Mehmet Hazer 
Ankara Mebusu Malatya Mebusu 

İbrahim Saffet Omay Kâmil Sürenkök 
Ankara Mebusu 

İsmail İnan 

REİS — Ret talebini havi bir üçüncü tak
rir daha vardır ve bu da Asım Eren arkada
şımıza aittir. Ancak takririn baş tarafında 
«şifahen arz edeceğim sebeplere binaen» den
mektedir. Kendisi de konuşmamış bulunduğu
na göre bu takriri reye arz etmiyorum, 

Şimdi okunan ve kanun teklifinin reddini 
tazammun eden . takrirleri oyunuza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Reddedil
miştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mazbatada müstaceliyet teklifi bulunmak
tadır. Müstaceliyeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Maddeleri okuyoruz. 

6835 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6835 sayılı Kanunun muvak
kat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir Î 
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MUVAKKAT MADDE .— Halen vazifeli 

bulunan köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin 
kanuni müddetleri 1959 yılı Kasım ayının so
nuna kadar devam eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Son olarak kanunun heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyen var mı? 

Buyurun, Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) —- Muhterem arkadaş-

lar* son safhasına gelmiş ve maddeleri kabul 
ödilmûiş olan kanun teklifinin haddizatında mü
zakeresine maalesef ters olarak başlanmıştır. 
Yani evvelâ hattâ Sayın Dahiliye Vekilinin 
okuduğu köy muhtarları seçim listelerinden de 
anlaşılacağı üzere, köy muhtarları ve ihtiyar 
heyetleri seçiminin geri bırakılmasına aidolan 
6835 sayılı Kanun teklifi konuşulduğu zannedi
lerek say m Vekiller ve hatipler söz almış ve o 
şekilde konuşmuşlardır. Fakat sonunda kanu
nun metninin 6834 sayılı Kanun yani şehir ve 
kasabalar mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
nin seçimine aidolan muvakkat maddenin mü
zakere edildiği anlaşılmış ve ondan sonra bu. 
kanuna geçilmiştir. Esasında da kanun ter3 
olarak gelmiştir. Çünkü icraya, kanunların tevdi 
ettiği bir vazifenin geri bırakılması icabediyor-
sa, icranın kendisinin bir teklifle gelmesi icab-
ederdi. Kaldı ki, icradan beklenen, seçimlerin 
tehiri değil, 1957 seçimlerinde olduğu gibi, se
çimlerin öne alınmasıdır. Çünkü demokratik 
olan tatbikat millî iradenin izharının ya vâde
sinde, ya da vâdesinden evvel teminidir, tehiri 
değildir. Binaenaleyh gelmiş olan bu kanun tek
lifi, (bu ış?,k altında icraya âdeta bir destek 
mahiyetinde ve katiyen en ufak bir tezyif kasıt 
ve niyetiyle arz etmiyorum.) Kraldan ziyade kral 
taraftarı olmayı ifade eden bir haldir. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Dahiliye Vekili 

âm ve şâmil mânada seçim emniyetini taahhüd-
edemem diyorlar. 

DAHİLİYE VEKÎLİ NAMIK GEDİK (Ay-
din) — Böyle bir şey demedim. 

ASIM EREN (Devamla) — Bu beyanflarmı, 
sonradan Adliye Vekili Bey kürsüde beyanda 
bulunduktan sonra çevirerek «taahhüdü Adliye 
Vekili söyledi. Bu sebeple ben yeni bir taah
hüde lüzum görmediğimi anlatmak istemiştim» 
demelerine teşekkür ederiz. Ancak biz zaten 
4 Aralık 1957 de 5 nci Menderes Kabinesinin Hü
kümet programında vermiş oldukları taahhüde 
sadık kalacaklarına inanmaktayız. Bunu, bunu 
hakkiyle tatbik etsinler ve bilâkis demokratik 
millî iradenin izharı vâdesini geciktirecek teklif
lerle gelmesinler, istediğimiz budur. 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde lütfen. 
ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka

daşlara, nabız yoklama tâbirini bendeniz doğ
ru bulmuyorum. Millî iradenin kanuni izharı 
vâdesi gelmiş iken bunu geciktirmek doğru de
ğildir. Bu gibi türlü kanun teklif ve lâyihaları
nın hepsini de millî iradenin izharına yeni bir 
fren olarak telâkki ve reddetmesi muhterem He
yetinizin vazifesi cümlesindendir kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; bâzı Demokrat Partili 
hatipleri de malî mahzurdan bahsettiler. Bu se
nenin ve gelecek senenin, ayrı ayrı bütçeye mev
zu seçimler tahsisatı elbette vardır. Binaenaleyh 
bu senenin tahsisatını kullanmayıp gelecek sene
nin tahsisatını iki misline iblâğ etmek mi gelecek 
bütçe için daha ağır bir malî masraftır, yoksa 
her yılın mevzu tahsisatım kendi içinde sarf et
mek mi daha- mantıki ve ucuzdur? Takdirlerini
ze terk ederim. 

Muhterem arkadaşlar, her mebus seçimini 
mütaakıp o seçimlerde vazife görmüş muhtarla
rın ve ihtiyar heyetlerinin, evlâbittarik. tebdili 
iktiza eder ve böylece gelecek dört senelik yeni 
seçimlere seçim kütüklerinin ve diğer esasların 
sıhhatle hazırlanması için taze bir ekibin her mil
letvekili seçimi ferdasında işbaşına gelerek, muh
tar ve mahalle heyetini ve köy ihtiyar meclisle
rini ele alarak vazifeye başlaması gerekir. Biz 
1956 nın 10 Eylülünde kabul ettiğimiz tadil mad
desini iki sene sonra neden tadil edelim? Buna 
mantıki hiçbir sebep yok ki... Böyle, bir lüzum 
olsaydı daha o zaman bu maddenin tadili esna
sında Muhterem Heyetinizce elbet nazara ahnır-

Î 
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di. Demek ki, lüzum yokmuş.. O halde bugünkü 
tadil teklifi, samimî bir ihtiyaç ifadesi sayıla
maz. Kaldı ki, Köy Kanununun bu maddesinin 
tadili ile 442 sayılı Köy Kanununun kamburları 
artmış bulunmaktadır. Dikkat ederseniz kanun 
maddelerinde bir sürü eski tadiller ve nihayetin
de üç tane de ek madde ve ek maddelerden bi
rinde bir de sonradan gelmiş bir muvakkat mad
de varken, bu muvakkat maddenin bugün de 
ikinci tadili kanuna giriyor. 

Arkadaşlar, kanunlarla bu şekilde bilâlüzum, 
hem de millî iradeye rağmen, oynamak hakkımız 
değildir. (Soldan güürltüler, «millî irade biziz» 
sesleri) Millî irade Anayasada mevcut seçim hak
kıdır. Bu hakkı ihlâl eden vekil, vekâlet ve tem
sil vazifesine sadakat göstermemiş sayılır. 

Üç seçimin aynı sene içinde sıralanmasının 
bâzı mahzurları da vardır. Meselâ teknik mah
zurları.. Bir sürü adayın hangisi belediye, han
gisi muhtar, hangisi ihtiyar heyeti adayı olduğu 
hususunda bir karışıklık meydana gelecektir. 
(Soldan gürültüler) Sonra malûmu âliniz, ka
nunda birtakım yasak günler vardır. Bunların 
sayısını vatandaşlar aleyhine artırmaya hakkımız 
yoktur. 

Gerek Köy Kanununun - ki 34 sene evvel ilk 
binası kurulmuş olan bir kanundur - gibi bir 
kanun, gerekse Belediye Kanununun - 14 sene 
evvel kurulmuştur - yakın bir zamanda tadilen 
tatbikata vaz'edileceklerine dair ümitlerimiz de 
zayıftır. Bunu biraz evvel konuşan Mehmet Ha*-
zer arkadaşım; «üç seneden beri Dahiliye Vekili i 
vadeder ama, önümüze kanunu getirmez, yani | 
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bu Köy Kanununu getirmez» demekle bir haki
kati ifade etmişlerdir. Biz önümüzdeki yıl se
çimlerine kadar bunların ikmal edileceğini nere
den bilelim ve nasıl emin olalım da Ömer Erzu-
rumluoğlü arkadaşımızın bu teklifini kabul ede
lim?! 

Beri tarafta bu kanun ne Hükümetten, ne de 
Demokrat Parti Grupundan gelmediğine ve sa
dece beş arkadaşın sânihasmdan geldiğine göre, 
bu kanun gelmeseydi ve^bugün saat 15 te de yük
sek huzurunuzda hazır olmasaydı vaziyet ne ola
caktı? Bu yılın 30 Kasım günü bu muhtar se
çimleri yapılmıyacak mıydı? 

M. KEMAL BÎBEROÖLU (Çorum) — Ha
zırdı. *• • ' 

ASIM EREN (Devamla) — O halde hazırlı
ğı iptal etmeye mahal yoktur. Teklifi veren D. P. 
li arkadaşlarını alet etmek istiyen bir zihniyetle 
biz asla beraber değiliz. 

Arkadaşlar; bir de dışarda milletin sesine ku
lak verin. Âdeta icra organını minderden kaçan 
bir muhasım gibi, bir pehlivan gibi telâkki eden 
Türk Milleti, cesarete de fazla önem verdiğinden 
bu şekilde iradesinin izharından çekinen bir hü
kümete bir daha hiçbir zaman idaresini emanet 
etmez! (Sağdan alkışlar) 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde olmadı
ğı için 21 . XI . 1958 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,59 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 
:1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 

Midyat'ın, Derizbin v.e Nusaybin'in Sideri köyleri 
muhtarlarının vazifelerinden uzaklaştırılmaları 
sebebine dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge-
dik'in tahrirî cevabı (7/256) 

23. VI. 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun Dahiliye Vekili tarafından 
tahrirî olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Midyat'ın Derizbin köyü muhtarı ismail ile 
Nusaybin'in Sideri köyü muhtarı Şemun'un va
zifelerinden uzaklaştırılmaları sebebi nedir? İşe 
başlatılmaları düşünülmekte midir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. I. G. M. 
3. D. R. .Ş. M. 

Sayı : 631 - 538 -10/1958,19830 

özü : Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Arıkan'ın tahrirî sual takriri 
H. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
2o . VI . 1958 gün ve Umumi Kâtiplik K. 

Md. 7-256/1670-6344 sayılı yazıları karşılığı
dır. 

Midyat kazasının Derizbin köyü Muhtarı İs
mail Arna ile Nusaybin kazasının Sideri köyü 
Muhtarı Şemun îlik'e dair Mardin Mebusu Meh
met Ali Arıkan tarafından verilen ve vekâleti-
mizce cevaplandırılması istenilen 23 . VI . 1958 
tarihli tahrirî sual takriri üzerine yaptırılan 
tetkikat neticesinde : Haklarında vâki ihbar ve 
şikâyetlerden dolayı tahkikatın selâmetle yü
rütülmesi bakımından vazifelerinden uzaklaştı
rılarak tanzim olunan tahkikat evrakının • alâ
kalı kaza idare heyetlerine tevdi edildiği ve 
İsmail Arna hakkında men'i muhakeme kararı 
verildiği cihetle vazifesine tekrar başlattırıldığı, 
diğer muhtar Şemun İlik hakkında ise dövmek 
suçundan lüzumu muhakeme kararı verilerek 
evrakın adliyeye tevdi edilmekle beraber işle

miş olduğu suçun vazifesine devama mâni teş
kil etmemesi dolayısiyle vazifesine iade edildiği 
Mardin Valiliğinin 9 . VIII . 1958 gün ve köy. 
4/516 ve 1 . X . 1958 gün ve köy. 4/636 sayılı 
yazılariyle bildirilmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 14. X . 1958 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

2. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Anka
ra Vilâyeti Trafik Müdürlüğüne kayıtlı bulunan 
otomobil, kamyon ve otobüslerin miktarı ile jant 
ebat ve numaralarına (7/244) 

3. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, İstan
bul ve İzmir vilâyetleri Trafik müdürlüklerinde 
kayıtlı bulunan otomobil, kamyon ve otobüslerin 
miktarı ile jant ebat ve numaralarına dair sual
lerine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in tahrirî 
cevabı(7/245) 

20 . VI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Recep Dengin 

istanbul ve izmir vilâyetlerinde Trafik mü
dürlüklerine kayıtlı ne kadar aded otomobil var
dır? Bu otomobillerin ne* kadarı kamyon, ne ka
darı tenezzüh, kamyenet ve otobüslerden ibarettir? 
Ve bu vasıtaların kullandıkları lâstiklerin jant 
ebadı ve numaraları nelerdir?. 

20 . VI . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Recep Dengin 

Ankara vilâyetinde Trafik Müdürlüğüne ka
yıtlı ne kadar aded otomobil vardır. Bu otomobil
lerin ne miktarı kamyon, tenezzüh, kamyonet ve 
otobüslerden ibarettir ve bu vasıtaların kullandık
ları lâstiklerin jant ebadı ve numaralan nelerdir? 

—m 
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T. C. 

Dahiliye Vekâleti 16 . X . 1958 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Trafik Şubesi Müdürlüğü 

105262 
Dosya : 62282 

özü: Ankara Mebusu Re
cep Dengin'in istediği 
malûmat hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Katma 
24 . VI .1958 gün Umumi Kâtiplik Kanunlar 

Müdürlüğü 7-244/1642, 7-245/1643-6252 sayılı 
yazıları karşılığıdr. 

Ankara, İstanbul ve îzmir vilâyetlerinde tra
fik şube ve bürolarında kayıtlı otomobil, kam

yonet, kamyon, otobüs miktan ile jant eb'adına 
mütaallik Ankara Mebusu Eecep Dengin tarafın
dan sorulan ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen malûmat üç liste halinde ilişikte sunul
muştur. 

Keyfiyeti yüksek bilgilerine saygı ile arz ede
rim. 

Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

Ankara Trafik Şubesi Müdürlüğünde kayıtlı 
ve tescilli bulunan otomobil, kamyonet, kamyon 
ve otobüs yekûnu ile lâstik ebatlarını gösterir 
cetvel : 

Otomobil Kamyonet Kamyon Otobüs 

6 732 1 979 3 700 639 

Jant ebatları 

Otomobil 

135X400 
145X400 
155X400 
165X400 
185X400 
137X153 
475X500 
450X12 
380X135 
500X13 
520X13 
540X13 

Kamyonet 

165X400 
560X13 
640X13 
650X13 
590X14 
600X14 
750X14 
670X6 
525X15 
570X15 
590X15 
600X15 

Kamyon 

675X15 
700X15 
750X15 
760X15 

1050X15 
600X16 
650X16 
700X16 
750X16 
900X16 
925X16 

1050X16 

Otobüs 

760X15 
600X16 
750X16 
900X16 

1050X16 
750X17 
600X18 
650X18 
600X20 
650X20 
700X20 
750X20 
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Otomobil Kamyonet Kamyon Otobüs 

550X13 
560X13 
590X13 
600X13 
640X13 
650X13 
670X13 
690X13 
715X13 
760X13 
500X14 
520X14 
540X14 
560X14 
590X14 
600X14 
710X14 
750X14 
760X14 
800X14 
670 X— 
640X14 
400X15 
425X15 
500X15 
510X15 
520X15 
525X15 
540X15 
550X15 
560X15 
565X15 
570X15 
590X15 
600X15 
610X15 
630X15 
640X15 
650X15 
670X15 
675X15 
700X15 
710X15 
715X15 
720X15 
750X15 
760X15 
800X15 

640X15 
650X15 
670X15 
700X15 
710X15 
715X15 
750X15 
760X15 
800X15 
810X15 
900X15 
450X16 
500X16 
550X16 
575X16 
600X16 
625X16 
650X16 
670X16 
700X16 
750X16 
760X16 
800X16 
900X16 

1000X16 
1050X16 
400X17 
450X17 
475X17 
500X17 
550X17 
700X17 
750X17 
650X17 
600X17 
600X18 
700X18 
750X18 
600X20 
650X20 
700X20 
750X20 
825X20 
900X20 

1400X16 
550X16 
700X17 
750X17 
650X17 
600X18 

1050X18 
650X18 
700X18 
750X18 
710X18 
600X20 
650X20 
670X20 
700X20 
750X20 
760X20 
800X20 
825X20 
900X20 
925X20 

1000X20 
1050X20 
1100X20 
1300X20 
625X20 
720X20 
600X25 
720X25 

800X20 
825X20 
850X20 
900X20 
925X20 

1000X20 
1100X20 
1200X20 

— 1 8 4 -
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Otomobil Kamyonet Kamyon Otobüs 

810X15 
635X15 
820X15 
825X15 
650X15 
870X15 
900X15 
740X15 
780X15 
400X16 
475X16 
500X16 
525X16 
540X16 
550X16 
560X16 
575X16 
225X16 
590X16 
600X16 
625X16 
640X16 
650X16 
670X16 
700X16 
710X16 
715X16 
750X16 
760X16 
800X16 
820X16 
900X16 

1050X16 
615X16 
725X16 
720X16. 
400X16 
750X17 
400X18 
600X18 
640X18 
550X20 
600X20 
700X20 
750X20 
760X20 
800X20 

Otomobil Kamyonet Kamyon Otobüs 

825X20 
1600X20 
600X25 

istanbul Trafik Şubesi Müdürlüğünde kayıtlı 
ve tescilli bulunan otomobil, kamyonet, Kamyon 
ve otobüs yekûnu ile lâstik ebatlarını gösterir 
cetvel. 

Otomobil Kamyonet Kamyon Otobüs 

14 384 

Otomobil 

425X14 
500X13 
590X13 
500X14 
590X14 
525X15 
425X15 
550X15 
590X15 
640X13 
640X15 
600X15 
670X15 
650X15 
700X15 
710X15 
760X15 
800X15 
165X400 
500X16 
525X16 
550X16 
650X16 
750X16 

3 512 . 5 956 

Jant ebatları 

Kamyonet Kamyon 

700X16 
600X17 
600X18 
650X18 
600X20 

650X20 
700X20 
750X20 
825X20 
900X20 

1000X20 
1100X20 
1200X20 
1100X22 
1400X22 

940 

Otobüs 

650X20 
700X20 
750X20 
825X20 
900X20 

1000X20 
1100X20 
1200X20 
1100X22 
1400X22 

îzmir Trafik Bürosunda kayıtlı ve tescilli bu 
liman otomobil, kamyonet, kanton ve otobüs ye
kûnu ile lâstik ebatlarını gösterir cetvel. 

Otomobil Kamyonet Kamyon Otobüs 

2 904 899 2 251 627 
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)tomobil 

450X13 
550X13 
590X13 
640X13 
500X14 
520X14 
400X14 
670X13 
590X14 
640X14 
750X15 
425X15 
820X16 
550X15 
550X17 
625X15 
750X17 
670X15 
640X18 
800X15 
600X20 
750X20 

Jant ebatları 

Kamyonel 

155X400 
165X400 

, Kamyon 

900X20 
1000X20 

185X400 1100X20 
750X14 
500X16 
525X16 
550X16 
600X16 
650X16 
700X16 
400X1.5 
900X16 
500X15 
500X17 
600X15 
650X17 
.650X1.5 
650X18 
710X15 
124X400 
650X20 
825X20 

1200X20 
1300X20 
1200X22 
1200X24 
826X20 
590X15 
670X14 
750X16 
,450X15 
400X17 
560X15 
600X17 
640X15 
600X18 
700X15 
750X15 
135X400 
700X20 
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5, Bu tesisler emaneten veya ihale suretiyle 

hangi mütaahhitlere verilmiş ve yaptırılmıştır ? 
Otobüs 6. Mütaahhitler üzerine aldıkları içme suyu 

taahhütlerini şartnamelere göre ifa etmişler mi
dir? 

4. — Maraş Mebusu Emin Soysalhn, M araş 
vilâyeti koy içme suyu tesislerine dair sualine 
Nafıa Vekili Tevfik îlerifnin taJırirî cevabı 
(7/236) 

18 Haziran 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki soruların Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim, 

Maraş Mebusu 
Emin Soysal 

1. Maraş iline 30 Mayıs 1950 yılından 1 
Mart 1958 yılma kadar köy içme suları için ne 
kadar para verilmiş ve sarf edilmiştir? 

2. Verilen paralarla Maraş ilinin hangi köy
lerinde içme suyu tesisleri yapılmış ve su getiril
miştir? 

3. Para verilen bu köylerin içme suyu tesis
leri için fennî tetkikler ve projeleri yaptırılmış 
mıdır? 

4. îçme suları tesisleri bu projelere göre ya^ 
pılraış mıdır? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 
Hususi Kalem 

Sayı : 979 

1 7 . X , 1958 

öz : Maraş Mebusu Emin Soy-
sal'm Maraş köy içme sularına 
dair yazılı sual takriri hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

20 . VI . 1958 gün ve 7-236/1609-6125 sayılı 
yazınıza cevaptır : 

Maraş Mebusu Emin Soysal tarafından veri
len 18 . V I . 1958 tarihli ve Maraş vilâyeti köy
leri içme suyu hakkındaki yazılı sual takriri aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

1. 30 Mayıs 1950 ile 1958 yılları arasında 
köylerde halkın yapacağı içme su işlerine yar
dım tahsisatından Maraş Valiliği emrine yapılan 
tahsisler şunlardır : 

Yılı 

1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 

Lira 

16 000 
70 000 
230 000 

325- 000 
250 000 
263 000 

(Ayrıca yapılan boru tahsisi) 
1" — 1500 m. galvanizli 
H — 3500 m. » 
2" — 2000 m. » 

2. 

(Bu paradan 63 000 lirası şu 
boru tahsislerine ödenmiştir) 
İ İ " — 4966,92 m. galvanizli 
W — 4042,91 m. » 
(Bu paradan 21 806,60 lirası 
su boru tahsisine ödenmiştir) 
1" — 3999,42 m. galvanizli 
(Bu paradan 97 849,08 lirası şu 
boru tahsislerine ödenmiştir) 
1" — 9998,59 m. galvanizli 
1 | — 5000,95 m. » 

Maraş ilinde içme suyu getirilen köy ve 

1956 375 000 

-1957 450 000 

mahallelerin isimlerini gösterir liste ilişiktir. 
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3, 4, 5 ve 6 neı maddeler hakkında vilâyetten 

alman malûmat aşağıdadır : 

«Nafıa Müdürlüğünün kendi kadrosundaki 
teknik elemanlariyle vilâyetimiz dahilindeki bil
ûmum köyler gezilerek umumi vaziyeti tesbit 
edilmiş ve her köye birer dosya açılarak tesbit 
edilen hususlar dosyasına konmuştur. Bu arada 
mahallinde köylerin içme su durumları da tet
kik edilmiş olduğundan suyu bulunmıyan köy
ler nüfusuna ve hayvan adedine göre bir sıra
ya konulmuş olup, bunlardan ehemmi mühim
ine tercih ederek her sene ödenek ve malzeme 
durumumuza göre bir program hazırlanmakta
dır. Emekleri, vasıtaları ve paraları ile iştirak 
edenler ve istimlâk parası istemiyenler tercihan 
ön sıraya alınmakta ve işler emanet usuliyle 
meydana getirilmektedir. 

Programa alman köylerin birinei keşifleri 
yapılmakta ve Vilâyet Daimî Encümeninden 
emaneten inşasına karar alınarak , işe başlan
maktadır. 

Bu suretle kanuni formalitesi ikmal edilen 
köylerin içme su işi inşasına başlanacağı zaman 
usta ile köye gidilmekte ve membam çeşme ye
rinden yüksekliği tetkik edilmekte ve elde edi
lecek neticeye göre isale hattı ve kullanılacak 
boru kutru tâyin edilmektedir. 

Köylerimizin yüzde doksan sekizinde memba 
köyün bulunduğu sathı mailin üst kısmında göz
le görülecek yükseklikte ve mütemadi inişle su 
köye gelebilecek vaziyette ve hattâ ark halinde 
gelmekte olduğundan memba ile çeşme arası 
40 - 50 metrede bir kazık çakılmak suretiyle 
zemine tatbik edilen isale hattının kanalı köy
lüye kazdırılmaktadır. 

Köylü kazı işini yaparken, usta da suyun 
satha çıkış vaziyetine göre tip projelere uyula
rak kaptaj ve çeşmeleri yapmaya başlamakta
dır. 

İşi bu şekilde yapmayı tercih edişimizin se
bebi : 

a) Köylünün kendi yapacağı işi doğru ve 
çabuk olarak yapmayı sağlamak; 

b) Teknik eleman ve ekiple uzun zaman 
zarfında meydana getirilen projenin köylünün 
vâ'dinden cayması suretiyle tatbik mevkiine ko-
namaması tehlikesini önlemek; 

e) Teknik eleman kadromuzun yok dene-

1958 (T: 1 
cek kadar dar olmasından dolayı fuzuli işlerden 
tasarruf- etmektir. 

Yukarda arz edildiği şekilde inşa edilerek 
temiz içme suyuna kavuşturulan köylerin tesis
lerinin de fennî tatbikata dayanılarak hazırla
nan proje dâhilinde yapılmakta olduğu mey
dandadır. 

Hiçbir köye nakit para verilmemiş ve ancak, 
yapılan işlerin işçilikleri ustalara ödenmiştir. 

Köy içme su işleri tamamen 2490 sayılı Ar
tırma, eksiltme ve ihale Kanununun. 50 nci mad
desine göre emaneten yapılmaktadır. 

Ancak 1952 - 1953 senelerinde grup halinde 
ihale ile köy içme su işleri yapılması cihetine gi-
dilmişse, de bunların mühim bir kısmı mütaahhi-
din hileye tevessül etmesi, verilen malzemeyi ye
rinde kulla nmaması ve, köylerin yüklendiği ka
nal kazma, malzeme ve sair işleri yapmadığı için 
iş akim kalmış. 
; Pazarcık kazasında : 

1953 yılında 14 köy içme suyu mütaahhit ök-
keş Kutlu'ya ihale edilmiş inşaatları ikmal edi
lerek kabulleri yapılmış ve teminatı çözülmüş
tür. 

Elbistan kazasında : 
3 köye ait inşaat mütaahhit Mehmet Güllü'ye 

1953 yılında ihale edilmiş olup inşaatı ikmal edi
lerek katî kabulü yapılmıştır. 

1953 yılında yine mütaahhit Mehmet Güllü'-
ye 20 köy içme suyu ihalesi yapılmış bunlardan 
Derbent, îğde, Tekepmarı, Kastal, Körücek köy
leriyle Nurhak Nahiyesi, Hacılar ve Gemdeliği 
obalarının inşaatları ikmal edilmiş olup, Nurhak, 
Şiğreşanlı köyleri büz boruları ihzaratı yapıl
mıştır. Taahhüt bakiyesi olan Kürtül, Malap, 
Kapudere, Ortaören, Soysallı, Toplallı, Yalak, 
Zerdekeş ve Ketizmen köyleri inşaatlarını mu
kavele ile tesbit edilen 15 . XII . 1953 tarihine 
kadar bitirmemiş olduğundan Daimî Encümence 
müddeti 20 . V . 1955 tarihine uzatılmasına rağ
men işi yapmaya tevessül dahi etmediğinden 
6 . X . 1955 günü mukavelesi feshedilmiş ve te
minat irat kaydedilmiştir. 

Afşin kazasında : 
1953 yılında 12 köy içme suyu inşaatı muta-, 

ahhit Mustafa Sadi Güzel'e ihale edilmiş olup 
inşaatları ikmal edilmiş, kesin kabulü yapılmış 
ve teminatı iade edilmiştir. 
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Göksün kazasında : 
1953 yılında 3 köyün içme suyu inşaatı mü-

taahhit M. Sadi Güzel'e ihale edilmiş inşaatı ik
mal edilerek kesin kabulü yapılmış olup yine 
Göksün kazasında 1953 yılında 19 köy içme suyu 
inşaatı Mütaahhit Abdullah Günâl'a ihale edil
miş olup köylerin kanal hafriyatını yapmamaları 
yüzünden mütaahhitle ihtilâf olduğundan bu se
beple katî hesabı ve kabulleri yapılmamıştır. 

Mukavele ve şartname ahkâmına göre hare
ket etmiyen veya mütaaddit müddet temditle
rine rağmen işi ikmal etmiyen mütaahhitlerin 
mukaveleleri feshedilerek teminatları irat kay-
dolunduğu gibi köylünün yapması icabeden işle
ri yapmamasından dolayı yapılmıyan köy içme 
su işlerinin inşasından vazgeçilerek mütaahhitle
rin mukaveleleri tasfiye edilmiştir. 

Köy içme su işlerimizin hepsi idarî ve fennî 
yönetmelik ahkâmına göre hareket edilerek fen
nî tetkikat ile elde edilen projesine göre tama
men yukarda belirtilen şekilde yaptırılmış ve 
yaptırılmakta olduğunu saygı ile arz ederim.» 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

3.0 Mayıs 1950 ile 1958 yılları arasında Maraş 
vilâyetinde içme suyu getirilen köyleri gösterir 

liste 

Akçakoyunlu köyünün (Tenbelli mahallesi) 
» » (Kirveliler » ) 

Akifiye köyü 
Araplar köyü 
Araplar köyünün (Eynallı mahallesi) 

» » (Kavak » ) 
» » (Eskiciler » ) 

Altunoluk köyü 
Altunoluk köyünün (Gümbüdük mahallesi) 
Anacık köyü 
Arıklar köyü 
Anstıl köyü 
Arıstıl köyünün (Kabakulak mahallesi) 
Ağcaşar köyü 
Ağcaşar köyünün (Kepez mahallesi) 
Alemdar köyü 
Alimpman köyü 
Ağcaşar köyü 
Ağcaşar köyünün (Karaçar mahallesi) 

» » (Küllülü » ) 

1958 ö : 1 
Ağlıca köyü 
Anbarcık köyü 
Akveren köyü 
Akpınar köyü 
Aktil köyü 
Alkayaoğlu köyü 
Âlembey köyü 
Anbar köyü 
Alıçlıbucak köyü 
Acıelma köyünün (Kozcakoz mahallesi) 
Ahmetçik köyü 
Ahmetçik köyünün (Kızılöz mahallesi) 
Aslanbey Çiftliği köyü 
Ağabeyli köyü 
Anabat köyünün (Kerimli mahallesi) 
Avşarlı köyü 
Ayaklıcaoluk köyü 
Ayaklıcaoluk köyünün (Sarıkızlı mahallesi) 
Abbasiye köyü 
Ağcalar köyü 
Ardıl köyü 
Armutlu köyü 
Aşağıazaplı köyü 
Aşağı mülk köyü 
Amıklı köyü 
Babikli köyü 
Babikli köyünün (Bozolan mahallesi) 

» » (Gökçekayrak » ) 
» » (Kartallı » ) 

Balk köyü 
Balk köyünün (Çakalcılar mahallesi) 

» » (Hantalar » ) 
» » (Karataş » ) 

Bektaşlı köyü 
Bostanlı köyünün ( Guzfenk mahallesi) 
Boynuyoğunlu köyü 
Boğazören köyünün (Işıkdibi mahallesi) 
Boztopraklı köyü 
Boztopraklı köyünün (Armutkuyusu mahallesi) 

* » (Karatopraklı » ) 
» » (Köleliuşağı *» ) 
» » (Çit » ) 

Bunduk köyü 
Binboğa köyü 
Binboğa köyünün (Tatar mahallesi) 
Berçenek köyü 
Büyükyapalak köyü 
Balıkçıl köyü 
Burtu köyü 
Büyükçamurlu köyü 
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Bozhüyük köyü 
Bozhüyük köyünün (Akboyun mahallesi) 
Büyükkızılcık köyünün (Apıklar mahallesi) 
Başdevrişli köyü 
Başpmar köyü 
Boşnaklı köyü 
Boyalı köyü 
Boyalı köyünün (Dalbaz mahallesi) 
Budaklı köyü 
Budaklı köyünün (îdrisler mahallesi) 

» •» (Köseler » ) 
•» » (Çay • .» ) 
» » (Kahveciler » 's 
> » (Keller *> ':» 

Bulanık köyü 
Büyüksır köyü 
Büyüksır köyünün (Sazlar mahallesi) 

» » (Kavak » )• 
» » (Güney > ) 

Bedran köyü 
Büyüknacar köyü 
Canbaz köyü 
Canbaz köyünün (Kızıloluk mahallesi) 

» s» (Karanebili » ) 
» » (Gedik » ) 
» » (Güzelbeyli » ) 
» » (Kesili » ) 

Camuzluk köyü • 
Celâ köyü 
Çimikanlı köyü 
Çiçekli köyünün (Süleymanaliler mahallesi) 
Çığşar köyü 
Çuhadarlı köyü 
Çağılhan köyü 
Çoğunhan köyü 
Çöllolar köyü 
iÇçek köyü 
Çıtlık köyü 
Çiftlikkale köyü 
Çiftlikkale köyünün (Yünalanı mahallesi) 
Çerkezuşağı köyü 
Çardak nahiyesi 
Çağlıyan köyü 
Çağlıyan Cerit köyü 
Çakallıçullu köyü 
Çakallı Hasanağa köyü 
Çobantepe köyü 
Çokyaşar köyünün (Kadı Tevfik mahallesi) 

» » (Ömer dede » ) 
» » (Faruk çiftliği » ) 

Darı'ovası köyü 
Darı'ovası köyünün (Kavaklı mahallesi) 

» » (Kundakçı »" ) 
» » (Doburlu » ) 

Devrîşcimli köyü 
Derbent köyü 
Değirmendere köyü 
Değirmendere köyünün (Güller mahallesi) 

» J» (Akpmar » ) 
Dadağlı köyü 
Dedeler köyü 
Dedeler köyünün (Omuzubozlu mahallesi) 
Derebuğazı köyü 
Dereköy 
Dereli köyü 
Dereli köyünün (KocabeMrli mahallesi) 
Döngel köyü 
Döngel köyünün (Kısık mahallesi) 
Dönüklü köyü 
Dönüklü köyünün (Bağrıaçık mahallesi) 

» » (încirlidere » ) 
Dehliz Salmanpak köyü 
Dehliz Salmanpak köyünün (Ortadehliz mahal
lesi) 
Doğanh Karahasan köyü 

y> » köyünün (Kııruçay mahallesi) 
» - » » (Davutlar » ) 
» » » (Demirciler » ) 
» » » (Topaluşağı » ) 
» » » (Yeniköy » ) 

Emirler (Mitel) köyü 
Efrazlı köyü 
Efrazlı köyünün (Sazak mahallesi) 

» » (Kadirli ) 
» » (Çatak » ) 

Erçene köyü 
Emirli köyünün (Gerger mahallesi) 
Evzaniye köyü 
Eldelek köyü 
Ericek köyünün (Rumkocalar mahallesi) 
Elmalar köyü 
Eloğlu köyü 
Eloğlu köyünün (Göçmenler mahallesi) 
Esmepuru köyü 
Esmepuru köyünün (Döndükler mahallesi) 
Fakıoğlu köyü 
Fındıklıkoyak köyü 
Fatmalı köyü 
Fatmalı köyünün (Aşağı Fatmalı mahallesi) 

» » (Kişifli » ) 
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Fituşağı köyü 
Gökahmetli köyü 
Gökahmetli köyünün (Çaylılar mahallesi) 
Geben köyü 
GÖzpınar köyü 
Geçit köyü 
Güblüce köyü 
Güvercinlik köyü 
Gücük köyü 
Göynük köyü 
Gölpmâr köyü 
Gollü köyü 
Gollü köyünün (Göçe mahallesi) 
Göllühüyük köyü 
Gelinbıığday köyü 
Göynük köyü 
Hıınıı köyü 
Hurman köyünün (Kangal mahallesi) 
Hasankendi köyü 
Haneıplaklar köyü 
Haneıplaklar köyünün (Zillihan mahallesi) 
Höyücek köyü 
Horhor köyü 
Hacmmoğlu köyü 
Hacıömer köyü 
Hacıömer köyünün (Azizinköyü mahallesi) 

» » (Kazmadere » ) 
Hacıimirze köyü 
Heft köyü 
Hacıibrahimuşâğı köyü 
Hacımustafa Çiftliği köyü 
Hacnııustafa Çiftliği köyünün (Tılbi mahallesi) 
Hartlap köyü 
Hartlap köyünün (Kesmelitepe mahallesi) 
Hasankoca köyü 
Harmancık köyü 
Hıdıranlı köyü 
Horikanlı köyü 
Hanobası köyü 
îğde köyü 
İncecik köyü 
İmalı köyünün (Aşağı İmalı mahallesi) 
Ismailli köyü 
îsmailli köyünün (Tekişli mahallesi) 
İncirli köyü 
Izgm köyü 
Kabağaç köyünün (Gölcük mahallesi) 

» » (Afacanlı » ) 
Kargaçayırı köyü 

.1908 O : 1 
Kargaçayırı köyünün (Kaleboynu mahallesi) 
Kesim köyü. 
Kesim köyünün (Setterli mahallesi) 

» » (Karamanlı » ) 
» » (Beylik » ) 

Kıyık çı köyü 
Kıyıkçı köyünün (Göçmenler mahallesi) 
Kızık (Hayvanlı) köyü 
Köleli köyü 
Kumarlı köyü 
Kumarlı köyünün (Almıezar mahallesi) 
Kürtler (Keşkekli) köyü 
Kürtler köyünün (Müminli mahallesi) 
Kümbetir köyü 
Küınbetir köyünün (Altunbuğa mahallesi) 
Koeovası köyü 
Kitiz köyü 
Kuskaya köyü 
Kargabükü köyü 
Kargabükü köyünün (Aşağı Kargabükü mah.) 
Karagöz köyü 
Karagöz köyünün (Kapılı mahallesi) 
Kabağaç köyü 
Kalealtı köyü 
Karaelbistan köyü 
Karahöyük köyü 
Kalaycık köyü 
Kalaycık köyünün (Tekepmar mahallesi) * 
Köşk köyü 
Körücek köyü 
Küçükyapalak köyü 
Kantarma, köyü 
Kistik köyü 
Kastal köyü 
Kösolar köyü 
Köseyahya köyü 
Kullar köyü 
Karahasanugağı köyü 
Karaahmet köyü 
Kanlıkavak köyü 
Keklikoluk köyü 
Kömür köyü 
Kömür köyünün (KÖtühaçce mahallesi) 
Kireç köyü. 
Kale köyü 
Kale köyünün (Şeğleyen mahallesi) , 
Küçükeamıırlu köyünün (Meryemyeşil mahallesi) 
Kamışçık köyü 
Karaömer köyü 
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Karaömer köyünün (Düğünyurdu mahallesi) 

» » (Kızılcıksuyu » ) 
Kale köyü 
Karadere köyü 
Karadere köyiinün (Harmanel mahallesi) 

y> » (Yamklı » ) 
» » (Uncular » ) 

Karamanlı köyü 
Karamanlı köyünün (Koşan mahallesi) 

» » (Balcı » ) 
» » (Sarılar » ) 
» » Gökgedik » ) 
» » (Engizek » ) 

Karalar köyü 
Karalar köyünün (Karabaldır mahallesi) 
Kavlaklı köyünün (Âşıklar mahallesi) 
Kerhan köyü 
Kılılı köyü 
Kızılseki köyü 
Kozludere köyü 
Köseli köyü 
Köseli köyünün (Geyikobası mahallesi) 
Köşürge köyü 
Kurucaova köyü 
Kuyumcular köyü 
Kuyumcular köyünün (Aşağı kuyumcıüar mah.) 
Kuzucak köyü 
Kücüknacar köyü 
Kücüknacar köyünün (Kazanlıpânar mahallesi) 
Kürtler Avşarı köyü 
Karakesek köyü 
Karakesek köyünün (Köralolar mahallesi) 

» » (Sulteyler » V 
Kiziri i köyü 
Kulyanlı köyü 
Kuzken t köyü 
Kelleş köyü 
Karabıyıklı köyü 
Karaçay köyü 
Kalekesikli (Özbek) köyü 
Kalekesikli köyünün (Camızoğlu mahallesi) 

» » (Kadı'oğlu » . ) 
» » (Köprüağzı » ) 
» » (Hüso Obası » ) 
» » (Tottolar » ) 

Köskanlı köyü 
Kantarma Pulyanlı köyü 
Kelibişler köyü 
Kelibişler köyünün (Bezolar mahallesi) 

,1958 O : 1 
Marabuz köyünün (Körler mahallesi) 
Malaçca köyü 
Malaçca köyünün (Çalış mahallesi) 
Mürsel köyü 
Maksutlu köyü v 
Merk köyü 
Milyanlı köyü 
(Soku) 
Maksut Uşağı köyü 
Maksut Uşağı köyünün (Sofolar mahallesi) 
Nişanıt köyünün (îğdemlik mahallesi) 
Nadir köyü 
Nurhak köyü 
Nurhak köyünün (Bilkin mahallesi) 

» » (Hacüar » ) 
» » (Hıdırlar >> ) 
» » (Oruçlar » ) 
» » (Eskiköy » ) 
» » (Seydialiler » ) 
» » (Bayırbaşı » ) 
» » (Gemdeliği » ) 
» » (Dikim » ) 
» » (Perişanlar » ) 
» » (Karaçar » ) 

Narlı (Bucağı) 
Nasırlı köyü 
Narlı Çerkezleri köyü 
Nefsi Doğanlı köyü 
Nefsi Doğanlı köyünün (Girni mahallesi) 

-»> » > (Çatalhüyük » ) 
» » » (Çidemtepe » ) 

Oğlakkaya köyü 
Orçan Araplar köyü 
Orçan Araplar köyünün (Karı Uşağı mahallesi) 
Orçanbanı köyü 
Orçanbanı köyünün (Kızıleniş mahallesi) 
Orçanşavküı köyü 
Orçanşavkılı köyünün (Yolderesi mahallesi) 
Oruçpmarı köyü 
örenli köyünün (Haticepınarı mahallesi) 
önsen köyü 
önsen köyünün (Ziyaret mahallesi) 

» » (Kalaycık » ) 
» » (Kıraçbumu » ) 

önsenhopuru köyünün (Delicek mahallesi) 
» » (Tıngırlı » ) 

öksüzlü köyü 
öşlü köyü 
ördekdede köyü 
Poskoflu köyü 
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Palovar köyü 
Rifatiye (Bieme) köyü 
Rifatiye köyünün (Kızüoluk mahallesi) 
Sisne köyü 
Söğütdere köyü 
Sinekli köyü 
(Sevin Büyük) köyü 
Sevin Büyük köyünün (Kızılkaya mahallesi) 
Soysallı köyü 
Soysallı köyünün (Köleli mahallesi) 

» » (Pörnek > ) 
Sanyatak köyü 
Sevdilli köyü 
Sevdilli köyünün (Ofeyler mahallesi) 

» » (Tahtalı » ) 
Soğucak köyü 
Saraycık köyü 
Sarıçukur köyü 
Sarıkaya köyü 
Sarılar köyü 
Sarılar köyünün (Keçiler mahallesi) 
Sivricehüyük köyü 
Süleymanlı köyü 
Süleymanlı köyünün (Kışla mahallesi) 
Sakarkaya köyü 
Sarıl köyü 
Salmanlı köyü 
Söğütlü köyü 
Şerefoğhı köyü 
Şerefoğlıı köyünün (Uzunkışla mahallesi) 
Şalhuşağı köyü 
Takvalar köyünün (Koeabaşlı mahallesi) 

» » (Hacıbeyoğlu » ) 
Tanır köyü 
Tatlar köyü 

. 1958 C : 1 
Topaktag köyü 
Tılafşm köyü 
Tapkıran köyü 
Til köyü 
Türkveren köyünün (Çopur mahallesi) 
Türksevini köyünün (örenderesi mahallesi) 
Topallı köyü 
Taşoluk köyü 
Taşoluk köyünün (Küçükmezdeği mahallesi) 

» » (Kmdırıklar » ) 
Temürağa köyü 
Tahtalıdedeler köyü 
Tanır köyünün (Mihal mahallesi) 
Tekerek köyü 
Tekir köyü 
Tevekkelli köyü 
Tevekkelli köyünün (Aşağı tevekkeli mahallesi) 
Tetirlik köyü 
Tetirlik köyünün (Beygiraşağı mahallesi) 

» » (Körcimo » ) 
Tilkiler köyü 
Tilkiler köyünün (Kendiro mahallesi) 
Terolar köyü 
Üngüt köyü 
Yazıköy 
Yeniyapan köyü 
Yeniköy 
Yenipmar köyü 
Bertiz (Yeniyapan) köyü 
Yusufhacılı köyü 
Yıımaklıcerit köyü 
Yukarıbağdm köyü 
Yukarımülk köyü 
Zeytindere köyünün (Yeniyapan mahallesi) 

T', B, M. M. Matbaam 



Devre : XI 
İçtima : 2 S. S A Y I S I 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve 11 arkadaşının, 
6834 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2 /217) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6010 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna muvakkat bir madde 
eklenmesi hakkındaki 6834 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tek
lifi kanunimi?; ve esbabı mucibe lâyihası lef fen takdim kılınmıştır. 

. Teklifimizin kanuniyet kesbetmesi için gereken muamelenin icrasına delâlet buyurulmasını say
gı ile arz ve rica ederiz. 7 . XI . 1958 

Yozgad Mebusu 
0. Lûtfi Erzurumluoğlu 

Samsun 
E. Anıt 

Sinob 
Ö. Özen 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Samsun 
S. Çonoğlu 

Sinob 
H. Özkan 

Gazianteb 
A. Ocak 
Samsun 

Ş. Uluçay 
Sinob 

M. Pınar 

Kocaeli 
S. Yalım 

Sinob 
N. Kuruoğlu 

Yozgad 
N. Kurban 

ESBABI MUCİBE 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin dört senede bir yapılmasını 
âmir bulunan 6834 sayılı Kanun gereğince mezkûr seçimlerin 1958 yılı 30 Kasım Pazar günü yeni
lenmesi iktiza etmektedir. 

1959 yılı Eylül ayında vilâyet umumi meclisi, Kasım ayında belediye meclisi seçimleri yapılacak 
ve köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimleriyle mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin ay
nı yıl içerisinde yapılması suretiyle aynı karakterdeki seçim faaliyelerinin tevhidinde faide mülâ
haza etmekteyiz. 

Bu arada 1957 yılında yapılan milletvekilleri seçiminde iktidar ve muhalefet olarak birle§ilen 
noktalardan birisi de seçim kütüklerinin aksaklığıdır. Bu yıl içerisinde seçim kütüklerindeki bu 
aksaklığın giderilmesi için de milletvekili olarak bâzı çarelerin düşünülmesi ve tedbirlerin alınması 
zarureti karşısında olduğumuz da şüpheden varestedir. Kaldı ki, bu sene son hazırlıkları ikmal 
edilmiş olan köy ve belediye kanunlarının Yüksek Meclisçe kabul ve tasvip buyrulacağım da, bu 
kanunlar üzerinde bizzat meşgul olan naçiz bir arkadaşınız olarak, zan ve tahmin etmekte ol
duğumuzdan, bu kanunların neşri ile yeniden seçimlere gidilmesi maddi ve mânevi birtakım bü
yük külfetler doğuracağı kanaat ve mülâhazası ile işbu kanun teklifimizi yapmış bulunuyoruz. 



— 2 — 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/217 
Karar No. 2 

Yüksek 
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 

ve 11 arkadaşı tarafından yapılan 6834 sayılı 
Kanunun muvakkat maddesinin değiştiril- , 
mesi hakkındaki kanun teklifi, teklif sahibi 
ve Hükümet mümessillerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere edildi : 

Teklif sahibinin esbabı mucibesinde arz 
ve izah olunduğu veçhile, mahallî idarelerle 
aynı karakteri taşıyan seçimlerin aynı yılda 
yapılması muvafık mütalâa edilmekle bera
ber, bilhassa son seçimlerde görülen aksak
lıkların başında mütalâa edilmesi gereken ve 
muhalefet ve iktidar olarak üzerinde birle-
şilen mevzulardan birisi olan seçim kütük
leri mevzuunun halledilmeden yeni bir seçime 
gidilmesinin doğru olamıyacağı, demokratik 
rejimin temel prensiplerinin başında gelen 
seçim emniyetinin temini için, bugün müşa
hede edilen seçim kütüklerindeki aksaklıkla
rın giderilmesinin şart olduğu her türlü şüp
heden varestedir. Bu sebepledir ki, encümeni-
miz en geç 1959 yılında yapılması mukarrer 
olan seçimlerin yapılmasına kadar seçim kü
tüklerindeki aksaklıkların Hükümetçe gide
rilmesi hususunun bilhassa temenniye şayan 
olduğu üzerinde ittifaka varmıştır. 

17 . XI . 1958 

Eeisliğe 
Yukarda arz olunan hususlar encümenimiz-

ce aynen ve ekseriyetle kabul edilmiş olan 
teklifi kanuninin, bu sene 30 Kasımda mu
karrer olan şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar , ve ihtiyar heyetleri seçiminin çok yaklaş
mış olmsı münasebetiyle teklifi kanuninin Yük
sek Mecliste tercihan ve müstaceliyetle görü
şülmesine karar verilmiştir. 

Umumi Heyete takdim edilmek üzere Yük
sele Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Mazbata Muharriri 
Samsun 
E. Anıt 

Bitlis 
N. Barut 
Denizli 

T. Bahadır 
Kırşehir 

Muhalifim 
0. Canatan 

Manisa 

Ö. 

Ordu 
0. Ocakoğlu Muhalifim 

E. Ayhan 

Yozgad 
L. Erzurumluoğlu 

Amasya 
K. Eren 

Bitlis 
R. Bingöl 

İzmir 
E. D. Basar 

Kütahya 
E. Topaler 

Samsun 
N. JJlusoy 

YOZGAD MEBUSU ÖMER LÛTFİ ERZU
RUMLUOĞLU VE 11 ARKADAŞININ TEK

LİFİ 

6010 sayıh\ Kanunun ek 1 inci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu (kanuna muvakkat bir madde 
eklenm,esi hakkındaki 6834 sayılı Kanunun mu
vakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6834 sayılı Kanunun muvakkat 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — Şehir ve kasabalar
da halen vazife görmekte bulunan mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kanuni müddet

leri 1959 yılı Kasım ayının sununa kadar devam 
eder. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 1 ) 
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İçtima : 2 S. SAYISI 2 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu ve 11 arkadaşının, 
6835 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2 /218) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

6835 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin değiştirilmesine dair teklifi kanunimiz ve esbabı 
mucibe lâyihası lef fen takdim kılınmıştır. 

Teklifimizin kanuniyet kesbetmesi için gereken muamelenin icrasına delâlet Duyurulmasını saygı 
İle arz ve rica ederiz. 7 . XI . 1958 

Yozgad Mebusu 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

Samsun 
E. Anıt 

Sinob 
Ö. Özen 

Gazianteb 
8. Kuranel 

Samsun 
8. Çonoğlu 

Sinob 
H. Özkan 

Gazianteb 
A. Ocak 
Samsun 

'§. TJluçay 
Sinob 

M. Pınar 

Kocaeli 
8. Yalım 
Sinob 

N. Kuruoğlu 
Yozgad 

N. Kurban 

ESBABI MUCİBE 

Köy muhtar ve ihtiyar meclisi seçimlerinin dört senede bir yapılmasını âmir bulunan 6835 
sayılı Kanun gereğince mezkûr seçimlerin 1958 yılı 30 Kasım Pazar günü yapılması iktiza etmek
tedir. 

Halen Dahiliye Komisyonunda bulunan ve son hazırlıkları da ikmal edilmiş olan ve önümüzdeki 
dönemde kanuniyet kesbetmesi kuvvetle muhtemel bulunan yeni Köy Kanunu lâyihası, köylerimizin 
idari bünyesine ve teşkilâtına yeni bir şekil vermekte olduğundan mezkûr lâyihanın kanunlaşma
sını mütaakıp yeniden seçime gidilmesine mecburiyet hâsıl olacaktır. 

Diğer taraftan 1959 yılı Eylül ayında Vilâyet Umumi Meclis ve Kasım ayında da Belediye se
çimleri yapılacaktır. Gerek yukarda arz olunan sebep, gerekse aynı karekteri taşıyan mahallî ida
relere ait seçimlerin birbirini takiben aynı yıl içinde yapılmasının muhassenatı göz önüne alı
narak bu seçimlerden ayrı düşmüş olan Köy Muhtar ve İhtiyar meclisleri seçimlerinin de 1959 yılı 
Kasım ayının son Pazar gününde yapılması suretiyle aynı karekterdcki seçim .Caaliyetlerinin tev
hidinde büyük fayda mülâhaza ettiğimizden i§bu kanun teklifimizi yapmış bulunuyoruz. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 2/218 
Karar No. 3 

Yüksek 
Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 

ve 11 arkadaşı tarafından 6835 sayılı Kanunun 
muvakkat maddesinin değiştirilmesine dair tek
lifi kanunisi teklif sahibi ve Hükümet mümes
sillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere edildi: 

Teklif sahibinin esbabı mucibesinde arz ve 
izah olunan mahallî karekterdeki seçimlerin ay
nı yılda yapılması prensibi encümsnimizee de 
muvafık mütalâa »edilmekle beraber, bundan 
çok daha mühim olan ve son seçimlerde ikti
dar ve muhalefet olarak üzerinde mutabakata 
varılan ve aynı zamanda da seçim emniyeti ba
kımından ehemmiyetli olan seçim kütüklerin-
deki aksaklıkların en geç 1959 yılı seçim zama
nına kadar halledilmek suretiyle, bu sene 30 
Kasımda yapılması mukarrer olan köy muhtar 
ve ihtiyar meclisi seçimlerinin son defaya mah
sus olmak üzere 1959 yılı Kasım ayma bırakıl
ması aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Yukarda arz olunan hususlar göz önünde bu-

17 .XI . 1958 

Reisliğe 
umdurularak kabul edilmiş olan kanun teklifi
ni Yüksek Mecliste tereihan ve müstaceliyetle? 
görüşülmesine karar verilmiştir. 

Umumi Heyete takdim edilmek üzere Yük
sek Riyasete sunulur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reisvekili 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Mazbata Muharriri 
Samsun 
E. Anıt 

Bitlis 
N. Barut 
Denizli 

T. Bahadır 
Kırşehir 

Muhalifim 
O. Canafan 

Manisa Ordu 
O. Ocakoğlu Muhalifim 

E. Ayhan 

Yozgad 
Ö. L. Erzurumluoğlu' 

Amasya 
K. Eren 

Bitlis 
R. Bingöl 

izmir 
E. D. Ba§ar 

Kütahya 
E. Topaler 

Samsun 
İV". Ulusoy? 

YOZGAD MEBUSU ÖMER LÛTFİ ERZU
RUMLUOĞLU VE 11 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

6835 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin de-
• ğistirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 6835 sayılı Kanunun muvak
kat maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — Halen vazifeli bu
lunan köy muhtar ve ihtiyar meclislerinin kanuni 
müddetleri 1959 yılı Kasım ayının sonuna ka

dar devam eden 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde»: 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu: icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur» 

( S. Sayısı : 2 ) 


